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Strategi for seksuell helse

Snakk om det!

• Slår sammen tidligere strategier til en 

helhetlig strategi

• Livsløpsperspektiv 

• Fra primærforebygging til mer målretta 

tiltak 

• Rettighetsperspektiv



• Overordna mål: god seksuell helse i hele befolkningen

• Delmål: 
• Sikre kompetanse for befolkningen i alle aldre

• Redusere uønsket svangerskap

• Redusere forekomst av soi

• Sikre at tjenesten har kunnskap og kompetanse

• Sikre at helsepersonell forstår/ ivaretar pasientens seksuelle helse

Strategi for seksuell helse

Målsetninger

Illustrasjoner: Kord AS



• «Tilgang til kunnskap, informasjon og 

undervisning om seksualitet og 

seksuell helse er grunnleggende for å 

gi mennesker mestringskompetanse 

og kontroll over sin egen seksuelle og 

reproduktive helse.» 

• «Åpenhet, respekt for mangfold og 

positive holdninger til seksualitet er 

samfunnsmessige faktorer som 

fremmer seksuell helse.»

Kunnskap om SRHR -

en programerklæring

Illustrasjon: Kord AS



• Kunnskap om kropp, følelser og relasjoner er viktige 

forutsetninger for at barnet utvikler mestringskompetanse 

for egen helse 
• Å etablere et positivt forhold til egen kropp

• Senke terskelen for å si ifra om krenkelser

• Å lære å respektere andres kropp og grenser

• Mål: styrke små barns begrepsapparat, selvfølelse, 

egenverd og respekt for identitet, kropp og grenser

Kunnskap om kropp, følelser og grenser  

Barnehage

Illustrasjoner: Kord AS



• Barn er best rustet til å bestemme over 
sin egen seksualitet dersom deres 
foreldre/foresatte har kunnet 
kommunisere åpent med dem om kropp, 
identitet, grenser og seksualitet gjennom 
hele barndommen.

• Mål: Styrke foreldres og foresattes 
kunnskap og bevissthet om barns 
naturlige seksuelle utvikling

• Veiledning helsestasjon
• Hva gjøres av kurstilbud for foreldre med eldre 

skolebarn?

Kunnskap om seksualitet og utvikling 

Foreldres rolle

Foto: Jojo Studio ved John Fredrik Kvalnes



• Kunnskap om grenser, respekt og 

rettigheter, og evnen til å reflektere 

over ulike situasjoner er viktig for å 

utvikle egen autonomi og samtidig 

respektere andres grenser

• Mål: Sikre barn og unge kunnskap og 

kompetanse om kropp, grenser, 

seksualitet og seksuell helse

• Vurdere kompetansemålene i forbindelse 

med fagfornyelsen

• Evaluere undervisning om seksualitet

Kunnskap om kropp, kjønn, identitet og grenser

Skole

Illustrasjon: Kord AS



• Kartlegging av kvaliteten i undervisningen 

• Samarbeid mellom Helsedirektoratet og 
Utdanningsdirektoratet

• Formål: kartlegge status som kan gi innspill til fagfornyelsen

• Metode: spørreundersøkelse og intervju blant helsesøstre, 
lærere, skoleledere og elever

• En faggruppe sammensatt av forskere, lærere, helsesøstre, 
skoleledere og elevrepresentanter skal basert på et bredt 
kunnskapsgrunnlag gi faglige råd om seksualitetsundervisning

Undervisning om 

seksualitet

Illustrasjon: Kord AS

Foto: Jojo Studio ved John Fredrik Kvalnes



• Mål: styrke kunnskap om seksuell og 

reproduktiv helse blant nyankomne 

innvandrere og asylsøkere

• Prevensjon og lavterskeltiltak for å nå 

minoritetskvinner

• Testtilbud og informasjon om hiv og 

soi som når de som trenger det mest

• Offentlig informasjonsside om SRHR: 

Zanzu

Kunnskap om seksuell og reproduktiv helse

Migranter



• Informasjon om SRHR særlig rettet mot personer med 

kort botid i landet. 

• Klarspråk og pedagogisk fremstilling, tydelige 

illustrasjoner

• Utviklet av tyske helsemyndigheter i samarbeid med 

IPPF Belgia, i samråd med nasjonale og europeiske 

eksperter på seksuell helse, migrasjon og folkehelse. 

• Kan inkluderes i opplæringsprogrammer for 

asylsøkere.

• Kan forenkle kommunikasjon mellom fagpersoner og 

pasienter/brukere i situasjoner der tolk ikke er 

tilgjengelig (kan ha to språk samtidig)

• Kan benyttes som en del av 

seksualitetsundervisningen i skolen og i mottak.

Zanzu – SRHR informasjon 

til personer med kort botid

Skjermdumper fra www.zanzu.be



• Fra 2017 er seksuell helse for første 

gang innarbeidet i grunnmodulen, 

bare til vgs elever

• Spør om: kjæreste, samleie, alder 

ved debut, bruk av prevensjon ved 

første samleie, bruk av kondom ved 

første samleie, seksuell trakassering 

• Bekrefter tidligere funn: en tredjedel 

har debutert før vgs, en tredjedel 

debuterer ila vgs, en tredjedel etter 

vgs

Status for unges seksuelle helse

Ungdata

Illustrasjoner: Ungdata ved NOVA



• Bruk av LARC 16-19 år er 

doblet fra 2014 til 2016

• Bruk av p-stav er vanligst, 

men også bruk av 

hormonspiral øker

• 2015: LARC inkludert i 

subsidieringsordning

• 2016: utvidet 

forskrivningsrett for 

jordmødre og helsesøstre

Status for unges seksuelle helse

Langtidsvirkende prevensjon

Illustrasjon lånt fra: Kari Furu, Folkehelseinstituttet



• Historisk lave aborttall: 

6,3 per 1000 kvinner 

under 20 år, en 

halvering siden 2012

• Tenåringsfødsler: 80 

jenter under 17 år fikk 

barn i 2017, en 

nedgang på 70 % 

siden 2009

Status for unges seksuelle helse

Uønskede svangerskap

Illustrasjon hentet fra FHI’s faktaark om abort 2017



• Ung.no – en offentlig, kvalitetssikret 
informasjonsside med spørsmål/ 
svar tjeneste

• Fra 1. januar 2017 også 
helsespørsmål

Kunnskap om seksuell helse

Hva lurer ungdom på?



• Økte kunnskap 

om økende 

forekomst av 

gonoré og 

syfilis

• Ny kunnskap 

knyttet til 

oralsex og 

bruk av 

kondom

Status for unges seksuelle helse

Kondomkampanjen ny kunnskap

Illustrasjon: Mindshare 2018



• Fitte er veldig mye mer 

provoserende enn pikk?

Kondomkampanjen - respons

Faksimile KrF Stavangers Facebookside

Illustrasjon: Mindshare 2018



• Helsepersonell bør gi rom for spørsmål 

knyttet til seksualitet og helse, og kunne 

gi begrenset, tilpasset informasjon om 

bivirkninger av behandling, helseplager 

osv. 

• Unge funksjonshemmede: både 

helsepersonell, lærere og ungdom vegrer 

seg for å snakke om seksualitet og 

funksjonsevne

• Hvem bestemmer når det er relevant å 

tematisere seksualitet og seksuell helse? 

Strategien viser til PLISSIT modellen

Kunnskap og informasjon om 

seksuell helse i helsetjenestene


