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        Oslo, 11. november 2022 

Innspill til ny Folkehelsestrategi for Oslo 2023-2030 
Sex og samfunn ga 11. november innspill til utkast til ny Folkehelsestrategi for Oslo 
2023-2030. Innspillet ble sendt via utfyllingsskjema, og under er hva vi svarte: 

 
Retning og innhold i strategien som helhet 
Hvilke forbedringer kan gjøres for at strategien skal få en (enda) tydeligere retning for 
kommunens arbeid med å redusere sosial ulikhet i helse og øke livskvalitet? 

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. Det er positivt at strategien fokuserer på 
helsefremmende arbeid, ikke bare forebyggende, men vi savner et fokus på seksuell 
helse, som ikke er nevnt én gang. Å se god helse som en ressurs må innebære fysisk, 
psykisk og seksuell helse. 

 

I hvilken grad mener din virksomhet at ny folkehelsestrategi, slik den presenteres i 
utkastet, vil føre til en videreutvikling av kommunens systematiske arbeid med å 
redusere sosial ulikhet i helse og øke livskvaliteten til innbyggerne i Oslo? 

Vi synes at utkast til strategi har viktige prioriteringer, men at disse burde inkludert 
seksuell helse. Sex og samfunn har gitt innspill også til arbeid med tidligere 
folkehelseplaner, og vi ser dessverre at det fortsatt er lite fokus på hele helsen og at 
seksualitet og seksuell helse ikke er godt nok inkludert i arbeidet for å øke 
livskvaliteten til innbyggere i Oslo. Vi mener, som utkastet er inne på, at det er mye å 
hente på økt samarbeid. Det er mange gode aktører i kommunen vår og det er et 
behov for å samordne disse. Samtidig må tjenestene gjøres kjent, også mellom 
tilbydere, slik at man har oversikt over tjenester på tvers av sektorer, bydeler og 
lignende. Dette er også viktig for å bygge ned barrierer mellom tjenestene, som også 
utkast til strategi nevner. 

 

Utfordringer og ressurser 
Dersom din virksomhet mener at det er andre utfordringer eller ressurser for 
folkehelsearbeidet i Oslo som bør trekkes frem, enn de som fremkommer i kapittel 2 
og 3 i strategiutkastet, skriv deres forslag her: 

Sex og samfunn mener helsetilbudet i Oslo generelt er godt. Det vi ønsker er en 
større innsats for å sikre gode tilbud til personer som har særskilte utfordringer og 
som kan trenge hjelp og oppfølging over tid. Vi er et gratis helsetilbud for unge under 
25 år som trenger hjelp knyttet til seksuell og reproduktiv helse. Vi skal være et 
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supplement til byens helsestasjoner for ungdom, slik at Oslo kommune skal kunne 
levere unge de tjenestene de har krav på.  

Det vi ser er at det er få tilbud for de som trenger mer hjelp, og dette er en mangel det 
er viktig å peke på. Dette gjelder for eksempel:  

• Personer med vulvasmerter eller endometriose, som trenger tverrfaglig 
oppfølging over tid.  

• Personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold og som trenger 
lengre konsultasjon for å tørre å ta en celleprøve eller de trenger samtaler med 
sexologisk rådgiver.  

• Personer som er omskåret og som har behov for gynekolog og sexologisk 
rådgiver for å få en bedre seksuell helse.  

• Lhbt-personer som har behov for samtaler og oppfølging om seksuell helse, 
identitet og kropp.  

• PEP-pasienter fra Oslo legevakt som av ulike grunner ikke ønsker eller kan 
bruke sin egen fastlege. 

 
 

Livskvalitet 
På hvilken måte vil strategiens mål om økt livskvalitet for innbyggerne påvirke din 
virksomhets arbeid?  
 
I utkastet som foreligger, i liten grad. Men vi mener seksuell helse må inkluderes i et 
folkehelsearbeid, og at vårt arbeid bør påvirkes av strategien. 

 

Områder for felles innsats 
Dersom det er andre områder for felles innsats som din virksomhet mener bør 
prioriteres for å redusere sosial ulikhet i helse og øke livskvaliteten til innbyggerne i 
Oslo, vennligst skriv her: 

De seks områdene er viktige områder, men vi savner noe fokus inn i enkelte:  

2. God oppvekst for barn og unge:  
Vi er glade for at barnehager og skoler trekkes frem og at det vises til at disse skal gi 
barn og unge et trygt psykososialt miljø. Her mener vi seksualitetsundervisning og 
kompetanse om seksualitet er viktig. I en undersøkelse vi har gjennomført blant i 
underkant av 6.000 elever og lærere fra hele landet, trekkes seksualitetsundervisning 
frem som viktig nettopp for et godt psykososialt miljø. Kunnskap om seksualitet er 
viktig hos ansatte som møter barn og unge, og Sex og samfunn mener at alle bør ha 
en grunnleggende kunnskap på dette feltet, for å sikre at alle barn og unge møtes på 
en trygg måte.  

Barnehagen og skolen skal være trygge arenaer, men til tross for økt kunnskap hos 
både lærere og elever er det skeive som ikke våger å være seg selv på skolen i frykt 
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for å bli mobbet og utstøtt. God seksuell helse handler også om seksuelle minoriteters 
levekår, og ungdom lever store deler av livene sine på skolen. Skolen bør oppleves 
som et trygt sted. Blir man krenket som ung kan dette føre med seg psykiske, 
seksuelle og fysiske utfordringer senere i livet.  
 

3.Støttende relasjoner og sosiale fellesskap:  
Her gjelder mye nevnt under punkt 2, men vi vil i tillegg påpeke viktigheten av å jobbe 
forebyggende, helsefremmende og holdningsskapende for å sikre inkludering og for å 
redusere utenforskap og diskriminering.  
 

5.Tilgjengelige og innbyggerorienterte tilbud og tjenester:  
En samordning av tilbudene og tjenestene vil gjøre disse mer tilgjengelige for 
innbyggerne og det vil samtidig bedre effektiviteten i tjenestene. For eksempel ser vi 
at byens helsestasjoner for ungdom driver svært ulikt, noe som både har 
konsekvenser for tjenesten, tilbudet til de unge og for de ansattes arbeidshverdag. 
Hver helsestasjon er underlagt sin bydel, som kan gjøre ulike prioriteringer og som 
kan bestemme hvordan tjenesten skal se ut/drives i praksis. Sex og samfunn 
koordinerer HFU-forum Oslo, hvor vi ser at nettopp ulik organisering fører til 
utfordringer, og vi ser at det er et ønske om bedre samarbeid og koordinering for at 
byens helsestasjoner for ungdom skal kunne gi byens unge den hjelpen de trenger og 
har krav på.  

 

Tilnærminger - områder for felles innsats 
Dersom din virksomhet har innspill til områder for felles innsats og tilnærminger, som 
beskrevet i kapittel 4, skriv deres forslag her: 

Vi vil trekke frem disse tilnærmingene som særlig viktige:  

Tilnærminger for å sørge for gode oppvekstforhold:  

• tidlig innsats for barn og unge, og familiers behov  
• reduserer barrierer for mestring og deltakelse for barn og unge i barnehage, 

skole og i fritidsaktiviteter  
• samordne tjenester rundt familien eller barn og unge  

 

Tilnærminger for å fremme støttende relasjoner og sosiale felleskap:  

• forebygge innbyggeres opplevelser av diskriminering, trakassering, vold og 
overgrep 

• tilrettelegge for mestring, trivsel og godt psykososialt miljø i barnehage, skole 
og arbeidsliv  
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Tilnærminger for fremme tilgjengelige og innbyggerorienterte tilbud og tjenester: 

• benytte innbyggernes kunnskap og meninger i utvikling av tjenester  
• sørge for geografisk likeverdige tilbud og tjenester i byen  
• styrke lavterskeltjenester i tråd med innbyggernes behov - styrke informasjon til 

ulike grupper av befolkningen  
• samarbeide på tvers av tjenester og tilbud med utgangspunkt i innbyggernes 

behov 
• samarbeide med ressurser utenfor kommunen for å ha tilgjengelige tjenester. 

 

 
Arbeidsmåter 
Sex og samfunn er glade for: «Økt samarbeid kan innebære at det utvikler seg 
plattformer og arenaer for at sivilsamfunnet og andre aktører, på sine premisser, kan 
bidra til velferd og byliv mer systematisk. Sentrale ressursmiljøer i folkehelsearbeidet 
utenom kommunen er næringslivet, forsknings- og utviklingsmiljøer, frivillige og ideelle 
organisasjoner, sosiale entreprenører og trossamfunn». Vi er også glade for 
"Folkehelsearbeidet skal være systematisk, samordnet og samarbeidende for å 
mobilisere de mange gode ressursene Oslo har, og slik bidra til økt helse og 
livskvalitet for innbyggerne.".  

Det trengs mer samordning og samarbeid, også innad i de kommunale tjenestene og 
tilbudene. Tidligere har vi nevnt helsestasjoner for ungdom. Disse finnes i hver bydel, 
ofte med ulik organisering. Fagmiljøet er lite, kapasitet, ressurser og åpningstidene er 
ofte begrenset, som går ut over tilgjengeligheten til tjenesten. Sex og samfunn støtter 
seg til utspillet "styrke tjenestene til barn og unge på tvers av bydeler både når det 
gjelder størrelse, organisering, innhold i tjenestene og åpningstilbud" fra punkt 4.2. 

 

Hva mener din virksomhet bør vektlegges innenfor arbeidsmåten "Samarbeid med 
miljøer utenfor kommunen"? 

Sex og samfunn mener Oslo med fordel kan knytte seg til nasjonale strategier/planer 
som er relevante i et folkehelseperspektiv. Slik vil også nye samarbeid kunne oppstå, 
og samtidig gjøres mer systematisk, også utenfor kommunen. I tillegg vil en utvidelse 
av samarbeidsaktører/-felt kunne bidra til økt kunnskap og økt innsikt, hvor gode 
erfaringer kan kunne tas med inn i Oslo kommunes arbeid for en bedre folkehelse for 
sine innbyggere. 

 

Helt til slutt, dersom virksomheten har andre innspill til utkast til ny folkehelsestrategi 
2023-2030, vennligst skriv her: 

Sex og samfunn er glad for at Oslo kommune har utarbeidet et utkast til 
folkehelsestrategi som har et langsiktig perspektiv. Nettopp langsiktig arbeid og 



 

Trondheimsveien 2B, 0560 Oslo         Tlf: 22 99 39 00         post@sexogsamfunn.no         www.sexogsamfunn.no 

innsats er viktig for å kunne jobbe godt med strukturelle utfordringer og for å kunne 
oppnå varige resultater. Sex og samfunn mener 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. Det er alarmerende at strategien ikke 
nevner seksuell helse én eneste gang.  

Strategien bør i tillegg se på andre relevante planer og sette disse i kontekst og 
sammenheng, særlig med innsatsen som skal legges ned. Vi vil særlig nevne Plan for 
seksuell og reproduktiv helse.  

Til 6.2. Videre konkretisering av folkehelsestrategien: Det står i utkastet at 
Folkehelsestrategien skal evalueres, og dette mener vi er bra. Vi håper det er mulig å 
evaluere underveis, slik at eventuelle justeringer og tilpasninger kan gjøres for å sikre 
at mål og indikatorer i større grad oppfylles. Vi ser frem til mål- og indikatorutviklingen, 
og håper denne er dekkende for hele folkehelsen, inkludert fysisk, psykisk og seksuell 
helse.  

Sex og samfunn er positiv til at et av hovedområdene for videre arbeid er "Fremskaffe 
mer kunnskap om Oslos befolkning". Kunnskap er viktig både for å vite hvordan 
situasjonen er i dag, for å kunne utvikle mest mulig målrettede tiltak og ikke minst for å 
kunne evaluere innsatsen.  

Sex og samfunn håper kommunen inkluderer seksuell helse i slik 
kunnskapsinnhenting, for uten innsats på seksuell helse som en likestilt del av helsen, 
sammen med fysisk og psykisk helse, vil vi ikke nå mål om en bedre folkehelse i Oslo.


