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Nettverket takker for de tildelte kr 200 000,- for året 2010. Midlene har vært avgjørende for at
vi også i 2010 har klart å drive nettverket og å avholde vår årlige nettverkskonferanse.
Siden Nettverket ble etablert for 13 år siden har det hvert år blitt avholdt konferanser rundt i
de ulike Helseregionene. I mars 2010 ble konferansen arrangert i Helse Vest og Bergen.
STYRET
Styret i Nettverket har i 2010 bestått av følgende personer fra habiliteringstjenestene:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Torild M Breistein
Annie Mathisen
Mette Wallace
Inger Moa
Torunn Ovrid

Vest-Agder
Sogn og Fjordane
Østfold
Nord-Trøndelag
Finnmark

Helse Sør Øst
Helse Vest
Helse Sør Øst
Helse Midt
Helse Nord

Styret har hatt i alt 7 styremøter i 2010 hvorav 3 har vært telefonstyremøter. Ett av
styremøtene ble lagt til Nettverkskonferansen i Bergen og ett til Tallin der hele styret deltok
på den Nordiske sexologikonferansen.
NETTVERKSKONFERANSE
Styret i Nettverket har i 2010 avviklet den årlige konferansen i Bergen 23. – 25. mars.
Konferansen var også denne gang faglig bra, noe tilbakemeldingene fra deltakernes
evaluering viser. Det ble registrert i alt 85 deltakere inkludert forelesere.
Også til denne konferansen fikk vi med oss forelesere fra det sexologiske miljøet. Blant annet
leder i Norsk Forening for Klinisk Sexologi Anne Kristin Dobbe Eikås. Vi hadde også med
oss to representanter fra SMIL-Norge, blant annet lederen som heter Ann Kristin Tangerud og
Astri Krog som er sexolog og rådgiver i organisasjonen. Museumsformidler
(www.amoroteket.no) og sexologisk rådgiver Stine Cathrine Kuhle-Hansen deltok med sin
utstilling ”Lyst – hvordan kommunisere om lyst i det private og offentlige rom?”
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Konferansen hovedtema var ” Autisme, Asperger syndrom og seksualitet”. Vi var heldige å få
faglig dyktige forelesere med oss til å belyse dette temaet. Seniorrådgiver Kari Steindal ved
Nasjonalt kompetansesenter for Autisme Rikshospitalet hadde hovedforelesningen med tema
”Asperger syndrom – nærhet, kontakt og kommunikasjon”. Hun er en kapasitet på dette feltet
og stod for en levende og interessant forelesning.
Psykolog Alexander Mogstad bidro videre med noen interessante timer omkring temaet
Asperger syndrom og seksualitet. Vernepleier og sexolog Bente Væren avsluttet dagen med
temaet ”Seksuelle utfordringer og problemstillinger for mennesker innen autismespekteret og
deres nettverk”. Væren har i en årrekke vært knyttet til habiliteringstjenesten i Vestfold og har
lang erfaring. Hun er også med som sentral foreleser ved videreutdanningen
”Funksjonshemming og seksualitet” ved HIAK. Deltakerne gav tydelige tilbakemeldinger på
at denne dagen var svært nyttig og interessant, med forelesere som har mye kunnskap om
målgruppen og temaet.
Siste dagen av konferansen var satt av til presentasjon av ulike prosjekter i
habiliteringstjenestene. Prosjekter som ble presentert var:
1. Forebygge, avdekke og varsle seksuelle overgrep mot mennesker med
utviklingshemming – samarbeid mellom Fylkesmannen i Finnmark og Barne- og
voksenhabiliteringstjenesten i Finnmark, presentert av Torunn Ovrid og Hilde
Kristiansen
2. Kropp, identitet og seksualitet – undervisningsmateriell presentert av Hege Nilsen,
Nordland
3. Metodeutvikling – sosio-seksuelle ferdigheter og bevisstgjøring av følelser hos
mennesker med utviklingshemming – presentasjon v/ Mette Wallace og Kirsten Eggen,
barne- og voksenhabiliteringstjenesten i Østfold
4. Siste nytt fra steriliseringsnemda – Grethe Rønvik, Voksenhabiliteringstjenesten i
Nordland
5. Sexuality education for children and adolescent with developmental disability –
oversatt versjon ligger på Nettverkets hjemmeside, presentert av Wenche Fjeld,
voksenhabiliteringstjenesten i Hedmark
Vi hadde også invitert leder av Barnehuset i Bergen, Kristin Fjell, til å presentere tilbudet der
som også omhandler dommeravhør av voksne mennesker med utviklingshemming som har
vært utsatt for overgrep.
Karsten Løt fra Seksualvejlederutdanningen i Danmark avsluttet konferansen med sin
forelesning ” Implementering av seksualpolitikk i boligen”. Også dette året bærer
Nettverkskonferansen preg av bredde i temaene, samt solid faglig tyngde. Vi har gjennom de
årene Nettverket har eksistert opparbeidet et solid nettverk av dyktige fagfolk både nasjonalt
og internasjonalt som gjerne deler sin kunnskap med oss. Alle presentasjonene fra de ulike
forelesningene ble lagt ut på Nettverkets hjemmeside hvor de var tilgjenglig en tid etter
konferansen.
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ERFARINGENE MED NETTVERKET
Nettverkets formål er å formidle kunnskap om funksjonshemmede, seksualitet og samliv, og å
øke kunnskapen på samme tema i Habiliteringstjenestene i Norge. Tilbakemeldingene fra
deltakerne på våre konferanser er udelt positive, og styrets medlemmer får ofte henvendelser
om denne type saker fra ulike deler av landet – fra andre helseforetak, fra ulike kommuner og
fra utdanningsinstitusjoner. Vi ser også at flere og flere av de som deltar på konferansene fra
habiliteringstjenestene nå skaffer seg mer teoretisk kompetanse ved å ta videreutdanninger
innen sexologifaget. Det finnes i dag flere muligheter for det her i Norge, blant annet ved
Høgskolen i Akershus (HiAK) og ved Universitetet i Agder (UiA). Nettverket har kontakt
med begge utdanningsinstitusjonene og har ved flere anledninger brukt forelesere derfra til
våre konferanser.
Kunnskapsnivået i Habiliteringstjenestene på temaet funksjonshemming og seksualitet ser vi
har blitt betydelig hevet de siste årene. Konferansene i Nettverket ser vi er til inspirasjon og til
stor faglig nytte for de som deltar. De er også i høy grad viktige i forhold til nettverksbygging
– kunnskap og ideer utveksles og nye kontakter etableres.
Vi ser nå også at Barnehabiliteringstjenestene kommer mer og mer på banen i Nettverket.
Mye kan forebygges tidlig i oppveksten når foreldre, lærere og andre omsorgspersoner får
kunnskap og blir oppmerksomme på at forholdet til egen kropp og seksualitet må bygges opp
fra barna er små.
3 av styrets medlemmer for 2010 representerer nettopp Barnehabiliteringen.
Habiliteringstjenestene får også henvendelser fra rehabiliteringsfeltet om seksuelle spørsmål
knyttet til deres målgrupper. Stadig flere fagfolk fra rehabiliteringsfeltet deltar på våre
konferanser, noe vi synes er gledelig. Vi har også hatt fagpersoner fra rehabilitering inne som
forelesere ved noen av våre konferanser – blant annet gjelder det for den forestående
konferansen nå i 2011.
Vi inviterer også pedagoger ved høgskoler og universiteter for at temaet seksualitet kan få
mer plass i de helse- og sosialfaglige studiene. Vi har ved flere anledninger hatt deltakere
derfra på våre konferanser.
Vi opplever at 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, noen arrangerer lokale kurs og kommer med innspill og ideer til styret i Nettverket
– med andre ord slik et Nettverk skal fungere.

HJEMMESIDEN: www.nfss.no
I den 2 års perioden hjemmesiden til NFSS har eksistert er erfaringen at den blir brukt aktiv.
Både til å legge ut informasjon om nytt materiell til bruk i opplæring/undervisning, nyttige
lenker, informasjon om konferanser etc. Vi får god hjelp av firmaet www.Kihldok.no til å
vedlikeholde og å utvikle hjemmesiden vår. Vi ser at dette er en god informasjonskanal som
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gjør Nettverket og vårt arbeid enda mer synlig. Man kan også klikke seg inn på en engelsk
versjon fra hjemmesiden.
STYRETS DELTAKELSE PÅ KONFERANSER
Styrets medlemmer har behov for faglig påfyll og inspirasjon for å kunne arrangere gode
faglige konferanser med interessante og dyktige forelesere. Vi ser det derfor som nødvendig å
kunne delta på nordiske og internasjonale konferanser der vi kan knytte kontakter med tanke
på aktuelle forelesere til våre egne nettverkskonferanser.
I 2010 valgte derfor styret å delta på den Nordiske sexologi foreningen (NACS) sin
konferanse i Tallin, Estland, 14. – 17. oktober. Både byen og konferansen var en flott
opplevelse. Nettverket var også ved denne konferansen representert med vår poster. En av
foreleserne på NACS konferansen har vi nå fått med oss som hovedforeleser ved vår
konferanse nå i 2011.
For oss som arbeider med mennesker med funksjonshemming er det veldig nyttig å drøfte
problemstillinger med sexologer som arbeider med seksualitet i den funksjonsfriske delen av
befolkningen.
I løpet av konferansen i Tallin ble det avholdt ett styremøte i Nettverket.

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 denne gruppen – det var i 2009. NAV har endret reglene for
godkjenning av hjelpemidler slik at den nå gjelder for 2 år. Det har derfor ikke vært behov for
møte i 2010 i referansegruppen. Grethe Rønvik og Mette Wallace sitter i denne
referansegruppen på vegne av NFSS. Gruppen vil fortsette sitt arbeid under ledelse fra NAV.
Nå er ny ordning for bestilling av seksualtekniske hjelpemidler på plass. Legene er foreløpig
informert via bannerannonse på legeforeningens tidsskrift på internett, se www.tidsskriftet.no
med lenke til mer informasjon om ordningen på siden http://www.nav.no/1073743417.cms.
Derfra kan man følge lenker til produkt- og priskatalog og til bestillingsskjema.
Alle leger kan nå bestille seksualtekniske hjelpemidler. Det er også mulig å anskaffe
seksualtekniske hjelpemidler som ikke er på avtale med NAV. Fremgangsmåte og vilkår er
beskrevet i produkt- og priskatalog og på eget bestillingsskjema.

STERILISERINGSRÅDET
Det ble i 2008 oppnevnt et nytt steriliseringsråd. Rådet fungerer som klageinstans for de
fylkesvise steriliseringsnemdene. Rådet skal også spre informasjon om sterilisering, og å følge
med på det som skjer på området.
Grethe Rønvik som også er aktiv med i Nettverket, er et av 5 medlemmer i rådet, med Jarle
Eknes som sin vararepresentant.
I 2010 har rådet hatt ett møte. Det vil i 2011 bli arrangert en ny konferanse. Det er også i gang
et arbeid med en informasjonsbrosjyre som vil bli ferdig i løpet av våren 2011.
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Utviklingshemmede skal ha sin begjæring om sterilisering behandlet i nemnd. Inngrepet er for
denne gruppen gratis. Habiliteringstjenestene har en viktig rolle når det gjelder samtale om
sterilisering med den som har utviklingshemming.
ØKONOMI
Takket være støtten fra Helsedirektoratet er Nettverkets økonomi god. Det gir oss muligheten
til å kunne holde en lav konferanseavgift, og samtidig gi oss muligheten til å engasjere
dyktige og anerkjente forelesere til vår årlige konferanse. Det gir ett solid faglig løft og er
inspirerende for deltakerne.
Nettverkets revisor for 2010 har vært statsautorisert revisor/siviløkonom Reidar Vandvik,
Boks 108, 7601 Levanger. Han kan treffes på telefon 74 08 30 11 (www.vandvik.no)
Kommentar til regnskapet:
Regnskapet for 2010 viser et overskudd. Det har så lenge Nettverket har mottatt støtte fra
Helsedirektoratet vært sånn at dette overskuddet er blitt brukt til å betale det påfølgende årets
konferanse. Dette overskuddet fungerer som en buffer inntil nye midler eventuelt blir tildelt.
Vår årlige konferanse er lagt til mars måned hvert år – og evt. nye midler er som oftest ikke
kommet inn på Nettverkets konto før på ettersommeren. Det har av denne grunn vært
nødvendig for Nettverket å overføre det resterende beløpet til det påfølgende året.
Vi gjør oppmerksom på at underskrevet regnskap for 2010 ettersendes pr. post.
På vegne av NFSS sitt styre

Vennlig hilsen

Torild Mossing Breistein
Leder

Vedlegg:
 Program for konferansen 2010 i Bergen
 Revidert regnskap 2010
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