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Fra #Metoo til morgendagens behandlere. 

Det snakkes og skrives en hel del om mennesker som begår overgrep, utsettes for overgrep. 
Morgendagens helsepersonell er behandlerne. Dette kan de ikke være uten å ha lært hvordan 
slike saker/pasienter/brukere skal behandles. 

Kort historikk: 

NFSS ble etablert i 1998 og er et landsdekkende nettverk for fagpersoner som arbeider med 
seksualitet i spesialisthelsetjenesten. Nettverket er en viktig ressurs i kunnskapsformidling og 
utvikling av tilrettelagt informasjons- og undervisningsmateriell. Habiliteringstjenestene 
arbeider i hovedsak med barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet 
funksjonshemming/utviklingshemming. 

Nettverket har et styre som består av en representant fra hver helseregion. Styret har ansvar 
for å arrangere en årlig nettverkskonferanse. (vi hadde 20 års jubileum på Hamar i mars 2018) 

Funksjonshemmede er en uensartet gruppe som har samme behov for kunnskap om kropp, 
seksualitet og prevensjon som andre grupper i befolkningen. Seksualitet kan bli en del av livet 
som skaper vansker for barn, unge og voksne med funksjonshemming. Det er vanskelig for 
mange å skaffe seg kunnskap og erfaringer fordi ikke alle har det samme nettverk av venner 
rundt seg om andre har. Seksualitet er ikke alltid så konkret – det kan være mange ”usagte 

regler” som er vanskelig å forstå. For å forebygge seksuelle overgrep og uønskede 

svangerskap, og for å bidra til at personer med funksjonshemming/utviklingshemming får et 
godt forhold til egen kropp, egen seksualitet og samliv med andre, er det å tilrettelegge 
undervisning og veiledning for denne gruppen viktig. 

Saker som handler om seksuelle problemstillinger i barne- og voksenhabiliteringstjenestene 
viser seg å være økende. Vi tror ikke at det skjer mer overgrep eller at problemene er blitt 
større i dag enn tidligere. Det er derimot mer akseptert både hos pårørende og hos 
bistandsytere at også funksjonshemmede/utviklingshemmede har en seksualitet som må 
ivaretas. Også deres seksualitet kan skape problemer som krever mer profesjonell hjelp. 

Problemstillinger som henvises til habiliteringstjenestene kan blant annet være: 

• onaniproblematikk 

• uakseptabel seksuell atferd som blotting og beføling 

• mangel på kunnskap på området – behov for seksualopplysning 

• behov for seksualtekniske hjelpemidler 

• selvskading på kjønnsorgan 

• seksuell utnyttelse 

• utviklingshemmede som har vært utsatt for voldtekt og andre alvorlige seksuelle overgrep 

• identitetsproblemer/transeproblemer hos barn, unge og voksne med funksjonshemming 

• utviklingshemmede som begår seksuelle overgrep 
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• homoseksualitet, spesielle tenningsmønstre/fetisjer 

• ønske om å få barn, prevensjonsveiledning og par – problematikk 

For foreldre til barn/ungdom med funksjonshemning/utviklingshemming kan det være en tøff 
jobb å ta opp temaet seksualitet i møte med fagpersoner. Det er fortsatt et tema som det 
snakkes lite og åpent om. Nettverket ser det også som sitt ansvar å ruste fagpersoner til å 
snakke om seksualitet og å drive opplysningsarbeid om seksualitet opp mot gitte diagnoser. 
Dette i tillegg til å arbeide direkte med henvisninger som kommer til habiliteringstjenestene. 

Det er mange utfordringer knyttet til funksjonshemming/utviklingshemming og seksualitet. 
Den beste måten å hjelpe personer med funksjonshemming/utviklingshemming til å få et godt 
forhold til sin egen kropp og seksualitet, starte arbeidet tidlig. Seksualiteten starter ikke i 
puberteten, men lenge før – det er derfor viktig med et godt samarbeid mellom 
barnehabilitering og voksenhabilitering. Mange problemer kan forebygges med tidlig innsats. 

 

Fagnettverket i spesialisthelsetjenesten, har gjennom 20 år erfart at det må satses på faget 
SEXOLOGI I ALLE GRUNNUTDANNINGER INNENFOR HELSE OG SOSIAL SAMT 
MEDISIN OG PSYKOLOGIFAGENE I NORGE. BØR OGSÅ KOMME INN I 
LÆRERHØYSKOLEUTDANNINGENE/FØRSKOLELÆRERUTDANNINGENE. 

En av flere forutsetninger for at en skal kunne forebygge seksuelle overgrep, styrke seksuell 
autonomi, imøtekomme ulike seksuelle variasjoner, arbeide med identitetsutfordringer, 
seksuell orientering m.m. er at helsearbeidere har etablert en grunnleggende sexologfaglig 
kompetanse.  

Grunnleggende kompetanse innenfor faget sexologi har vært svært mangelfull til nå. Det har 
vært opp til den enkelte høyskole og vurdere grad av innhold, praktisk og metodisk 
implementering, samt gjennomføring på et helse og sosialfaglig høyskole og universitetsnivå. 
Vi i NFSS ønsker og bidra til en endring på dette. 

Vi i NFSS ønsker at faget sexologi skal inn på samtlige grunnutdanningers 
læreplaner/fagplaner på høyskole og universitet. Dette vil kunne skape et faglig fundament 
for fremtidens helse og sosialarbeidere. Dette kan skape den tryggheten som skal til for at en 
bringer gode og trygge pasient forløp, utvikler behandlingstilbud både innad i 
spesialisthelsetjenestene, men også være med på å bringe nødvendig sexologfaglig 
kompetanse inn i kommunehelsetjenestene i Norge. 

Vi må omgjøre, og gjennomføre, meldingen «Snakk om det» til praktisk handling.  
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Funksjonshemming og seksuell helse A) 

Tjenesteutvikling: 

En forståelse i helse- og omsorgstjenesten for koblingen mellom seksuell helse og generell 
helse der en gir kunnskap til profesjonene. 

Temaet ønskes inn, faget ønskes inn, ved behandling, ved kroniske tilstander. Dette vet vi pr. i 
dag. Vi vet også at funksjonshemmede, særlig gruppen psykisk utviklingshemmede, personer 
med ulike syndromer, autismespektervanskene m.fl. er en svært sårbar gruppe mennesker. (de 
er tre ganger høyere overgrepsutsatt enn den vanlige befolkningen i Norge) En stor og lite 
homogen gruppe. Det er naturlig nok store variasjoner her, men alle studenter som 
gjennomfører en høyskoleutdanning i Norge må ha kompetanse til å kunne møte denne 
gruppen mennesker. Forståelsesvanskene gjør det også vanskelig for mennesker med 
utviklingshemming å skulle lære gjennom erfaringer, skaffe seg sosial kompetanse, skaffe seg 
venner, kjærester, familie, barn osv. De er avhengige av tilrettelegging og støtte fra 
samfunnets side. 

Vi vet at seksuell dysfunksjon er en vanlige følgetilstand ved sykdom.  

Kronikere, MS, nevromuskulære sykdommer, CP, hjerneslag, noen former for canser, 
kroniske smertepasienter for å nevne flere grupper, alle disse gruppene har behov for et 
sømløst behandlingstilbud, der også seksuell helse skal følges opp. Behandlingstilbudet er 
hele tiden under utvikling, de som skal være med å bidra til at helsetilbudet blir bedre er 
fremtidens helse og sosialarbeidere. 
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Samfunnet vårt er i endring, hele tiden. Kunnskap som gjenspeiler utfordringene til den 
norske befolkning, de ulike målgruppene må belyses. Det må undervises i dette, og etter våre 
vurderinger, NFSS s vurderinger, må denne kompetansen belyses i grunnutdanningene. 

 

Funksjonshemming og seksuell helse B) 

Seksualundervisning: En rettighet for mennesker med utviklingshemming. 

En ekstra viktig dimensjon, som ved tilrettelegging og spesial pedagogisk opplæring, på 
individnivå, gir større selvfølelse, styrking av egen seksuell autonomi, samt sosial 
kompetanse. Ivaretagelse av seg selv, grenser og grensesettinger er utrolig viktige 
dimensjoner her.  

Det er utviklet mye godt pedagogisk materiale i Norge og i Norden i dag. Dette materialet må 
gjøres kjent og tas i bruk.  

NFSS anbefalinger er:  

Pedagogiske tiltak, opplæringsmateriell som allerede er utviklet (gjennom 20 år) må 
implementeres som et krav. 

«Retningslinjer», «Veiledere» utarbeidet fra Buf direktoratet er godt kjent for noen. 

Målsettingen må være at dette skal inn i alle grunnutdanningene i Norge. 

LES: 

https://www.bufdir.no/Bibliotek/Sokeside/?q=vern+mot+overgrep+lettlest&num=25&start=0 

 

Nettsiden til NFSS: 

LES: 

http://www.nfss.no/ 

 

Eksempler på pedagogisk materiale som kan benyttes: 

LES: 

http://helsekompetanse.no/kurs/kropp-identitet-og-seksualitet 

 

https://www.bufdir.no/Bibliotek/Sokeside/?q=vern+mot+overgrep+lettlest&num=25&start=0
http://www.nfss.no/
http://helsekompetanse.no/kurs/kropp-identitet-og-seksualitet
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E - læringsprogram er utviklet og utvikles stadig. Et godt eksempel her er nettsiden til 
helsekompetanse.no 

LES: Nettsiden: http://helsekompetanse.no/katalog?search=kropp 

Hensikten: 

Gi ungdommer med forståelsesvansker veiledning og tilrettelagt opplæring omkring temaene 
kropp, identitet og seksualitet. Målsettingen er å bidra til at flere får oppfylt sin rett til 
opplæring på eget nivå, ut fra egne forutsetninger. Kurset skal bidra til at målgruppen utvikler 
en bedre identitet og et positivt og bra seksualliv, samt til at overgrep og uønskede 
svangerskap forhindres. 

LES: 
http://www.samordningsradet.no/index.cfm?pArticleId=54994&pArticleCollection
Id=4205 

 
NOU 2016:17  «På lik linje»  

- Regjeringens strategi og handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelse 

- Ny stortingsmelding om utviklingshemmede 

Denne NOUen må inn i alle grunnutdanninger: ikke bare for Vernepleiere, men også 
Fysioterapiutdanningen, Sosionomutdanningen, Ergoterapeututdanningen m.fl. 

Samtlige av disse utdanningsinstitusjonene bør gi kunnskap om mennesker med 
utviklingshemming generelt, men også med tanke på styrking av utviklingshemmedes 
autonomi vedrørende seksualitet spesielt. 

 

 

 

http://www.samordningsradet.no/index.cfm?pArticleId=54994&pArticleCollectionId=4205
http://www.samordningsradet.no/index.cfm?pArticleId=54994&pArticleCollectionId=4205
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Muligheter for videreutdanninger: 

Ser en på for eksempel Vernepleieres muligheter for videreutdanninger, 

LES: https://vernepleier.no/vernepleier/masterstudier/ 

Her er ikke sexologistudiene ved universitet i Agder nevnt med et ord. Dette studietilbudet er 
et tilbud for alle som har en helse og sosialfaglig grunnutdanning, samt relevant yrkespraksis. 

LES: https://www.uia.no/studieplaner/programme/SEX60D 

Sitat fra nettsiden til Universitet i Agder: «Yrkesmuligheter og videre utdanning 

Studiet gir kvalifikasjonen sexologisk rådgiver. Disse tilsvarer kravene til autorisasjon fra 

Nordic Association for Clinical Sexology (NACS). Kandidatene må selv søke slik godkjenning. 

De teoretiske kunnskapene kvalifiserer for videre påbygging til klinisk sexolog.  

Det forventes at kandidatene etter endt utdanning kan drive sexologisk rådgivning innenfor 

sine respektive profesjonsområder. 

Det etableres etter hvert egne stillinger for sexologiske rådgivere.» 

Anbefalinger: 

NFSS anbefaler at en styrker sexologiopplæringen i samtlige helse og sosialfaglige 
grunnutdanninger i Norge.  

Sexologifaget bør være en mulig fagutvikling for flere universitet i Norge.  

 

 

https://vernepleier.no/vernepleier/masterstudier/
https://www.uia.no/studieplaner/programme/SEX60D
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