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Styrets arbeid i 2012:
Styremøter
Det har vært avholdt 7 styremøter derav 3 telefonstyremøter. 2 av styremøtene har vært
avholdt på Gardermoen, 1 møte i forbindelse med konferansen i Bodø, og 1 møte under
NACS - den Nordisk Sexologi-konferansen i Helsinki - hvor hele styret deltok. Styret har
behandlet 41 saker. Hovedsaken har vært å planlegge seminaret i Hamar april- 2013.

Årets konferanse
Konferansen gikk av stabelen på Radisson Blu Hotell i Bodø, 13. til 15. mars- 2012. Denne
konferansen ble annerledes og spesiell for oss som var der. Den bar preg av at vi ikke lenger
hadde vår dyktige nestor Grethe Rønvik iblant oss. Hun døde uventet bare 2 måneder før
konferansen. På første dag av konferansen ble det gjennomført en fin minnemarkering for
Grethe. Grethe har betydd enormt mye for etableringen av NFSS, nettverksbyggingen og den
faglige utviklingen. Flere av styrets medlemmer deltok i Grethes begravelse i Bodø i januar.
Det var også i år god deltagelse på konferansen, ca 80 deltagere inklusive forelesere.
Tilbakemeldingene var gode. Hovedtemaet var ” Personer med psykisk utviklingshemming
som utsatt/offer og som overgriper”.
Vi hadde flere forelesere som belyste dette temaet fra ulikt hold. Statsadvokat i Nordland
Benedikte Høgseth, Karianne Moen, koordinator for seksuelle overgrep i Salten politidistrikt,
Bodø. Tina Luther Handegård, 1. amanuensis fra politihøgskolen i Bodø, Terje Olsen,
sosialantropolog og forskningsleder ved Nordlandsforskning i Bodø. Psykologspesialist Gunn
Stokke, BUP Molde sykehus. Fra Brøset hadde vi fått med oss psykolog Svein Øverland.
Journalist Thomas Ergo presenterte sin metoderapport fra 2010 med tittelen ” De vet, men
tier” – om hvorfor hjelpeapparatet og politi ikke reagerer når utviklingshemmede blir utsatt
for eller begår overgrep.
Fra NFSS bidrog Heidi Solvang, vernepleier/spesialist i sexologisk rådgivning NACS fra
Habiliteringstjenesten i Finnmark og Wenche Fjeld, spesialist i sexologisk rådgivning NACS,
habiliteringstjenesten i Hedmark om samme tema.
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Presentasjon fra Klara Klok (Ung i Nordland/ Nordland fylkeskommune). Som avslutning på
konferansen hadde vi fått psykologspesialist/spesialist i klinisk sexologi Atle Austad, IKST
Vi hadde lagt opp til erfaringsutveksling og det var stor aktivitet med mange spørsmål og
kommentarer til problemstillingene som ble presentert.
Første dag 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.
Til å hjelpe oss med påmelding og registrering av deltakere og kontakt med konferansehotell
har vi hatt god hjelp av sekretær ved habiliteringstjenesten i Bodø dette året.

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, godkjent av autorisert revisor, legges fram på Årsmøtet. Kursavgiften på 3dagerskonferansen holdes fortsatt lav.

Deltagelse på kurs/ konferanser.,
I 2012 deltok hele styret på den nordiske sexologi-konferansen, NACS i Helsinki i oktober
Nettverket var også i år representert med en poster (på engelsk.) Det er nyttig å treffe kolleger
fra innland og utland og å få innblikk i hva som rører seg i det sexologiske miljøet.

NFSS hjemmeside
Nettverket fikk sin egen nettside www.nfss.no i 2009. Vi får fortsatt god hjelp av firmaet Kihl
Dokumentasjon - 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. Vi ser at mye kan forbedres, noe vi ønsker å ha fokus på videre.

Samarbeid med Helsedirektoratet
Nettverket har fortsatt er godt samarbeid med Helsedirektoratet v/ Ulla Ollendorf og Arild J
Myrberg, Både Ulla Ollendorf og Arild J Myrberg 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.

Seksualtekniske hjelpemidler:
Våren 2012 ble anskaffelsesteamet for seksualtekniske hjelpemidler i regi av NAV reaktivert
Gunn Limandvik er ansvarlig i NAV A&FJ og Terje Otto Elvedal fra NAV HOT har også
deltatt. Anskaffelsesteamet har bestått av: Ann Kristin Dobbe fra NFKS, Henning Storvand
fra Sunnaas, Tore Borg fra Rikshospitalet (Radiumhospitalet) og Mette Wallace fra NFSS.
Det har vært 3 møter over til sammen 6 dager i 2012. Anskaffelsesavdelingen i NAV har
ansvar for å følge tidsrammen for rammeavtalene. Anskaffelsesteamets rolle er å hjelpe NAV
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i anskaffelsesprosessen frem mot nye rammeavtaler om kjøp av seksualtekniske hjelpemidler.
Teamet skal bistå med kunnskap om aktuelle brukergrupper og hvilke typer seksualtekniske
hjelpemidler som er aktuelle. Videre skal de bistå med å spesifisere krav til produkter og å
evaluere tilbud/produkter.
Nye rammeavtaler om kjøp av seksualtekniske hjelpemidler vil gjelde fra 01.03.13.
Hvordan man går fram for å bestille seksualtekniske hjelpemidler finnes på
http://www.nav.no/1073743417.cms. Derfra kan man følge lenker til produkt- og priskatalog
og til bestillingsskjema.
Alle leger kan rekvirere seksualtekniske hjelpemidler. Det er også mulig å skaffe
seksualtekniske hjelpemidler som ikke er på avtale med NAV. Hvordan man går fram og
vilkår i disse sakene er beskrevet i produkt- og priskatalog og på eget bestillingsskjema 1006.06. Skjema er nylig blitt forenklet.

Steriliseringsrådet
Våren 2012 ble det oppnevnt et nytt steriliseringsråd. Dette rådet er utnevnt for 4 år. Leder i
rådet er assisterende fylkeslege i Vest-Agder Torild Hagerup-Jenssen. Rådet fungerer som
klageinstans for de fylkesvise steriliseringsnemndene. Rådet skal spre informasjon om
sterilisering og følge med på det som skjer på området. De arrangerer en landskonferanse for
steriliseringsnemdene annet hvert år (neste i 2014) Sekretær i steriliseringsrådet er Siri Haavie
fra Helsedirektoratet og Arne Birger Knapskog har vært hennes vikar ved permisjon. Mette
Wallace representerer NFSS (fra 2012) og er et av 5 medlemmer i rådet. Peter Zachariassen
psykologspesialist ved Voksenhabilitering, Ullevål sykehus, Oslo, er personlig varamedlem
Utviklingshemmede skal ha sin begjæring om sterilisering behandlet i nemnd. Inngrepet for
denne gruppen er gratis. Habiliteringstjenestene har en viktig rolle når det gjelder samtale om
sterilisering med den som har utviklingshemming.
Det er kommet ny veileder til lov og forskrift «Lov om sterilisering» - utgitt august 2012 IS2024. Status på Steriliseringsfeltet – Rapport fra Steriliseringsrådet for årene 2009- 2011 ble
gitt ut 11 / 2012 IS-2034
www.helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/sterilisering/Sider/default.aspx
NFSS BIDRAR I ULIKE ARBEIDSGRUPPER
Høsten 2012 startet arbeidet med Ny Stortingsmelding ”Utviklingshemmedes levekår” hvor
helse/helsetilbud/tjenester var noen av temaene. NFSS ble av Ulla Ollendorf invitert til å
komme med innspill i forhold til dette. Vi engasjerte flere av Nettverkets medlemmer og
forfattet et skriv der vi beskrev manglene i dag og hva som er viktig å legge vekt på i arbeidet
med å forbedre helsetilbudet/tjenester for denne gruppen med spesiell fokus på kropp og
seksualitet.
NFSS har også v/ styrets leder deltatt på et arbeidsseminar 31. oktober i regi av Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet og SUMO- prosjektet som jobber med sikring av
Leder: Torild M Breistein - Sørlandet sykehus, Klinikk for rehab. Kongsgård, avd for voksenhabilitering. PB 416, 4604 Kr. sand Tlf:
38149381 / 90084816
Nestleder: Annie L. Mathisen – Helse Førde, psyk. klinikk, Voksenhabilitering 6800 Førde. Tlf jobb: 57 83 97 10 / 91878315
Kasserer: Inger Moa - Habiliteringstjenesten for barn, Sykeh Levanger, Kirget 2, 7600 Levanger, Tlf: 74098302 / 90777229
Sekretær: Mette Wallace, - Seksjon barnehabilitering, Oredalsv 128, 1613 Fredrikstad. Tlf 69 36 67 39/ 97974532
Styremedlem: Torunn Ovrid – Barnehabilitering Helse Finnmark, Hammerfest sykehus, 9613Hhammerfest. Tlf: 78421623 / 48294270

NFSS

Habiliteringstjenestene i Norge
Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv
Organisasjons nummer: 994 186 183

utviklingshemmede mot overgrep. Nestleder i NFSS styret Annie Mathisen sitter som fast
medlem i prosjektgruppen.
Mange tar kontakt med nettverket etter at de har sett info på nettsiden, og på den måten spres
informasjon om temaet funksjonshemming/utviklingshemming og seksualitet.
Den siste kontakten er fra en norsk/amerikansk forsker, Ph.D Anne Sæbø som skal være med
å utvikle et pensum om kropp og seksualitet for voksne med utviklingshemming ved en
institusjon/bokollektiv i Minneapolis, USA. Hun ønsker å se på hvordan NFSS er bygd opp,
hvilke erfaringer vi har i vårt arbeid med temaet og hva som er utviklet av
undervisningsmateriell her i Norge. Leder og nestleder i NFSS hadde derfor et møte med
henne da hun var i Oslo i oktober 2012.
Styret takker for tilliten og ønsker nytt styre ”Lykke til”

Torild M Breistein
Leder

Mette Wallace
Sekretær
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