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Som helsearbeider kan du være en viktig støttespiller for homofile, 
lesbiske, bifile og transpersoner. Når du er aksepterende og bekref-
tende legger du grunnlaget for en god relasjon, og du kan bli den ene 
viktige personen pasienten din trenger.  

Alle pasienter skal møtes individuelt innenfor et universelt utformet helse-
tilbud, og dette  stiller store krav til din kunnskap og kompetanse. Lesbiske 
og homofile har ofte møtt på fordommer og uvitenhet, og opplevd ikke å bli 
akseptert. Mange kan derfor være svært sårbare. De frykter avvisning, og 
kan ha ekstra behov for å møte et ivaretagende og fordomsfritt helsevesen. 
Hvis pasienten ikke tør å fortelle deg om sin seksuelle orientering, blir et 
slikt møte vanskelig. Du kan miste viktig informasjon om pasienten, og 
pasienten kan oppleve møtet med deg som vanskelig. 

Det er opp til pasienten din å avgjøre om hun eller han ønsker å fortelle om 
sin seksuelle identitet. Men det er opp til deg som helsepersonell å legge til 
rette for at det føles naturlig for pasienten å åpne seg. 

Selv om denne brosjyren er inndelt etter profesjon, vil vi anbefale deg å lese 
gjennom hele teksten. Det som er relevant for én profesjonsgruppe, er også 
nyttig for andre grupper. 
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Unngå heteronormativitet

Ta det aldri for gitt at pasienten er heterofil.

Det er viktig at du ikke antar at pasienten er heterofil, uten at du faktisk har 
fått det bekreftet. Det er ikke alle som tør å korrigere deg, og mange vil ikke 
våge å si i fra om at de ikke er heterofile. Ved å bruke ord og uttrykk som 
åpner og inkluderer, vil pasienten lettere tørre å snakke med deg uansett 
seksuell orientering. Forsøk derfor å bruke kjønnsnøytrale begreper som 
kjæreste/ektefelle framfor ord som mann/kone, og lytt til pasientens eget 
ordvalg. 

Dersom pasienten tar opp tema knyttet til seksuell orientering med deg, er 
det viktig at du gir positiv respons. Si for eksempel at det er fint at 
vedkommende forteller deg dette, og spør om han/hun gjerne vil snakke 
mer om det. Bli ikke så opptatt av å vise hvor greit og dagligdags du synes 
temaet er, at du tier en eventuell fort settelse i hjel. Som representant for 
helsevesenet kan du gå ut fra at når en pasient snakker med deg om seksuell 
identitet, er det fordi temaet er viktig for vedkommende. Noen vil fortelle deg 
om dette bare fordi de vil du skal vite, andre vil ha behov for å snakke mer 
om det. Bruk tid på temaet, og ikke gjør det uviktig. 
 

Homofile og lesbiske er en svært sammensatt gruppe, akkurat som heterofile. 
Noen er unge og usikre på sin seksuelle identitet, andre er godt etablerte og 
trygge på seg selv og sin seksualitet. Mange har lang utdanning, god inntekt, 
en aktiv fritid og gode og stabile vennenettverk. Men det er også noen som 
opplever en stor grad av minoritetsstress, og enkelte vil derfor ha behov for 
ekstra støtte og oppfølging fra deg.

 

I tillegg til å bruke et kjønnsnøytralt språk, er det en god idé å ha synlige 
plakater, brosjyrer og tidsskrifter om homofili på kontoret. 
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til helsesøsteren

For mange unge er helsesøster den første de tør å snakke med om følelsene 
sine. Forebyggende og helsefremmende arbeid når det gjelder seksuell 
helse er allerede et sentralt arbeidsområde for deg som helsesøster. Det er 
lett å integrere spørsmål knyttet til seksuell orientering i dette perspektivet. 

I møte med ungdom er det viktig ikke å problematisere homofili. Det å være 
ho mofil er ingenting å skamme seg over eller føle skyld for. Homofili er en 
naturlig variant av menneskelig seksualitet, og ungdom trenger informasjon 
som gir trygghet og håp - ikke problematisering som forsterker følelsen av å 
være annerledes. Det er likevel viktig at du som helsesøster kjenner til de 
utfordringene denne ungdomsgruppa kan stå overfor, og at mange unge 
opplever det som van skelig å kjenne tiltrekning mot personer av samme 
kjønn som seg selv. 

Det å føle at man ikke er som alle andre, eller ikke passer helt inn, kan føre 
til depresjon, angst, spiseforstyrrelser eller selvmordstanker. Minoritetsstress 
kan også komme til uttrykk i form av isolering, tilbaketrekking, skolefravær, 
mobbing etc. Det er viktig at du gir tydelige signaler om at helsetjenesten 
kan tilby hjelp også til disse ungdommene. Ha derfor plakater og brosjyrer 
om homofili synlig og tilgjengelig på venterommet og kontoret.

Mange ungdommer opererer ikke med klare kategorier for sin seksuelle 
iden titet eller adferd. Noen har sex med personer av begge kjønn, og noen 
definerer sin identitet på tvers av adferd. Når det gjelder seksuelt overførbare 
infeksjoner, skal man vite at det er økt forekomst av gonore, syfilis, hepatitt 
og HIV blant menn som har sex med menn. Derfor bør gutter som har sex 
med gutter hen vises til lege for testing. Husk også at denne gruppa har krav 
på gratis hepatitt B- vaksine. 
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Spør paret om de ønsker at medmors navn skal oppføres på helsekortet, og 
anbefal dem gjerne å skrive et ønskebrev som kan benyttes i forbindelse 
med fødsel- og barselopphold. På den måten slipper paret å presentere seg 
og forklare hvem de er overfor alle de treffer.

til jordmoren

God omsorg for lesbiske gravide og fødende handler ikke om å se disse 
pasientene som annerledes, eller behandle noen som særtilfeller. Tvert i 
mot handler det om å gjenkjenne og forstå behovene hos enkeltindividet, 
slik at man er i stand til å tilby alle kvinner individuell omsorg av høy 
kvalitet. 

At lesbiske kvinner blir gravide og får barn, er det mange som har sterke 
meninger om. Dermed er lesbiske gravide  – naturlig nok – svært spente på 
hvor dan de vil bli mottatt av jordmoren. Som profesjonell må du uavhengig 
av dine personlige meninger ivareta og respektere kvinnenes valg om å få 
barn. Dersom du synes det er vanskelig er det viktig at du selv tar ansvar for 
å skaffe deg kunnskap og kompetanse som kan hjelpe deg i dette arbeidet. 
På den måten gjør du det hele mye enklere både for deg selv, den gravide 
kvinnen og den eventuelle medmoren. 

Informasjonsmateriell på venterommet kan være med på å synliggjøre at 
dere er klar over og respekterer at kvinner lever sammen og får barn. Det 
samme gjør bruk av kjønnsnøytralt språk. Som jordmor er det fint om du 
bruker et inkluderende og åpent språk, og ikke bare snakker om morsrollen 
og farsrollen i for eksempel fødselsfor beredende kurs. Når barnet har to 
mødre, er det like viktig å ivareta medmoren som det ville vært å ivareta 
faren. Både på helsestasjonen, legekontoret og på sykehuset er det viktig at 
partner blir behandlet som nærmeste pårørende.
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til sykepleieren

Som sykepleier kommer du i nær kontakt med alle typer mennesker. Ofte 
har du en nøkkelrolle i arbeidet rundt pasienten og er ansvarlig for tverrfaglig 
samarbeid for å løse de helsemessige utfordringene pasienten har. Dette 
medfører i mange tilfeller kjennskap til pasientens nære relasjoner. Denne 
kjennskapen stiller spesielle krav til deg når det gjelder sensitivitet overfor 
pasienter med en annen seksuell orientering enn flertallet.

Pasienten blottstiller seg når seksualitet tas opp, og måten du møter 
pasienten på vil være avgjørende for om det etableres et tillitsforhold mellom 
dere. En forutsetning for å lykkes, er at du benytter en samtaleteknikk som 
åpner og inkluderer.

Ikke ta for gitt at pasienten er heterofil, og at personer av samme kjønn som 
pasienten er vedkommendes bror/søster eller venn/venninne. Bruk kjønns-
nøytrale ord som kjæreste, samboer og ektefelle i stedet for ”mannen din”, 
”dama di” osv – inntil du vet om pasienten er heterofil eller ikke. Når du 
uttykker deg slik øker muligheten for at pasienten velger å være åpen om sin 
sek suelle orientering. Å klare å være åpen om dette er generelt av stor 
betydning for livskvalitet og helse.

Overfor personellet for øvrig er det også viktig å sørge for at pasientens 
familie og partner blir inkludert og akseptert som pårørende. Her vil måten 
du beskriver eller presenterer de pårørende på overfor dine kolleger, ha stor 
betydning. En profesjonell tilnærming til spørsmål om seksualitet innebærer 
kyndighet, respekt for pasientens grenser, men også et avklart forhold til 
egne grenser. Uavhengig av dine private holdninger og meninger, må du 
som profesjonell behandle alle pasienter med respekt. Dersom du er usikker 
og utrygg på temaet, må du ta deg tid til å skaffe deg kunnskap og 
kompetanse som gir deg den nødvendige tryggheten.
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til fastlegen

Et stort flertall av lesbiske og homofile vurderer helsen sin som god. Likevel 
ser vi også eksempler på alvorlig helsebelastning som følge av det å tilhøre 
en sosialt mindre akseptert gruppe. Denne belastningen kan bidra til 
stressrelaterte lidelser som for eksempel angst, depresjon, selvmordstanker 
og rusmisbruk. Det er viktig at du som lege har kunnskap om disse sammen-
hengene. 

Mange homofile og lesbiske holder sin seksuelle orientering skjult for legen. 
Det er selvsagt pasienten selv som må ta valget om åpenhet, men du som 
lege må sørge for at pasienten føler den tryggheten og tilliten som er 
nødvendig. Dersom du feilaktig antar at pasienten er heterofil og pasienten 
oppfatter dette, velger kanskje vedkommende å ikke fortelle deg om sin 
seksuelle identitet. Et kjønnsnøytralt språk og åpent ordvalg fra din side gjør 
det enklere for pasienten å komme inn på temaet. 

Når det gjelder somatisk helse er det få forhold som er spesielle for lesbiske 
og bifile kvinner. Alle kvinner uavhengig av seksuell identitet bør følge 
screeningprogrammet for livmorhalskreft (celleprøve fra livmorhalsen). 
Mange lesbiske kvinner har hatt sex med menn, og HPV-viruset er vist å 
kunne smitte fra en kvinne til en annen. Lesbiske og bifile kvinner bør også 
følge den vanlige mammografiscreeningen. Det har vært diskutert om 
lesbiske kvinner har en overhyppighet av brystkreft, men forekomsten synes 
uavhengig av seksuell identitet når man korrigerer for graviditet, amming 
og p-pillebruk. 

Homofile, bifile og andre menn som har sex med menn har høyere risiko for 
å smittes av HIV, hepatitt B, klamydia, gonore og syfilis. Mange menn ønsker 
å bruke fastlegen når de tester seg for seksuelt overførbare infeksjoner, og 
avhengig av seksualpraksis kan testing flere ganger årlig være anbefalt. Menn 
som har sex med menn har sannsynligvis en økt risiko for å få analkreft, 
ellers er det ingen overhyppighet av somatiske sykdommer i denne gruppen. 

For mange er det å skulle ta en HIV-test emosjonelt vanskelig. Det er ofte 
forbundet med angst og skam, og en del frykter stigmatiserende holdninger 
fra legen når de åpner seg om sin seksuelle orientering eller adferd. Det er 
viktig at du utfører og formidler resultatet av en HIV-test med respekt og 
fintfølelse. Avtal allerede i testsituasjonen en oppfølgingstime for å formidle 
resultatet, og gjør det klart at pasienten får hjelp og støtte av deg uansett 
resultat. Det er også nyttig å vite at hepatitt B-vaksine er gratis for menn 
som har sex med menn.
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til psykologen og psykiateren

Psykisk helse handler ofte om hvilke muligheter og begrensninger en person 
opplever å ha i livet sitt. Selv om mange homofile og lesbiske har et uprob-
lematisk forhold til sin seksuelle identitet, kan det å ha en seksuell orienter-
ing som er annerledes enn flertallet oppleves som en begrensning.

Det kan være en sammenheng mellom psykiske problemer og seksuell 
identitet, og som psykolog/psykiater må du ha kunnskap om dette. I tillegg 
må du ha kompetanse på hvordan dette kan tematiseres i møtet med klient en. 
Pasientene blottstiller seg når identitet knyttet til seksualitet tas opp. For 
noen vil det å kjenne tiltrekning til en person av samme kjønn føles som noe 
mindreverdig og dermed ekstra skamfullt å snakke om. Måten du som 
psykolog/psykiater kommuniserer med pasienten om dette på, kan derfor 
være avgjørende for det videre samarbeidet. 

Seksuell identitet bør være et tema i samtale med psykolog/psykiater, 
uavhengig av om klienten selv bringer dette på bane eller ikke. Det kan være 
vanskelig for mange å forstå hva som konkret er ”i veien”, og hvorfor man for 
eksempel føler seg annerledes. Da er det viktig at du som psykolog/psykiater, 
tar ansvar for å forsøke å se sammenhenger som klienten selv synes er van-
skelig å forstå. Vanskeligheter, som eksempelvis depresjoner hos en person 
som lever i et heterofilt forhold, kan for eksempel handle om usikkerhet når 
det gjelder seksuell identitet. For å få til en god dialog om dette må 
psykologen/psykiateren selv ha et avklart forhold til kjønn og seksualitet.
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