
10.6 Referansegruppe for lesbisk og homofil helse 
Medlemmer per 31.12.10: Mari Bjørkman (leder), Jorg Karlgård, Kirsti Malterud, Janecke 

Thesen, Frode Gunnar Olsen. Assosierte medlemmer per 31.12.10: Haakon Aars (psykiater og 

sexolog), Hanne Børke-Fykse (sosionom og prosjektleder i LLH). 

Aktiviteter 

Hanne, Gunnar, Janecke, Haakon og Mari var 21-22 januar på seminaret Nettverksmøte Rosa 

kompetanse byggetrinn 3 i regi av Rosa Kompetanse / LLH (Landsforeningen for lesbiske, 

homofile, bifile og transpersoner) i Moss. Seminaret er en arena der ulike fagpersoner innen 

feltet seksuell orientering og helse møtes. 

 

Referansegruppen leverte bidrag om seksuell orientering til www.fastlegen.no våren 2010 

etter henvendelse fra Tom Sundar. Se www.fastlegen.no/livets-faser-og-

situasjoner/livetssituasjoner/seksuell-orientering 

Møte 11. mai 2010. Hva har skjedd - hva vi vil gjøre videre. Mari foreleste om sitt 

forskningsprosjekt om gode mestringserfaringer hos lesbiske kvinner. 

Brosjyre til helsepersonell om å møte homofile, lesbiske og bifile pasienter laget av Rosa 

Kompetanse med bidrag fra referansegruppen, ble lansert 20. mai på Litteraturhuset, 60 års 

dagen for DNF-48/LLH. Brosjyren har et kapittel til hver yrkesgruppe (helsesøstre, 

jordmødre, sykepleiere, fastleger, psykiatere, psykologer). Se 

www.llh.no/nor/kontakt/brosjyrer/Ta+det+ikke+for+gitt+at+pasienten+er+heterofil.9UFRDK

ZR.ips PMU 2010: Vi laget et emnekurs til PMU 2008 som ble avlyst pga få påmeldte. Vi 

gikk tidlig i dialog med kurskomiteen om hvordan vi kunne få homohelse inn i PMUs kurs 

2010. Resultatet ble at Mari foreleste om ”Seksuell orientering – et tema hos fastlegen?” på 

emnekurset i ungdomsmedisin 28. oktober. 

 

Undervisning av legestudenter i 10 semester i Oslo ved Hanne og Mari. Redusert fra 45 min x 

2 våren 2010 til 45 min x 1 høsten 2010 etter en totalrevisjon av undervisningen i 10 

semester. 

Møte 8. desember med nestleder i Legeforeningens råd for legeetikk, Karsten Hytten, om 

legers reservasjonspraksis ved assistert befruktning til lesbiske kvinner. Dette initierte et 

videre arbeid i referansegruppa mot legers mulighet til å nekte å henvise lesbiske kvinner til 

assistert befruktning. 


