NFSS

Habiliteringstjenestene i Norge.

Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

Årsmelding 2002
Fagkonferansen for 2002 ble avholdt i Bodø 19-21. februar.
På årsmøtet 20. februar var både representantene for region 1, 3 og 4
på valg og vararepresentantene for region 2 og 5 det samme.
Styret konstituerte seg på styremøtet i Oslo 04. 04. 02

Styret har bestått av:
Leder Wenche Fjeld, Hedmark
Nestleder Bente Væren, Vestfold
Kasserer Grethe Rønvik, Nordland
Sekretær Annie L. Mathisen, Sogn og Fjordane
Styremedlem Bernt Barstad, Sør-Trøndelag

Følgende personer er valgt fra Helseregionene:
Region 1:

Region 2:

Region 3:

Region 4:

Region 5:

Representant

Wenche Fjeld, Hedmark

Vararepresentant

Turid Bettum, Oslo

Representant

Bente Væren, Vestfold

Vararepresentant

Tone Guldesen Grude, Aust-Agder

Representant

Annie L. Mathisen, Sogn og Fjordane

Vararepresentant

Linda Myklebust, Hordaland

Representant

Bernt Barstad, Sør-Trøndelag

Vararepresentant

Anita Hoff, Nord-Trøndelag

Representant

Grethe Rønvik, Nordland

Vararepresentant

Heidi Solvang, Troms

Styrets arbeid:
Styret har avholdt 5 styremøter i 2002. Det første var på fagkonferansen i Bodø. Et dags møte ble avholdt i Oslo, og et møte over to dager ble også avholdt i Oslo. Det er
gjennomført to telefonmøter. Vararepresentantene har ikke deltatt. Styret har behandlet
19 saker. Hovedtema på styremøtene har vært oppsummering av konferansen og
planlegging av neste års konferanse.

Økonomi:
NFSS har mottatt et tilskudd på kr. 80.000,- fra Sosial og Helsedirektoratet til driften av
Nettverket, og kr. 25.000,- i tilleggsbevilgning til dekning av utgifter ved deltagelse på den
Europeiske sexologikongressen.
Vi har videre gjennom et samarbeid med Statens råd for funksjonshemmede fått overført
kr. 150.000,- Dette skal gå til dekning av konferansens første dag på Hamar i mars 2003.

Asgeir Solstad har fått et vederlag på kr. 2000,- for arbeidet med nettsiden til Nettverket.
Styret har også besluttet at styremedlemmer, som en kompensasjon for arbeidet med
Nettverket, har mulighet til å søke støtte til dekning av en konferanseavgift i året. Styret
behandler søknader ut fra den økonomiske situasjonen.
Alle styremedlemmene har fått dekket en konferanseavgift i 2002, på inntil kr. 3000,-.

Regnskapet for 2002 er revidert og godkjent av revisor.
Det ble gjort opp med et overskudd på kr. 22 734,81.

Europeiske sexologikongress i Limassol på Kypros 15 – 21. juni
Wenche Fjeld, Bente Væren og Annie Mathisen fra styret deltok på konferansen. Det
var faglig nyttig og en stor opplevelse. Erfaringene derfra har Wenche sammenfattet
i en rapport som Nettverket og Sosial - og helsedirektoratet har fått. Det ble gitt en
ekstrabevilgning til Nettverket på kr. 25 000,- til utgiftene på konferansen.
Nettverket dekket underskuddet på ca. kr. 1700,-.

Seksualtekniske hjelpemidler :
Nettverket har i flere år arbeidet for at seksualtekniske hjelpemidler for funksjons –
hemmede, skal dekkes av det offentlige som andre hjelpemidler. Det har vært stadig
nye saksbehandlere i Rikstrygdeverket ( RTV ). Endelig våren 2002 kom brevet fra
RTV om at nevrologer, gynekologer og urologer kunne rekvirere slike hjelpemidler.
Styret oppnevnte ei arbeidsgruppe hvor Bente Væren og Grethe Rønvik deltok
sammen med Kondomeriet, Cupido og lege / spesialist i klinisk sexologi, Haakon
Aars. I november fikk vi endelig et møte i RTV. Bente; Haakon og Grethe skal
være med i ei referansegruppe i RTV. Det har ikke skjedd mer, for begge saks –
behandlerne har sluttet. Ny saksbehandler var positiv og har lovt å kalle inn til
nytt møte. Vi trenger gode hjelpemidler av solid kvalitet og vi trenger en katalog.

Fagkonferansen i Bodø 19. – 21. februar
Fagkonferansen i Bodø fikk svært gode tilbakemeldinger både faglig og sosialt. Styret
var bekymret for liten deltagelse så langt nord, men det kom 98 deltagere til hele
konferansen og 34 deltagere i tillegg på den første dagen med Thore Langfeldt.

NACS - godkjenning av spesialister
Den nordiske sexologiforeningen har utarbeidet kriterier for krav til autorisasjon av
spesialister i sexologisk rådgivning og spesialister i klinisk sexologi. Bente Væren er en
av fire i den norske autorisasjonskomiteen. Den nordiske autorisasjonskomiteen
godkjente i 2002 de første 33 spesialistene i Norden. Bente Væren ble godkjent som
spesialist i sexologisk rådgivning og Grethe Rønvik som spesialist i klinisk sexologi.

Styret får stadige tilbakemeldinger på at arbeidet i Nettverket er svært nyttig ,
at det er til støtte og hjelp for ansatte i Habiliterings – og rehabiliteringstjenestene.

Styret takker for tilliten i året som er gått og ønsker nytt styre lykke til videre.

Wenche Fjeld, leder

Annie L. Mathisen, sekretær

