
10.5 Referansegruppe for lesbisk, homofil, bifil og trans helse. 
Gruppen har i 2015 bestått av Mari Bjørkman (leder), Jorg Karlgård, Gunnar Frode Olsen, 

Janecke Thesen og Kirsti Malterud samt assosierte medlemmer Nina H. Sinding-Larsen og 

Haakon Aars. Kirsti Malterud gikk ut av gruppen i 2015. Vi hadde vårt årlige møte 3 februar i 

Oslo. 

Vi bestemte oss i 2015 for å inkludere helse for transpersoner i vårt arbeid. I den 

forbindelse har gruppen endret navn til Referansegruppe for lesbisk, homofil, bifil og trans 

helse. 

Forskningsrapporten "Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge" utarbeidet av Kirsti 

Malterud i samarbeid med Norman Anderssen, ble i desember 2014 overlevert til Buf-dir. 

Arbeidet har vært forankret i Uni Research Helse, og er en del av den nasjonale 

spørreundersøkelsen «Seksuell orientering og levekår» som ble gjennomført i 2013. 

Rapporten ble lansert 30. januar 2015 på LHBT-senteret (LHBT-senteret er det nasjonale 

kunnskapssenteret for seksuell orientering og kjønnsidentitet og ligger under Buf-dir). Den er 

fritt tilgjengelig her. 

 

Vi har levert tre høringsuttalelser til NFA: 

 Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og 

avhengighet. 

NOU 2015:2 "Å høre til - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø". 

 Helsetilbudet ved kjønnsdysfori og forslag til lov om endring av juridisk kjønn. 

Vi har laget et opplegg for et forberedt møte i veiledningsgrupper i spesialistutdanningen i 

allmennmedisin, med tittelen "Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller 

homofile". Opplegget er utformet som en selvinstruerende lysbildeserie og kan også brukes av 

smågrupper. Det tar ca 45 min x 3, krever ingen forhåndskunnskaper, men fungerer best med 

en viss grad av forberedelse. Det er fritt tilgjengelig og enkelt nedlastbart i denne lenken og på 

referansegruppens hjemmeside. 

(Janecke Thesen og Gunnar Olsen er NFAs representanter i EQuiP (European Society for 

Quality and Safety in Family Practice. På årets to møter i hhv Sveits og Kroatia har de jobbet i 

arbeidsgruppen Inequity og introdusert temaet "Being a good enough GP for non-heterosexual 

people". De har presentert vårt opplegg for veiledningsgrupper og smågrupper, som ble 

overraskende godt mottatt. Vi er blitt oppfordret til å få det oversatt til engelsk slik at det kan 

oversettes videre til andre språk i EQuiP. Vi håper å få dette finansiert og gjennomført i 2016. 

 

Gunnar Olsen, Haakon Aars og Mari Bjørkman er fortsatt med i LLH Rosa Kompetanse 

Helse og sosial sin styringsgruppe. Nina Sinding-Larsen er leder i LLH Rosa Kompetanse 

Helse og sosial. Gunnar, Janecke, Haakon og Mari deltok ved deres årlige seminar på 

Gardermoen. 

 

Haakon Aars har i 2015 undervist ved sexologiutdanningene ved universitetet i Agder og i 

Danmark samt ved psykiatriutdannelsen ved universitetet i Phnom Penh i Kambodsja. 


