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Nettverket takker for de tildelte kr. 190 000,-. Midlene har vært avgjørende for at vi også i
2009 har klart å drive nettverket og å avholde vår årlige nettverkskonferanse.
Hvert år siden nettverket ble etablert for 12 år siden har vi avholdt konferanser rundt i
Helseregionene. Sist ut var Helse Midt og Trondheim i mars 2009.

STYRET
Styret i Nettverket har i år 2009 bestått av følgende personer fra habiliteringstjenestene:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedl.

Torild M Breistein
Annie Mathisen
Inger Moa
Mette Wallace
Torun Ovrid

Vest-Agder
Sogn og Fjordane
Nord Trøndelag
Østfold
Finnmark

Helse SørØst
Helse Vest
Helse Midt
Helse SørØst
Helse Nord

Styret har hatt 7 styremøter i 2009 hvorav 2 har vært telefonstyremøter. Ett av styremøtene
ble lagt til Nettverkskonferansen i Trondheim og ett til Verdenskongressen i Gøteborg.

NETTVERKSKONFERANSE
Vi har avviklet den årlige konferansen i Trondheim 10. – 12. mars 2009. Konferansen var
faglig veldig bra, noe evalueringen fra deltakerne viser. Det ble registrert til sammen 77
deltakere inkludert forelesere.
Vi hadde mange sentrale forelesere fra det sexologiske miljøet også denne gangen. Blant
annet daværende leder i NFKS Knut Hermstad, lege og spesialist i klinisk sexologi NACS
Esben Esther Pirelli Benestad.
Konferansens hovedtema var ”PORNO – for alle?” Vi jobbet mye med å få gode forelesere til
denne dagen, noe vi syntes vi lyktes med. Gammel og ny redaktør i Cupido – Gammelsrud og
Grasmo bidro, samt psykolog v/ sexologisk klinikk og universitetet i København Gert Martin
Hald og førsteammanuensis ved St.Olaf college i Minnesota og gjesteforsker ved senter for
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tverrfaglig kjønnsforskning, UiO Anne Sæbø bidro med bredde og forskning på området. Det
var svært gode tilbakemeldinger på dagen.
Siste dagen av konferansen var vi så heldige å få lektor og auct.spec i klinisk sexologi Lotta
Løfgren til å forelese for oss om nytt fra forskningen omkring utviklingshemmede og
nettbruk/ utviklingshemmede og homoseksualitet. Hun arbeider ved Høgskolan/Universitetet i
Malmø.
På middagen om kvelden utnevnte styret et nytt æresmedlem; nemlig Grethe Rønvik som helt
siden etableringen av Nettverket har gjort en formidabel jobb med å gjøre det kjent og å sette
funksjonshemming, seksualitet og samliv på dagsorden i habiliteringstjenestene og i
samfunnet forøvrig.

ERFARINGER MED NETTVERKET
Nettverkets formål er å formidle kunnskap om funksjonshemmede, seksualitet og samliv, og å
øke kunnskapen på samme tema i Habiliteringstjenestene i Norge. Tilbakemeldingen fra
deltakerne på konferansene er svært gode, og styrets medlemmer blir ofte kontaktet om denne
type saker fra ulike deler av landet. Vi ser også at flere og flere av deltakerne på konferansen
nå skaffer seg videreutdanning innen sexologi. Det finnes i dag flere muligheter til det her i
landet, blant annet ved Høgskolen i Akershus og ved universitetet i Agder. Nettverket har
kontakt med begge utdanningsinstitusjonene.
Kunnskapsnivået omkring temaet i Habiliteringstjenestene ser vi er blitt betydelig hevet de
siste årene. Konferansene i Nettverket ser vi er til inspirasjon og til stor faglig nytte for de
som deltar. Kunnskap og ideer utveksles og kontakter etableres.
Vi ser også at barnehabiliteringstjenestene nå kommer mer på banen i Nettverket. Mye kan
forebygges tidlig i oppveksten når foreldre og lærere får kunnskap og blir oppmerksomme på
at forholdet til egen kropp og seksualitet må bygges opp fra barna er små.
Hele 3 av styrerepresentantene dette året representerer barnehabiliteringstjenestene.
Habiliteringstjenestene får henvendelser fra rehabiliteringstjenestene om seksuelle spørsmål.
Stadig flere fagfolk fra rehabiliteringsfeltet kommer på våre konferanser og det syns vi er
gledelig. Vi inviterer også pedagoger ved høgskoler og universitet for at temaet seksualitet
kan få mer plass i grunnutdanningene på helse – og sosialfagstudiene. Vi ser at noen derfra
har deltatt på flere av våre konferanser.
Det vokser og gror ut av Nettverket. Det produseres stadig nytt materiell til bruk i arbeidet
med funksjonshemmede og seksualitet. I de ulike Helseregionene er det etablert regionale
nettverksgrupper som har jevnlige møter med erfaringsutveksling og veiledning, arrangerer
lokale kurs, kommer med innspill og ideer til styret i Nettverket – med andre ord slik et
nettverk skal fungere.
Leder: Torild M. Breistein – Sørlandet sykehus, Klinikk for rehab. Kongsgård, avd. for voksenhabilitering,Pb 416,4604 Kr.sand. Tlf jobb:
38149381 / 90084816
Nestleder: Annie L. Mathisen – Helse Førde, psyk.klinikk, Voksenhabilitering, 6800 Førde. Tlf jobb: 57839710 / 91878315
Kasserer: Inger Moa – habiliteringstjenesten for barn, Sykehuset Levanger, Kirkegt. 2, 7600 Levanger. Tlf. jobb: 74098302 / 90777229
Sekretær: Mette Wallace - Habiliteringstjenesten for barn, Oredalsveien 128, 1613 Fredrikstad. Tlf jobb: 69 36 67 45 / 97974532
Styremedlem: Torunn Ovrid – Barnehabiliteringen Helse Finnmark, Hammerfest sykehus, 9613 Hammerfest.Tlf jobb: 78421623 /48294270

NFSS

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

HJEMMESIDEN
Nå har vi hatt hjemmeside for Nettverket i vel ett år og vi erfarer at den blir brukt aktivt. Vi
får god hjelp av firmaet www.Kihldok.no til å vedlikeholde og utvikle hjemmesiden vår. Vi
ser at dette er en god informasjonskanal som gjør Nettverket og vårt arbeid enda mer synlig.
Informasjon om Nettverket er også lagt ut på engelsk på nettsiden www.nfss.no

DELTAKELSE PÅ KONFERANSER
Styremedlemmene i Nettverket har behov for faglig påfyll og inspirasjon for å kunne
arrangere gode konferanser med interessante og faglig dyktige forelesere. Vi ser det som
nødvendig å delta på nordiske og internasjonale konferanser der vi kan knytte kontakter med
tanke på forelesere til våre egne nettverkskonferanser. I 2009 valgte hele styret derfor å delta
på den 19. verdenskongressen for seksuell helse (WAS) i Gøteborg 21. – 25. juni.
Konferansen og byen var en flott opplevelse. Nettverket var da for første gang representert
med en stor poster (engelsk versjon). Karen Grimsrud TRS, Sunnaas og Mette Wallace fra
Nettverket presenterte en poster om heftet ”Seksualitet og Ryggmargsbrokk”. Heftet er støttet
av Helsedirektoratet. To representanter for Nettverket, Wenche Fjeld og Peter Zachariassen,
habiliteringstjenesten i Hedmark hadde også fått godkjent et abstract til konferansen som de
presenterte.
Vi knyttet kontakter med deltakere fra voksenhabiliteringstjenesten i Gøteborg i løpet av
konferansen. De var svært opptatt av og interessert i vårt Nettverk, og er i år invitert til å delta
på vår konferanse i Bergen 23. – 25. mars 2010.
Vi ser at også på disse store internasjonale konferansene blir det nå satt fokus på
funksjonshemmede og seksualitet, og på bakgrunn av dette ble det etablert en gruppe fra
habiliterings- og rehabiliteringstjenester/avdelinger som var representert på konferansen. MD
Woet Gianotten fra Nederland og representant i WAS styret er koordinator for evt. videre
samarbeid. For oss som arbeider med personer med funksjonshemming er det veldig nyttig å
drøfte problemstillinger med sexologer som arbeider med dette i den såkalte vanlige delen av
befolkningen.
Det ble avholdt ett styremøte i Nettverket i løpet av konferansen i Gøteborg.

REFERANSEGRUPPE FOR SEKSUALTEKNISKE HJELPEMIDLER
Det ble i 2009 etablert en referansegruppe for seksualtekniske hjelpemidler i regi av NAV.
Det har kun vært ett møte i gruppen i 2009 der to representanter for NFSS deltok; disse var
Grethe Rønvik og Mette Wallace. Møtet var i januar. Nytt er at alle leger nå kan rekvirere
seksualtekniske hjelpemidler. NAV har desverre ennå ikke fått ut informasjon om dette, og
har heller ikke fått referansegruppen opp å gå. Saken jobbes videre med. Rønvik og Wallace
vil fortsette å representere NFSS i dette arbeidet.

STERILISERINGSRÅDET
I 2008 ble det oppnevnt et nytt Steriliseringsråd. Rådet skal være klageinstans for de
fylkesvise steriliseringsnemdene, spre informasjon om sterilisering og følge med på det som
skjer på området.
Grethe Rønvik er et av 5 medlemmer i rådet, med Jarle Eknes som sin vararepresentant.
Leder: Torild M. Breistein – Sørlandet sykehus, Klinikk for rehab. Kongsgård, avd. for voksenhabilitering,Pb 416,4604 Kr.sand. Tlf jobb:
38149381 / 90084816
Nestleder: Annie L. Mathisen – Helse Førde, psyk.klinikk, Voksenhabilitering, 6800 Førde. Tlf jobb: 57839710 / 91878315
Kasserer: Inger Moa – habiliteringstjenesten for barn, Sykehuset Levanger, Kirkegt. 2, 7600 Levanger. Tlf. jobb: 74098302 / 90777229
Sekretær: Mette Wallace - Habiliteringstjenesten for barn, Oredalsveien 128, 1613 Fredrikstad. Tlf jobb: 69 36 67 45 / 97974532
Styremedlem: Torunn Ovrid – Barnehabiliteringen Helse Finnmark, Hammerfest sykehus, 9613 Hammerfest.Tlf jobb: 78421623 /48294270

NFSS

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

I 2009 har Rådet hatt ett møte og en 2 dagers konferanse ( 11. – 12. mai). Konferansen var for
alle steriliseringsnemdene i landet.
Rådet har ikke vært i virksomhet siden dette på grunn av permisjon i ledelsen.
Utviklingshemmede skal ha sin begjæring om sterilisering behandlet i nemd, og de skal ikke
betale for inngrepet. Habiliteringstjenestene har en viktig rolle når det gjelder samtale om
sterilisering med den som har utviklingshemming.

ØKONOMI
Nettverkets økonomi er god takket være støtten fra Helsedirektoratet. Det gir oss muligheten
til å kunne holde konferanseavgiften lav, og samtidig hente inn gode forelesere til våre
konferanser. Det gir et faglig løft og er til inspirasjon for alle.
Revisor; Da revisor Anne Helgesen har takket nei til videre engasjement for Nettverket har
styret nå inngått en avtale med statsautorisert revisor/siviløkonom Reidar Vandvik, Boks 108,
7601 Levanger,
Han kan treffes på telefon74 08 30 11. (www.vandvik.no)
Vi gjør oppmerksom på at underskrevet regnskap for 2009 ettersendes pr. post.
På vegne av Nettverkets styre
Vennlig hilsen Torild Mossing Breistein, leder

Vedlegg:
 Program for konferansen i Trondheim 2009
 Revidert regnskap 2009
 Årsmelding for Nettverket 2009
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