
10.5 Referansegruppe for lesbisk, homofil, bifil og trans helse. 
Endringer i gruppa i 2016: Jorg Karlgård gikk ut av gruppa i januar. Hege Raastad Basmo 

kom 

inn i januar og gikk ut igjen i juni. Nils Petter Sørung kom inn i april. Esben Esther Pirelli 

Benestad kom inn i september. 

Medlemmer per 31.12.16: Gunnar Olsen. Janecke Thesen. Nils Petter Sørung. Esben Esther 

Pirelli Benestad. Mari Bjørkman. 

Assosierte medlemmer per 31.12.16: Nina Sinding-Larsen. Haakon Aars. 

Møter: 

- Leder deltok på referansegruppeledermøtene i NFA 28 januar og 16 sep. 

- I 2016 har vi fokusert på å utdanne oss selv innen transhelse: På møtet i referansegruppa 29 

januar hadde vi en faglig oppdatering om helsetema for transpersoner ved statsviter og 

kjønnsforsker Janecke Van der Ros. På møtet 16 november hadde vi transperson, master i 

kjønnsstudier og rådgiver i FRI Luca Espseth som foredragsholder/samtalepartner. Møtet 18 

november var et ordinært medlemsmøte uten eksterne krefter. 

- Mari og Nina var i møte med Jan Emil Kristoffersen Legeforeningen 5 oktober om hvordan 

vi kan formidle LHBT kunnskap og kompetanse til våre kolleger. 

Høringer: 

- Innspill til høringssvar til nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og 

forebyggende 

arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (oktober). Vi hadde god 

kommunikasjon med NFA og opplevde at vårt bidrag ble tatt inn i det NFA sendte videre til 

Legeforeningen. 

Mari forfattet en artikkel i Utposten 2/2016: "Nyttig å vite og enkelt å lære om lesbiske, bifile 

og homofile pasienter." Den omtalte opplegget for et forberedt møte i veiledningsgrupper i 

spesialistutdanningen i allmennmedisin med tittelen «Fastlegen i møte med pasienter som er 

lesbiske, bifile eller homofile» som referansegruppen laget i 2015. 

 

Under EQuiPs pasientsikkerhetskongress i Praha 22-23 april presenterte Janecke og Gunnar 

Veiledninghåndbokas kapittel og lysbildeserie om LHB-helse i en Oral Presentation på 20 

minutter, i engelsk versjon. Målet er å oversette også bakgrunnsmaterialet til engelsk i 2017 

og gjøre det tilgjengelig for EQuiP. 

Referansegruppa bidro til at Rosa Kompetanse fikk holde stand under Allmennmedisinsk 

Våruke i Konsberg 09-13 mai. 

Årets tema for Oslo Legeforenings møteserie for fastleger i Oslo og Akershus (møteleder 

Gunnar F Olsen, som også er 1. landsråd for AF Oslo og styremedlem i Oslo Legeforening) 

var psykiatri i alle aldre og marginalserte grupper. 3-timers-møtet 1 juni dreide seg i sin helhet 

om LHBThelse, med foredrag fra Rosa Kompetanse, Skeiv Verden og Thomas Tønseth (om 

hvordan en helseundersøkelse av menn som har sex med menn bør gjøres, hvordan møte og 

behandle ikkeheteroseksuelle og råd om hvordan møte homofile med annen kulturell 

bakgrunn). 

 

Janecke, Gunnar og Mari holdt en workshop på Wonca Europe i København 18 juni med 

tittelen"How to deal with LGBTI health at primary care? How to be a good-enough GP for 

nonheterosexual people? - in Turkey and in Norway?" sammen med en gruppe tyrkiske 

allmennleger under ledelse av Özden Gökdemir. Vi skal fortsette å samarbeide med denne 

tyrkiske gruppen. 

Det var rundt 80 deltakere på workshopen. 

24-25 oktober deltok Gunnar, Haakon og Mari på Rosa kompetanse sitt årlige 

nettverksseminar, i år med tittelen "Skeive Identiteter - Rosa Kompetanse 10 år". Vi er fortsatt 



deltakere i styringsgruppen for Rosa kompetanse helse og sosial. 

Gunnar, Haakon, Nina, Nils Petter, Mari og Esben Esther deltok på emnekurset 

"Kjønnskompetanse" 17-18 november i Oslo arrangert av Universitetet i Agder ved Esben 

Esther og FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. 

Haakon har holdt forelesninger om homofili på sexologiundervisningen i Dansk Forening i 

Klinisk sexologi i Sorø, samt ved utdanning av leger ved Universitetet i Phnom Penh og ved 

utdanning av LIS-leger i Tromsø og i Østfold samt på Hurtigrutekurset for 

allmennpraktiserende leger. 


