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Styrets arbeid i 2011
Styremøter
Det har vært avholdt 8 styremøter derav 4 telefonstyremøter. Styremøtene har vært avholdt på
Gardermoen, under konferansen i Kristiansand, og under NACS (Nordisk Sexologikonferanse) i Oslo der 4 fra styret deltok. Styret har behandlet 44 saker. Hovedsaken har vært
å planlegge seminaret i Bodø.

Årets konferanse
Konferansen gikk av stabelen på Radisson Blu Caledonien Hotell, Kristiansand, 29.03. til
31.03.2011. Det var ca 80 deltagere inklusive forelesere. Også til denne konferansen fikk vi
med oss forelesere fra det sexologiske miljøet i og utenfor Norge. Woet Gianotten, MDpsychotherapist, consultant in physical rahabilitation sexology fra Nederland, Espen Esther
Benstad Pirelli og Elsa Almås som begge nylig er oppnevnte som professorer i Sexologi ved
Universitet i Agder.
Konferansen hovedtema var ”Fysisk funksjonshemning og seksualitet”. Woet Gianotten
snakket om hvordan fysisk funksjonshemning påvirker seksuell funksjon, identitet og forhold.
Vi hadde Henning Storvand og Anne Kraby med tema ”Fagforum for seksualitet og samliv –
Hvordan jobber vi på Sunnaas sykehus”. Vi hadde ”Etiske problemstillinger i hjelperollen ved
bruke av seksualtekniske hjelpemidler, også foreldrenes perspektiv” v/ Bjørn Valderhaug og
en brukers erfaring på temaet ”Seksualitetens mysterium” v/ Mette Mørken.
Siste dagen av konferansen var satt av til presentasjon av ulike prosjekter i
habiliteringstjenestene. Dette er en viktig og meget nyttig dag. Også dette året bærer
Nettverkskonferansen preg av bredde i temaene, samt solid faglig tyngde.

Økonomi
Styret i Nettverket har nøye vurdert bruken av Nettverkets midler, samtidig som vi fortsatt får
god uttelling på våre søknader til Helsedirektoratet. Økonomien i Nettverket er god og
revidert regnskap legges fram på Årsmøtet. Kursavgiften på 3 dagers konferansen holdes
fortsatt lav.
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NFSS hjemmeside
Nettverket fikk sin egen nettside www.nfss.no i 2009. Vi får fortsatt god hjelp av firmaet
www. kihldok.no. Styret sørger for at aktuell informasjon legges ut. Innspill fra medlemmer i
nettverket om informasjon og tips til nettsiden gjør den bedre og mer levende.

Samarbeid med Helsedirektoratet
Nettverket har fortsatt er godt samarbeid med Helsedirektoratet v/ Arild Myrberg, Ulla
Ollendorf . Begge er oppnevnt til æresmedlemmer av nettverket. De har alltid hatt tro på
Nettverket og støttet styret i arbeidet, i tillegg til den økonomiske støtten vi har fått.

Sterilisering
Steriliseringsrådet ble oppnevnt høsten 2008 med funksjonstid til 2011. Rådet består av 5
medlemmer. Grethe Rønvik (representerte også NFSS) har vært medlem i dette rådet.
Steriliseringsrådet skal følge med på det som skjer i steriliseringsfeltet og se til at det er lik
behandling i alle fylker. Rådet er ankeinstans for de fylkesvise steriliseringsnemdene.
Personer med utviklingshemning skal ha sin sak behandlet i nemd og de skal ikke betale for
inngrepet.

Seksualtekniske hjelpemidler
Det ble i 2009 etablert en referansegruppe for seksualtekniske hjelpemidler i regi av NAV.
Det har ikke vært møte i denne gruppen i 2011. NAV har endret regler for godkjenning av
hjelpemidler slik at godkjenningen gjelder for 2 år av gangen. Pr i dag er det Terje Otto
Elvedal som leder gruppen. NFSS har i 2011 vært representert med to personer i
referansegruppen, Grethe Rønvik og Mette Wallace. De andre medlemmene i gruppen er
Anne Kristin Dobbe fra NFKS, Henning Storvand fra Sunnaas og Tore Borg fra
Rikshospitalet (Radiumhospitalet) (Det er planlagt 3 møter i 2012).
Ny ordning for bestilling av seksualtekniske hjelpemidler er på plass. Alle leger kan nå
bestille seksualtekniske hjelpemidler. Det er også mulig å anskaffe seksualtekniske
hjelpemidler som ikke er på avtale med NAV. Se www.tidsskriftet.no og
www.nav.no/1073743417.cms for lenker til produkt- og priskatalog og til bestillingsskjema.

Deltagelse på kurs/ konferanser
I 2011 var 4 av styrets medlemmer på den nordiske sexologi-konferansen, NACS i Oslo (3
var betalt av NFSS). Nettverket var også i år representert med en poster (på engelsk). To av
styrets medlemmer var representert på verdenskongressen for sexologi i Glasgow i juni. Det
er nyttig å treffe kolleger fra innland og utland og å få innblikk i hva som rører seg i det
sexologiske miljøet.
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CUPIDO-PRISEN 2011
Høsten 2011 lanserte Cupido for første gang en Cupido–pris og en kultur-pris. Begrunnelsen
for å lage en pris er i følge Cupido å hedre de andre som sammen med dem arbeider for et mer
sexpositivt samfunn.
NFSS v/ leder Torild M Breistein og tidligere leder Grethe Rønvik var nominert til Cupidoprisen 2011 sammen med blant andre NRK, PRO-senteret, GAYSIR og Olafia-klinikken.
NFSS vant CUPIDO-prisen 2011! Med følgende begrunnelse:
”CUPIDO-PRISEN 2011 gis til en person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid og
virke har brakt det sexpositive fram i lyset, som har opplyst og informert, som har vært pioner
eller som har sprengt grenser på en positiv, konstruktiv og åpen måte, og som har vist oss
seksualitetens muligheter, viktighet og gleder.”
Følgende ble sagt om vinneren og Nettverket ved prisutdelingen i Oslo i oktober: ”Der
vinneren i en årrekke har gjort en fabelaktig innsats for psykisk utviklingshemmede. På
tjenestevei har vinneren slamret ettertrykkelig med dørene og satt seg i respekt. De mange
som ikke ferdes på samme tjenestevei, har vel knapt hørt om dem.
Vi håper tildelingen av Cupido-prisen 2011 kan bidra til at de får mer av den oppmerksomhet
de fortjener.”
Styret takker for tilliten og ønsker nytt styre ”Lykke til”

Torild M Breistein
Leder

Mette Wallace
Sekretær
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