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Innspill til høring om Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i 
psykomotorisk fysioterapi  
Sex og samfunn takker for muligheten til å komme med innspill i høring om Forskrift 
om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi. 

Kort om Sex og samfunn  
Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og 
rettigheter og vi har i over 50 år jobbet for økt kunnskap, kompetanse og tilgjengelige 
tjenester innen feltet. Vi driver klinisk og pedagogisk virksomhet, samt faglig utvikling 
og politisk påvirkningsarbeid. Den kliniske delen av arbeidet vårt inkluderer blant 
annet Norges største klinikk for seksuell helse.  
 

I 2021 mottok vi over 38 000 henvendelser fordelt på poliklinikken, telefon og vår 
nasjonale chat-tjeneste. Vårt kliniske arbeid genererer bred kunnskap som 
videreformidles til øvrige aktører på feltet. Blant annet gjennomfører vi ulike 
opplæringstiltak som seksualitetsundervisning i skolen, opplæring om prevensjon og 
seksuelt overførbare infeksjoner ved landets høgskoler og universiteter med 
utdanningsforløp innenfor helsefag, og vi holder kurs med et bredt utvalg tema 
tilpasset ulike deltakergrupper.  
 

Gjennom vårt påvirkningsarbeid bidrar vi til å sette dagsorden både politisk og i 
mediene, lokalt og nasjonalt. Vårt mål er å være en kompetansedriver innenfor feltet 
seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.  
 

Overordnet mener Sex og samfunn at seksuell helse må likestilles med fysisk og 
psykisk helse. For å oppnå dette må vi ta utgangspunkt i at god seksuell folkehelse er 
avgjørende for god fysisk og psykisk helse, og samtidig trenger vi mer kunnskap om 
seksuell helse for å ta gode valg.   

Vårt innspill  
Sex og samfunn stiller seg undrende til at forslaget til forskrift ikke nevner seksuell 
helse. Vi mener at vi må se seksuell, fysisk og psykisk helse i sammenheng for å 
kunne oppnå en god folkehelse. Det er essensielt at også kompetanse om seksuell 
helse er inkludert i læringsutbyttene. Dette burde være gjennomgående i forskriften, 
men som et minimum inkluderes i læringsutbytte for kompetanseområdet kropp, 
bevegelse og funksjon. Sex og samfunn møter mange pasienter som har 
vulvasmerter, hos disse pasientene vil fysioterapi være en viktig del av behandlingen. 
Da er det viktig at flere fysioterapeuter får kompetanse på nettopp dette. 
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