
10.6 Referansegruppe for lesbisk og homofil helse 

Mari Bjørkman (leder), Trond Daae-Johansen, Jorg Karlgård, Kirsti Malterud, Monica 

Nyquist, Janecke Thesen, Thomas Mørk Tønseth og Frode Gunnar Olsen.  

Assosierte medlemmer: Haakon Aars (psykiater og sexolog), Hanne Børke-Fykse (sosionom 

og prosjektleder i LLH).  

 

Konstituert oktober 2007.  

 

Hanne, Mari, Haakon og, Janecke var 26.-27. januar på et seminar i Son med tittelen 

Nettverksmøte Rosa kompetanse byggetrinn 2 i regi av Rosa Kompetanse/LLH 

(Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Agenda var å samle fagfolk 

innen helse- og sosialtjenester for erfaringsutveksling, metodediskusjoner ol.  

 

Kursgruppa hadde møte 5. februar og gikk inn for å lage et emnekurs på PMU 2010. Pga dette 

har arbeidet med andre kurs ligget nede.  

 

Haakon, Trond og Thomas deltok 26.-27. februar på HIV konferanse i regi av HIV Norge 

etter forespørsel fra NFA ved Gisle Roksund. Haakon holdt foredrag.  

 

Møte for alle 4. mars på Legens Hus for å lage et innspill til Barne- og 

likestillingsdepartementets forarbeid med å se på mulighetene for opprettelse av et 

ressurssenter for kunnskap på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Et slikt ressurssenter 

vil kunne bli forlengelsen av det prosjektbaserte Rosa Kompetanse, som ved opprettelsen av 

et ressurssenter vil være naturlig å avvikle.  

 

Hanne og Mari var 30. april på møte med i Barne- og likestillingsdepartementet, etter initiativ 

fra Referansegruppa. Fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) møtte Lotte Grepp 

Knutsen (statssekretær) og Dag Robin Simonsen, fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte 

Ellen Pedersen (statssekretær og allmennlege) og Øyvind Brandt (avdelingsdirektør i 

kommunehelseavdelingen). På møtet kom vi med innspill muntlig og skriftlig til BLDs 

prosess med å planlegge et ressurssenter for kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og 

transpersoner.  

 

Årsmøte ble holdt 25. november i Legenes Hus med påfølgende middag. Agenda var 

informasjon om status i Rosa Kompetanse, nettsiden fastlegen.no som skal lages, 

referansegruppas hjemmeside, en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av 

sexologisk rådgivning og behandling i regi av Kunnskapssenteret, forelesning om 

metodeutfordringer ved epidemiologisk forskning på marginaliserte grupper.   

 

Det har i 2009 ikke vært saker som har vært aktuelle å levere høringssvar til. Referansegruppa 

har støttet enkeltpasienter og enkeltleger i konkrete saker. 


