
10.5 Referansegruppe for lesbisk og homofil helse 
Gruppen: 

Leder Mari Bjørkman deltok på referanseledergruppemøte i NFA i januar. Referansegruppa 

hadde vårt årlige møte på Geilo 31 mars. Der la vi opp til hva jobbe med kommende år. Vi 

skrev ett "kunnskapsdrypp" i NFAs medlemsbrev. Vi leverte høringssvar til "Kvinnehelse - 

10 år etter kvinnehelsestrategien" til NFA i mai. Mari Bjørkman fikk redaktøransvar for 

referansegruppens hjemmeside i juni. Assosiert medlem og leder i Rosa Kompetanse Helse, 

Anders Dalsaune Jansen, ble byttet ut med ny leder i Rosa Kompetanse Helse, Nina 

SindingLarsen, i august. Vi leverte høringssvar til NFA om gjennomgang av medisinstudiet 

ved NTNU oktober. 

 

Medlemmer i gruppen: 

Gunnar Olsen, Haakon Aars og Mari Bjørkman sitter i styringsgruppen for Rosa Kompetanse 

Helse, og har deltatt på to møter der. Mari Bjørkman sitter i styringsgruppen for ledergruppa i 

Rosa Kompetanse, og har deltatt på ett møte. Boka "Holdninger, levekår og livsløp - 

forskning om lesbiske, homofile og bifile" ble publisert rett før jul 2013. Mari Bjørkman og 

Kirsti Malterud skrev kapittelet "Lesbisk selvtillit i møtet med legen". Boken ble forøvrig 

anmeldt i Tidsskriftet 3/2015. I februar deltok Kirsti Malterud og Mari Bjørkman på et 

forskerseminar på LHBT- senteret og diskuterte hva videre etter rapporten "Seksuell 

orientering og levekår" som ble lansert nov 2013. Mari Bjørkman holdt foredrag om funnene i 

"Levekårsrapporten" for Ungdomstelefonen juni. Gunnar Olsen og Haakon Aars deltok på 

Rosa Kompetanse seminar to dager i september med tema kjønnsmangfold og 

kjønnsbegeistring. Kirsti Malterud og Mari Bjørkman deltok på forskerverksted på 

LHBTsenteret i oktober. Kirsti Malterud publiserte i 2014 sammen med medforfattere letter to 

the editor: "Mortality rates for same-sex married individuals compared with opposite-sex 

married individuals – potential analytical problems" i International Journal of Epidemiology. 

Haakon Aars foreleste om LHBT ved sexologiutdanningene i Danmark og ved universitetet i 

Agder, samt for leger i psykiatri-spesialisering ved universitetet i Phnom Penh, Kambodsja. 


