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Årsmelding 2014 for NFSS
Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv
Styret i 2014 har bestått av:
Styret konstituerte seg på styremøte i mai.
Leder:
Heidi Solvang,
Finnmarkssykehuset, Helse Nord
Nestleder: Mette Wallace,
Sykehuset Østfold, Helse SørØst
Kasserer: Inger Moa,
Sykehuset Levanger, Helse Midt
Sekretær: Hildegunn Hare,
Lassa Stavanger, Helse Vest
Styremedlem: Kjell Robertsen,
Sykehuset Telemark, Helse SørØst

Styrets arbeid i 2014:
Styremøter
Det har vært avholdt 6 styremøter derav 3 telefonstyremøter i 2014. Møtene har vært
dagsmøter på Gardermoen, i forbindelse med fagkonferansen i Trondheim dagene 11.-13.
mars, møte under NACS - den Nordisk Sexologi-konferansen i Malmø dagene 18.21.september - hvor hele styret deltok. Styret har behandlet ca 50 saker. Hovedsaken har vært
å planlegge konferansen som skal avholdes i Stavanger i mars 2015. Arbeidet med det faglige
programmet som skal gjennomføres ved konferansene er meget tidkrevende. Vi har fordelt
noen ansvarsområder innad i styret som ser ut for å fungere bra.
Vi hatt utrolig god hjelp av sekretær ved habiliteringstjenesten i Bodø: Marit Strand
Lomundal, som hjelper oss med påmeldinger og fakturering.

Årets konferanse:
Konferansen ble arrangert og gjennomført i Trondheim i dagene 11. – 13.mars, på hotell
Nidelven.
God deltagelse primært fra spesialisthelsetjenesten der habiliteringstjenestene er godt
representert, men også nye deltagere fra barnehusene, kommunehelsetjenestene og studenter.
Nytt av året for å imøtekomme ”de nye i nettverket” var parallellsesjonen ”Den lille sexologi
skolen”, som fikk gode tilbakemeldinger.
Et av hovedemnene var seksuell identitet, der vi bl.a. hadde en forelesning fra Hanne Grasmo
fra LTBT senteret. Ulla Ollendorff orienterte om siste nytt fra Helsedirektoratet. Hun er
kanskje den viktigste samarbeidspartneren i vårt nettverk.
Vi hadde forelesere fra Sverige fra Høgskolan i Malmø, ved Jack Lükert og besøk fra
Danmark fra Seksualvejlederutdannelsen ved Helge Nyrup og Kasten Løt. To gode
masteroppgaver innen tema ble lagt fram, samt en rekke forelesninger vedrørende seksuelle
overgrep, med hovedvekt i hvordan forebygge.
Vi hadde stand med anbefalelsesverdig faglitteratur og fra firma som selger seksualtekniske
hjelpemidler spesielt rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser.
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Det faglige innholdet i våre konferanser er, i følge tilbakemeldingene som er gitt i
evalueringene, av høy kvalitet. Og vi var derfor glad for alle de positive tilbakemeldingene
som kom etter denne konferansen. Evalueringene har vi hatt med oss hele veien under
planleggingen av den neste konferansen.

Samarbeid
Samarbeid med andre instanser er i god driv når gjelder kunnskap om funksjonshemning og
seksualitet. Det kan nevnes Statens Barnehus, Barne-ungdoms- og familiedirektoratet, MSO
(medisinernes seksualopplysning) og NAKU. Flere instanser kan være aktuelle framover.

Økonomi
Styret i Nettverket har nøye vurdert bruken av midlene, samtidig som vi fortsatt får
god uttelling på våre søknader til Helsedirektoratet. Økonomien er god og revidert regnskap,
godkjent av autorisert revisor ved Trøndelag revisjon AS-Levanger. Kursavgiften på 3- dagers
konferansen holdes fortsatt lav. Dette for å øke rekrutteringen til konferansene, men også
fordi ingen skal kunne avstå fra deltagelse med begrunnelse i at dette blir for dyrt.

NFSS hjemmeside
Nettverket fikk sin egen nettside www.nfss.no i 2009. Vi får fortsatt god hjelp av firmaet
Kihldokumentasjon. Styret sørger for at aktuell informasjon legges ut. Vi har forsøkt å
oppgradere vår nettside, med variert hell. Vår webdesigner har vært forhindret til å følge opp
på en slik måte som vi hadde håpet. Men dette arbeidet er under stadig revidering, og vi
arbeider stadig med å videreutvikle nettsiden vår.
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.

Samarbeid med Helsedirektoratet
Nettverket har fortsatt et godt samarbeid med Helsedirektoratet v/ Ulla Ollendorf. U Olledorf
går nå over i pensjonistenes rekker og vi takker for et viktig og nyttig samarbeid med henne
gjennom mange år. Ny kontakt er etablert med Cecilie Sommerstad. Helsedirektoratet har
alltid hatt tro på Nettverket og støttet styret i arbeidet, i tillegg til den økonomiske støtten vi
har fått. Takket være kontakten med Helsedirektoratet har nettverket den økonomien som gjør
det mulig å drive nettverket og å arrangere konferansene.

Seksualtekniske hjelpemidler
Våren 2012 ble anskaffelsesteamet for seksualtekniske hjelpemidler i regi av NAV reaktivert.
Gunn Limandvik var ansvarlig i NAV A&FJ og Terje Otto Elvedal fra NAV HOT deltok også
Anskaffelsesteamet bestod av: Ann Kristin Dobbe fra NFKS, Henning Storvand fra Sunnaas,
Tore Borg fra Radiumhospitalet og Mette Wallace fra NFSS.
Dette endte opp i nye rammeavtaler om kjøp av seksualtekniske hjelpemidler som gjaldt fra
01.03.13. Avtalene vil gjelde fram til 28.02.2017.
Nyttig informasjon finnes på http://www.nav.no/1073743417.cms.
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Alle leger kan rekvirere seksualtekniske hjelpemidler. Det er også mulig å skaffe
seksualtekniske hjelpemidler som ikke er på avtale med NAV.

Steriliseringsrådet
Steriliseringsrådet ble oppnevnt våren 2012 og 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. Vanligvis arrangeres det en
landskonferanse for steriliseringsnemdene annet hvert år. Konferansen som skulle vært i 2014
ble av ulike grunner ikke avholdt. Sekretær er Siri Haavie fra Helsedirektoratet. Hun har hatt
permisjon og Arne Birger Knapskog har vært hennes vikar. S Haavie er nå tilbake igjen.
Mette Wallace representerer NFSS og er et av 5 medlemmer i rådet. Peter Zachariassen
psykologspesialist ved Voksenhabilitering, Ullevål sykehus Oslo, er hennes personlige
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.
Gjeldende veileder til lov og forskrift «Lov om sterilisering» - 2012 IS-2024.
www.helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/sterilisering/Sider/default.aspx

Styret takker for tilliten !

Heidi Solvang
Leder

Mette Wallace
Nestleder

