Møte i Nasjonalt SRHR-nettverk 10. oktober 2019
Til stede: Anne-Karin Kolstad, HivNorge; Odd Thomassen, Skeiv Ungdom; Leander
Wullum, Skeiv Ungdom; Pernille Sivertsen, Helseutvalget; Rolf Angeltveit,
Helseutvalget; Andrea S. Kreutz, Amathea; Elisabeth Mustorp, Kirkens Bymisjon
Aksept; Hege Stareng, Kirkens Bymisjon Aksept; Ibrahim Mursal, Sex og Politikk,
Kjersti Austli, Sex og Politikk; Stine Kühle-Hansen, Oslo Met/LMSO; Kjersti
Helgeland, Sustainable Passions; Maruwa Ibrahim, Skeiv Verden; Patricia Katee,
Amnesty International Norge; Tiril Stenhammer, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom
– SNU; Tor-Hugne Olsen, Sex og Politikk; Maria Røsok, Sex og samfunn; Leif-Ove
Hansen, Unge funksjonshemmede; Håvard, SMil Norge; Nanna Klingenberg, Rosa
kompetanse; Helle Borgen, Kvinnefronten; Anette Remme, Unge
funksjonshemmede; Tore Holte Follestad, Sex og samfunn/Norsk forening for klinisk
sexologi
Referent: Anneli Rønes, Sex og samfunn
Agenda
1. Arendalsuka 2019
a) Oppsummering og evaluering
b) Deltakelse på Arendalsuka 2020
2. Presentasjon av aktører i nettverket: Hvordan jobber dere med rettigheter i
deres arbeid med SRHR?
• HivNorge
• Sex og Politikk
• Unge funksjonshemmede
3. Besøk fra Helsedirektoratet og evaluering av Snakk om det! Strategi for
seksuell helse (2017-2022)
Lennart Lee Lock fra Helsedirektoratet vil delta på møtet og motta Nasjonalt SRHRnettverks midtveisevaluering av Snakk om det!, som i tillegg vil presenteres kort.
Helsedirektoratet vil så informere om sine planer for midtveisevaluering.
4. Statsbudsjettet 2020
a) Diskusjon om felles høringsinnspill til følgende komiteer:
• Helse- og omsorgskomiteen: Post 73 Seksuell helse
• Utdannings- og forskningskomiteen: seksualitetsundervisning
b) Felles kronikk?
5. Endringer i kjernegruppen
a) Presentasjon av aktører som ønsker å bli medlem av kjernegruppen
b) Valg

6. Eventuelt
Nasjonalt SRHR-nettverk
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1. Arendalsuka 2019
a) Oppsummering og evaluering
Oppsummeringen viser at de fleste av aktørene som deltok på Arendalsuka 2019 er
jevnt over fornøyde med organiseringen, lokalene og sine egne arrangement, men
følgende tilbakemeldinger tas med videre:
• Nettverket bør diskutere hvordan vi kan bruke Arendalsuka, og i større grad
tenke at Arendalsuka er en arena hvor aktører kan møtes og bygge nettverk,
ikke kun holde egne arrangement.
• Utarbeidelse av en felles overordnet informasjonsstrategi for dagen, for
eksempel en felles pressemelding. I tillegg bør vi diskutere mer målrettet
invitasjon og informasjon for hele dagen, ikke kun for hvert enkelt
arrangement.
• Vi bør tenke på hvem vi inviterer, og hvorvidt aktører kan gjenbruke innledere
og dermed dele på kostnader ved å hente inn innledere. I tillegg kan vi være
mer strategiske når det gjelder inviterte.
• Hele nettverket bør få mulighet til å bidra i planleggingen av et
fellesarrangement, slik at det blir bredere forankret.

b) Deltakelse på Arendalsuka 2020
Eureka er booket torsdag 13. august, og vi kan beholde reservasjonen til mai 2020.
Arbeidet med å mobilisere til Arendalsuka 2020 vil starte like over nyttår.
11. november er frist for å melde inn tema vi ønsker skal inn i neste års
hovedprogram. Koordinator forsøker å samle innspill fra medlemmene innen fristen.

2. Presentasjon av aktører i nettverket: Hvordan jobber dere med rettigheter i
deres arbeid med SRHR?
• HivNorge
• Sex og Politikk
• Unge funksjonshemmede
Oppsummering fra aktørenes presentasjoner vedlegges referatet.

3. Besøk fra Helsedirektoratet og evaluering av Snakk om det! Strategi for
seksuell helse (2017-2022)
Kort presentasjon av Nasjonalt SRHR-nettverks midtveisevaluering av Snakk om det!
En oppsummering av Helsedirektoratets presentasjon
Helsedirektoratet påpekte at strategien er et politisk dokument, mens utkastet til
strategien var et fagdokument. Sivilt samfunn må bruke strategien opp mot
Helsedirektoratet, som igjen vil bruke strategien oppover i systemet.
Helsedirektoratet takker for evalueringen og ønsker at nettverket særlig følger opp:
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Anbefalingene: Direktoratet ønsker at anbefalingene konkretiseres, og for eksempel
oppfordres nettverket til å starte arbeidet med å utarbeide en oversikt over hvilke
prosjekt og tiltak som mottar midler for arbeid med seksuell helse og hiv.
Direktoratet selv vil gjennomføre en prosessevaluering i 2020 samt en
resultatevaluering i 2022. Punktene 4 og 5 i Nasjonalt SRHR-nettverkets anbefalinger
sammenfaller med direktoratets prosessevaluering:
• Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid må bedres, og strategien må kobles til
andre relevante planer og strategier. I tillegg må samarbeid med sivilt samfunn
bedres og bli bedre koordinert.
• Strategien må løftes ut av ”helseboblen” og ses i et helhetlig perspektiv. For
eksempel er dette viktig for seksualitetsundervisningen, hvor Helsedirektoratet
bør jobbe tettere sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og
Utdanningsdirektoratet.
Punkt 7 sammenfaller med direktoratets resultatevaluering:
• Hvilken betydning har strategien hatt for arbeidet som gjøres rundt omkring i
landet? Effekten av strategien må evalueres bredt, gjennom blant annet
spørreundersøkelser, fokusgrupper og referansegrupper.
En slik evaluering må i tillegg sikre et brukerperspektiv, og språket må være
forståelig. Har folk flest fått bedre seksuell helse?
Evalueringen må kunne kartlegge tilbud over hele landet, og den må kartlegge
hvilken kompetanse som finnes og hva som eventuelt mangler når det gjelder
tilbud og kompetanse. Lavterskeltilbud bør særlig evalueres, da disse er
viktige tjenester for å sikre tidlig innsats
I 2020 skal statsbudsjettets kapittel 762, post 73 Seksuell helse og post 74 Stiftelsen
Amathea gjennomgås. Det vil også på sikt ses på hvordan feltene seksuell helse og
hiv kan slås sammen til én ordning.
Ny varslet handlingsplan for å redusere antall uønskede graviditeter og
svangerskapsavbrudd vil være tverrsektoriell (i motsetning til Snakk om det!). Planen
vil i tillegg inkludere tydelig ansvarsfordeling mellom relevante instanser.

4. Statsbudsjettet 2020
a) Diskusjon om felles høringsinnspill til følgende komiteer:
• Helse- og omsorgskomiteen: Fristen utløpt før medlemsmøtet
• Utdannings- og forskningskomiteen: Fristen utløpt før medlemsmøtet
b) Felles kronikk?
Medlemmene på møtet støtter forslag om en felles kronikk. Koordinator utarbeider et
forslag som sendes ut til medlemmene for innspill.
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5. Endringer i kjernegruppen
a) Sex og Politikk ønsker å stille til gjenvalg, og ingen andre aktører har meldt
interesse til å sitte i kjernegruppen.
b) Sex og Politikk gjenvelges av medlemmene på møtet.

6. Eventuelt
a) Kjernegruppen: Ønsker angående ny profil og felles nettside for nettverket
Innspill: Det er lurt å tenke på målgruppen til nettsiden, og finne ut hvordan vi kan
bruke nettsiden som en ressurs slik at medlemmer kan komme i kontakt med
hverandre, og slik at utenforstående kan komme i kontakt med oss. Det er i tillegg
ønskelig om en felles kalender med oversikt over relevante møter, konferanser, kurs
og lignende.
Innspillene tas med i arbeidet.

b) Sex og Politikk: Konferanse i Nairobi
Nairobi Summit vil i november markere at det er 25 år siden ICPD i Kairo, og Norge
vil delta blant annet med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein som skal holde et
innlegg med Norges forpliktelser for SRHR, både nasjonalt og internasjonalt.
Nasjonalt SRHR-nettverket inviteres med til å utforme ønske fra sivilt samfunn.
Nasjonalt SRHR-nettverk og det internasjonale SRHR-nettverket vil forsøke å gå
sammen om et felles innspill. Koordinator følger opp dette.
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