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Høringssvar til «Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i 
Oslo kommune»  
 

 

Unge funksjonshemmede takker for muligheten til å delta på workshop i forbindelse med forarbeidet til 

handlingsplanen, og ser at mange av våre innspiller kommet med. Handlingsplanen for seksuell og 

reproduktiv helse i Oslo kommune bygger på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi er glad for å se at 

mangfoldet i befolkningen er godt belyst generelt, og at gruppen funksjonshemmede nevnes spesielt.  

 

Vårt innspill er at funksjonsevne kan nevnes mer konkret i tiltakene som følger med handlingsplanen. 

Det er veldig bra at seksualundervisningen skal være normkritisk og at kompetansen om seksuell helse 

skal forbedres generelt, men vi tror det i tillegg er behov for noen spesifikke tiltak.  

 

For eksempel bør Helsestasjonene for ungdom bør være universelt utformet og tilgjengelig for alle. 

Dette kan inkludere fysisk utforming av bygg, men også gode nettsider som alle kan navigere i og tilbud 

om tegnspråktolk. Det bør være mulig både å ringe og å benytte mail eller chattetjenester med 

Helsestasjoner, for at både hørselshemmede og synshemmede skal kunne kontakte tjenesten. 

 

I tillegg bør seksualtekniske hjelpemidler nevnes. Det bør gis mer informasjon og veiledning til brukere 

om hvordan hjelpemidler brukes i tilknytning til seksuell og reproduktiv helse. Og det er behov for et 

bedre utvalg av seksualtekniske hjelpemidler hos hjelpemiddelsentralene. Ergoterapeuter og 

fysioterapeuter har behov for mer kompetanse om seksualtekniske hjelpemidler, og om hvordan man 

skal ta opp temaet med brukere. Dette temaet bør inngå i kompetansehevingen som nevnes i planen.   

 

Informasjon om spesialtilpassede tilbud bør være lett tilgjengelig for brukere og for ansatte i 

kommunen. Det finnes for eksempel helsestasjoner i Oslo med tolketjeneste, og det finnes sexologiske 

rådgivere ved ulike helseforetak med hver sin spesialisering, samt jordmødre med særlig kompetanse på 

oppføling av kronisk syke.  

 
Med vennlig hilsen, 

  
 

Synne Lerhol 

Generalsekretær 

 


