
Referansegruppe for lesbisk og homofil helse 

Mari Bjørkman (leder), Trond Daae-Johansen, Jorg Karlgård, Kirsti Malterud, Monica 

Nyquist, Janecke Thesen, Thomas Mørk Tønseth, Gunnar Frode Olsen (tilkommet i 2008). 

Assosierte medlemmer per 31.12.08: Haakon Aars (psykiater og sexolog), Hanne BørkeFykse 

(sosionom og prosjektleder i LLH og en pådriver for opprettelsen av denne 

referansegruppa). 

Aktiviteter 

Mari Bjørkman, Haakon Aars og Hanne Børke-Fykse (leder av Rosa Kompetanse) var 7-8 

februar 08 på et seminar i Moss med tittelen Nettverksmøte om bygging av nasjonal 

samarbeidsstruktur for utvikling og formidling av kunnskap om homohelse og levekår i regi 

av Rosa Kompetanse / LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). 

Agenda var å arbeide for å få undervisning om lesbisk og homofil helse inn i 

profesjonsutdanningene innen helse- og sosialfag. Dag Robin Simonsen deltok fra Barne- og 

Likestillingsdepartementet. Det ble opprettet et nettverk, Nettverket Rosa Kompetanse, og en 

styringsgruppe for nettverket. Flere av oss i ressursgruppen er med i nettverket, og Mari 

Bjørkman og Haakon Aars er med i styringsgruppen også. Styringsgruppen og nettverket 

ledes av Hanne Børke-Fykse. 

 

Janecke Thesen sonderte, uten å få napp, om det finnes tilsvarende grupper som vår i andre 

land i Europa. 

Ressursgruppen bidro med ulike innspill da Hanne Børke-Fykse fikk forespørsel i en 

enkeltsak om vanskeligheter i et lesbisk pasient-fastlege forhold. 

Mari Bjørkman, med nyttige innspill fra Kirsti Malterud og Janecke Thesen, forfattet en 

artikkel i Utposten 5-2008 med tittelen Hvordan kan du som fastlege møte dine lesbiske og 

homofile pasienter på en god måte? 

 

Mari Bjørkman ble intervjuet i magasinet Blikk oktober 2008 om temaet lesbiske kvinner og 

kreft. 

Referansegruppens kurskomité, bestående av Mari Bjørkman (leder), Trond Daae-Johansen, 

Haakon Aars og Hanne Børke-Fykse, arrangerte et 16-timers emnekurs på Primærmedisinsk 

uke i oktober 2008 med tittelen Helse hos lesbiske og homofile. Kurset ble dessverre avlyst 

grunnet få påmeldte. 

Det ble avholdt årsmøte 23.10.08. Der drøftet vi avlysningen av PMU-kurset, og snakket om 

hva og hvordan referansegruppen skal arbeide fremover: Kursgruppa består, og vi vil fortsette 

å tilby kurs innen vårt interessefelt til andre leger, fortrinnsvis allmennleger. Vi vil 

markedsføre oss mer aktivt, og vi vil forsøke å bli en ressursgruppe for andre leger. Videre vil 

vi gjerne være med og bidra ved utviklingen av et ressurssenter for HLBT (homofile, lesbiske, 

bifile og transpersoner) som planlegges av Barne- og likestillingsdepartementet. 

Det har i 2008 ikke vært saker som har vært aktuelle å levere høringssvar til. 

 

Ressursgruppen kommuniserer fortsatt godt og hensiktsmessig via den e-postbaserte 

Googlegruppen kalt HomLe. 

Ressursgruppens nettside på Norsk Forening for Allmennmedisin sine nettsider fungerer, men 

har ikke blitt nyttet særlig aktivt. 


