
10.6 Referansegruppe for lesbisk og homofil helse 
Referansegruppa for lesbisk og homofil helse har 7 medlemmer. Leder er Mari Bjørkman.’ 

Gruppa har avholdt 3 møter siste år. Virksomheten kan beskrives langs aksene kurs/utdanning 

og fagpolitikk. 

Kurs/utdanning: 

Referansegruppa ved Mari Bjørkman og Hanne B Fykse utarbeidet en lysbideserie om 

seksuell helse hos menn som har sex med menn . Den ble publisert 10.01.11 og er å finne på 

vår NFA hjemmeside. 

07-08.03.11 deltok Hanne B Fykse, Mari Bjørkman, Gunnar F Olsen, Janecke Thesen, Kirsti 

Malterud og Haakon Aars på et Homohelseseminar i regi av Rosa Kompetanse/LLH, der også 

Torunn Janbu hadde et foredrag. 

Referansegruppa arrangerte en workshop på 17. Nordiske allmennmedisinsk kongress i 

Tromsø 16.06.11: "How to be a good GP for non-heterosexual patients” (Mari Bjørkman, 

Janecke Thesen, Haakon Aars, Gunnar F Olsen) - i form av konsultasjonsrollespill. 

Workshopen var godt besøkt med nær 30 deltakere og fikk mange gode tilbakemeldinger av 

deltakerne i etterhånd. 

Referansegruppa ønsker å formidle oppdatert kunnskap om helseforhold hos lesbiske og 

homofile ved å holde kurs eller foredrag på andres kurs. I slutten av 2011 tok vi kontakt med 

flere kursarrangører og tilbød å holde kurs. 

 

Fagpolitikk 

 

Referansegruppa fortsatte arbeidet fra 2010 med å få klarhet rundt legers praksis med å 

reservere seg mot å henvise lesbiske par til assistert befruktning. 24.02.11 hadde Mari 

Bjørkman og Jorg Karlgård møte med Torunn Janbu og Aadel Heilemann, hhv. president og 

jurist i Legeforeningen, om dette. Legeforeningen (i tillegg til andre aktører) jobbet videre 

med saken, og 31.10.11 kom et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet der det 

presiseres at fastleger ikke har anledning til å reservere seg mot bl.a. å henvise lesbiske par til 

assistert befruktning. 

Helse- og omsorgsdepartementet ved Syse-utvalget utreder spørsmålet om kriminalisering av 

overføring av overføring av allmennfarlig smittsom sykdom, og sentralt her står § 155 i 

Straffeloven (loven som regulerer straffeutmåling for personer som med eller uten overlegg 

smitter andre - i praksis benyttet ved overføring av HIV-smitte). Referansegruppa oppfattet 

seg som meningsberettiget på dette feltet og laget et innspill til høringssvar. Det viste seg at 

NFA allerede hadde utarbeidet sitt innspill til legeforeningens høringssvar uten å kontakte oss 

for innspill. Vi fant at vi ikke kunne stille oss bak NFAs dokument, og utarbeidet derfor vårt 

eget innspill til legeforeningens høringssvar. Kort resymert argumenterte vi for å fjerne § 155 

i Straffeloven og begrunner dette grundig faglig og etisk. Vi mener at Legeforeningens 

endelige høringssvar var godt samsvarende med vårt eget innspill. Det medførte også at NFA 

gjenopptok praksisen med å videresende alle høringsinvitasjoner til referansegruppelederne. 


