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Notat til Oslo kommunes budsjettforslag for 2023 

I forslag til budsjett for 2023 foreslås Sex og samfunn med 9,3 millioner kroner, lik sum som 

det vi mottok for 2022. Sex og samfunn er glade for at vi i budsjettforslaget ikke foreslås med 

kutt, men likevel er dette et stykke under totalbeløpet vi søkte om, som er 12,92 millioner.  

 

Disse tilbudene vil bli rammet  

Dersom vi blir stående med foreslåtte 9,3 millioner, vil det være utfordrende for oss å levere 

en rekke av våre tilbud. Vår ordinære drift vil ikke rammes og vi vil fortsatt kunne tilby et godt 

helsetilbud, men vi ser at det er sårbare grupper og de som trenger ekstra oppfølging som vil 

måtte ta konsekvensene. Dette gjelder blant annet personer som mottar PEP eller PrEP, og 

de som har behov for sexologisk rådgiving.  

I tillegg ser vi at redusert støtte vil gå ut over muligheten til å gi oppfølging over tid av 

personer med særskilte behov, for eksempel kvinner som opplever smerter ved samleie på 

grunn av ulike vulvalidelser, eller kvinner som er omskåret og som har behov for god og 

grundig oppfølging. Disse har i dag ikke andre lett tilgjengelige lavterskeltilbud, og her kan 

Sex og samfunn spille en avgjørende rolle for å tilby god og rask helsehjelp.  

 

Vi må sikre universell utforming og ivaretakelse av personvern  

Rent administrativt har vi, og vil fortsette å få, en del økte kostnader. Dette gjelder blant annet 

økte priser på blant annet strøm og utstyr, men i tillegg ser vi oss nødt til å bytte lokaler, da 

dagens lokaler dessverre gjør det vanskelig å sikre pasientenes personvern og opprettholde 

vår taushetsplikt. I tillegg er det ikke mulig å oppgradere lokalene slik at de følger krav til 

universell utforming, som betyr at det er noen pasienter vi ikke når i dag. I de nye lokalene vil 

vi både kunne følge krav til universell utforming og vi vil sikre pasientenes personvern.  

 

Hva betyr det i kroner og øre?  

Økte priser på utstyr gjør at kostnaden på utstyr alene øker fra 200 000 i 2022 til nærmere 

400 000 i 2023. Flytting vil medføre en økning fra 500 000 til 1 200 000 i 2023. De nye 

lokalene vil frigi plass til å holde åpen klinikk på dagtid der vi i dagens lokaler må bruke 

behandlingsrom til kontor. Utstyr og lokalbytte medfører en ekstra kostand på 900 000 for 

2023. I tillegg vil vi ha behov for flere ansattressurser for å kunne ivareta alle pasientgrupper 

og for å kunne gi et tilbud til pasienter som har behov for lengre eller flere konsultasjoner.  
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