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 LISTE OVER FORKORTELSER  
 
 
 
 
 

KSK Kort seksualitetsrelatert kommunikasjon 

KLL Kvinnelig kjønnslemlestelse 

GAB Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing 

HIV Humant immunsviktvirus 

IPPF International Planned Parenthood Federation 

LHBTIQ Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersex, queer/questioning 

PrEP Preeksponeringsprofylakse, HIV-forebyggende behandling 

SKBV Seksuelt- og kjønnsbasert vold 

SRH Seksuell og reproduktiv helse 

SRHR Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 

SOI Seksuelt overførbar infeksjon 

WAS World Association for Sexual Health 

WHO Verdens Helseorganisasjon 
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Analsex: Seksuell aktivitet som involverer penetrering av anus. 

Autoerotisme: Seksuelt begjær rettet mot en selv. 

Barn: En person under 18 år, etter FNs definisjon. 
 
Bifil: En person som er tiltrukket av både menn og kvinner. 

 
Biologisk kjønn: Klassifisering av mennesker som menn, kvinner eller intersex, som tildelt ved 
fødselen, basert på anatomi og biologi. 

 
Ciskjønnet: En person hvis kjønnsidentitet stemmer med kjønnet de ble tildelt ved fødselen. 

 
Diskriminering: Enhver urettferdig behandling eller vilkårlig forskjellsbehandling basert på en 
persons etnisitet, kjønn, religion, nasjonalitet, etnisk opprinnelse, seksuell legning, kjønnsidentitet, 
funksjonshemming, alder, språk, sosial opprinnelse eller annen status. 
 
Heteronormativitet: Formidling av at heteroseksualitet er standarden eller den normale seksuelle legninge 
 
Homofobi: Frykt, ubehag, intoleranse eller hat mot homofili og seksuelt mangfold. 

 
Homofobisk vold: En type trakassering med grunnlag i faktisk eller oppfattet seksuell legning eller 
kjønnsidentitet. 

 
Homofil/homofili: En person som primært er tiltrukket av og/eller har forhold med noen av samme kjønn. 
Selv om dette ofte brukes for menn, brukes dette begrepet også av noen kvinner.  

 
Ikke-kjønnsnormativ/ikke-normativ/ikke-binær: Personer som ikke stemmer med en av de binære 
kjønnsdefinisjonene mann eller kvinne, samt de som har kjønnsuttrykk som avviker fra kjønnsnormer. 
I noen tilfeller oppfattes individer som ikke-kjønnsnormative av andre personer på grunn av deres 
kjønnsuttrykk. Det kan hende at disse personene ikke oppfatter seg selv som ikke-kjønnsnormative. 
Kjønnsuttrykk og ikke-kjønnsnormativitet er tydelig knyttet til individuelle og sosiale oppfatninger av 
maskulinitet og femininitet. 
 
Informert samtykke: Prosess for å oppnå frivillig samtykke til å delta i forskning eller en intervensjon.  
 
Intersex: Personer som er født med kjønnskjennetegn (inkludert kjønnsorganer, gonader og 
kromosommønstre) som ikke passer med typiske binære forestillinger om mannlige eller kvinnelige 
kropper. Intersex er et paraplybegrep som brukes for å beskrive et bredt spekter naturlige kroppslige 
variasjoner, hvorav noen ikke nødvendigvis er fysisk synlige. Å være intersex er forskjellig fra en 
persons seksuelle legning eller kjønnsidentitet: en intersex person kan være heterofil, homofil, lesbisk 
eller bifil, og kan identifisere seg som kvinne, mann, begge eller ingen av delene. 

 
Kjønnsbasert vold: Vold som resulterer i – eller sannsynligvis vil resultere i – fysisk, seksuell eller 
psykisk skade på noen på grunnlag av kjønnsdiskriminering, kjønnsroller og forventninger, eller 
forskjeller i maktstatus som er koblet til kjønn. 

 
Kjønnsidentitet: En persons dyptfølte interne og individuelle opplevelse av kjønn, som stemmer eller 
stemmer ikke med kjønnet de ble tildelt ved fødselen. Dette inkluderer en personlig kroppssans (som 
kan innebære, hvis den velges fritt, endring av kroppslig utseende eller funksjon ved bruk av 
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medisinske, kirurgiske eller andre midler) og andre kjønnsuttrykk, inkludert klær, tale- og væremåte. 
 

Kjønnsuttrykk: Hvordan en person uttrykker sin kjønnsidentitet til verden, for eksempel gjennom 
navn, klær, hvordan de går, snakker, kommuniserer, samfunnsroller og deres generelle oppførsel. 

 
Likeverd: Rettferdig og upartisk behandling, inkludert likebehandling eller forskjellsbehandling for å 
rette opp ubalanser i rettigheter, fordeler, plikter og muligheter. 

 
Lesbisk: En kvinne som opplever seksuell tiltrekning til, og har kapasitet til et intimt forhold til først og 
fremst andre kvinner. 

 
Menn som har sex med menn: Menn som har sex med menn, uavhengig av om de også har sex 
med kvinner eller om de har en personlig eller sosial homofil eller bifil identitet. Dette konseptet 
inkluderer menn som identifiserer seg som heterofile, men som har sex med andre menn. 

 
Onani: Stimulering av egne kjønnsorganer og andre deler av kroppen for å oppleve seksuell nytelse. 

 
Oralsex: Seksuell aktivitet hvor munnen og tungen brukes til å stimulere en partners kjønns- eller 
analområde, for å gi seksuell nytelse. 

 
Orgasme: Klimaks av seksuell spenning, preget av intenst behagelige følelser sentrert hovedsakelig i 
kjønnsorganene. Vanligvis ledsaget av utløsning hos menn, sjeldnere hos kvinner. 
 
Ikke-penetrerende sex: Seksuell aktivitet mellom individer som ikke involverer vaginalt eller analt samleie. 

 
Utforskning: En person som utforsker sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet. 

 
Samleie: Seksuell aktivitet som involverer penetrering av vagina eller anus av penis. 

 
Seksuell legning: En persons kapasitet til dyp emosjonell og seksuell tiltrekning, og intime og 
seksuelle forhold til, individer av et annet kjønn, samme kjønn eller mer enn ett kjønn. 

 
Sex-positiv: En holdning som feirer seksualitet som en del av livet som kan gi økt glede. Sex-
positive tilnærminger søker å oppnå ideelle opplevelser, i stedet for å utelukkende ha fokus på å 
forhindre negative konsekvenser. 

 
Sosialt kjønn: De sosiale egenskapene, mulighetene, rollene og relasjonene knyttet til det å være 
mann, kvinne eller transkjønnet. Disse er sosialt bestemte og blir lært gjennom 
sosialiseringsprosesser. Kjønnsforskjeller varierer mellom kulturer og land: dette betyr at de ikke er 
faste. 

 
Stigma: Negative meninger eller fordømming fra enkeltpersoner eller samfunn som gjelder en person 
eller gruppe. Diskriminering oppstår når stigmaer fører til handling. 

 
Transkjønnet: En person med en kjønnsidentitet som er forskjellig fra kjønnet som ble tildelt ved 
fødselen. Transpersoner kan være mann-til-kvinne (kvinnelig identitet og utseende) eller kvinne-til-
mann (mannlig identitet og utseende). Transpersoner kan være heterofile, homofile eller bifile. 

 

Transseksuell: En transperson som er i ferd med, eller har gjennomført, behandling (som kan 
omfatte kirurgi og hormonbehandling) for å få kroppen til å samsvare med kjønnet de foretrekker. 
 
Tvang: En handling eller praksis med å overtale noen til å gjøre noe ved bruk av makt eller trusler. 

 
Vold: Enhver handling, eksplisitt eller symbolsk, som fører til – eller sannsynligvis vil føre til – 
fysisk, seksuell eller psykisk skade. 

 
Ung person: En person mellom 10 og 24 år, som definert av FN.                                              
 
Ungdom: En person mellom 15 og 24 år, som definert av FN.
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 Forord  
 
 
 

Global Advisory Board for 
Sexual Health and 
Wellbeing 
Verdens helseorganisasjons 
arbeidsdefinisjon av seksuell helse sier 
tydelig at seksuell og reproduktiv helse 
ikke bare er relatert til fravær av sykdom, 
men heller en positiv tilstand av velvære. 
Dessverre, fokuserer mange seksuelle 
helseintervensjoner kun på risikoen og 
potensielt negative konsekvenser ved 
seksuell aktivitet. En slik tilnærming 
anerkjenner ikke individets seksuelle 
rettigheter, ei heller deres spesifikke 
ønsker, forhold, nytelser og handlefrihet. 
Dette kan skygge for en diskusjon om de 
positive sidene ved seksualiteten. 

 
Global Advisory Board (GAB) for Sexual 
Health and Wellbeing ble samlet av Durex for å 
fremme en positiv og inkluderende tilnærming 
til seksualitet. GAB leder et initiativ for å 
fremme seksuell nytelse og skape effektive, 
meningsfulle koblinger mellom seksuell helse, 
seksuelle rettigheter og seksuell nytelse. 

 
Figur 1 – GAB-trekanten 

Historisk sett har sammenhengen mellom 
seksuell helse, seksuell nytelse og seksuelt 
velvære blitt forstått, og i de siste årene har 
det vært en økt bevissthet om den 
grunnleggende betydningen av 
menneskerettigheter som et grunnlag for å 
oppnå og opprettholde seksuell helse.1  
Koblingene mellom disse tre konseptene er 
imidlertid ikke blitt direkte tatt opp i 
retningslinjer, programmer og tjenester, og de 
har derfor ikke fått like stor oppmerksomhet, 
eller er noen ganger blitt fullstendig glemt. 

 
GAB har som mål å fremme nødvendigheten 
av å inkludere seksuell nytelse i politikk, 
programmer og tjenester gjennom hele 
livsløpet, med et særlig fokus på ungdom. Til 
dags dato har det ikke bare vært svært lite 
oppmerksomhet rundt skjæringspunktene 
mellom disse tre konseptene, men det har 
også vært en mangel på klarhet om innholdet 
og konsekvensene av disse begrepene i 
politikk, lovverk, programmer og 
tjenestelevering. Dessuten bemerker GAB at 
dette har gitt opphav til «en atmosfære der det 
er mulig å manøvrere disse begrepene for å 
forsterke variable og ofte skadelige politiske 
agendaer». GABs hovedmål er derfor «å 
positivt påvirke holdninger, atferd, tekniske, 
juridiske og politiske intervensjoner for bedre 
seksuell helse, seksuelle rettigheter og 
seksuell nytelse». 

GAB har utviklet en arbeidsdefinisjon av 
seksuell nytelse som sammenkobler seksuell 
helse, seksuelle rettigheter og seksuell 

 Seksuell 
helse 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seksuelle 
rettigheter 

Seksuell 
nytelse 

nytelse. Denne definisjonen danner grunnlaget 
for dette dokumentet: 

 
«Seksuell nytelse er den fysiske og/eller 
psykologiske tilfredsstillelsen og gleden som 
kommer fra individuelle eller delte erotiske 
opplevelser, inkludert tanker, drømmer og 
autoerotisme. Selvbestemmelse, samtykke, 
trygghet, privatliv, selvtillit og evnen til å 
kommunisere og forhandle seksuelle relasjoner 
er nøkkelfaktorer for at nytelse kan bidra til 
seksuell helse og velvære. 
Seksuell nytelse bør utøves i 
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i tråd med seksuelle rettigheter, særlig 
rettighetene til likeverd og ikke-
diskriminering, autonomi og kroppslig 
integritet, retten til den høyest oppnåelige 
standarden for helse og ytringsfrihet. 
Opplevelsene av menneskelig seksuell 
nytelse er mangfoldig, og seksuelle 
rettigheter sikrer at nytelse er en positiv 
opplevelse for alle berørte, og at den ikke 
oppnås ved å krenke andre menneskers 
menneskerettigheter og velvære.» 

For mer informasjon, besøk www.gab-
shw.org. 

Et av GABs satsingsområder er å bygge 
opp kapasiteten til fremtidens 
helsepersonell. For tiden er det en 
mangel på praktiske ressurser for 
helsepersonell for å hjelpe dem med å 
levere sex-positiv rådgivning og støtte til 
sine tjenestemottagere. Med dette som 
formål har GAB utviklet denne innovative 
og praktiske verktøykassen for 
medisinstudenter og offentlig 
helsepersonell. Den forklarer hvordan 
man kan integrere spørsmål knyttet til 
seksuell nytelse og velvære i arbeid med 
seksuell og reproduktive helse. 

GABs visjon er å implementere denne 
verktøykassen og å støtte grupper av 
medisin-, folkehelse-, sosialarbeid- og 
psykologistudenter over hele verden. 
Dette vil bidra til et økt antall seksuelle og 
reproduktive helseprogrammer og -
tjenester som er sex-positive: basert på 
nytelsestilnærmingen (istedenfor å være 
risikobaserte), med fokus på seksuell 
nytelse og sammenhengen mellom denne 
og seksuell helse og seksuelle rettigheter. 
Denne verdifulle verktøykassen– som er 
rettet mot kursholdere – er det første 
skrittet mot å oppnå denne langsiktige 
visjonen.  

 

 
Nyt stiftelse for positiv  
seksualitet og seksuell  
nytelse 
Nyt har som formål å fremme positiv 
seksualitet og seksuell nytelse, som viktige 
faktorer for god seksuell helse, god livskvalitet 
og sosial bærekraft.  

Da vi kom over arbeidet til GAB var det som å 
komme hjem. Her jobbet internasjonale 
eksperter med å lage konkrete, 
forskningsbaserte verktøy for å fremme 
seksuell nytelse! Vi bestemte oss for å legge 
inn GAB sitt arbeid som grunnlag i våre 
vedtekter - og vi ville tilgjengeliggjøre og spre 
deres arbeid i Norge. Takket være midler fra 
Helsedirektoratet har vi fått oversatt denne 
verktøykassen, samt at vi skal teste den ut i 
Norge. Verktøykassen skal fungere på tvers 
av kulturer. Noen vinklinger kan derfor kanskje 
oppleves overflødig for oss, men vi ønsker 
ikke å ta dette ut da det helt sikkert er relevant 
for noen også i Norge. 

Fokus på nytelse er i tråd med nasjonale 
føringer. I regjeringens strategi for seksuell 
helse 2017-2022 Snakk om det, står det i 
forordet: “Vi snakker fortsatt for lite og for 
sjelden om at seksualitet er en fantastisk kraft 
som kan gi god helse og høy livskvalitet. Når 
du er ung eller gammel. Når du er frisk eller 
syk.“   

Har du tilbakemeldinger eller innspill til denne 
verktøykassen? Eller erfaringer med å bruke 
den som du vil dele? Kontakt oss på 
post@nytfestivalen.no. 

Denne verktøykassen og annet materiell kan 
du finne digitalt her: 
https://www.nytfestivalen.no/nytelse/. 
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Begrunnelse 
I mange deler av verden kan det være 
vanskelig å snakke om sex og seksualitet 
for både tjenesteytere for seksuell og 
reproduktiv helse (SRH) og klientene 
deres. Tjenester og informasjon fokuserer 
vanligvis på risikoer ved seksuell atferd, og 
på å redusere negative konsekvenser for 
folkehelsen: å forhindre utilsiktet graviditet, 
forbedre mødrehelse, og redusere nye 
HIV- og andre seksuelt overførbare 
infeksjoner (SOS). Vi unnlater ofte å ta opp 
årsakene til hvorfor mennesker i 
utgangspunktet danner forhold, har sex og 
engasjerer seg i «risikofylt» seksuell atferd 
–  årsaker som nytelse, intimitet, 
gjensidighet, kjærlighet, tettere sosiale 
relasjoner, økonomisk fremgang og sosial 
prestisje. 

 
Seksualitet er en betydelig del av våre 
tjenestemottageres liv. Men en mangel på 
åpen og ærlig kommunikasjon om sex gjør 
det vanskelig for enkeltpersoner og 
lokalsamfunn å få tilgang til riktig 
informasjon og støtte for spørsmål rundt 
seksualitet og seksuell nytelse. 
 
Den lukkede kulturen rundt å diskutere 
seksualitet gjør at det også kan bli 
vanskelig for klienter og tjenesteytere å 
snakke om seksuelle forhold, seksuelt  

velvære og nytelse i en profesjonell sammenheng. 
Det er ofte lettere å holde seg til «trygge» emner, 
som prevensjon, graviditet og 
behandlingsalternativer for SOS, eller å fokusere på 
klienters opplevelser med dårlig helse, smerte eller 
ubehag. Å snakke om seksuell nytelse og lyst er 
vanligvis tabubelagt.  
 
Likevel burde det å snakke om seksuelt velvære og 
seksuell nytelse være en naturlig del av 
tjenestetilbudet. Når partnere kommuniserer åpent 
og ofte om sex, kondombruk og prevensjon, tyder 
forskning på at de er i bedre stand til å ha tryggere 
sex og ta felles beslutninger om sex og prevensjon. 
Studier viser at unge kvinners aksept av prevensjon 
var mindre basert på kunnskapen deres, men mye 
mer på tilstanden til forholdet deres: om de følte at 
de kunne diskutere forventninger åpent med 
partneren sin.2  

 
Andre studier har hevdet at å nekte muligheten for 
nytelse i seksuell aktivitet, spesielt for kvinner og 
jenter, har en negativ innvirkning på deres aktive 
forhandlinger om tryggere sex.3 Dette er ikke kun 
begrenset til kommunikasjon mellom heterofile par. 
Analysen av sammenhengen mellom åpen 
kommunikasjon og tryggere sex/kondombruk 
gjelder alle par, også LHBTIQ-par.4  Det kan 
imidlertid være vanskelig å være åpen i kulturelle 
sammenhenger der slik diskusjon blir ansett som 
uakseptabel, der par mangler privatliv og der 
kvinners manglende likestilling og makt setter 
grenser for åpen kommunikasjon og felles 
beslutningstaking. 

  

del  
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Hva er denne verktøy-
kassen og hvem er det for? 
Verktøykassen er ment for å lære opp 
fremtidige tjenesteytere rundt om i verden 
(medisin-, folkehelse-, sosialarbeid- og 
psykologistudenter, blant andre), men den kan 
også brukes av ferdigutdannet helsepersonell. 
Den vil gjøre det mulig for kursholdere og 
fasilitatorer å styrke helsepersonellets 
ferdigheter, slik at de kan levere SRH-tjenester 
av høy kvalitet basert på GABs omfattende 
trekant-tilnærming som kobler seksuell helse, 
seksuelle rettigheter og seksuell nytelse. Økt 
kunnskap og ferdigheter vil forbedre kvaliteten 
på pleien som gis til individuelle 
tjenestemottagere, familier og samfunnet. Dette 
vil også hjelpe helsepersonell med å utforske 
personlige verdier, meninger og fordommer. 

 

Hva kan du forvente av 
dette verktøyet? 
Verktøykassen gir spesifikke veiledninger for 
hvordan SRH-leverandører kan sette en sex-
positiv tilnærming ut i praksis for å utforske 
spørsmål rundt seksuell nytelse med klientene 
sine (uavhengig av deres seksuelle legning 
eller kjønnsidentitet). Dette samsvarer med 
GABs forpliktelse til å redusere stigma, forbedre 
SRH-tjenester og øke anerkjennelsen av 
seksualitet som en positiv del av menneskers 
liv. 

 
Vi utdyper hvordan du proaktivt kan innarbeide 
informasjon om seksuell nytelse i 
kommunikasjon med tjenestemottagere; 
hvordan du kan føle deg trygg på å svare på 
spørsmål og støtte dem i å ta selvstendige valg 
knyttet til deres seksuelle forhold og seksualitet 
generelt. Vi erkjenner at enkelte 
tjenestemottagere kan ha opplevd seksuell- og 
kjønnsbasert vold, og at helsepersonell må 
være klar over dette. Dette er imidlertid ikke et 
fokusområde for verktøykassen. 

 
Denne verktøykassen er ikke ment for å 
utvikle grunnleggende 
rådgivningsferdigheter, men har som hensikt 
å utvide eksisterende ferdigheter utover den 
vanlige informasjonen og rådgivningen rundt 
SRH. Det er heller ikke en 
opplæringsmanual som går i dybden om 
klinisk sexologi. Det er et komplement til 
opplæringen i leveranse av SRH-tjenester, 
profesjonell kommunikasjon og rådgivning 
gitt til studenter ved høyere 

utdanningsinstitusjoner rundt om i verden. I 
denne verktøykassen ser vi på rådgivning som 
en metode for å utløse nye perspektiver og 
bidra til en endring. 

 
Hvem kan bruke verktøykassen? 
Modulene kan brukes av enhver kursholder 
eller fasilitator med noe erfaring fra interaktiv 
og deltakende opplæring for helsepersonell. 
Erfaring med tilrettelegging av workshops for 
seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 
(SRHR) kan være en fordel, men ingen 
forutsetning. 

 
Som kursholder anbefaler vi at du leser alle 
modulene og eventuelt oppsøker mer 
informasjon om enkelte emner før du begynner 
å bruke modulene. I de fleste moduler gir vi 
referanser hvor du kan finne mer informasjon 
om temaet. 

 
Du trenger ikke være sexolog for å bruke 
modulene. De fleste fasilitatorer og lærere har 
ferdighetene til å bygge relasjon med 
deltagerne, lytte aktivt, hjelpe til med å 
identifisere behov og bekymringer, og å gi 
informasjon. 

 
Det viktigste av alt er at du må være 
interessert i emnet, villig til å utforske det og 
ikke føle deg flau over å diskutere sensitive 
spørsmål knyttet til sex, seksualitet og 
seksuell nytelse. 
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Arbeid i trosbaserte og 
konservative sammenhenger 
Det er mange forskjeller blant helsepersonell med 
hensyn til kjønn, etnisitet, seksuell legning og 
religion. Et betydelig antall studenter og 
kursholdere praktiserer en religion. Denne 
verktøykassen inkluderer en rekke emner og 
spørsmål for å utforske mulighetene og barrierene 
for å fremme dialoger rundt religion, tro, kultur og 
seksualitet. 

 
Spørsmål knyttet til seksuell legning og forhold 
mellom personer av samme kjønn kan være 
vanskelig å ta opp på grunn av kulturell og religiøs 
tro. Seksualitet og seksuell nytelse kan være 
kontroversielle og ubehagelige temaer, spesielt 
blant og mellom helsepersonell fra ulike 
trosgrupper og/eller religiøse helseutdannings-
institusjoner. En uvilje og manglende evne til å 
diskutere sex og seksualitet kan for eksempel 
begrense kunnskapen om hele spekteret av 
muligheter som er kjent for å være vellykket med 
HIV-forebygging, inkludert oralsex eller 
kondombruk. 
 
I Norge er helsepersonell iht. helsepersonelloven 
pålagt å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til 
faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan 
forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, 
arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Kravet 
innebærer en plikt til å opptre i samsvar med de til 
enhver tid gjeldende faglige normer og 
lovbestemte krav til yrkesutøvelsen. I dette ligger 
blant annet en forventning om at nasjonale 
veiledere og retningslinjer følges. 

 
Vi mener det er viktig å holde fast ved verdier 
rundt seksualitet og seksuell nytelse fra et 
seksuelt rettighetsperspektiv, samtidig som vi 
innser at dette kan by på utfordringer i enkelte 
kulturer og for enkelte religiøse grupper. Det er 
kun gjennom diskusjon at vi kan begynne å ta for 
oss disse kompliserte spørsmålene. Som 
kursholder er det viktig å finne felles grunnlag 
mellom tro og sex-positive verdier som verdighet, 
likhet, respekt og medfølelse. 

Religiøse fagpersoner og kursholdere kan føle 
seg presset til å velge mellom å erkjenne 
kompleksiteten i seksualitet og forhold, og å 
opprettholde langvarige tradisjoner og 
oppfatninger som er ved kjernen i deres tro. 
Samtidig må fremmingen av seksuell helse og 
rettigheter ta opp mye bredere aspekt

 

 

 

 
 

 
motstridende budskap rundt sex, 
kjønn, seksualitet og nytelse, kan 
det være utfordrende å være 
positiv til sex, seksualitet og 
seksuell nytelse.
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enn personlig oppførsel eller tro. Effektive 
helseintervensjoner innebærer å utfordre 
sosiale, politiske, økonomiske og religiøse 
strukturer, systemer og ulikheter som påvirker 
kvinner, ungdom og spesielle grupper. 

 
Som kursholder, vurder hvordan saken kan se 
ut for ulike trosgrupper og for mennesker uten 
tro. Skill tydelig mellom hva som er et faktum 
og hva som er dine verdier eller din tro. Å 
introdusere seksualitet og seksuell nytelse kan 
være vanskelig, men instinktet til kursholderen 
bør alltid være likebehandling mellom religiøse 
og ikke-religiøse uttrykk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi håper at denne verktøykassen vil inspirere 
deg til samtaler rundt religion, tro, seksualitet 
og seksuell nytelse, og at den motiverer deg til 
å finne felles grunnlag mellom tro, seksuelle 
rettigheter og sex-positive verdier. 

Forstå nasjonale juridiske 
aspekter ved seksuell 
helse, seksuelle 
rettigheter og seksuelt 
velvære 
Samtidig som det finnes en økende interesse blant 
helsepersonell for å utforske de sosiale, kulturelle 
og økonomiske aspektene ved seksualitet i en 
rekke sammenhenger rundt om i verden, finnes det 
mye mindre kunnskap om lovens rolle i å påvirke 
seksualitet og seksuelt velvære, og i å forme 
tilgang til SRH tjenester. Dette til tross for at alle 
stater rundt om i verden – uten unntak – har 
utviklet lovgivning som direkte eller indirekte 
regulerer og begrenser uttrykk for seksualitet og 
tilgang til SRH-tjenester for ulike grupper 
mennesker, under ulike omstendigheter. Dette 
varierer fra land til land. 

 
Helsepersonell må være kjent med nasjonalt 
lovverk og retningslinjer som er av betydning for 
deres tjenestemottageres seksuelle helse, 
seksuelle rettigheter og seksuell nytelse/velvære. 
Direkte lover inkluderer de som begrenser en 
tjenesteleverandørs forpliktelser til å gi 
konfidensiell tilgang til tjenester i spesielle 
situasjoner, for eksempel der et barn er i fare. Slike 
lover er avhengige av profesjonelt skjønn og kan 
tolkes i samsvar med fagpersoners egne 
forventninger eller sosiokulturelle oppfatninger. 
Indirekte juridiske barrierer er lover som ikke 
direkte begrenser seksuelle uttrykk eller tilgang til 
SRH-tjenester, men som likevel kan ha denne 
funksjonen. Lover som spesifiserer seksuell 
lavalder kan begrense tilgangen til SRH-tjenester, 
da en ung person kan frykte å bli kriminalisert for å 
ha sex. Mangel på juridisk anerkjennelse av 
seksuelt mangfold eller kjønnsidentiteter kan også 
fungere som en indirekte juridisk barriere. Dette 
kan for eksempel føre til et tilrettelagt 
tjenestetilbud for personer med binære 
kjønnsidentiteter (mann/kvinne), og dermed 
marginalisere transpersoner og intersex-personer. 

Lover fungerer imidlertid ikke bare som en barriere 
for SRH-tjenester. De kan også skape et 
rammeverk som kan gjøre at unge personer 
får fullmakt til å ta informerte beslutninger om 
seksuelle helsespørsmål og ivareta deres egen 
seksuelle helse. Lover som gir obligatorisk 
helhetlig seksualundervisning i skolen  
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er et eksempel dette. Taushetsplikter som 
pålegges tjenesteytere er også et eksempel på 
«tilretteleggende» lovverk. 

 

Metodikk for å 
implementere denne 
verktøykassen 
Metodikken reflekterer vår visjon om et 
rettighetsbasert perspektiv og en 
deltagersentrert tilnærming. Dette betyr at 
modulene ikke dikterer hvordan ting «bør 
være», men heller at de starter med 
deltakernes egne erfaringer. 
Forskning viser at denne tilnærmingen gir 
bedre resultater, fremmer kritisk tenkning og 
hjelper deltakerne med å utforske sine egne 
verdier og å internalisere informasjon. 

 
Hva betyr dette i praksis for deg som 
kursholder? 

 
► Skap et trygt sted som fremmer tillit. Spør 

deltakerne hva som vil hjelpe dem med å 
føle seg trygge, og hvordan best jobbe 
sammen. Alle skal føle seg involvert, lyttet 
til, komfortable, uten frykt for å bli ledd av. 
Dette er spesielt viktig når de tar en risiko 
med utforsking av nye ideer eller deler 
personlige erfaringer. Det er også viktig å 
ivareta trygghet og personvern i det 
fysiske rommet. 

 
► Oppmuntre til deltakelse, spesielt blant de 

som føler seg alene eller skremt av 
innholdet. Ulike forhold og situasjoner kan 
utløse slike følelser, som f.eks. forskjeller i 
sosial status knyttet til kjønn, sosial klasse 
eller alder. 

 
► Deltakerne skal forsikres om at du 

respekterer privatlivet deres, og be dem 
om det samme. Minn dem på at de ikke 
skal dele privat informasjon som 
utveksles under opplæringen. Fortell 
deltakerne at de ikke skal presses til å 
avsløre personlig informasjon, og 
at de har rett til å ikke delta eller dele hvis 
de føler at det er ubehagelig. 

Det er verdt å påpeke at opplæringsmodulene i 
denne verktøykassen kan implementeres med 
grunnlag i behovene til en gruppe deltagere, 
for eksempel ved å jobbe gjennom en bestemt 
modul, i stedet for alle. 

 
Workshopsstruktur 

 
Denne verktøykassen inneholder tre seksjoner 
med totalt ti opplæringsmoduler. De første 
modulene leder deltakerne gjennom en 
personlig prosess for å forstå sammenhengene 
mellom seksuell helse, seksuelle rettigheter og 
seksuell nytelse; og til å reflektere ærlig over 
deres egne personlige verdier, spørsmål og 
erfaringer rundt seksualitet; og deretter å dele 
disse verdiene med gruppen. 
Dette gir muligheter til å utdype deltakernes 
forståelse av problemstillinger knyttet til 
seksualitet og seksuell nytelse. Dette innebærer 
å utforske utfordringene deltakerne møter i egne 
erfaringer og ideer for å introdusere seksuelt 
velvære og seksuell nytelse i deres (fremtidige) 
arbeid innen helse- og omsorg. 

 
De påfølgende modulene gir deltakerne 
muligheten til å se på dette i praksis gjennom 
kasusstudier, noe som kan være utfordrende. 
De utforsker hvordan inkludere budskap om 
seksuell nytelse og sammenhenger mellom 
seksuell helse, seksuelle rettigheter og nytelse i 
deltakernes eget arbeid. En nyskapende 
tilnærming til seksualanamnese introduseres: 
Nytelsesbarometeret (Pleasuremeter). 

 
De siste modulene ser på fremtiden: hvordan 
deltakerne vil bruke det de har lært under 
workshopen i deres personlige og profesjonelle 
liv. Til slutt vil workshopen bli evaluert. 

 
Resultatmål står i begynnelsen av hver modul 
og vil indikere hva deltakerne bør oppnå. Disse 
inkluderer generelle resultater som burde lede 
workshopen din, selv om du bruker andre 
aktiviteter. 

 
Verktøykassen inkluderer spesifikke mål for 
hver aktivitet. Disse aktivitetene er utformet – 
og opplæringsprogrammet er strukturert – slik 
at de bygger på læringen og erfaringene fra 
den forrige dagens arbeid, så vi oppfordrer deg 
til å følge denne rekkefølgen der dette lar seg 
gjøre. Hvis deltagergruppen din beveger seg 
bort fra det aktuelle emnet, kan du bruke disse 
målene som en ledesnor for å komme deg 
tilbake til programmet for workshopen. 
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I hver modul finner du nøkkelinformasjon som 
du må være klar over før du gjennomfører 
modulen. Du finner også notater som du kan 
bruke til å følge opp øvelsene og lede 
diskusjonene. 

 
Hvordan bruke verktøykassen effektivt 

 
Opplæringsmodulene kan tilpasses de 
spesifikke behovene til en deltagergruppe. For 
å bestemme innholdet og lengden på 
workshopen kreves tilstrekkelig kjennskap til 
deltagernes behov og interesser. Dette kan 
oppnås gjennom en serie diskusjoner og 
samtaler med en utvalgt gruppe. 

 
Spørsmål som kan stilles for å få en bedre 
forståelse av deltagernes behov inkluderer: 

 
► Hvilke aspekter ved seksualitet og 

seksuell nytelse må du ta opp i arbeidet 
ditt? 

 
► På hvilke områder føler du deg trygg? 

 
► På hvilke områder trenger du mer 

opplæring, praksis og støtte? 
 

► Hva slags problemer finnes med hensyn 
til å diskutere seksualitet og seksuell 
nytelse i det lokalsamfunnet/kulturen du 
jobber med? 

 
► Hvilke aspekter ved seksualitet og seksuell 

nytelse opplever dine tjenestemottagere at 
det er vanskelig å diskutere? 

 
Basert på din vurdering kan du velge ut 
hvilke moduler du skal bruke i opplæringen / 
workshopen. 

 
Du kan velge å holde en workshop som varer 
mellom én til tre dager, eller arrangere jevnlige 
økter på to timer. Vi anbefaler på det sterkeste 
at du dekker alle modulene i verktøykassen, 
ettersom trening i seksualitet og seksuell 
nytelse er en stegvis prosess. Før du kan 
begynne å øve på rådgivnings- og 
kommunikasjonsferdigheter, må deltakerne bli 
kjent med og stole på hverandre. , Det er lurt å 
delta i noen bli kjent-aktiviteter for å utvikle tillit 
før du vender oppmerksomheten mot 
seksualitet. 

Det er viktig at deltagerne forstår de ulike 
begrepene om seksualitet. Dette 
innebærer at de forstår sine egne verdier 
og oppfatninger, og hvordan disse kan 
påvirke deres arbeid før de kan praktisere 
kommunikasjon og veiledning rundt 
seksualitet og seksuell nytelse. 

 
Tenk på antallet deltakere. Vi tror 25–30 
deltakere er maksimum for en effektiv 
opplæring. Hvis du jobber med en stor gruppe, 
anbefaler vi at du har med en assisterende 
fasilitator. Opplæringen må gjennomføres med 
en følsomhet for deltagernes behov. For 
eksempel kan du bestemme at kvinnene kan 
jobbe sammen i par eller grupper for noen av 
aktivitetene. 

 
Som du vil legge merke til, kan de fleste 
aktivitetene gjennomføres i små grupper. 
Dette kan være spesielt nyttig for de som 
føler seg skremt av store grupper. Selv om 
opplæringen skal utfordre deltakerne, må 
den ikke gjøre at de føler seg truet eller 
angrepet: du må sørge for at folk også 
føler seg støttet. 
Dette er viktig, da noen mennesker har hatt 
vanskelige seksuelle opplevelser i livet som de 
kanskje aldri har delt med noen. Hvis de blir 
minnet på disse under workshopen, kan de føle 
seg sårbare. 

 
På et tidlig tidspunkt kan du stille spørsmål som 
gjør at meninger kan deles uten selvutlevering. 
Etter hver kan disse «sikringene» for 
individuelle deltakere forsiktig demonteres, mot 
en åpen og trygg diskusjon. 
Husk at du er en rollemodell som kan bidra 
til endring og forsterke deltakernes evne til 
rollemodellatferd i sitt møte med 
tjenestemottagere. 

 
Når alt dette er sagt, er det viktig å påpeke at 
for mange mennesker er opplæring i 
seksualitet og seksuell nytelse en hyggelig og 
berikende opplevelse! 
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A. Forstå seksuell nytelse for helse og 
velvære 
I denne første delen introduseres du for «den seksuelle 
nytelsestilnærmingen» i levering av seksuelle og reproduktive 
helsetjenester (SRH). 

Mål: 
 

Å skape et trygt miljø for læring og deling, å utforske seksualitet og seksuell nytelse, og ta opp 
personlige utfordringer i forhold til å diskutere seksualitet. 

 
Å tydeliggjøre hovedbegreper og definisjoner rundt seksuell helse, seksuelle rettigheter og seksualitet. 

 
Å øke bevisstheten om de ulike delene av seksualitet og seksuell nytelse, inkludert kulturelle 
og religiøse aspekter samt kjønnsrelaterte, personlige holdninger og erfaringer. 

 
Å forstå skiftet i tenkningen om seksuell helse og seksualitet, fra en tilnærming basert på 
risiko til en basert på nytelse. 

del 2. 
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 Modul 1  
 
 
 
 

  1  
 
 
 
 
 
 

Skape et trygt miljø for deling 
og læring 
Å reflektere over seksuell nytelse med en 
gruppe vil føre til diskusjoner rundt sex og 
seksualitet. Dette kan være sensitive og 
personlige temaer, både for deg som fasilitator 
og for deltakerne. Det er derfor viktig at det 
skapes et trygt rom i gruppen slik at alle føler 
seg komfortable med å dele, stille spørsmål, 
diskutere, reflektere og lære. Det finnes mange 
måter du kan gjøre dette på. Øvelsene 
nedenfor er gitt som veiledning. 

 
Ved slutten av denne modulen,

 
 

 
 

 
 

Etablert en gjensidig forståelse for 
hvor viktig det er å dele, utveksle og 
lære av hverandres erfaringer. 
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Nøkkelinformasjon 
► Deltakerne må få en tydelig forståelse for 

målene og prosessen i workshopen. 
Fasilitatoren må klagjøre hva deltakerne  
kan forvente seg med hensyn til kontekst og 
den medvirkningsbaserte tilnærmingen. Det 
er viktig å forklare at fokus er på seksuell 
nytelse som en del av SRH-
tjenesteleveranse. Når helsepersonell ikke 
har tilgang til riktig informasjon eller ikke har 
ferdighetene til å støtte klienter, kan dette 
føre til at klienter føler seg engstelige og 
skyldige. Dette kan igjen føre til en mangel 
på seksuell selvfølelse og seksuelle 
problemer, eller til og med voldelige forhold. 

 
► Denne workshopen dekker ikke 

rådgivningsprinsipper og -ferdigheter, og 
deler heller ikke dybdeinformasjon om 
medisinske aspekter ved SRH. Den tar ikke 
opp seksuelle problemer eller seksuell 
dysfunksjon i detalj. 

 
► Workshopen tar heller ikke opp de juridiske 

aspektene ved seksualitet og seksuell 
nytelse i detalj. Det er imidlertid viktig at 
helsepersonell kjenner til nasjonale og 
lokale lover og retningslinjer for seksuell 
helse, seksuelle rettigheter og tilgang til 
seksuelle helsetjenester. Se Introduksjonen 
(side 13) for mer informasjon. 

 
► Workshopen skal fremme en positiv 

tilnærming til seksualitet, og utforske 
hvordan seksuell nytelse og velvære kan 
innarbeides i deltakernes arbeid som 
helsepersonell, innenfor et rammeverk for 
seksuelle rettigheter. 

 
► Tilnærmingen er deltagersentrert. Dette gir 

deltakerne mulighet til å utforske og styrke 
positive verdier og holdninger til seksualitet 
og seksuell helse, samt respekt for 
menneskerettigheter og likestilling. 
Opplæringen tar også sikte på å gi 
deltakerne evnen til å utvikle 
ferdigheter og holdninger som trengs for å 
behandle tjenestemottagere med respekt, 
aksept, toleranse og empati, uavhengig av 
seksuell legning, kjønnsidentitet/-uttrykk, 
alder, religion eller funksjon(hemming). 

► Etter å ha forklart workshopen, er det lurt 
å starte med en eller to bli kjent-øvelser 
slik at deltagerne kan bli bedre kjent med 
hverandre, og for å skape en positiv 
gruppestemning. Dette avhenger 
selvfølgelig av hvor kjent deltagerne 
allerede er med hverandre. 
Du kan bestemme deg for å starte med ett 
eller to navnespill. Hvis deltagerne 
allerede kjenner hverandre, kan du velge 
å ha en eller to leker/øvelser for å bli 
bedre kjent på et mer personlig nivå. Du 
kan også be noen deltakere om å ta med 
sine foretrukne energigivere og leker. 

 
► Deltakerne kommer til en workshop med visse 

forventninger, bekymringer, eller til og med 
frykt. Det er verdt å dele disse i gruppen. Som 
fasilitator gir dette deg noen ideer om hvorvidt 
innholdet og tilnærmingen til opplæringen 
passer deltakernes forventninger, slik at du kan 
dempe deres bekymringer og frykt. Hvis ikke, 
kan du tilpasse noen elementer. 
Det er mange kreative måter å finne ut 
deltakernes forventninger og bekymringer. 

 
► Å snakke om sex og seksualitet er ikke 

lett for alle: kulturelle, religiøse og 
regionale variasjoner må anerkjennes og 
respekteres til enhver tid. Spør deltakerne 
hva som kan gjøre det lettere for dem 
å diskutere disse emnene. Konfidensialitet er 
avgjørende. Diskuter med deltakerne hvordan 
de ønsker å holde informasjon og hverandres 
erfaringer konfidensielle. Som fasilitator skal 
du være et forbilde, så du må være åpen 
med å kommunisere om sex og seksualitet, 
uten å gjøre det flaut for deltakerne. 

  1  
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Materialer: 
Flippover-tavle, tusj 

 
 

 
 

 
 

Det finnes ingen dumme spørsmål 
 

Respekter hverandres meninger 
 

Slå av mobiltelefoner 
 

Vær punktlig 
 
Etter hvert forslag, sjekk om gruppen er enig. Hvis svaret er ja, skriv avtalen på en flippover. 
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øvelse 2 
Utforske håp og frykt 

 
15 minutter 

 
Materialer: 
► Post-it, penner, flippover-tavle, tusj 

► Valgfritt: utdelingsark med agenda  1  
 

► Start med å stille spørsmålet til gruppen i plenum: «Hva ville gjort deg utilfreds hvis vi ikke 
tok det opp det under workshopen?» 

 
► Gi hver deltaker noen få post-it-lapper. 

 
► Be dem skrive ned minst ett håp/en forventning og en frykt/bekymring på hver sin post-it. 

Hvis de har flere, kan de bruke flere post-it-lapper. 
 

► Be dem legge post-it-lappene på et stort flippover-papir (en for forventninger og en for frykt) 
når de er klare. Du kan også be deltakerne dele det de har skrevet før de legger lappen på 
papiret. Det kan hende at ikke alle synes det er komfortabelt å gjøre dette, så det avhenger 
av gruppen. Lappene skal være anonyme. 

 
► Som fasilitator, forsøk å organisere lappene så mye som mulig, skap kategorier av 

håp/forventninger (f.eks. få kunnskap, lære om hvilke oppfølgingshandlinger som kan tas) 
og frykt (f.eks. mangel på kunnskap og erfaringer å dele, vanskeligheter med å ta i bruk 
tilnærmingen i deres kontekst). 

 
► Diskuter bekymringer med hensyn til å snakke om seksualitet og seksuell nytelse. Denne 

workshopen handler ikke om personlig avsløring – det handler om å utforske personlige 
holdninger og å være åpen til andre verdier. 

 
► Del kategoriene for håp og frykt 

med gruppen. 
 

► Del målene og agendaen for 
opplæringen/workshopen. 

 
Det er viktig å erkjenne at noen deltakere 
kan oppleve det å snakke om seksualitet på 
en åpen måte som vanskelig eller 
spennende. Denne workshopen gir ikke 
tillatelse til å oppføre seg på upassende 
måter overfor andre deltakere. 

TIPS 
Deling av mål/agenda: Du kan 
forberede dette på forhånd på 
flippover-papir og henge opp i 
rommet. Forklar hvordan du vil 
forsøke å møte alle 
forventninger og fjerne enhver 
frykt eller bekymring. 
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Utpakking av seksualitet, seksuell helse, 
seksuelle rettigheter og seksuell nytelse 

 
Denne modulen, som danner grunnlaget for 
workshopen, inkluderer tre emner: 

 
A. Introduksjon til Verdens 
helseorganisasjons (WHO) 
arbeidsdefinisjoner av seksualitet, seksuell 
helse og seksuelle rettigheter. 

 
B. Introduksjon til Global Advisory Boards 
(GAB) arbeidsdefinisjon av seksuell nytelse; 
utforsking og utpakking av mangfoldet i 
seksualitet og seksuell nytelse. 

 
C. Vise koblingene mellom seksuell helse, 
seksuelle rettigheter og seksuell nytelse innen 
seksuell og reproduktiv helse (SRH)-tjenester, -
informasjon og -utdanning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ved slutten av denne modulen,
 

 

 
 

 
 

 
 

Etablert koblingene mellom seksuell 
helse, seksuell nytelse og velvære 
innenfor et rammeverk basert på 
seksuelle rettigheter. 
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A. Introduksjon til WHOs 
arbeidsdefinisjoner 

 
Nøkkelinformasjon 
Seksualitet er «et sentralt aspekt ved å være 
menneske gjennom hele livsløpet og omfatter 
sex, kjønnsidentiteter og -roller, seksuell 
legning, erotikk, nytelse, intimitet og 
reproduksjon. Seksualitet oppleves og 
uttrykkes i tanker, fantasier, ønsker, 
oppfatninger, holdninger, verdier, atferd, 
praksis, roller og forhold. Selv om seksualitet 
kan inkludere disse dimensjonene, er det ikke 
alle som alltid oppleves eller uttrykkes. 
Seksualitet påvirkes av samspillet mellom 
biologiske, psykologiske, sosiale, økonomiske, 
politiske, kulturelle, etiske, juridiske, historiske, 
religiøse og åndelige faktorer». (WHO, 2006) 

 
Seksuell helse er «en tilstand av fysisk, 
følelsesmessig, mentalt og sosialt 
velvære med hensyn til seksualitet; det er 
ikke bare fravær av sykdom, dysfunksjon 
eller lidelser. Seksuell helse krever en 
positiv og respektfull tilnærming til 
seksualitet og seksuelle relasjoner, samt 
muligheten til å ha nytelsesfulle og trygge 
seksuelle opplevelser, fri for tvang, 
diskriminering og vold. For at seksuell 
helse skal oppnås og opprettholdes, må 
alle personers seksuelle rettigheter 
respekteres, beskyttes og oppfylles». 
(WHO, 2006) 

 
Seksuelle rettigheter: «Oppfyllelsen av 
seksuell helse er knyttet til i hvilken grad 
menneskerettigheter respekteres, beskyttes og 
oppfylles. Seksuelle rettigheter omfatter visse 
menneskerettigheter som allerede er 
anerkjente i internasjonale og regionale 
menneskerettighetsdokumenter og andre 
enighetsdokumenter og i nasjonalt lovverk. 
Rettigheter som er avgjørende for å realisere 
seksuell helse inkluderer: 

 
► retten til likestilling og ikke-

diskriminering 
 

► retten til å være fri fra tortur eller 
grusom, umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller straff 

► retten til et privatliv 
 

► retten til den høyest oppnåelige standarden 
for helse (inkludert seksuell helse) og sosial 
trygghet 

 
► retten til å gifte seg og stifte familie, og 

å inngå ekteskap med fritt 
og fullt samtykke fra de tilsiktede 
ektefellene, og til likestilling i og ved 
oppløsningen av ekteskap 

 
► retten til å bestemme antall og 

aldersavstand mellom barna sine 
 

► retten til informasjon, samt utdanning 
 

► retten til menings- og ytringsfrihet, og 
 

► retten til effektive rettsmidler for 
brudd på grunnleggende rettigheter. 

 
Ansvarlig utøvelse av menneskerettigheter 
krever at alle mennesker respekterer 
hverandres rettigheter. Anvendelsen av 
eksisterende menneskerettigheter med 
hensyn til seksualitet og seksuell helse utgjør 
seksuelle rettigheter. Seksuelle rettigheter 
beskytter alle menneskers rettigheter til å 
oppfylle og uttrykke sin seksualitet og å nyte 
seksuell helse, med behørig hensyn til andres 
rettigheter og innenfor et beskyttende 
rammeverk mot diskriminering.» (WHO, 
2006, oppdatert 2010) 
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øvelse 1 
Hva er seksualitet, seksuell helse 
og seksuelle rettigheter? 

 
 
Fremgangsmåte 

 
20 minutter 

 
Materialer: 
► Flippover, tusj 

 

  2  

Be deltagerne danne grupper på 4-5 personer. Hvert lag lager korte definisjoner på 
seksualitet, seksuell helse og seksuelle rettigheter. Alternativt kan du be hvert lag definere ett 
begrep. Når de er ferdige presenterer hvert lag sine definisjoner for de andre. 

 
Spørsmål/punkter til diskusjon 

 
► Hvilket konsept var vanskeligst å definere? Hvilket konsept var lettest å definere? 

Hvorfor det? 
 

► På tvers av alle team, hva er de største likhetene mellom begrepene? 
 

► Og de mest slående forskjellene? 
 

Etter å ha diskutert hver definisjon, del og forklar WHOs arbeidsdefinisjoner. 
 

Merknader til fasilitator 
 

Seksualitet, seksuell helse og seksuelle rettigheter er kompliserte emner. Det finnes nå 
internasjonale arbeidsdefinisjoner av seksuell helse og seksuelle rettigheter, utviklet av WHO. 

 
Som nevnt i WHOs definisjoner av seksualitet og seksuell helse, har mange biologiske, sosiale, 
kulturelle, økonomiske, miljømessige, religiøse og kontekstuelle faktorer påvirkninger på 
menneskers seksuelle atferd, forhold, følelser, identiteter, ønsker og holdninger. Derfor er hver 
persons opplevelser og seksualitetsuttrykk unikt. Seksuelt mangfold skal alltid anerkjennes, 
verdsettes og feires. 

 
Seksualitet utvikler seg gjennom hele livsløpet. Det kan komme til uttrykk på egen hånd, med 
en partner, i uforpliktende eller langvarige forhold og i ekteskap og ved ulike aldre. Du kan lære 
om sex på alle stadier av livet ditt. Menneskers motivasjon for å ha sex, deres seksuelle atferd i 
forhold, deres seksuelle orientering og kjønnsidentitet, intimitet, lyst og hvordan de oppfatter 
seg selv kan forandre seg ved ulike stadier i livsløpet. Juridiske og kulturelle aspekter påvirker 
også seksualitet og seksuell og reproduktiv helse. Selv om vi alle opplever noen seksuelle 
endringer når vi blir eldre, mister vi ikke lysten eller evnen til seksuelt uttrykk. Selv om lysten og 
evnen til å ha samleie kan avta, gjenstår behovet for berøring og intimitet også blant eldre. 

 
Det kan oppstå forvirring blant tjenesteytere og medisinske fagpersoner med hensyn til den 
faktiske betydningen av seksuell helse og seksuelle rettigheter. Seksuell helse blir vanligvis 
ansett som fravær av sykdommer eller dysfunksjon, mens seksuelle rettigheter og seksuell 
nytelse analyseres sjelden i sammenheng med ytelse av tjenester. Disse er kjerneelementer i 
helsen til et individ, men blir likevel ofte ikke sett av helsepersonell. 
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Øvelse 1 fortsetter ... 
Definisjonen av seksuell helse innebærer at tjenestemottagere må ha tilgang til: 

 
► Forebygging av kjønnsbasert vold, støtte og omsorg 

 
► Psykoseksuell rådgivning knyttet til seksualitet, seksuell identitet og seksuelle forhold 

 
► Helhetlig seksualitetsundervisning og informasjon 

 
► Tjenester for forebygging og behandling av kjønnssykdommer, inkludert HIV, og andre 

sykdommer i kjønnsorganene 
 

► Forebygging og behandling av kreft i reproduksjonssystemet. 
 

Begrepet seksuelle rettigheter kan være ubehagelig for noen. Ikke bare representerer det 
forskjellige ting for forskjellige personer, men det er fortsatt kontroversielt innenfor mange juridiske 
og politiske rom, spesielt med hensyn til unge personer (men ikke bare disse). Vanlige feilaktige 
oppfatninger er at seksuelle rettigheter kun handler om rettighetene til LHBTIQ-personer og 
sexarbeidere, eller at de bare handler om retten til å ha sex. Seksuelle rettigheter gjelder imidlertid 
alle mennesker. 

 
Dette er egentlig ikke noe nytt. Vi kan spore seksuelle rettigheter tilbake til Handlingsprogrammet 
til den Internasjonale konferansen om befolkning og utvikling (1994) og Beijing-plattformen for 
handling (1995), hvor det ble uttalt at mennesker har rett til å oppsøke et «tilfredsstillende og 
trygt sexliv». 

 
Oppfyllelse av helse, seksuell helse og seksualitet er nært knyttet til i hvilken grad 
menneskerettigheter respekteres, beskyttes og oppfylles. Seksuelle rettigheter omfatter visse 
menneskerettigheter som allerede er anerkjente i internasjonale og regionale 
menneskerettighetsdokumenter, andre enighetsdokumenter og i nasjonale lovverk. Disse 
inkluderer Menneskerettighetserklæringen, Den internasjonale konvensjonen om sivile og 
politiske rettigheter, Den internasjonal konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter, Konvensjonen mot tortur, Konvensjon om avskaffelse av alle former for 
diskriminering av kvinner, Konvensjonen om barnets rettigheter og Konvensjonen om 
rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 
Diskriminering, stigma, vold, frykt, uvitenhet og noen kulturelle og tradisjonelle oppfatninger 
truer menneskers evne til å gjøre krav på sine seksuelle rettigheter rundt om i verden. Ungdom 
og unge personer er spesielt utsatt for brudd på sine seksuelle rettigheter. Det finnes bevis for 
at ved å gi folk myndighet til å ta stilling til saker som angår deres seksuelle og reproduktive 
helse, kan la tjenesteytere forbedre helsetilstanden til sine tjenestemottagere. 

 
Et lands juridiske situasjon kan komme i konflikt med seksuelle rettigheter, inkludert seksuell 
ytringsfrihet og seksuelt mangfold, tilgang til SRH-tjenester for unge, og foreldres samtykke. Det er 
viktig å erkjenne denne konflikten og diskutere hvordan man kan håndtere den i en personlig og 
profesjonell sammenheng. 

  2  
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Seksualitet 
Det finnes to måter å se på seksualitet: 

 
Fra et samfunnsperspektiv: 

 
Seksualitet har ulik betydning i ulike 
sammenhenger og samfunn. Det er ofte en 
eller flere grupper i samfunnet som bestemmer 
hva som skal eller ikke skal skje på 
soverommet. 

 
Det finnes samfunn som er mer lukkede med 
regler og retningslinjer som sier hvordan folk 
skal oppføre seg seksuelt (f.eks. religiøse 
samfunn), og samfunn der seksuelle regler er 
åpne og handler om individuelle valg. 

 
Det finnes samfunn der fellesskapets normer 
og verdier veier tyngre enn individuelle 
perspektiver, og samfunn der individet er 
viktigere enn fellesskapet. 

 

Fra et individuelt perspektiv: 
 

En måte å se på seksualitet fra et individuelt 
perspektiv er ved å vurdere tre nivåer: 

 
1. Hva er personens fysiske kapasitet til å 

ha sex (påvirket av faktorer som sykdom 
og alder)? 

 
2. Hva motiverer personen til å ha sex? 

 
3. Hva er det personen egentlig gjør? 

 
Motivasjon er den avgjørende koblingen 
mellom personens evne til å ha sex og det de 
gjør. En frakobling mellom to eller alle disse 
komponentene kan skape ubehag, misnøye 
og seksuelle problemer. 

 
Det finnes mange grunner til at folk har sex. 
Folk fra hele verden nevner 
ofte tilfredsstillelse og nytelse som 
hovedårsakene til seksuelle forhold. Men listen 
over årsaker vokser etter hvert som folk tenker 
på hvorfor mennesker kanskje vil ha sex, 
inkludert reproduksjon, kjedsomhet, tvang, 
økonomiske grunner og makt. Motivasjonen for 
å ha sex eller ikke avhenger av verdier og 
moral i samfunnet; sosialisering, utdanning og 
budskap; kjønnsroller og personlig seksuell 
historie. Hva personen gjør og hvordan 
de oppfører seg avhenger av personlige, 
relasjonelle og samfunnsmessige forhold, 
kontekster og muligheter. 

 

 
Eksempel: temaet onani 

 
Lukket og religiøst fellesskap: 
onani blir sett på som en synd for 
alle. 

 

 
 

Åpent og individuelt: onani blir sett 
på som et personlig valg. 
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B. Forstå mangfoldet av seksuell nytelse 
 

Nøkkelinformasjon 
Arbeidsdefinisjon av seksuell nytelse (GAB, 
2016): 

 
«Seksuell nytelse er den fysiske og/eller 
psykologiske tilfredsstillelsen og gleden som 
kommer fra individuelle eller delte erotiske 
opplevelser, inkludert tanker, drømmer og 
autoerotisme. Selvbestemmelse, samtykke, 
trygghet, privatliv, selvtillit og evnen til å 
kommunisere og forhandle seksuelle relasjoner 
er nøkkelfaktorer for at nytelse kan bidra til 
seksuell helse og velvære. 
Seksuell nytelse bør utøves innenfor en 
sammenheng med seksuelle rettigheter, særlig 
rettighetene til likeverd og ikke-diskriminering, 
autonomi og kroppslig integritet, samt retten til 
den høyest oppnåelige helsestandarden og 
ytringsfrihet. Opplevelsene av menneskelig 
seksuell nytelse er mangfoldig, og seksuelle 
rettigheter sikrer at nytelse er en positiv 
opplevelse for alle berørte, og at den ikke 
oppnås ved å krenke andre menneskers 
menneskerettigheter og velvære.» 

For mer informasjon, besøk: www.gab-shw.org 
 

Denne definisjonen kobler sammen ulike 
elementer og konsepter: 

 
► (Seksuell) helse 

 
► (Seksuelle) rettigheter 

 
► Individuelle preferanser og erfaringer 

 
► Sosial påvirkning 

 
I modulene i denne verktøykassen bruker vi 
GABs definisjon av seksuell nytelse som 
grunnlag for diskusjoner og læring. 

 
Seksuell nytelse er mangfoldig. Erfaringer og 
uttrykk varierer med hensyn til alder, seksuell 
legning, kjønnsidentitet og mange andre 
egenskaper. Mennesker opplever det på en 
rekke forskjellige måter, men mange av disse 
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uttrykkene stigmatiseres. Denne delen av 
modulen vil utforske mangfoldet ved seksuell 
nytelse, samt hvor viktig rammeverket for 
seksuelle rettigheter er for å ta for seg og 
forstå dette mangfoldet. 

 
Folk opplever sin seksualitet på svært 
forskjellige måter. Seksualitet inkluderer blant 
annet ens følelse av bevissthet, opplevelse og 
uttrykk for erotikk, seksuell nytelse, intimitet, 
seksuell legning og kjønnsidentitet. 

 

Her er en veileder for terminologien 
som brukes i definisjonen: 
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Seksuell nytelse, livsløpet, kjønn og 
seksualitet 

 
► Deltakerne kan ha ulike syn på betydningen 

av seksuell nytelse, og dette vil gjenspeiles 
i deres faglige og personlige liv. Når folk 
tenker på nytelse, tenker de kanskje bare 
på de fysiske dimensjonene ved dette. 
Men, som GABs definisjon forklarer, går 
seksuell nytelse forbi fysisk tilfredsstillelse, 
og er tett knyttet til den seksuelle 
ytringsfriheten til hver enkeltperson. 

 
► Som GABs definisjon også forklarer kan 

seksuell nytelse finne sted når man er 
alene eller i delte erotiske opplevelser. I et 
forhold kan det være noe du ønsker for deg 
selv og partneren(-rne) din(e). Mange 
personer vet imidlertid ikke hvordan de 
eller deres partner(e) kan oppleve seksuell 
nytelse, spesielt med hensyn til kvinners 
seksuelle nytelse. 

 
► Å oppleve seksuell nytelse bør ikke tas for 

gitt: det må læres. For at det skal forbedre 
ens helse, bør det være basert på 
faktorene som er skissert i GABs 
definisjon: selvbestemmelse, samtykke, 
trygghet, privatliv, selvtillit og evnen til å 
kommunisere og forhandle. Det finnes 
ingen universelle normer og verdier. Ulike 
kulturer i forskjellige historiske perioder 
tenker på seksualitet og seksuell nytelse 
på fullstendig forskjellige måter. 

 
► Seksuell nytelse er for alle aldre. Det kan 

ha en ulik betydning eller være en unik 
opplevelse på tvers av alle deler av 
livsløpet. Seksuell legning defineres av 
mange faktorer og er ikke noe som 
individet velger – ingen bestemmer seg 
for å være heterofile, homofile eller bifile. 
Dette er noe annet enn foretrukne 
seksuelle praksiser eller handlinger. For 
eksempel, det at en mann liker å bli 
penetrert med et sexleketøy betyr ikke at 
han er homofil. 

► Kjønn, seksualitet og nytelse henger tett 
sammen. Kjønn er ikke bare en binær 
kategori som kun gjelder menn og kvinner. 
Kjønn er noe vi lever, utøver og 
konstruerer. Kjønn er konstruert av 
samfunnet vi lever i; det henger sammen 
med ulikheter og maktforskjeller. I de fleste 
samfunn er det viktig om, og hvordan, du 
lever ditt liv som kvinne, mann, eller en 
annen kjønnsidentitet. Kjønnsidentitet er 
den indre overbevisningen om at man er en 
mann, kvinne, en blanding av begge, eller 
ingen av delene (som kan avvike fra kjønnet 
tildelt ved fødselen), mens kjønnsuttrykk 
refererer til måtene vi offentlig uttrykker 
denne identiteten på. 

 
► Det er vanlig at kjønnsroller og 

stereotyper former det som skjer i et 
seksuelt forhold. Ulikheter mellom menn 
og kvinner gjenspeiles ofte i seksuelle 
forhold. Dobbeltstandarder om seksuell 
aktivitet finnes i mange kulturer. Unge 
kvinner skal være uskyldige, ikke vite noe 
om sex, og skal avstå fra sex før 
ekteskapet. Hvis de har kondomer, kan de 
bli anklaget for å «ligge rundt» og å ha et 
«dårlig rykte». Unge menn kan være redde 
for å stille spørsmål om sex, da dette kan 
avsløre deres manglende erfaring. For å 
bli ansett som en «ekte» mann kan de føle 
seg tvunget til å være seksuelt aktive. 

 
► Kjønnsroller og -normer kan føre til at 

kvinner – særlig unge kvinner – føler at de 
ikke har rett til å nekte sex hvis partneren 
eller en eldre person ber om det. Disse 
forskjellene kan resultere i uenighet om 
metoder for å forebygge HIV, SOI og 
utilsiktet graviditet, og kan også føre til 
mishandling. Derfor er det avgjørende at 
tjenesteytere forstår forholdet mellom kjønn, 
seksualitet og evnen til å nyte seksualitet for 
å kunne diskutere dette med sine klienter. 
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► «Historien om sex i forpliktende moderne 
par forteller ofte om et minkende begjær og 
inkluderer en lang liste med seksuelle alibi, 
som skal forklare Eros uunngåelige død», 
blir det skrevet i Esther Perels bok, «Mating 
in captivity». «Det er ideen om at langvarige 
forpliktende forhold er ledsaget av kjedelige 
sexliv, når vi elsker noen, så 
føler vi oss ansvarlige og trygge. Ansvar og 
trygghet kolliderer med lyst. Så etter hvert 
som lengden på forholdet vårt øker, 
kommer vi nærmere individet, vi får en 
større følelse av trygghet, og vi mister 
begjæret vi hadde ved starten av forholdet 
vårt. Bare det å innse at det sviktende 
begjæret kan ledsages av oppadgående 
strømmer av begjær så lenge det finnes 
åpen kommunikasjon og åpenhet mellom 
partene, er en måte å sørge for at 
forventninger til sex ikke kommer i veien for 
nytelsen av sex, spesielt i sammenheng 
med langsiktige forhold.»  
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øvelse 2 
Hva betyr seksuell 
nytelse for deg? 

 
 

Trinn 1 

 
30 minutter 

 
Materialer: 
► Små papirlapper, penner 
► Ark med GABs definisjon av  

seksuell nytelse 

   2  

 

Be alle om å skrive ned hva seksuell nytelse betyr for dem personlig (eller en fantasi) på et 
stykke papir. Hold dette anonymt! 

 
Be hver person om å krølle papiret sammen til en ball og kaste det rundt i rommet, som i en 
snøballkamp. Til slutt åpner alle en av kulene og leser opp det som står på papiret. 

 
Minn deltakerne på at dette er et trygt og ikke-dømmende rom, så reaksjoner bør være 
respektfulle. 

 
Kategoriser de forskjellige svarene på en flippover (valgfritt) og diskuter dem. 

 
Spørsmål/punkter til diskusjon 

 
► Hva gjør en seksuell opplevelse behagelig? 

 
► Noe som føles seksuelt behagelig i en situasjon føles kanskje ikke spennende, eller kan til 

og med være ubehagelig, i en annen situasjon. Hvorfor det? 
 

► Hvordan er seksuell nytelse knyttet til selvbestemmelse, samtykke, trygghet, privatliv, 
selvtillit og evnen til å kommunisere og forhandle seksuelle forhold? 

 
► Hvordan kan en persons oppfatning av seksuell nytelse endre seg i løpet av livsløpet? 

 
Steg 2 

 
Be gruppen å dele seg i par og diskutere med en partner to eller tre ting de har hørt om seksuell 
nytelse (fra familie, venner, og samfunnet for øvrig). 

 
Diskuter i plenum likheter og forskjeller mellom hva folk har lært om seksuell nytelse, hvor og 
fra hvem. 

 
Spørsmål/punkter til diskusjon 

 
► Hva slår deg mest? Er det store forskjeller, eller likheter, mellom de tingene personer i 

gruppen har lært om nytelse fra andre? 
 

► Hvilken sosial gruppe har størst innvirkning på våre holdninger til seksuell nytelse? 
Hvorfor? 
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ALTERNATIV ØVELSE 2 

Hva er akseptabelt eller 
uakseptabelt i seksuell nytelse? 

 
 
 
 
 
 
Fremgangsmåte 

 
30 minutter 

 
 
Materialer: 
► Kort og utdelingsark med 

GABs definisjon av seksuell 
nytelse 

  2  

Tegn en tenkt strek i rommet og legg et kort med ordet «akseptabelt» i den ene enden og et 
kort med «uakseptabelt» i den andre enden. Midtpunktet på linjen skal være «vet ikke». 

 
Les opp utsagn om individuelle seksuelle praksiser og be deltakerne om å plassere seg på 
linjen, etter hvilken grad de aksepterer hver praksis eller ikke. 

 
Utsagn kan inkludere: 

► Sex mellom to partnere av samme kjønn 
► Oralsex 
► Analsex 
► Sex uten beskyttelse/kondom 
► Sadomasochistiske handlinger 
► En 40 år gammel kvinne har sex med en 15 år gammel gutt 
► Onani 
► Å ha sex med flere partnere 

Etter hvert utsagn har du en diskusjon med deltakerne om hvorfor de valgte den posisjonen på 
linjen. Be deltakerne på hver side av spekteret om å overbevise hverandre for sin stilling. 
Diskuter til slutt situasjoner der visse handlinger kan være akseptable eller uakseptable. 

 
Ytterligere spørsmål til diskusjon 

 
► Hva vet du om hvordan andre liker sex? Hva slags ting hører du? Hva ble du fortalt om 

sex da du var yngre/før du giftet deg? 
 

► Hvordan går noen/et par frem for å ha et godt sexliv? Hva innebærer dette? 
 

► Hva slags berøring kan være behagelig? Er det noen intime/seksuelle aktiviteter du vil vite 
mer om? 

 
På slutten av hver øvelse, introduser og forklar GABs arbeidsdefinisjon av seksuell nytelse. 

 
Merknader til fasilitator for begge øvelser 

 
► De fleste ønsker god livskvalitet. Dette betyr vanligvis å ha muligeten til å være sunn og 

lykkelig. Vi ønsker å være trygge og respekterte. Vi ønsker å få muligheter til å vokse og 
lære. Vi ønsker å være viktige i verden og å følge drømmene våre. Og vi ønsker å leve 
sammen i fred. Positive seksuelle forhold er en del av dette. 
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Øvelse 2 fortsetter ... 
► Tjenesteytere må forstå de mange forskjellige budskapene som finnes rundt seksualitet og 

hvordan de positivt eller negativt kan påvirke noens ideer og opplevelser av nytelse. 
 

► For å gjøre tjenestemottagere i stand til å ta selvstendige avgjørelser, er det viktig at 
helsepersonell forholder seg til dem som autonome seksuelle vesener med retten til å 
oppleve lyst og nytelse i hverdagen, og til å ha kontroll og handlefrihet over sine egne 
kropper – enten de er seksuelt aktive eller ikke. Dette er spesielt relevant for de med 
rettigheter og seksualiteter som er sosialt stigmatiserte eller nektes for, for eksempel 
homofile, bifile og transpersoner, personer som lever med HIV og personer med 
funksjonshemming. 

 
► Å åpne for en diskusjon rundt nytelse handler ikke bare om å snakke om hva som er god 

eller dårlig sex, eller å formidle fakta om kroppens erogene soner og seksuelle 
handlinger som kan gi nytelsesfulle opplevelser. Det handler om å forstå hva nytelse 
betyr i sammenheng med seksuell helse og seksuelle rettigheter. Verdier, normer, kultur 
og religion er alle med på å gi form til hvordan mennesker opplever seksuell nytelse. 

 
► De positive sidene, samt fordommer og stereotyper, som finnes rundt seksuell nytelse 

kommer alle fra ulike kilder, som f.eks. familie, venner, klassekamerater og arbeidskolleger. 
Hver kilde kan utøve ulike nivåer av innflytelse med hensyn til å utvikle våre ideer rundt 
seksuell nytelse – dette avhenger veldig av individets særskilte situasjon. 

 
► I de fleste samfunn er sex tabu og diskuteres ikke åpent, selv blant ektepar. Dette er 

hovedgrunnen til at det er avgjørende som helsepersonell å snakke åpent om sex, 
seksualitet og seksuell nytelse, og å foreslå for klienter at de kan ha nytte av å snakke 
åpent i forholdet til partnere, familie og medlemmer av samfunnene deres. 

 
► Innenfor konteksten av seksuelle rettigheter kan folk leve ut sin foretrukne seksuelle 

praksis så lenge andre ikke blir skadet eller tvunget til bestemte handlinger. 
 

► Hva er akseptabelt i seksuell nytelse? Folk trenger visse stimuli eller handlinger for å 
oppleve seksuell nytelse. Noen anses som «unormale» i ett samfunn (som seksuelle 
forhold mellom to personer av samme kjønn), mens de samme handlingene kan bli 
fullstendig akseptert i andre samfunn. 

 
► Nytelse kan veie tyngre enn trygghet når det kommer til sex, for eksempel menn som ikke 

vil bruke kondom fordi de synes det er mindre lystbetont. Derfor gir det ikke mening å 
snakke om tryggere sex uten å diskutere nytelse. Å diskutere fysisk nytelse (hvordan, og 
om, dette oppleves) med en klient kan ofte trekke frem saker som ulikhet, samtykke eller 
andre faktorer som setter grenser for streben etter nytelse. 

 
► Noen handlinger som har til hensikt å øke seksuell nytelse kan sette personen som utøver 

dem eller deres partner(e) i fare, f.eks. bruk av Sildenafil for å opprettholde ereksjon eller 
«grov» sex med en partner. Handlinger for å øke seksuell nytelse er kun akseptable når de 
ikke skader personen(e) som utfører dem, og de ikke forårsaker skade eller krenker 
rettighetene til de involverte partnerne. 

► Noen mennesker har seksuelle fantasier som ikke har noe med forholdet deres å gjøre. De 
kan prate og fantasere om dem, men ønsker kanskje ikke å realisere dem i praksis. 

  2  
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TIPS 

 
 
 
 
 

Øvelse 2 fortsetter ... 
Det kan være utfordrende å snakke om seksuell 
nytelse. Når du holder workshopen i en 
trosbasert kontekst, diskuter de følgende 
spørsmålene med deltakerne: 

 
► Er det en forskjell på fellesskapets 

holdninger og virkelige situasjoner? 
Hvordan bygger mennesker en bro mellom 
verdiene i fellesskapet og sine egne liv? 

 
► Hva er forskjellen på kultur og religion med 

hensyn til seksualitet og seksuell nytelse? 
Hvilke ulike oppfatninger har folk om de 
samme religionene? 

 
► Hva er forskjellene på religiøs lære om 

seksualitet og virkeligheten i folks intime liv? 
Hva er risikoen ved å ikke snakke om 
seksualitet og å holde forhold hemmelig? 

 
► Hvordan kan du starte en diskusjon i ditt 

trossamfunn, skape det rette miljøet og 
bygge en bro mellom svært ulike ideer og 
verdier? 

 
 
 
 
 

å nyte seksuelle 
forhold som virkelig 
forbedrer nytelse og helse: 

 
Behandle partneren din som 
et menneske, ikke som en 
kropp eller en gjenstand. 

 
Finn den rette 
balansen mellom lek, 
alvor, sensualitet og 
intimitet. 

 
Prøv å gi partneren din nytelse 
og godta å bli tilfredsstilt. 

 
Kommuniser hva du 
vil og ikke vil skal 
skje. 

 
Vær trygg. 
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C. Sammenhengen mellom seksuell 
helse, seksuelle rettigheter og 
seksuell nytelse i SRH-tjenester, -
informasjon og -utdanning 

 
 

For at programmer og tjenester skal være 
helhetlige og gå utover en risikobasert 
tilnærming, må de være basert på 
skjæringspunktet mellom seksuell helse, 
seksuelle rettigheter og seksuell 

 
 
 

øvelse 3 

 
nytelse. Ved å ta for oss alle tre områdene på lik 
linje tror vi at vi kan forbedre SRH-tjenester og 
forbedre våre tjenestemottageres seksuelle liv. 

 
 
 
 
 

20 minutter 

Koblinger mellom seksuell helse, 
seksuelle rettigheter og seksuell 
nytelse 

Materialer: 
► Flippovertavler, tusj og ark 

Fremgangsmåte 
 

► Be deltagerne dele seg inn i grupper på fire eller fem personer. 
 

► Hver gruppe får WHOs definisjoner av seksuell helse og seksuelle rettigheter og GABs 
definisjon av seksuell nytelse. 

 
► Hvert team foreslår et eksempel på en seksuell og reproduktiv helseintervensjon der de kan 

koble seksuell helse, seksuelle rettigheter og seksuell nytelse, f.eks. prevensjonstjenester til 
unge mennesker eller HIV-testing. 

 
► Hvert team presenterer sitt eksempel for alle og forklarer hvordan meningsfulle koblinger 

kan gjennomføres i den aktuelle tjenesten. 
 

► Gruppen diskuterer hvilke av konseptene utviklet av gruppen som er til stede i GABs 
definisjon og hvilke som ikke er det. 

 
Merknader til fasilitator 

 
Koblingen mellom seksuell helse og seksuelle rettigheter blir tydeligere når man kobler 
seksuell helse med retten til informasjon, retten til likeverd, frihet fra alle former for 
diskriminering og retten til den høyest oppnåelige helsestandarden. 

 
Hva med seksuell nytelse? Koblingene mellom seksuell nytelse, seksuelle rettigheter og 
seksuell helse er inkludert i GABs definisjon av seksuell nytelse. De kan tas opp i sammenheng 
med tjenestelevering på en rekke måter, inkludert seksualanamnese, rådgivning og ressurser 
som gis til klienter. Utforsking av sammenhengen mellom seksuell helse, 
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Øvelse 3 fortsetter ... 
seksuelle rettigheter og seksuell nytelse kan gi opphav til seksualitetsspørsmål i forhold. For 
eksempel kan skyldfølelsen en person opplever rundt sin seksualitet (på grunn av visse ideer han 
vokste opp med) ha en påvirkning på hans utøvelse av tryggere sex med en partner av samme 
kjønn. Å kjenne og forstå sin seksuelle rett til selvutfoldelse kan øke hans selvtillit og bidra til å 
fjerne hindringer for å diskutere kondombruk. Dette kan forbedre hans seksuelle velvære. 

 
Det er viktig å koble seksuell helse, seksuelle rettigheter og seksuell nytelse med folks 
handlefrihet. Å sette folk i stand til å diskutere seksuell nytelse kan gi dem mulighet til å diskutere 
andre seksuelle emner. For eksempel, hvis en ung kvinne er i stand til å fortelle partneren sin hva 
hun liker eller misliker, og forhandle om ulike sider i et seksuelt forhold, er det mer sannsynlig at 
hun vil være i stand til å diskutere andre emner, som prevensjon og kondombruk. 

 
GABs definisjon forklarer seksuell nytelse i sammenheng med seksuell helse og seksuelle 
rettigheter. 

 
Eksempler på hvordan man kan finne koblingene i SRH-tjenester mellom seksuell 
nytelse, seksuelle rettigheter og seksuell helse: 

 
► Tilby prevensjonstjenester til unge mennesker 

 
Seksuell helse: forebygging av utilsiktet graviditet; valg av prevensjonsmidler; dobbel 
beskyttelse mot utilsiktet graviditet, HIV og andre kjønnssykdommer. 

 
Seksuelle rettigheter: respektere unge menneskers rettigheter til å ta selvstendige valg om 
kroppen sin og bestemme om de vil få barn, antallet og aldersavstanden mellom barna deres, 
og å ha informasjon, utdanning og midler til å utføre dette. 

 
Seksuell nytelse: forståelse av samtykkende sex og betydningen av dette for nytelse; hvordan 
bruk av prevensjonsmidler påvirker nytelse; forbedret selvtillit til å bruke prevensjonsmidler og å 
utøve tryggere sex. 

 
► HIV-testing 

 
Seksuell helse: bevissthet om HIV-status; informasjon om behandling, omsorg og støtte; 
forståelse av tryggere sex. 

 
Seksuelle rettigheter omfatter: 

 
1. Rett til likeverd og ikke-diskriminering: rett til tjenester, uavhengig av sivilstatus, alder, 

(funksjonshemming, HIV-status, seksuell legning eller kjønnsidentitet, yrke (f.eks. 
sexarbeider) osv. 

 
2. Retten til privatliv og konfidensielle tjenester uten samtykke fra foreldre/ektefeller. 

 
3. Retten til den høyeste oppnåelige helsestandarden (inkludert seksuell helse): Retten til 

å kjenne sin egen HIV-status og å få tilgang til effektiv rådgivning, støtte og tjenester. 
 

4. Rettene til informasjon og utdanning: Retten til alders- og konteksttilpasset, objektiv, 
nøyaktig og omfattende informasjon om HIV, HIV-forebygging, testing, seksualitet og 
HIV-tjenester. 

  2  
 



SEKSUELL NYTELSE Det glemte leddet i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter | Verktøysett 
for opplæring 

Seksjon 2A – Modul 2 37 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2   

Øvelse 3  fortsetter ... 
5. Rettene til menings- og ytringsfrihet: Retten til å ta informerte beslutninger om HIV-

forebyggingsmetoder. 
 

6. Retten til seksuell ytringsfrihet: Alle skal få kunne uttrykke sin seksuelle identitet 
og få tilgang til fortrolige, ikke-stigmatiserende tjenester. 

 
Seksuell nytelse: Hvordan nyte sex og være trygg, uavhengig av HIV-status. 
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 Modul 3  
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Personlige og faglige refleksjoner: 
holdninger, verdier og ideer 
Denne modulen utforsker ulike holdninger, 
verdier og ideer knyttet til seksuell nytelse. 
Det vil gi refleksjon over hvordan disse 
ideene kan påvirke både privatlivet og den 
profesjonelle praksisen til tjenesteleverandør 
av seksuell og reproduktiv helse. 

 
Ved slutten av denne modulen,
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Nøkkelinformasjon 
► En rettighetsbasert tilnærming til 

kommunikasjon og rådgivning innebærer at 
alle mennesker av ulik etnisitet, seksuell 
legning, kjønnsidentitet, religion, språk, 
(flyktning)status osv. har rett til lik 
behandling. Ungdom, gifte eller ugifte, eller 
personer med psykisk/fysisk 
funksjonsnedsettelse har samme rettigheter 
til rådgivningstjenester tilpasset deres 
behov og kontekst. Kvaliteten på SRH-
tjenester eller rådgivning skal ikke variere 
på grunnlag av personlige forhold som 
klientens bosted, helsestatus, 
forsikringsstatus, narkotikabruk eller 
sexarbeid. 

 
► Tjenesteleverandør må reflektere over 

hvor komfortable de føler seg angående 
seksualitet og seksuelle relasjoner, da 
dette kan ha en betydelig innvirkning på 
hvordan de kommuniserer med sine 
klienter. De trenger å være bevisste 
overfor sitt eget komfortnivå med å jobbe 
med klienter som kan ha seksuelle verdier 
og erfaringer som er forskjellige fra deres 
egne. 

 
► Tilbydere bør være oppmerksomme 

overfor sin egen tro samt de juridiske 
aspektene knyttet til seksualitet, seksuell 
legning og kjønnsidentitet. Dette vil hjelpe 
dem til å ta opp ulike former for seksualitet, 
seksuell legning og identitet med klientene 
sine. 

► Tjenesteleverandører trenger ikke å være 
enige med eller dele de samme verdiene 
som klientene de hjelper. Men de må 
imidlertid respektere klientenes verdier, 
holdninger, eller handlingene deres basert 
på disse. De eneste unntakene er når en 
person deltar i ulovlig, potensielt skadelig 
eller farlig atferd. 

 
► Tjenesteytere må være forsiktige så 

de ikke tvinger sine verdier og 
holdninger – inkludert religiøs tro – på 
klientenes personlige relasjoner, 
f.eks. unge personer, mennesker 
som lever med HIV eller personer 
med funksjonshemming. 
 

 
► Tjenesteleverandør må forstå forskjellen 

mellom fakta basert i vitenskap og deres 
egne verdier før de kan utforske 
sammenhengen mellom hva seksualitet 
betyr for individet og deres forhold. Dette vil 
gjøre dem i stand til å hjelpe klienter med å 
utforske frykten og det som hindrer dem i å 
uttrykke seg selv . 

 
► Tjenesteleverandør må aldri anta at de 

kjenner sine klienters seksuelle liv, 
seksuelle legning eller kjønnsidentitet. 

  3  
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øvelse 1 
Fakta eller 
fellesoppfatning? 

 
 
 
20 minutter 

Materialer: 
► Lysbilder eller (flippover) papir med utsagn 

 
 

Spør deltakerne om de tror følgende utsagn er sanne eller om de er en myte (du kan legge til 
lignende utsagn og utarbeide alternative lister): 

 
► Det er lettere for menn å oppleve seksuell nytelse enn for kvinner 

 
► God sex er spontan 

 
► God sex bør ende i en orgasme 

 
► Sex = samleie 

 
► Penisstørrelse er viktig for å gi og motta seksuell nytelse 

 
► Menn trenger ereksjon for å ha sex 

 
► Menn vil ha mer sex enn kvinner 

 
► Seksuelle forhold bør kontrolleres, for eksempel burde ikke unge mennesker ha sex før 

ekteskap 
 

► Homofile menn har flere seksuelle partnere enn heterofile menn 
 

► Å ha flere seksuelle partnere innebærer at en person er «høyrisiko» 
 

► Sex er en frivillig handling mellom voksne 
 

► Når du har et godt seksuelt forhold, burde du ikke onanere. 
 

Spørsmål/punkter til diskusjon 
 

► Prøv å finne ut hvorfor disse påstandene ofte defineres som fakta. Hva er de 
underliggende holdninger, idéer eller verdier? 

 
► Prøv å finne ut hvordan disse idéene/verdiene påvirker kursdeltakernes og deres 

klienters sexliv på en positiv eller negativ måte. 
 

► Som tjenesteleverandør, hvordan er dine personlige holdninger med på å formgi 
ditt forhold og din samhandling med klienter? 

  3  
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Øvelse 1 fortsetter ... 
Merknader til fasilitator 

 
Alle utsagnene er subjektive holdninger, men presenteres ofte som fakta. Det er viktig å skille 
mellom et faktum basert på bevis og en idé, holdning eller verdi. 

 
Hvert samfunn har forskjellige verdier rundt seksualitet. Noen er tydelige og åpne for alle, mens 
andre er mer skjulte. Alle disse kan bidra til hvordan mennesker utvikler ideer om seksualitet og 
seksuell nytelse. 

 
Noen svar kan du gi 

 
► Uavhengig av seksuell legning og kjønnsidentitet/-uttrykk, så kan alle oppleve seksuell 

nytelse. Mange fordommer og stereotyper har historisk sett begrenset kvinners seksuelle 
uttrykk, men begge kjønn har det samme potensialet til å oppleve seksuell nytelse i livet. 

 
► Sex trenger ikke være spontan for å være god sex: det kan være nyttig å diskutere når 

og hvor du skal ha det, og hva du vil og ikke vil skal skje. 
 

► Mange kvinner (og menn) får ikke alltid orgasme under sex, men nyter likevel den fysiske 
sexen, intimiteten og samværet. 

 
► Det er mange måter å nyte en seksuell opplevelse sammen på: det kan være samleie, 

oralsex eller gjensidig onani. En form for sex er ikke bedre enn en annen. 
 

► Det er ikke noe vitenskapelig grunnlag for forestillingen om at penisstørrelse har noe å 
si for å gi eller motta mer nytelse. 

 
► Menn trenger ikke ha ereksjon for å ha sex. Dette er en myte som har satt seg enda mer 

fast i vår kultur med introduksjonen av medikamenter som Sildenafil. Mange menn 
opplever en manglende ereksjon til tider; dette trenger ikke være et problem. Faktisk vil 
det å være så målrettet mht. sex gjøre at folk går glipp av mye nytelse. Ved å bruke 
hendene, munnen og fantasien er det mange måter å tilfredsstille en partner og oppleve 
seksuell nytelse. Huden er det største kjønnsorganet og sinnet det mest potente. Å legge 
press på seg selv for å få ereksjon vil bare gjøre det vanskeligere. 

 
► Alle individer har rett til å ha seksuelle forhold. Det viktigste er å kunne bestemme fritt 

(uten tvang eller vold) om, når, med hvem, og hvordan du vil ha sex, og at du skal kunne 
kommunisere og forhandle trygghet og egenskapene til forholdet med partneren. 

 
► I noen programmer for forebygging av HIV/SOI blir personer som har flere seksuelle 

partnere automatisk kategorisert som «høyrisiko». Det som faktisk øker sjansen for å få 
HIV og andre kjønnssykdommer er hvordan en person har seksuelle forhold, ikke hvor 
mange mennesker de har forhold med. Hvis noen rapporterer å ha 30 partnere i løpet av 
det siste året, men har brukt kondom med alle for enhver type penetrerende sex, indikerer 
det at de er trygge på å diskutere sikker sex med hver partner, og sjansen for å få en 
infeksjon er lav. På den motsatte siden er det mer sannsynlig at en person som kun har én 
partner, men som ikke er trygg på å diskutere sex med den partneren – inkludert 
kondombruk og seksuell trygghet –ikke bruker noen form for beskyttelse når de har 
samleie. 
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Øvelse 1  fortsetter ... 
► Onani kan praktiseres av alle når som helst i livet og er den tryggeste seksuelle 

praksisen som finnes! 
 

► Seksuell legning (hvis noen er homofil, heterofil eller bifil) definerer ikke om en person er 
monogam eller har flere seksuelle partnere. 

 
Hvordantjenesteyteres verdier bestemmer deres samhandling med klienter 

 
Selv om målet med en rettighetsbasert tilnærming til tjenesteyting er et likeverdig forhold 
mellom tjenesteleverandør og klienter, så er ikke dette alltid lett å oppnå i virkeligheten. 
Forskjeller i kjønn og alder, samt ubalanse i kunnskap kan påvirke rådgivningsprosessen. I 
mange omgivelser kan problemer med dominerende mannlig maskulinitet gjøre det vanskelig 
for kvinnelige klienter å snakke med mannlige tjenesteleverandør, og for mannlige klienter å 
snakke med kvinnelige tjenesteleverandør. Klienter kan også utøve makt eller manipulere 
tjensteleverandør, enten bevisst eller ubevisst. Tjenesteleverandør bør være klar over 
maktforhold og diskutere denne saken med klienter. 

 
Det er viktig å gjenkjenne kjønnsstereotyper som kan påvirke rådgivningsprosessen. En 
rettighetsbasert tilnærming til rådgivning søker å tilrettelegge for likestilling og delt makt mellom 
kvinner og menn, og å eliminere stigma og diskriminering på grunnlag av seksuell legning og 
kjønnsidentitet. 

 
Tradisjonelt er det flere kvinner enn menn som søker støtte for seksuelle problemer. Tanken 
om å diskutere følelser og utforske emosjonelle og psykologiske vansker har i mange år blitt 
ansett som en «kvinnelig» egenskap, og ikke en «mannlig» en. Dette har vært innebygd i 
kjønnsroller og forventninger og hvordan kvinner og menn ser på seg selv. Dette endrer seg 
imidlertid sakte, og flere menn søker rådgivning og anser det som både positivt og relevant. 
Menn har følelsesmessige behov på samme vis som kvinner: de føler sinne, sorg, skam, tristhet 
og angst på samme måte. Forskjellen er at kvinner tradisjonelt sett har fått lov til å navngi disse 
følelsene og søke støtte for dem, mens menn har blitt fortiet gjennom mannlige kjønnsroller. 
Avhengig av konteksten kan menn trenge en spesifikk tilnærming, da de kan føle behov for å 
holde følelsene hemmelige, og opplever skam og isolasjon. 

 
Strenge restriksjoner på seksuell frihet er pålagt LHBTIQ-klienter i mange land rundt om i 
verden. Disse restriksjonene foregår i form av aktiv rettsforfølgelse av individer og manglende 
beskyttelse mot diskriminering og skade. I alle land møter LHBTIQ-ungdom en viss grad av 
diskriminering på grunn av deres seksuelle legning eller kjønnsidentitet. På grunn av stigma og 
internalisert selvstigma er det begrenset med tilgang til rådgivning. Enda mindre støtte er 
tilgjengelig for helsehjelp og trygghet til transpersoner og ikke-kjønnsnormative klienter. 
Helsepersonell kan ta opp disse emnene på ulike nivåer: ved å integrere bevisbasert, ikke-
stigmatiserende informasjon i deres kommunikasjon og rådgivning, og ved å sørge for et trygt, 
ikke-dømmende miljø. 

 
Seksualitet kan ha en negativ konnotasjon for klienter i enkelte miljøer. Noen ganger må det 
iverksettes tiltak for å overvinne skammen og stigma til klienten slik at de kan be om støtte i 
spørsmål rundt seksualitet og SRHR. Det er viktig at (potensielle) klienter føler at de blir støttet 
og akseptert til å søke hjelp og at tjenesteleverandør fra samme lokalsamfunn kan holde sine 
personlige verdier og holdninger om SRHR adskilt fra deres faglige forventninger, verdier og 
etiske forpliktelser. 
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Øvelse 1 fortsetter ... 
For de deltakerne som har en religiøs tro, diskuter og utforsk mulighetene og hindringene for å 
fremme dialog om religion, tro, kultur og seksualitet. Spørsmål inkluderer: 

 
► Hva er felles grunn mellom din tro og de seksuelle rettighetsverdiene verdighet, 

likhet, respekt og medfølelse? 
 

► Hvordan kan du skape det riktige miljøet og bygge bro mellom forskjeller i ideer og 
verdier som du og dine tjenestemottagere har? 

 
► Hvordan kan du som tjenesteleverandør navigere i lukkede kulturer for å ta opp emner 

rundt seksuell nytelse med klienter? 
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 Modul 4  
 
 
 
 
 

 

Risikobasert tilnærming kontra 
nytelsesbasert tilnærming i fremming av 
seksuell helse 
Historisk sett har mesteparten av 
folkehelsekampanjer, programmer og 
intervensjoner for å fremme seksuell helse vært 
en risikobasert tilnærming, som har utarbeidet 
budskap om farene ved ubeskyttet sex. En 
nytelsesbasert tilnærming for å fremme seksuell 
helse er grunnleggende for å redusere stigma 
rundt seksualitet og ta opp emner som 
samtykke, privatliv og kommunikasjon som er 
nøkkelfaktorer for at nytelse kan bidra til 
seksuell helse og velvære. 

 
Ved slutten av denne modulen,

 
 

 
 

Forstått hvordan man som 
helsepersonell kan gå fra en 
risikobasert tilnærming til en 
nytelsestilnærming. 

  4  

 
? 



SEKSUELL NYTELSE Det glemte leddet i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter | Verktøysett 
for opplæring 

Seksjon 2A – Modul 4 46 

 

 

 
 
 

Nøkkelinformasjon 
► Folkehelsekampanjer eller -intervensjoner 

med hensikt å forbedre seksuell helse 
(inkludert rådgivning tilknyttet SRH-
tjenesteleveranse) har hovedsakelig 
fokusert budskapene sine på å forebygge 
negative konsekvenser ved seksualitet, 
som utilsiktet graviditet, HIV og 
kjønnssykdommer. Selv om det er viktig å 
spre informasjon om disse negative 
konsekvensene, hender det ofte at de 
dominerer budskapet rundt seksualitet. 
Denne tilnærmingen erkjenner ikke at noen 
av hovedårsakene som ligger til grunn for 
seksuelt risikable avgjørelser er knyttet til 
nytelse, og kan derfor ikke løse disse.5 

 
► Historisk sett har seksualitet vært gjenstand 

for skam og stigma rundt om i verden. 
Kampanjer for seksuell helse eller 
seksualundervisning som kun fokuserer på 
å fremme frykt eller skam rundt de 
uønskede konsekvensene av ubeskyttet 
sex, forverrer stigmaet rundt seksualitet. Å 
fremme frykt for negative konsekvenser ved 
seksuell aktivitet utgjør den risikobasert 
tilnærmingen til programmer- og 
intervensjoner for seksuell helse. I den 
risikobaserte tilnærmingen er seksuell 
nytelse alltid elefanten i rommet. 
Diskusjonene fokuserer kun på virus, 
bakterier, medisinske kontroller og testing, 
men aldri på tilfredsstillelsen som kommer 
fra erotiske praksiser og faktorer relatert til 
nytelse, som selvbestemmelse, samtykke, 
trygghet, privatliv, selvtillit, kommunikasjon, 
det å kunne forhandle med partneren(-rne) 
sine, og selvutforskning. 

 
► En nytelsestilnærming i seksuelle og 

reproduktive helseprogrammer og -
intervensjoner setter nytelse i fokus, da 
dette er et element som er iboende knyttet 
til seksuell helse og seksuelle rettigheter. 
En nytelsestilnærming eller en sex-positiv 
tilnærming er «en holdning som feirer 
seksualitet som en del av livet som kan øke 
lykke, bringe energi og feiring. Sex-positive 
tilnærminger streber etter å oppnå ideelle 
opplevelser, i stedet for å kun jobbe for å 
forhindre negative opplevelser. Samtidig 
erkjenner og takler sex-positive 

tilnærminger de ulike risikoene knyttet til 
seksualitet, uten å forsterke frykt, skam 
eller tabuer rundt seksualiteten til unge 
mennesker.»6 

 
► Andre studier har utdypet fordelene ved 

denne tilnærmingen: «Det er økende bevis 
for at det å fremme nytelse ved bruk av 
kondomer for menn og kvinner, sammen 
med instruksjoner for tryggere sex, kan øke 
konsekvent bruk av kondomer og tryggere 
sex. Dette er «nytelsens makt”.» 7   
Forfatterne nevner eksempler på enkelte 
organisasjoners arbeid på dette området i 
blant annet Australia, Mosambik og 
Kambodsja. 

 
► Begge tilnærminger – basert på nytelse eller 

risiko – i seksuell helsefremming 
gjenspeiles i måten tjenesteyterene leverer 
informasjon eller rådgivning til klientene 
sine, i form av undervisnings-materiell og 
kampanjer. Tjenesteleveran-dører bør være 
klar over at klienter stort sett blir eksponert 
for budskap som forsterker den 
risikobaserte tilnærmingen. De bør strebe 
etter å identifisere og modifisere disse 
budskapene for å implementere 
nytelsestilnærmingen.
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Viktige forskjeller mellom de to tilnærmingene for SRH-programmer og intervensjoner 
 

   

Nytelsesbasert 
tilnærming 

1. Fokuserer budskapet rundt seksualitet som 
en kilde til nytelse og velvære for alle, og 
fremhever viktigheten av å oppnå ideelle 
seksuelle opplevelser. 

 
2. Erkjenner at seksuell nytelse er hovedårsaken 
til at folk har sex, og at nytelse bestemmer 
måtene vi tar avgjørelser i sexlivene våre. 

 
3. Fremmer aktivt nytelse som en 
nøkkelingrediens for at folk skal utøve tryggere 
sex og bruke beskyttelse. Eksempler inkluderer: 

 
► Et kvinnelig kondom kan bidra til å 

stimulere klitoris. 
 

► Ultratynne kondomer gjør at følelsen 
praktisk talt er hud-mot-hud. 

 
► Forspill er avgjørende for å øke nytelse og 

ha bedre sex. 
 

► Glidemiddel gjør friksjonen ved vaginal eller 
analsex mye mer behagelig. 

 
► Anal/vaginal penetrering er ikke den eneste 

måten å oppleve seksuell nytelse på. 
Gniing, gjensidig onani og annen ikke-
penetrerende praksis kan være svært 
tilfredsstillende. 

 
4. Fremmer refleksjon og diskusjon rundt 
sammenhengene mellom seksuell nytelse, 
seksuell helse og seksuelle rettigheter, som 
selvbestemmelse, samtykke, privatliv, trygghet, 
kommunikasjon, mangfold, forhandling og 
selvtillit. 

 
5. Fremmer normaliserende budskap rundt 
seksuell nytelse innenfor et rammeverk av 
seksuell helse og seksuelle rettigheter. 
Eksempler inkluderer: 

 
► Det er din seksuelle rett å ha så mange 

partnere du vil. Det som er viktig er at du er 
i stand til å bestemme om, når, hvordan og 
med hvem du har sex; at du er fornøyd; og 
at du føler deg trygg på å snakke med 
partneren din om nytelse og ta opp temaet 

trygghet. 
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Risikobasert tilnærming 
 

1. Fokuserer budskapet utelukkende på 
HIV, SOI, utilsiktet graviditet og andre 
uønskede konsekvenser ved seksuell 
aktivitet. 

 

2. Tar ikke hensyn til viktigheten av å 
forstå hvorfor folk har sex, inkludert for å 
oppleve nytelse eller nyte hverandre. 

 
3. Forsterker frykt eller skam som 
hovedmotivasjon for at folk skal bruke 
beskyttelse, f.eks., hvis du har sex uten 
kondom, så får du HIV – derfor bør du 
bruke kondom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Diskuterer kun medisinsk/biologisk 
informasjon om disse utilsiktede 
konsekvensene, som symptomer, testing 
og behandling. 

 

5. Forsterker tradisjonelle oppfatninger 
som kan gi næring til stigmatiseringen 
av seksualitet i prosessen med å gi 
utdanning, rådgivning og informasjon til 
klienter eller vurdere en klients 
situasjon. Eksempler inkluderer: 

 
► Å ha flere seksuelle partnere 

er synonymt med 
«høyrisiko». 

 
► Det er ikke akseptabelt å ha sex 

hvis man er under en viss alder. 
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Nytelsestilnærming 
fortsetter ... 

► Å snakke om seksuell nytelse er 
grunnleggende for å oppnå selvtillit og føle 
seg myndiggjort – dette vil føre til bedre 
avgjørelser rundt din seksuelle helse. 

 
► Det finnes ingen ideelle former for 

forhold. Nytelsen er mangfoldig. Noen 
mennesker har tilfredsstillende sexliv i 
monogame forhold, mens andre ikke har 
det, og velger å ha andre ordninger, som 
f.eks. åpne forhold. 

 
► Å ha en spesifikk seksuell legning eller 

kjønnsidentitet betyr ikke at noen 
identifiseres som «høyere risiko». 

 
6. En nytelsestilnærming betyr ikke at nøyaktig 
informasjon om SOI utelates. Denne 
informasjonen må inkluderes. Nytelses-
tilnærming betyr å katalysere et 
grunnleggende skifte i budskap og holdninger 
om seksualitet: fra frykt og skam til faktorene 
som trengs for å oppnå seksuell 
tilfredsstillelse, lykke og tilfredsstillelse. 

Risikobasert tilnærming 
fortsetter ... 

► Menn er iboende risikotakere. Kvinner 
opplever vanligvis ikke like mye nytelse 
som menn (kjønnsnormer). 

 
► Å snakke om seksualitet er noe privat 

som ingen bør bli bedt om å diskutere i 
en klinisk setting. 

 
► Seksuelt monogami burde være idealet. 

 
► Homofile menn engasjerer seg i praksis 

med høyere risiko. 
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øvelse 1 
Eksempler på den risikobaserte og 
den nytelsesbaserte tilnærmingen 

 
30 minutter 

 
Materialer: 
► Videoer, penner og papir 

 
 

Presenter fire videoer av ulike seksuelle helsekampanjer designet av ulike organisasjoner for å 
gi deltakerne refleksjon over risikobaserte- og nytelsesbaserte tilnærminger. Det er nyttig å 
analysere kampanjer for seksuell helse, da de gir klare eksempler av begge tilnærminger. 

 
Vi inkluderer følgende videoer i denne verktøykassen: 

 
► Durexreklame fra 1988, You are safer with Durex: 

https://www.youtube.com/watch?v=ab3DkCHWtmQ  
 

► Fra Test Bangkok-kampanjen, Bottoms up: https://www.youtube.com/ 
watch?v=GQIZtJ_Dowc&index=2&list=PLqCXfvLIH0hu8O3eDJqbnEjDjckXNo6oM 
eller, Birthday Surprise: https://www.youtube.com/watch?v=seggqghc4yk&list=PLPhSC_ 
k7Y4YeHJPC2ibfvQcyOT167bZWd 

 
► Fra RFSU (et svensk forbund for seksualundervisning), WEEKDAY x RFSU – Be 

Carefree, Not Careless – Keep a condom in your 5th pocket: https://www.youtube.com/ 
watch?v=FvnqvPA6fyU 

 
► Fra helsedepartementet i NYC, #PlaySure: https://www.youtube.com/ 

watch?v=9AKArNM73xw 
 

Be alle om å skåre hver video fra 1 til 10 med hensyn til tilnærmingen de bruker for å fremme 
seksuell helse (1 representerer en 100 % risikobasert tilnærming, og 10 representerer en 100 
% nytelsesbasert tilnærming). 

 
Etter at de fire videoene er blitt presentert, be hver deltaker om å gi deres poengsum. Gruppen 
får poengsummene til hver video og rangerer dem deretter. 

 
Spørsmål/punkter til diskusjon 

 
► I hvilken video var den nytelsesbaserte tilnærmingen mest tydelig? I hvilken var den 

risikobaserte tilnærmingen mest tydelig? Hvorfor? 
 

► Hvilken video var vanskelig å plassere på en side av risiko-/nytelsesspekteret? Hvorfor? 
 

► Hvilke elementer av den risikobaserte tilnærmingen så du i videoene som rangerte lavest? 
 

► Hvilke elementer av den nytelsesbaserte tilnærmingen så du i videoene som rangerte høyest? 
 

► Hva er viktigere som budskap – lystbetont sex eller tryggere sex? Eller begge? 
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Øvelse 1 fortsetter ... 
Merknader til fasilitator 

 
► Seksuelle helseprogrammer og intervensjoner basert på den nytelsesbaserte 

tilnærmingen er sjeldne fordi seksuell nytelse er et dypt tabu i samfunnet og i visse 
folkehelsekretser. 

 
► For at et program eller intervensjon skal baseres på nytelsestilnærmingen, må den gå 

forbi det å gi informasjon og opplæring rundt de fysiske aspektene ved nytelse, og 
fokusere på de viktige koblingene mellom seksuell nytelse, seksuell helse og 
seksuelle rettigheter. 

 
► Tjenesteytere må til enhver tid sjekke om budskapene som gis til klienter i 

utdannings- og kliniske omgivelser faller inn under den risikobaserte- eller den 
nytelsesbaserte tilnærmingen. De bør strebe etter å gi nøyaktig, vitenskapelig 
informasjon innenfor nytelsestilnærmingen. 



SEKSUELL NYTELSE Det glemte leddet i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter | Verktøysett 
for opplæring 

Seksjon 2A – Modul 4 52 

 

 

 
 
 
 
 
 

øvelse 2 
Utforming av budskap basert 
på begge tilnærminger 

 
30 minutter 

 
Materialer: 
► Flippover, tusj 

 
 
 

Del gruppen inn i lag på 3-4 personer. Be hvert lag utvikle tre til fem budskap i punkter ved bruk av 
både den risikobaserte og den nytelsesbaserte tilnærmingen for et emne som blir tilfeldig tildelt til 
dem. Noen emner som kan brukes i denne øvelsen kan være: 

 
► Kondombruk 

 
► Seksuelt mangfold 

 
► Seksuelle forhold i ungdomsårene 

 
► Seksuell vold 

 
► Prevensjon 

 
Hvert lag presenterer sine budskap, etterfulgt av en plenumsdiskusjon. 

 
Spørsmål/punkter til diskusjon 

 
► Hvilken tilnærming var lettest å bruke når du utviklet disse budskapene? Hvorfor? 

 
► Betyr nytelsestilnærmingen at vi må unngå å formidle informasjon om de biologiske 

sidene ved seksualitet? 
 

► Hva betyr nytelsestilnærmingen for deg etter å ha utført denne øvelsen? 
 

Merknader til fasilitator 
 

Nytelsestilnærmingen handler om å endre holdninger og forandre diskursen rundt 
seksualitet. Seksualitet skal ikke handle om frykt, skam eller stigma, men om lykke, 
tilfredshet og tilfredsstillelse. 

 
Nytelsestilnærmingen betyr ikke at vi må utelukke biologisk informasjon om seksualitet eller 
informasjon om kjønnssykdommer/HIV. Det betyr heller at vi burde lære klienter om ideelle 
opplevelser – ikke bare om å forhindre negative. I praksis innebærer dette å gi mer helhetlig pleie 
til klientene, da andre problemstillinger knyttet til helse og rettigheter tas opp. 

 
Eksempel: bruk av kondom 

 
Negative budskap fokusert på risiko: 

 
► Unngår risiko. 

 
► Hvis du ikke bruker kondom, vil du bli syk og kanskje dø. 
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Øvelse 2 fortsetter ... 
► Du er uansvarlig hvis du ikke bruker kondom. 

 
Positive meldinger fokusert på nytelse: 

 
► Å bruke kondom gir deg mer selvtillit og øker din seksuelle nytelse fordi du ikke 

trenger å bekymre deg. 
 

► Du kan innarbeide kondomer på en kjærlig og spennende måte under samleie. 
 

► Det stimulerer kommunikasjon mellom deg og partneren din. 
 

► Det viser at du bryr deg om partneren din. 
 
 

TIPS Hva betyr denne tilnærmingen i praksis for helsepersonell?  4  
Prøv å finne en balanse mellom å ta opp de uønskede konsekvensene av 
sex og nytelse av det seksuelle forholdet. 

 
Unngå å forsterke skyld og skam – klientene dine opplever allerede disse 
følelsene og det er ingen grunn til å forsterke dem. En negativ, risikobasert 
tilnærming kan ytterligere hindre personer i å snakke om dette, og i å være i 
stand til å delta i lystbetont seksuell aktivitet. 

 
Selv om det hentydes til sex overalt – på TV, i filmer, blader, aviser, 
mobiltelefoner, tekstmeldinger, nettsider og sosiale medier – så er det sjelden 
man har tilgang til ærlige diskusjoner og riktig informasjon om seksualitet. 

 
En mer positiv tilnærming i din kommunikasjon om SRH bør implementeres i 
et trygt miljø som er nødvendig for å ta opp stigma, tabuer og ubehag som så 
ofte forbindes med seksualitet. Du må utvikle ferdigheten til å oppmuntre 
klienten til å være åpen ved å være ærlig, snill og ikke-dømmende. 
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B. Nytelsestilnærming i seksuelle og 
reproduktive helsetjenester 
Denne delen dekker det grunnleggende rundt språk og budskap som 
kreves for å implementere nytelsestilnærmingen i SRH-tjenester.  
Nytelsesbarometeret – et innovativt verktøy utviklet for å innarbeide 
nytelsestilnærmingen i seksualanamnese – introduseres. Du får strategier 
for hvordan du kan overvinne frykt og ta opp pinlige spørsmål. 
Kasusstudier illustrerer hvordan man kan innarbeide nytelsestilnærmingen 
i rådgivning med hensyn til ulike SRH-tjenester, samt en rollespilløvelse for 
å sette denne tilnærmingen ut i praksis. 

Mål: 
 

Å skape et trygt miljø for læring og deling, å utforske seksualitet og seksuell 
nytelse, og ta opp personlige utfordringer i samtaler om seksualitet. 

 
Å tydeliggjøre hovedbegreper og definisjoner rundt seksuell helse, seksuelle 
rettigheter og seksualitet. 

 
Å styrke bevisstheten om de ulike delene av seksualitet og seksuell nytelse, 
inkludert kulturelle og religiøse aspekter og kjønnsrelaterte, personlige holdninger 
og erfaringer. 

 
Å forstå endringer i tenkningen om seksuell helse og seksualitet, fra en 
tilnærming basert på risiko til en basert på nytelse. 

Merk at denne delen ikke er ment til å utdanne deltakere som sexterapeuter. Fokuset er på å vise 
frem hvordan nytelsestilnærmingen – som knytter sammen seksuell helse, seksuelle rettigheter og 
seksuell nytelse – kan innarbeides i rådgivning og kommunikasjon med klienter. 

del 2. 
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 Modul 5  
 
 
 

 

Grunnleggende om språk og budskap 
 

Kroppsspråk og enkle verbale budskap kan øke 
eller redusere stigma rundt seksualitet betydelig 
i leveringen av seksuelle og reproduktive 
helsetjenester. Denne modulen gir veiledning i 
å utvikle grunnleggende budskap som 
helsepersonell kan bruke til å diskutere seksuell 
nytelse med klienter uten å forsterke skam eller 
stigma. 

 
Ved slutten av denne modulen,

 
 

 
 

Øvd på å bruke «seksuelle ord» i 
en faglig sammenheng. 
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Nøkkelinformasjon 
► Som tjenesteyter, være komfortabel med 

å diskutere sex, seksualitet og seksuell 
nytelse: Å snakke åpent om seksualitet, 
inkludert sex, og å føle seg komfortabel 
med å diskutere disse emnene med klienter 
gjør det mulig for tjenesteytere å levere 
mest mulig hensiktsmessige individuelle 
tjenester og informasjon. Tjenesteytere kan 
være nervøse for å diskutere seksualitet 
fordi de tror de mangler ferdigheter, føler at 
det er ubehagelig, bekymrer seg for å være 
støtende, eller fordi de rett og slett mangler 
tid. Heldigvis har mange tjenesteytere 
allerede alle ferdighetene de trenger for å 
gjøre dette: de ønsker å hjelpe klienten, de 
lytter nøye etter og er villige til å lære. 
Likevel antar mange tilbydere at deres 
klienters seksuelle helsebehov og identitet 
er i samsvar med sosiale normer, og 
utfordrer dermed ikke sin egen atferd, språk 
og holdninger. 

► Tjenesteytere trenger ikke å være 
«sexeksperter» for å ta i bruk en positiv, 
analytisk og helhetlig tilnærming og snakke 
med klienter om sex og seksualitet. 
Deltakerne skal oppmuntres til å fjerne all 
frykt de har rundt å være eksperter. De bør 
heller fokusere på å lytte til klientenes 
erfaringer slik at de kan lære om livene 
deres – noe de sannsynligvis allerede er 
flinke på. 

 
► Trygge og ikke-dømmende omgivelser: 

Helsepersonell må skape et miljø der 
klienter føler seg komfortable med å 
uttrykke seg åpent om seksualitet uten frykt 
for å bli dømt. Dette hjelper dem med å 
dele og vurdere sine seksuelle og 
reproduktive helsebehov med selvtillit. 

 
► Medisinske undersøkelser: Visse 

medisinske tilstander kan redusere 
seksuell nytelse. Noen sykdommer, som 
diabetes, kan føre til seksuelle problemer. 
Visse medisiner på resept er koblet til 
seksuelle problemer og redusert seksuell 
nytelse. SOI og andre infeksjoner i 
kjønnsorganene kan forårsake smerte og 
ubehag. Derfor er det viktig at en 
medisinsk vurdering, der dette er mulig, 
blir utført av kvalifisert personale. 

► Spør om og gi tillatelse: Ikke alle klienter 
ønsker å diskutere sex og seksuell nytelse, 
så det er viktig at tjenesteyterne ikke tar opp 
seksuell nytelse tidlig i samtalen. 
Tjenesteytere bør finne ut om klienter er 
villige til å diskutere dette. Tjenesteytere kan 
også gi tillatelse til klienter til å snakke om 
deres seksuelle bekymringer. Dette bidrar til 
å bekrefte det faktum at seksuell nytelse er et 
viktig tema, og gjør det mulig for klienter å 
erkjenne at deres følelser er berettigede 
og fortjener oppmerksomhet. 
Dette er basert på oppfatningen om at 
mange seksuelle problemer stammer fra en 
rekke negative følelser, som angst eller 
skyldfølelse. Klienter kan føle seg hemmet 
når det gjelder sex, flaue og selvbevisste. 
Tjenesteyter kan ofte minske klientens 
ubehag ved å gi klienten tillatelse til å 
fortsette det hun/han allerede gjør seksuelt. 
For eksempel kan en klient som opplever 
skyldfølelse for onani få tillatelse til å gjøre 
dette, og dermed redusere deres negative 
følelser. 

► Lytt til hver enkelt klients bekymringer, 
behov og realiteter: En av nøklene til å ta i 
bruk en sex-positiv tilnærming til 
tjenesteyting er kommunikasjon. Ved å lytte 
til folks bekymringer, ønsker, behov og 
virkelighet, kan helsepersonell gi informasjon 
som svarer på klientens direkte spørsmål 
samt relaterte problemstillinger – enten 
personen tar opp disse eller ikke. 
Tjenesteyteren skal ikke anta hva en klient 
mener med å «ha sex» eller at en klient vet 
hva tjenesteyteren mener med «sex»: folk 
kan ha sex sammen og på egen hånd på 
mange forskjellige måter. 

 
► Hver klient er forskjellig og vil ta med seg 

sine unike perspektiver og erfaringer. Dette 
vil påvirke kommunikasjon, etterlevelse og 
dermed utfall. 

 
► Del valg involvert i seksuelle avgjørelser: 

Tjenesteyterens rolle er å hjelpe folk til å bli 
bevisste overfor valgene som er involvert i 
seksuelle avgjørelser (både de som forbedrer 
livet og de negative) uten å dømme. Det er 
viktig å unngå å gjøre antagelser basert på 
seksuell legning, seksuell praksis og/eller 
kjønnsstereotyper. 
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► Hvordan oppleve og gi nytelse: Det som 
ofte mangler i klienters samhandling med 
helsepersonell er informasjon om hvordan 
man kan ha positive seksuelle relasjoner, 
hvordan man opplever og gir nytelse og 
hvordan man får mest mulig ut av intime 
relasjoner. Mange mennesker har begrenset 
kunnskap om sin egen kropp. Dette hindrer 
dem i å nyte sin egen kropp, å kommunisere 
med en partner hva som føles godt, og å vite 
hvordan de skal oppnå og gi nytelse. 
Tjenesteyter må forstå seksualitet og 
seksuell nytelse, og må være klar over de 
vanligste fysiske og følelsesmessige 
problemene som deres klienter kan støte på, 
på tvers av seksuelt mangfold (både unge og 
voksne) for å kunne støtte dem til å være 
seksuelt myndiggjorte og nyte sex. 

► Respekter klientenes valg: For å nyte 
seksualitet, så er autonomi og individualitet 
avgjørende. Det kan hende at klienten ikke 
alltid tar det valget tjenesteyteren ville tatt i 
deres stilling, men tjenesteyteren bør 
respektere avgjørelsen deres. Folk bør gå 
bort fra en konsultasjon med en følelse at 
de er informerte, selvsikre og positive i sine 
valg, i stedet for å skamme seg eller være 
redde. 
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øvelse 1 
Utvikling av språk som 
fungerer for deg 

 
30 minutter 

 
Materialer: 
► To bord, flippover-papirer, tusj 

 
 
 

Introduser øvelsen ved å forklare at det er viktig at helsepersonell og andre som jobber med 
helsefremmende arbeid utvikler et språk for å snakke om sex og seksuell nytelse som føles 
behagelig og hensiktsmessig innenfor deres arbeidssammenheng. Ordene tjenesteyterne velger 
å bruke (eller velger å ikke bruke) vil variere enormt avhengig av kulturelle forskjeller og 
personlige preferanser. 

 
Del deltakerne inn i små grupper på tre til fire personer. Be dem ha en tankemyldring rundt hver 
påstand nedenfor. Alternativt kan dette gjøres individuelt som en selvrefleksjons- og 
utviklingsøvelse. 

 
► Alle ordene du kan tenke på for sex: ord som beskriver seksuelle aktiviteter, atferd og uttrykk. 

 
► Alle ordene du kan tenke på for å beskrive god sex. 

 
► Alle ordene du kan tenke på for å beskrive dårlig sex. 

 
Når gruppene har fullført denne aktiviteten, se på ordene på hvert ark sammen. Be deltakerne 
om å sirkle rundt alle ordene som de ville følt seg komfortable med å bruke med A) venner B) 
kolleger C) klienter. Oppmuntre dem til å reflektere over forskjellene og vanskelighetene de 
kan ha med å bruke noen av disse ordene. Be deltakerne vurdere disse spørsmålene: 

 
► Hva er det med dem som er vanskelig/pinlig/støtende? 

 
► Hvilke av disse aktivitetene og atferdene ville du følt deg komfortabel med å diskutere i 

en veiledningsøkt? 
 

► Hvilke ord ville du brukt for å beskrive seksuelle aktiviteter når du snakker med klienter? 
 

► Ville du brukt ulike ord avhengig av klientens alder, kjønn, seksualitet eller sosioøkonomiske 
bakgrunn? 

 
► Ville du følt deg trygg på å beskrive gledene og risikoene ved hver av disse seksuelle 

aktivitetene til en klient, hvis du ble spurt? 
 

► Hvordan kan denne typen kunnskap være nyttig for deg i veiledningssamtaler? Tenk på når 
det kan være nyttig å oppmuntre klienter til å eksperimentere med nye måter å ha sex på 
eller å uttrykke intimitet, kjærlighet eller ønske på. 

 
► På en skala fra 1-10, hva er komfortnivået ditt når du gjør denne aktiviteten? 
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øvelse 2 
Terminologi og ord å bruke og 
å unngå  

 
30 minutter 

 
Materialer: 
► To bord, flippover-papirer, tusj 

 
 
 
 
 

► Gutter og 
jenter 

 
 

► Promiskuitet 

Unngå Bruk 
► Personer av alle kjønn – prøv å unngå 

binære beskrivelser av kjønn 
 

► Ingen verdivurdering av folks seksuelle aktivitet 
(eller mangel på dette) 

 

► Jomfrudom/abstinens 
 
 

► Sex = penis i vagina/anus 
 
 
 
 

► Risikabel atferd og kritisk språk 
 
 

► Antakelser om at noen sexhandlinger er rare 
 
 

► Prioriter heteroseksualitet, med seksuelt 
mangfold som et tillegg eller noe som er utelatt 

 
► Vurder seksuell atferd utelukkende i 

sammenheng med helseeffekter 
 

► Lag et skille mellom homofili og 
heteroseksualitet 

 
► Seksuell legning handler om sex 

 
 

► Nytelse og orgasme er det samme 
 
 

► Alle vil ha sex 
 
 

► Alle kan ha samme type seksuelle 
opplevelser eller kroppsfunksjoner 

 
► Kom med fordømmende eller kraftfulle uttalelser 

om unge foreldre, promiskuitet, å ikke ha hatt 
sex ennå, abort, seksuell vold, osv. 

► Delta i en kritisk diskusjon om hva disse 
begrepene betyr 

 
► Feire alle slags seksuelle aktiviteter. Disse 

inkluderer – men er ikke begrenset til – 
oralsex, penetrerende vaginalsex, 
penetrerende analsex, bruk av sexleketøy, 
onani, kyssing og seksuell kontakt (berøring 
av intime områder) 

 
► Ikke-dømmende, med mindre det handler om 

sex uten samtykke 
 

► Omfavn et åpent, aksepterende syn på 
menneskers ulike identiteter og preferanser 

 
► Integrer seksuelt mangfold i alle leksjoner 

om seksualitet 
 

► Inkluder selvtillit, myndiggjøring og 
nytelse 

 
► Kjenn igjen spekteret og flyten av seksuell 

legning 
 

► Gjør et skille mellom tiltrekning og å ha sex 
 

► Det finnes mange måter å nyte seksualitet uten 
å få orgasme, men folk, spesielt kvinner, trenger 
å vite hvordan de kan oppnå orgasme 

 
► Noen mennesker er aseksuelle – sex er ikke 

det samme for alle 
 

► Vær inkluderende, f.eks. med personer som har 
nedsatt funksjonsevne 

 
► Erkjenn og respekter at klienter kan ha hatt slike 

opplevelser, inkludert seksuell vold og abort. 
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Samtalepunkter 

 
 

TIPS til tjenesteytere når de snakker om sex og seksuell nytelse: 

 
 

Bruk nøytralt språk og sørg for at du ikke bruker ordet «normal». 
 

Bruk et positivt, inkluderende og respektfullt språk. Språket ditt skal formidle 
budskapet om at vi alle har rett til å nyte sex på egen hånd og med en partner, 
uten risiko for skade. 

 
Ikke bruk vage formuleringer – vær presis. 

 

 
 

Diskuter kun sex og seksuell nytelse når det passer og du har god grunn til å 
gjøre det. 

 

 
 

Vurder den sosiale konteksten der seksuell atferd finner sted. 
 

 
 

Å snakke om sex innebærer også å diskutere seksuelle uttrykk og 
kjønnsuttrykk, rettigheter, relasjoner og familie, fysisk og følelsesmessig 
nytelse og smerte, samt seksuelle verdier og holdninger. 

 
Ta opp seksuell nytelse så vel som seksuelle overgrep. 
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øvelse 3 
 

30 minutter 

Hvordan være proaktiv i å snakke om temaer 
som seksuell nytelse og seksuell lyst 

 
 
 

► Be gruppen dele seg i par. Be den ene deltakeren spille rollen til klienten, mens den 
andre spiller tjenesteyteren. De må forestille seg at de er i en kontekst der de leverer en 
tjeneste og diskuterer seksuelle helseproblemer. Sammen bestemmer paret hva 
situasjonen er, samt klientens kjønn, alder og seksuelle legning. 

 
► Tjenesteyteren har fem minutter på seg til å starte samtalen med klienten om 

seksuell nytelse. 
 

► Etter fem minutter bytter paret roller. 
 

► Paret gir hverandre tilbakemelding. 
 

► Diskuter i plenum utfordringene og mulighetene i å diskutere seksuell nytelse. 
 

Merknader til fasilitator 
 

Det er ikke noe standard sett med spørsmål som tjenesteyter kan stille i en økt med en klient for 
å åpne opp en samtale om sex og støtte klienten til å utvikle tillit i sin egen seksualitet. 
Tjenesteyter må begynne med å bli mer kjent med dem, finne ut hva som er viktig for dem og 
hva de føler om sex, seksualitet og forhold. 

 
Det finnes imidlertid noen enkle, utforskende spørsmål som kan brukes i enhver veiledningsøkt 
når helsepersonell ønsker å starte en samtale om sex og seksualitet. Disse vil bidra til å få igang 
en samtale om seksuell nytelse, nytelse, ubehag og smerte. Spørsmål som tjenesteyter kan stille 
inkluderer: 

 
Åpnere: enkle, utforskende spørsmål for å komme i gang 

 
► Har du hatt noen seksuelle forhold de siste seks eller tolv månedene? Er dette med menn, 

kvinner, andre eller begge deler? (Typen sex – anal, oral, vaginal osv. – er også viktig for å 
bestemme risikoen for infeksjon og for å gi spesifikke råd om sikrere sex). 

 
► Og hvordan går det? 

 
► Har du noen andre seksuelle partnere for øyeblikket? 

 
► Hvordan har sexlivet ditt endret seg siden tilstanden din startet/før HIV-/SOI-

diagnosen din/før du ble gravid? 
 

► (For sexarbeidere) Hvordan går det med jobben din for tiden? Trives du? 
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Øvelse 3  fortsetter ... 
Etter hvert som samtalen utvikler seg, kan helsepersonell reflektere tilbake til klienten hvordan 
de høres ut når de snakker, for eksempel: 

 
Reflekterende spørsmål 

 
► Du høres opprørt ut over det? 

 
► Det høres ut som du synes det er greit? 

 
► Er det et problem for deg og partneren din? 

 
► Hvilken innvirkning har det på sexlivet ditt? 

 
► Du smiler! Er det noe som gjør deg glad? 

 
Andre proaktive spørsmål 

 
► Liker du sex? 

 
► Hører du andre som snakker om å nyte sex? Hva slags ting hører du? Hva ble du fortalt 

om sex da du var yngre/før du giftet deg? 
 

► Tror du at folk trenger å ha sex for at et ekteskap eller et forhold skal fungere? 
 

► Hvordan går noen/et par frem for å ha et godt sexliv? Hva innebærer dette? 
 

► Hva slags berøring liker du? Er det noen intime eller seksuelle aktiviteter du ønsker å 
gjøre mer av/prøve ut med partneren din(e)? 

 
Andre samtalepunkter 

 
Mange faktorer kan ha en negativ innvirkning på et seksuelt forhold, alt fra fysiske og 
følelsesmessige problemer til tidligere seksuelle opplevelser og kommunikasjonsproblemer. Se 
side 62 for et eksempel på hvordan tjenesteyter kan diskutere lystbetont sex med sine klienter 
ved å spørre dem om temaer som hindrer og stimulerer seksuell lek og nytelse for dem. 
Tjenesteyter kan deretter støtte klienter med å veie opp disse temaene og finne ut hvordan de 
kan øke positive, stimulerende opplevelser og ta tak i de negative. 
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Hvordan snakke om 
seksualitet 
Dette er et eksempel på en 
kommunikasjonsprosess rundt seksualitet fra 
WHOs anbefalinger om «Brief sexuality-
related communication (BSC)». Tilgjengelig 
her: 
https://www.who.int/publications/i/item/97
89241549004 

 
Tilstedeværelse: Etablering av forholdet til 
klienten. Mens BSC avhenger av konteksten og 
behovene til den enkelte klienten, finnes det 
noen typiske spørsmål som helsepersonell kan 
bruke på en sosialt hensiktsmessig måte for å 
introdusere emnet seksuell helse, for eksempel: 
«Har du noen spørsmål eller bekymringer rundt 
seksuelle forhold?» 

 
Responder: Still spørsmål som åpner opp for 
samtalen rundt seksuell helse og seksualitet, 
f.eks. «Er du fornøyd med sexlivet ditt?»; «Går 
sexlivet ditt som du ønsker?» eller «Hvordan 
føler du deg i dine seksuelle forhold?» 

 
Personliggjøring: Identifiser eksistensen av 
seksuelle bekymringer, vanskeligheter, 
dysfunksjoner eller sykdommer og dynamikken 
mellom disse, for eksempel «På hvilke måter 
synes du det er vanskelig å bruke kondom?»; 
«Noen mennesker som har hatt et spesielt 
problem (f.eks. kreft, høyt blodtrykk, diabetes 
eller HIV-behandling) forteller meg at de har 
hatt seksuelle problemer. Hva med deg?» 

 
Initiere: Gi informasjon og, sammen med 
klienten, identifiser tiltak som må eller kan tas 
for å forbedre situasjonen. 

 

Seksuelle problemer 
Her er noen konkrete forslag til klienter som 
opplever seksuelle vansker. Disse forslagene 
vil imidlertid kun være nyttige hvis 
tjenesteyteren har fått et fullstendig og 
nøyaktig bilde av problemet. 

 
For kvinner og jenter 

 
► I noen samfunn er det uvanlig at kvinner 

søker hjelp direkte. I stedet kan partneren 
hennes søke hjelp på hennes vegne. 

► Vanlige problemer for kvinner er smerter 
ved samleie og å ikke kunne oppnå 
orgasme. Ved smertefullt samleie er det 
viktig å identifisere årsaken til smertene. 
Hvis det finnes en fysisk årsak, bør dette 
behandles umiddelbart. 

 
► Det er viktig å vite om kvinnen/jenta er 

opphisset ved samleie eller forspill og i så fall 
om hun bruker tilstrekkelig glidemiddel. Hvis 
ikke, kan tjenesteyteren foreslå at forspill 
forlenges eller at hun utforsker hva som gjør 
henne kåt, uavhengig av om hun har samleie 
eller ikke. Dette kan være vanskelig å foreslå 
i noen kulturer der «tørr sex» verdsettes eller 
der kvinners nytelse ikke blir verdsatt. Noen 
ganger kan hastigheten eller stillingen 
forårsake smerte. Helsepersonell kan råde til 
å eksperimentere og bruke mer tid på 
penetrering. 

 
► For en kvinne/jente som har problemer med 

å få orgasme, kan det være nyttig å foreslå 
at hun undersøker seg selv først og 
avklarer, med tjenesteyter, eventuelle 
misoppfatninger hun kan ha om kroppen 
sin. Tjenesteyteren kan da anbefale henne  
å ta på seg selv og oppdage hvilke deler av 
kroppen som gir henne nytelse. Når hun 
føler seg klar kan hun oppmuntres til å 
stimulere seg selv seksuelt, ikke 
nødvendigvis for å få orgasme, men 
ganske enkelt for å gi seg selv nytelse. 
Tjenesteyteren kan forklare at selv om det 
er viktig å oppnå orgasme, trenger det 
kanskje ikke være fokuset for hennes og 
partnerens sexliv. Hvis kvinnen føler seg 
trygg, kan hun forklare til partneren sin hva 
hun liker. 

► Ikke-penetrerende sex – seksuell omgang 
uten penetrering – kan være en måte for 
paret å ha et lystbetont seksuelt forhold. 

 
For gutter og menn 

 
► Seksuelle problemer hos menn relaterer seg 

vanligvis til vanskeligheter med å få eller 
beholde ereksjon, eller ejakulasjon som er for 
raskt/prematur eller ikke forekommer. 

 
► I denne situasjonen er det nyttig å sjekke at 

det ikke er noen fysiske problemer, f.eks. 
stram forhud, som kan fikses av kvalifisert 
medisinsk personell. 
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► I de fleste andre tilfeller kan det være nyttig 
å oppmuntre mannen til å onanere, hvis 
det er akseptabelt for ham. Når han har fått 
ereksjon, kan han la den avta før han 
begynner å stimulere seg selv igjen. Han 
kan gjøre dette flere ganger, slik at han 
forstår at han kan få og miste ereksjon i 
løpet av sex med en partner, uten at dette 
er en «katastrofe». Å forstå seksuelle 
følelser uten å ha ereksjon kan hjelpe ham 
å få tillit til hans evne til å tilpasse sin 
tilstand av seksuell opphisselse til 
partnerens. Forutsatt at det er akseptabelt 
for begge partnere, kan partneren 
involveres når han har fått litt tillit ved å 
kunne gjøre dette alene. 

► Partneren kan bidra til å stimulere mannen 
og prøve penetrering når begge ønsker 
det. De kan begynne å gjøre dette uten å 
bevege seg, slik at mannen kan venne 
seg til følelsen. Når begge føler seg 
trygge, kan de begynne å bevege seg. 
Partneren må ta litt ansvar for dette, inntil 
mannen har fått tillit og blir vant 
til og setter pris på følelsene dette 
samspillet kan gi begge. 
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 Modul 6  
 
 
 
 

 

 Nytelsesbarometeret: Et verktøy for å 
vurdere sammenhengene mellom seksuell 
helse, seksuelle rettigheter og seksuell 
nytelse  
Å ta klientens seksuelle historie representerer 
en mulighet til å vurdere de ulike 
sammenhengene mellom seksuell nytelse, 
seksuell helse og seksuelle rettigheter. I denne 
modulen presenteres Nytelsesbarometeret som 
et verktøy for å diskutere disse 
sammenhengene mens du registrerer en klients 
seksuelle historie. Det kan også være nyttig i 
andre sammenhenger som støtte for en 
samtale. Nytelsesbarometeret er ikke en 
validert kvantitativ skala, men heller et verktøy 
som fungerer som et manus for å lede 
prosessen med å ta seksuell historie, ved bruk 
av nytelsestilnærmingen. Kursdeltakere kan 
lese denne modulen, og en tilrettelagt 
gruppediskusjon kan støtte en bedre forståelse 
av hvordan man bruker Nytelsesbarometeret. 

  6   
Ved slutten av denne modulen,

 
 

 



SEKSUELL NYTELSE Det glemte leddet i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter | Verktøysett for 
opplæring 

Seksjon 2B – Modul 6 67 

 

 

 
 

Nøkkelinformasjon 
► Seksuell historie-taking er en viktig del 

av allmennmedisinsk praksis og levering 
av SRH-tjenester. Noen ganger er dette 
den eneste sjansen til å gi rådgivning om 
seksualitet til klienter som søker SRH-
tjenester. Tjenesteyter fokuserer  
vanligvis på å innhente informasjon om 
klientens risikofaktorer, men dette 
begrenser omfanget av rådgivning og 
opplæring som kan gis. Noen av de mest 
vurderte «seksuelle risikomomentene» eller 
«risikorelaterte variablene» er: 

 
g Dato for siste HIV-test 

 
g Antall HIV-tester de siste ett eller to 

årene 
 

g Antall seksuelle partnere 
 

g Ubeskyttet anal/vaginal samleie eller 
oralsex 

 
g Historie med diagnostiserte og  
      behandlede SOI 

 
g Historie med voldelige forhold 

 
g Historie med rusbruk ved 

seksuelle forhold 
 

g Historie med å kjøpe narkotika eller 
penger for sex 

 
g Historie med abort 

 
► Ved å utelukkende spørre om disse 

variablene vil ikke bare samtalen fullstendig 
fokusere på risikoen forbundet med 
seksuelle forhold, men det vil også bety at 
visse former for seksualitet kan 
stigmatiseres underveis. En spesifikk 
identitet eller atferd (som å ha flere 
uforpliktende partnere) avgjør ikke risiko i 
seg selv. Risiko er relatert til atferd som 
skjer utenfor rammeverket for seksuelle 
rettigheter: når det er mangel på samtykke, 
selvtillit, selvbestemmelse, trygghet, 
privatliv og kommunikasjon/forhandling i 
seksuelle forhold. 
Tjenesteyter må være klar over at stigma 
rundt visse typer atferder og identiteter 
påvirker måtene tjenester leveres på til 
mange individer. 

► Nytelsesbarometeret er basert på to 
motiverende intervjuteknikker (å stille åpne 
spørsmål og å bruke skalaer for å vurdere 
hvor klar man er for endring8) og GABs 
definisjon av seksuell nytelse. Denne 
definisjonen anerkjenner de fysiske og 
psykologiske dimensjonene ved nytelse og 
muligheten for å oppleve den alene eller 
sammen med partnere. Den identifiserer 
også seks faktorer som representerer 
sammenhengene mellom seksuell nytelse, 
seksuell helse og seksuelle rettigheter: 

 
1. Selvbestemmelse 

 
2. Samtykke 

 
3. Trygghet 

 
4. Privatliv 

 
5. Selvtillit 

 
6. Kommunikasjon/forhandling 

 
► Nytelsesbarometeret brukes til å hjelpe 

tjenesteytere til å ikke bare vurdere om en 
person er i stand til å oppleve fysisk og 
psykologisk tilfredsstillelse/nytelse i sine 
erotiske opplevelser, men også til å vurdere 
disse seks faktorene med hensyn til seksuelle 
opplevelser de siste 12 månedene. Disse 
faktorene brukes da som inngangspunkter til 
å diskutere ideelle seksuelle erfaringer i 
rådgivning. Nytelsesbarometeret er basert på 
å vurdere hver faktor fra 1-10 i tillegg til å 
vurdere nivået av psykologisk og fysisk 
tilfredsstillelse/nytelse som oppleves i 
seksuelle forhold. Åpne spørsmål bør brukes 
til å vekke refleksjon i løpet av 
veiledningsøkten. 

► Implementering av Nytelsesbarometeret for 
seksuell historietaking betyr ikke at spesifikke 
spørsmål rundt HIV-testing, SOI-symptomer 
eller rusmiddelbruk ikke kan stilles. I stedet har 
det som mål å skape et rom der 
tjenesteleverandør kan snakke med klienter 
om spørsmål knyttet til seksuell nytelse, 
seksuell helse og seksuelle rettigheter i 
prosessen med å ta opp deres seksuelle 
historie, og ikke bare om risikoer og 
sykdommer. 
I avsnittet om trygghet i Nytelsesbarometeret 
kan tjenesteyteren reise spesifikke spørsmål 
knyttet til HIV/SOI-forebygging, som vist på 
side 67. 
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► I kliniske omgivelser varierer det hvor mye 
tid SRH-tjenesteytere har til å utføre 
seksualanamnese. Avhengig av hvor mye 
tid helsepersonell har til å gi rådgivning til 
klienten, kan Nytelsesbarometeret 
tilpasses ved å stille færre eller flere 
spørsmål. 

 

Hvordan bruke 
Nytelsesbarometeret 
effektivt 
1. Utfordre antagelser, stereotyper og 
stigma 

 
Mennesker gjør antakelser hele tiden. Vi antar 
visse ting om en person basert på hvordan de 
ser ut, hvordan de kler seg og hvordan de 
snakker. Disse tankene kan bestemme måten 
vi behandler noen på. Når det gjelder 
leveranse av seksuelle- og reproduktive 
helsetjenester, bør ikke klienter dømmes på 
noe grunnlag. Variabler som sosioøkonomisk 
status, alder, seksuell legning, kjønnsidentitet, 
antall seksuelle partnere eller etnisitet, skal 
ikke forbindes med risiko eller stereotyper, og 
skal ikke gi opphav til en uvennlig holdning hos 
tjenesteyteren. 
SRH-tjenesteytere har et ansvar for å 
behandle alle på en vennlig og ikke-
dømmende måte. 

 
2. Spør om pronomen og seksuell identitet 

 
Før tjenesteytere stiller spørsmål knyttet til 
generell demografi, som alder, etnisitet eller 
medisinsk historie, bør de spørre om klientens 
navn og foretrukne pronomen: han/ham, 
hun/henne, de/dem, eller hen. Dette er fordi 
kjønnsidentitet ikke nødvendigvis stemmer med 
kjønnsuttrykk: en person kan uttrykke seg 
offentlig som mann eller kvinne, men 
identiteten deres kan være annerledes eller 
ikke-binær. 

 
Tjenesteyteren kan etterpå spørre klienten om 
kjønnet som ble tildelt ved fødselen, seksuell 
legning og kjønnsidentitet. Klienten bør gis 
mulighet til å si «ingen» eller «annet» i disse to 
siste kategoriene. Spørsmål inkluderer: 

 
► Hva er din seksuelle legning? Homofil, 

bifil, heterofil, annet eller ingen? 

► Hva var kjønnet du ble tildelt ved fødselen? 
 

► Hva er din kjønnsidentitet? Mann, 
kvinne, transkjønnet, kjønnsflytende, 
ikke-binær, ingen eller annet? 

 
3. Vurder tidligere seksuelle erfaringer 
med Nytelsesbarometeret 

 
Etter du har fullført disse spørsmålene 
kan Nytelsesbarometeret introduseres 
på følgende måte: 

 
«Nå skal jeg vise deg en tabell med forskjellige 
faktorer som påvirker vår seksuelle helse og 
velvære. Jeg vil at du skal tenke på dine 
seksuelle opplevelser de siste 12 månedene og 
gi hver faktor en poengsum fra 1 til 10 som 
tilsvarer dine faktiske opplevelser på det feltet. 
Etter at du har vurdert faktorene, tar vi en liten 
prat om hver av dem. Gi meg beskjed hvis du 
føler det er ubehagelig å svare på noe spesielt 
eller hvis det er noe du ikke forstår.» 
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Tenk på alle dine seksuelle forhold i løpet av de siste 12 månedene og  
legg inn poengsummer til følgende spørsmål: 

Fysisk og 
psykisk 
tilfreds-
stillelse 
/ nytelse 

Selv-
bestemmelse 

Samtykke Trygghet Privatliv Selvtillit Kommunikasjon 
/ forhandling 

Fra 1 til 10, 
hvor mye likte 

du/hvor 
fornøyd var du 

med dine 
seksuelle 

opplevelser de 

siste 12 
månedene? 

Fra 1 til 10, 
hvor mange 

av disse 
seksuelle 

relasjonene 
valgte du fritt 

å ha? 

Fra 1 til 10, av 
alle tingene du 

gjorde med 
din(e) seksuelle 
partner(e), hvor 
mange gikk du 
spesifikt med 

på? 

Fra 1 til 10, 
hvor trygg 

følte du deg i 
dine seksuelle 

forhold? 

Fra 1 til 10, 
hvor mye 

privatliv hadde 
du i alle dine 

seksuelle 
opplevelser? 

Fra 1 til 10, 
hvor trygg følte 

du deg på 
å uttrykke deg 
med partner(e) 
mens du har 

sex? 

Fra 1 til 10, 
hvordan vil du 

vurdere 
kvaliteten på 

kommuni-
kasjonen og 

forhandlingen 

(angående det 
du ville og ikke 
ville gjøre) med 

partneren(e) 
din(e)? 

 
 

Etter at klienten har fylt ut Nytelsesbarometeret-
tabellen, finner du noen spørsmål her som 
tjenesteyteren kan stille for å støtte en samtale 
på hvert område, og for samtidig å få frem 
relevant informasjon om deres seksuelle 
historie: 

 
Fysisk og psykologisk 
tilfredsstillelse/nytelse: Hadde du forhold 
med ciskjønnede menn, -kvinner eller begge 
deler? Med transkjønnede menn, -kvinner eller 
begge deler? Kan du fortelle meg om du 
hadde anal-, vaginal-, oralsex? 
Omtrent hvor mange partnere hadde du? 
Hvordan møter du vanligvis partnerne dine? 
Kan du huske noen faktorer eller situasjoner 
som gjorde at du heller mer mot 1 eller 10? Var 
tilfredsstillelsen/nytelsen den samme på 
forhånd (da du planla møtet eller gjorde deg 
klar), under og etter sex? Kan du skille mellom 
fysisk og psykologisk tilfredsstillelse/nytelse i 
dine seksuelle møter, eller ikke? Var det noe 
spesielt som gjorde relasjonene dine mer eller 
mindre nytelsesfulle? 

Selvbestemmelse: Hvis du velger 1 i denne 
delen, vil det indikere at du ble tvunget til å ha 
alle dine seksuelle forhold. På den andre siden, 
hvis du velger 10, betyr det at du valgte fritt å 
engasjere deg i alle forholdene. Ble du tvunget 
eller følte du deg tvunget til å delta i seksuelle 
forhold i løpet av det siste året? 

Samtykke: Hvordan uttrykte du samtykke? 
Uttrykte du deg når det var noe du ikke ville/var 
komfortabel med? Var det vanskelig for deg å 
snakke om og bli enig med partnere om hva dere 
ville og ikke ville gjøre? Var avtalene spesifikke 
rundt det du og partneren din ønsket å gjøre? Ble 
samtykke gitt fritt til alle tider? 
Følte du at du kunne ombestemme deg hvis du 
ville? 

 
Selvtillit: Hva fikk deg til å føle deg trygg eller 
utrygg i dine seksuelle forhold? Hvordan 
beskyttet du deg oftest mot SOI eller graviditet? 
I hvilke situasjoner følte du deg mer trygg? I 
hvilke situasjoner følte du deg mindre trygg? 
Hva synes du var vanskeligst med å ha trygge 
seksuelle forhold? Opplevde du problemer 
relatert til kjønnssykdommer som gjorde at du 
følte deg mindre trygg? Hvilke tiltak gjorde du 
etterpå for å sørge for din egen trygghet (bl.a. 
HIV-testing og medisinske kontroller)? Ble din 
trygghet påvirket av rusbruk ved et tidspunkt? 

 
Privatliv: Hva var dine største utfordringer med 
å sikre privatliv i dine seksuelle opplevelser? 
Var det faktorer du ikke hadde kontroll over når 
du søkte privatliv? Hadde du privatliv i dine 
seksuelle opplevelser med partnerne dine og 
når du onanerte? 
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Det er verdt å påpeke at noen mennesker 
liker å observere sine partnere under seksuell 
aktivitet eller vise sin seksuelle aktivitet til sine 
partnere eller andre. Dette er imidlertid kun 
akseptabelt når det er avtalt med samtykke og 
ikke krenker andres rettigheter og privatliv. 

 
Selvtillit: Var det noe som begrenset måtene du 
ønsket å uttrykke deg på under sex? Fikk en 
negativ tanke (f.eks. bekymringer om kroppsbilde) 
deg til å hemme deg med hensyn til selvuttrykk? 
Sa eller gjorde partneren din noe som fikk deg til å 
føle deg mindre selvsikker? 

 
Kommunikasjon/forhandling: Klarte du å 
snakke med partnerne dine om hva du ønsket å 
gjøre i hvert møte? Klarte du å fortelle dem når 
noe var behagelig eller ikke? Kunne du å foreslå 
nye ting du ville prøve? 

 
4. Reflekter over hvordan du kan forbedre 

seksuelle erfaringer med 
   Nytelsesbarometeret 

 
Etter å ha diskutert hver spesifikk faktor bør 
tjenesteyteren stille følgende spørsmål for å få 
klienten til å reflektere over ideelle seksuelle 
opplevelser på slutten av økten: 

 
► Av alle faktorene vi har diskutert, la oss se 

på de som hadde høyest poengsum og de 
som hadde lavest. Hva skal til for at 
faktorene med lavest poengsum skal 
bevege seg mot det høyeste i seksuelle 
forhold i fremtiden? 

 
► Av alle faktorene i Nytelsesbarometer-

tabellen, hvilke er viktigst for at du skal 
ha god sex? 

 
► Er det andre faktorer som vi ikke 

diskuterte som ville gjort deg i stand til 
å ha bedre sex? 

 

Nytelsesbarometeret er en innovativ 
tilnærming til seksuell historietaking, 
og er utviklet for bruk av tjenesteytere 
for å utforske og forstå 
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Figur 2: Et eksempel på et Nytelsesbarometer-diagram som kan brukes til å støtte diskusjonen med 
klienten om ideelle seksuelle opplevelser. 
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 Modul 7  

 
 

Kasusstudier om implementering av 
den nytelsesbaserte tilnærmingen i 
leveranse av seksuell- og 
reproduktiv helserådgivning 

 
Denne modulen introduserer kasusstudier for å 
illustrere hvordan man implementerer 
nytelsestilnærmingen i rådgivning med hensyn til 
levering av de følgende seksuelle- og 
reproduktive helsetjenester: forebygging av HIV 
og andre SOI-er; behandling av HIV og andre 
kjønnssykdommer; prevensjonsmidler; abort; 
perinatal omsorg; og omsorg i overgangsalderen. 
Hver kasusstudie inneholder situasjoner som kan 
skje i forskjellige deler av verden. Det 
er derfor viktig å huske på de ulike juridiske og 
sosiale kontekstene som finnes der disse 
scenariene kan forekomme. 

 
Ved slutten av denne modulen,

 
 

Utforsket de ulike måtene å 
introdusere seksuell nytelse og koble 
dette til seksuell helse og seksuelle 
rettigheter innenfor rådgivning og 
informasjon gitt til klienter i 
sammenheng med SRH-leveranse. 
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Nøkkelinformasjon 
► Ulike muligheter kan oppstå for SRH-

tjenesteytere til å drive rådgivning basert 
på nytelsestilnærmingen. For tjenesteytere 
som spesialiserer seg på HIV/SOI-testing, 
er f.eks. rådgivningssamtaler før og/eller 
etter testing vanligvis en god tid. Det 
samme gjelder de tilbydere som 
utelukkende tilbyr rådgivning til kvinner 
som søker abort. Noen ganger kan 
mulighetsvinduet for rådgivning være 
kortere når en klient bare ønsker 
prevensjonsmidler eller kondomer, men 
det er likevel viktig. Leger eller sykepleiere 
som tar imot klienter for tjenester som SOI-
diagnose og behandling, HIV-behandling 
og -omsorg, aborter, svangerskapsomsorg 
og gynekologiske undersøkelser har 
betydelige muligheter til å gi rådgivning 
basert på nytelsestilnærmingen. 

► I mange tilfeller oppstår muligheten til å 
drive rådgivning knyttet til SRH-tjenester 
under seksuell historietaking. 
Nytelsesbarometeret kan brukes som et 
verktøy til å ta opp seksuell nytelse og 
koblingene mellom nytelse og seksuell 
helse og seksuelle rettigheter i løpet av 
denne prosessen. Se side 64. 

 
► Tjenesteyter kan være proaktive med å ta 

opp seksuell nytelse med klientene sine. 
Mange tjenesteytere føler seg usikre, 
ettersom de er bekymret for reaksjonen de 
vil få eller fordi de deler klientens følelse av 
flauhet rundt sex. Men hvis tjenesteyterne 
har bygget et godt forhold med klienten sin 
og etablert et trygt rom, så er det svært 
usannsynlig at klienten vil bli fornærmet av 
spørsmålene deres. Mange klienter vil føle 
seg lettet over å endelig få muligheten til å 
snakke om ett tema som er viktig for dem, 
og å få noen som lytter til og forstår 
spørsmålene og bekymringene deres. Hvis 
klienter ikke vil svare på spørsmål fra 
tjenesteyter eller snakke om sex og 
seksualitet, så er det greit – samtalen kan 
gå videre. Tjenesteyter kan finne det nyttig 
å dele sine erfaringer med kolleger og 
reflektere over hva som fungerte og hva 
som ikke fungerte. 

► Det er visse situasjoner der en SRH-
tjenesteleverandør kan føle at det ikke er 
hensiktsmessig å snakke om spørsmål 
rundt seksuell nytelse. For eksempel kan 
dette være når du arbeider med klienter 
som rapporterer at de er overlevende etter 
seksuell- eller kjønnsbasert vold (SKBV), 
eller med kvinner som har gjennomgått 
kjønnslemlestelse (se vedlegg 2B, side 115, 
for spørsmål om seksuell nytelse og KLL). 
Likevel er det å diskutere seksuelt velvære i 
konsultasjoner med de som har opplevd 
SKBV en integrert del av å gi overlevende 
myndighet til å ta informerte, sunne og 
positive valg rundt sin egen seksualitet: 
«Valg som verken er født ut av, eller formet 
av arrene fra tidligere erfaringer, men er 
informert av erkjennelsen av at det er 
hensiktsmessig å gå videre med livet – ja, at 
det forventes at man skal gjøre dette, og at 
det er ens rettighet å gjøre det ... Det finnes 
liv etter seksuell vold.»9 I mange tilfeller er 
SRH-tjenesteytere det første kontaktpunktet 
for overlevende etter SKBV, og de bør ta en 
positiv holdning til å diskutere spørsmål om 
nytelse i sammenheng med den seksuelle 
helsen og de seksuelle rettighetene til 
klientene deres. Mens de aller fleste 
overlevende etter SKBV er kvinner, 
opplever også menn, barn og unge av alle 
kjønn seksuell vold. Transpersoner er 
spesielt utsatt for kjønnsbasert vold fordi de 
utfordrer tradisjonelle kjønnsnormer og -
roller. 

► Når en klient kun vil ha svar på spesifikke 
medisinske eller seksuelle helsespørsmål 
som kanskje ikke er relatert til seksuell 
nytelse, kan tjenesteyteren føle at det er 
vanskelig å introdusere 
nytelsestilnærmingen i løpet av 
veiledningsøkten. Tjenesteytere bør 
implementere nytelsestilnærmingen i 
samsvar med klientens behov, så hvis 
muligheten ikke byr seg, bør de ikke tvinge 
den frem i samtalen. 

 
► Kvinner har ofte mindre tilgang til 

informasjon om seksuell nytelse og velvære 
enn menn (spesielt i lavinntektsland), så det 
er viktig at medisinske tjenesteytere som 
arbeider innenfor mødre- og kvinners helse 
har kunnskap om kvinners seksuelle 
anatomi, fysiologi og seksuelle respons, og 
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at de er i stand til å kommunisere denne 
informasjonen til klientene sine. En 
mulighet til å proaktivt introdusere og 
forklare seksuell nytelse til kvinner er 
gynekologiske undersøkelser. Se vedlegg 
2A, side 113. 

 
► Noen seksuelle problemer, som seksuelle 

dysfunksjoner (vaginisme, dyspareuni, 
erektil dysfunksjon, prematur utløsning og 
anorgasmi), tvangsmessig seksuell atferd, 
og de som er forbundet med SKBV, krever 
spesialiserte terapeutiske intervensjoner. 
Når tjenesteytere av SRH-tjenester, som 
forebygging og behandling av HIV og andre 
kjønnssykdommer, familieplanlegging, 
abort og mødrehelse, møter klienter som 
opplever slike vanskeligheter, bør de 
henvise disse til spesialiserte tjenester, 
dersom de er tilgjengelige og klientene har 
behov for dem. 

 
 
 
 

øvelse: 
Kasusstudier 

► Seksuell dysfunksjon er svært vanlig, og 
noen ganger er dette relatert til den fysiske 
eller psykiske smerten som mennesker 
opplever i deres seksuelle forhold. 
Tjenesteyter bør alltid være klare til å lytte 
til eventuelle vansker som tas opp av 
klienten, støtte dem og henvise dem til 
tilgjengelige ressurser eller fagpersoner. 

 
► Når rådgivning i sammenheng med SRH-

tjenester leveres i utfordrende juridiske 
eller sosiale miljøer, bør tjenesteytere 
balansere ulike praktiske, etiske og 
juridiske faktorer for å støtte sine klienter. 
Se avsnitt III i «Fulfil! Guidance document 
for the implementation of young people’s 
sexual rights» (IPPF og WAS, 2016) for 
mer informasjon. 

 
 
 
 
 
 
 

45 minutter 

Materialer: 
► Utdelingsark med kasusstudier 
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Del deltakerne inn i små grupper. De kan velge å lese og diskutere de kasusstudiene som er 
de mest relevante for arbeidet deres. Vi forstår at lignende situasjoner ofte er mer komplekse 
enn i kasusstudiene som er beskrevet nedenfor, men vi håper likevel at deltakerne vil dra nytte 
av dem. 

 
For hver kasusstudie bes deltakerne tenke på og diskutere følgende: 

 
► Hva er de sterkeste sammenhengene mellom seksuell helse, seksuelle rettigheter og 

seksuell nytelse du kan tenke deg? 
 

► Hvilke spørsmål kan du stille klienten som er omtalt i kasusstudiene for å ta opp disse 
sammenheng under rådgivning i sammenheng med tjenesten? 

 
Vi har foreslått noen spørsmål og punkter som tjenesteytere kan bruke for å innarbeide 
nytelsestilnærmingen. Oppmuntre deltakerne til å føle seg frie til å tenke på og diskutere andre 
muligheter. 
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Kasusstudie 1 
SOI-testing og/eller kondombruk 
En 20 år gammel mann kommer inn på en klinikk for å spørre om et mulig SOI-symptom. Han 
forteller at han er veldig engstelig på grunn av en kvise som har dukket opp på penisen hans. 
Han avslører at han har hatt analsex med to mannlige partnere rundt hans alder, og at han ikke 
brukte kondom hele tiden. 

Koblinger mellom seksuell helse, seksuelle rettigheter og seksuell nytelse som 
tjenesteyteren kan diskutere med klienten 

Inngangspunkter for å snakke om selvbestemmelse, samtykke, trygghet, privatliv, selvtillit og 
kommunikasjon/forhandling for seksuell nytelse 

 
Hva betyr god sex for deg? Nevn noe av hva et ideelt seksuelle forhold innebærer for deg. Hva av 
dette har vært til stede i dine seksuelle forhold så langt, og hva har ikke? Hvordan kan du oppnå 
elementene som mangler? 

 
Disse er gode spørsmål for å trekke frem relevansen av selvbestemmelse, samtykke, trygghet, 
privatliv, selvtillit og kommunikasjon/forhandling for seksuell nytelse. Spesielt i denne 
kasusstudien kan de åpne opp for å diskutere: 

 
► De ulike forventningene og antakelsene rundt sex mellom to menn og å utforske om disse 

forventningene og antakelsene påvirker kvaliteten på klientens forhold. 
 

► Om klienten har følt seg presset til å ha sex på en bestemt måte. 
 

► Om klienten har følt seg presset til ikke å bruke kondom. 
 

► Om klienten er komfortabel med å snakke med partnerne sine om hva han liker og 
ikke liker med hensyn til sex. 

 
► Om klienten fysisk og følelsesmessig nyter sine seksuelle forhold. 

 
Integrering av begrepene tryggere sex og nytelsesfull sex 

 
Hvordan kan tryggere sex være nytelsesfull? Hvordan kan du innarbeide kondombruk på sexy 
måter? 

 
Disse spørsmålene kan bidra til å utforske samtalene som har funnet sted mellom klienten og 
hans partnere angående kondombruk. De kan føre til en diskusjon om hvorvidt klienten føler 
seg komfortabel eller ikke med å ta opp temaet og hvorfor, og hvordan han kan sørge for 
beskyttelse og nytelse på tvers av en rekke seksuelle praksiser (oralsex, analsex og gniing). 
Det er også viktig å diskutere alternativer for å innarbeide kondombruk med klienten under 
forspill (for eksempel mens man gnir hverandres kropper), de ulike typene kondomer som kan 
øke seksuell nytelse (ultratynne, ekstra smurte, duftende, smakstilsatte) og bruk av glidemidler 
for å øke nytelsen under analt samleie. 

 
Diskusjon om nytelse i forebygging av SOI 

 
Hvordan kan det å snakke om nytelse forebygge kjønnssykdommer? Hvordan kan det å utforske 
vår egen kropp og våre partneres kropper forebygge kjønnssykdommer? Hvordan forholder dette 
seg til andre handlinger som gjør at vi kan hevde vår rett til nytelse og våre partneres rett til 
nytelse? 
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Disse spørsmålene hjelper klienten til å forstå viktigheten av å snakke med sine partnere om 
nytelse som grunnlag for å forhandle om beskyttelse mot kjønnssykdommer, og å utforske sin 
egen kropp og sine partneres kropper med samme formål. Mens disse spørsmålene diskuteres 
kan rådgiveren nevne at man kan ha SOI uten noen symptomer, og at noen hudsykdommer som 
vises på kjønnsorganene ikke nødvendigvis er symptomatisk for en SOI, men at den eneste 
personen som kan fastslå dette er en lege. 

 
Tjenesteyteren bør nevne at det å ta vare på sin kropp og søke nytelse starter med en samtale 
mellom klienten og partneren hans om hva de ønsker og hvordan de vil oppnå det, etterfulgt av 
å utforske hverandres kropper og forhandle beskyttelse i hver seksuelle handling (oral, analsex, 
osv.). Alt dette er relatert til å føle seg trygg og myndiggjort, ikke bare seksuelt, men også for å 
opprettholde tilstrekkelig omsorg etter sex, for eksempel å gå til regelmessige medisinske 
kontroller og tester. Rådgiveren kan også påpeke at det å kjenne sin HIV-status er avgjørende 
for å kunne ta bedre vare på seg selv og sine partnere, og for å sikre nytelse med beskyttelse. 

 
Betraktninger om sammenhengen: virkningen av homofobisk stigma og diskriminering 

 
Homofobiske miljøer og diskriminering kan påvirke måtene LHBTIQ-personer tar bestemte 
avgjørelser om deres seksuelle helse og deres tilgang til tjenester. I land med undertrykkende 
juridiske rammer unngår mange homofile og menn som har sex med menn å oppsøke 
seksuelle helsetjenester på grunn av frykt for fordømmelse eller stigmatisering for sin 
seksuelle atferd. I andre situasjoner kan homofobi gi årsak til skam, som ofte er 
en barriere for bruken av beskyttelse. I denne kasusstudien er det ikke gitt nok informasjon om 
landets lovgivning, men dette må tas i betraktning når nytelsestilnærmingen tas i bruk i 
tjenestelevering. 

 

Kasusstudie 2 
Kondombruk 
En 19 år gammel kvinne kommer inn på en klinikk for seksuell helseveiledning. Hun forklarer 
legen at kjæresten hennes ikke vil fortsette å bruke kondomer fordi han sier at han ikke kan 
«føle henne» så mye når de bruker dem. Hun er bekymret fordi de kun har vært sammen i tre 
måneder og hun føler at de ikke har utviklet nok tillit til å slutte å bruke dem. Hun spør 
tjenesteyteren hvordan hun kan motivere partneren til å bruke kondom. 

Koblinger mellom seksuell helse, seksuelle rettigheter og seksuell nytelse som 
tjenesteyteren kan diskutere med klienten 

Forhandling og samtykke: nøkler for nytelse og beskyttelse 
 

Nytelse og beskyttelse angår begge parter i et forhold: hvordan kan du forhandle dem med 
partneren din? 

 
Tjenesteyteren må forklare klienten at bruken av kondomer (eller noen form for beskyttelse) i et 
seksuelt forhold er en sak som involverer to personer. Hvis en person ønsker å bruke dem og 
den andre ikke gjør det, utgjør ikke dette samtykke til å ha sex. Paret må alltid være enige om 
grensene som definerer deres seksuelle forhold. Dette betyr å diskutere: Hva er godt og 
nytelsesfullt for deg, hva er godt og nytelsesfullt for meg og hva er vi enige om å gjøre 
sammen? Hvilken form for beskyttelse ønsker vi å bruke? 
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Tjenesteyteren vil kanskje legge til at dersom klientens partner er motvillig til å bruke kondomer, 
så er det nyttig hvis hun kjenner til noen fakta slik at hun kan legge frem en overbevisende sak for 
å bruke dem. 

 
Hvor viktig er det å ha samtykke i tankene når du forhandler beskyttelse med partneren din? 

 
Alle har rett til å bestemme hva de vil gjøre i sine seksuelle forhold og hva de ikke vil gjøre. 
Dersom denne klientens partner nekter å bruke beskyttelse, har klienten også rett til å nekte å 
ha sex med ham. Tjenesteyteren bør vektlegge klientens rett til samtykke til å ha seksuelle 
forhold med eller uten beskyttelse: dette er relatert til hennes rett til å ta avgjørelser om 
hennes seksuelle helse og hennes kropp. 

 
Utforsk ulike former for seksuell nytelse for seksuell trygghet 

 
Sex utover penetrering kan være mye moro! Hvordan kan dere utforske ulike typer nytelse 
sammen? 

 
Mange vokser opp med oppfatningen av at sex er lik vaginal eller anal penetrasjon. Men sex er 
langt mer enn dette. Det finnes forskjellige måter å oppleve seksuell nytelse på – fra kyssing, 
gnidning på forskjellige måter, gjensidig onani, oral nytelse og massasje til bruk av sexleketøy – 
som kan utforskes sammen med ens partner. Når en mannlig partner sier at han ikke kan nyte 
sex med kondom, vil det være fordelaktig for klienten å snakke med ham om forskjellige måter 
utover penetrering som de kan utforske for nytelse. 

 
Det finnes forskjellige typer kondomer, og en rekke sexy måter å bruke dem på. Hvordan kunne 
du utforsket disse forskjellige variantene sammen med partneren din? 

 
Noen mennesker innser ikke at det finnes et bredt spekter kondomer å utforske – med 
forskjellige typer tykkelse, størrelser, former, dufter og smaker – som kan gi økt nytelse. Å gå til 
en sexbutikk er en god idé for å utforske disse variantene sammen. Kondomer kan også trekkes 
inn på sexy måter under forspill. Klienten har kanskje ikke prøvd kvinnelige kondomer, som 
settes inn i skjeden eller anus, i stedet for å rulles på en penis. Kondomer for kvinner (femidom) 
kan være behagelige for begge. Dette kan passe noen mennesker som synes at mannlige 
kondomer er for begrensende, eller at de påvirker følsomheten deres. For noen kvinner gir 
femidom ekstra stimulering. 

 

Kasusstudie 3 
Lever med HIV 
En 35 år gammel kvinne som lever med HIV snakker med legen sin under et årlig legebesøk. Hun 
forteller legen at hun ikke har hatt sex siden hun fikk diagnosen for to år siden. Hun har nylig møtt 
noen hun liker godt. Hun vil gjerne ha sex med ham, men vet ikke hvordan hun skal ta opp HIV-
statusen sin. 

Koblinger mellom seksuell helse, seksuelle rettigheter og seksuell nytelse som 
tjenesteyteren kan diskutere med klienten 

Betraktninger om konteksten: stigma rundt HIV og restriktive juridiske/sosiale miljøer 
 

Hva er stigma rundt seksuell nytelse og HIV? Hvor kan vi se dette stigma reflektert? Hvilken frykt 
eller bekymring hindrer vanligvis mennesker som lever med HIV i å nyte sexlivet fullt ut? Hva er 
virkningen av den juridiske eller sosiale konteksten på stigma? 
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Legen bør diskutere med klienten de ulike lagene av stigma som eksisterer rundt nytelse og HIV. 
Det spesifikke stigmet rundt HIV er knyttet til tabu om seksuell nytelse, ettersom mange 
mennesker tror at det å bli smittet med HIV er et resultat av «skammelig», «umoralsk» eller 
«skitten» seksuell atferd. Dette stigmaet kan være til stede i tro, holdninger og diskriminering mot 
mennesker som lever med HIV og undertrykkende juridiske rammer. På grunn av stigmaet og 
mytene om HIV, er opplevelsen av å få et positivt HIV-resultat ofte ledsaget av overveldende 
negative følelser overfor ens seksualitet. Folk som lever med HIV kan tenke at «ingen vil elske 
meg nå», «jeg vil føle meg skitten hele livet», og «jeg vil ikke kunne nyte sex lenger». Å snakke 
om denne frykten vil bidra til å overvinne den. Menneskerettighetene er universelle: alle – 
uansett HIV-status – har rett til en god seksuell helse, inkludert et nytelsesfullt sexliv. 

 
Lovverk med hensyn til varsling av partnere for personer som lever med HIV varierer mye rundt 
om i verden. I noen land krever lover for partnervarsling at klienten eller tjenesteyteren må 
varsle partnerne når en person tester positivt for HIV. I andre deler av verden er det 
kriminalisert å ikke avsløre sin HIV-status til en partner. I denne kasusstudien bør 
tjenesteyteren være klar over lovverket angående partnervarsling. 

 
Formidling av HIV-status for seksuell beskyttelse og nytelse 

 
Hvor komfortabel ville du føle deg med å dele statusen din med din potensielle partner? Hvor 
viktig er dette for din trygghet og din partners trygghet? 

 
Å være bevisst på sin HIV-status er nøkkelen til forebygging. Jo tidligere HIV oppdages, jo bedre, 
da personer kan få tilgang til behandling, pleie og støtte. Hvis personen som lever med HIV 
konsekvent og korrekt følger antiretroviral behandling, kan viruset bli «uoppdagelig», slik at 
sjansen for å overføre HIV til en annen praktisk talt blir ikke-eksisterende. 

 
Alle har rett til og ansvar for å ivareta sin egen trygghet og partnernes trygghet i seksuelle forhold. 
Legen i denne kasusstudien kan hjelpe klienten med å vurdere fordeler og ulemper rundt å 
avsløre sin HIV-status til sin nye partner, i samsvar med den juridiske rammen i saken og tilby 
støtte til å fortelle partneren sin. Legen kan også snakke med henne om hva hun vil gjøre for å ha 
nytelsesfull sex og minimere muligheten for overføring, for eksempel bruk av kondom, samt å 
oppnå og opprettholde en uoppdagelig virusmengde. Hvis klienten føler seg klar til å dele 
statusen sin, kan det være lettere for henne å forhandle trygghet og nytelse med partneren sin, 
og de kan vurdere andre forebyggende alternativer, f.eks. preeksponeringsprofylakse (PrEP) for 
ham, hvis dette er tilgjengelig. 

 
Alternativ erotisk praksis som HIV-forebygging 

 
På hvilken annen måte kan du ha et nytelsesfullt sexliv når du lever med HIV? 

 
Utover kondombruk, behandling som forebygging og PrEP, kan ikke-penetrerende seksuelle 
aktiviteter alltid vurderes for å utforske flere dimensjoner ved nytelse og minimere risikoen for 
HIV-overføring. Gniing, massasje, gjensidig onani, oralsex og bruk av sexleketøy er alle 
alternativer. 
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Kasusstudie 4 
Preeksponerings-
profylakse (PrEP) 
En 23 år gammel mann som går på PrEP 
kommer til en klinikk for en medisinsk 
kontroll, hvor han rutinemessig blir testet 
for HIV og andre kjønnssykdommer. HIV-
rådgiveren ved klinikken spør ham om han 
kombinerer kondom med PrEP. Klienten 
opplyser om at han har hatt analsex med 
kjæresten uten kondom. Han innrømmer å 
være i tvil om partneren hans er trofast. 
Klienten nevner også at han ønsker å 
eksperimentere seksuelt med andre menn, 
men at han er redd for å diskutere dette 
med kjæresten. 

 
 
 
 
 

PrEP er et antiretroviralt middel 
(medikament med merket Truvada eller 
generisk tilsvarende medikament) tatt en 
gang daglig av HIV-negative personer før 
sex for å forhindre HIV-overføring. PrEP 
er svært effektivt, men beskytter ikke mot 
andre kjønnssykdommer. Foreløpig er 
dette bare tilgjengelig i noen få land, 
f.eks. Norge, USA og Storbritannia. PrEP 
er et medikament som kan vurderes av 
alle, uavhengig av kjønn eller alder, men 
det er mest egnet for personer som er 
inkonsistente kondombrukere med flere 
partnere eller partnere til noen som lever 
med HIV. 

Koblinger mellom seksuell helse, seksuelle rettigheter og seksuell nytelse som 
tjenesteyteren kan diskutere med klienten 

Kommunisering av seksuelle lyster og forventninger, og etablering av grenser for 
seksuell nytelse og trygghet 

 
Hvor viktig er det å gjenkjenne og kommunisere våre seksuelle lyster for å sikre nytelse og 
trygghet? Hva er dine seksuelle forventninger og antakelser når det kommer til nytelse, PrEP og 
kombinasjonsforebygging (PrEP og kondomer) med ulike partnere? Hva er dine partneres 
forventninger og forutsetninger? 

 
For at seksuell nytelse skal bidra til vår seksuelle helse er det viktig å anerkjenne våre seksuelle 
lyster – hva vi faktisk ønsker å gjøre (vi kan ha en fantasi, men det betyr ikke nødvendigvis at vi 
ønsker å gjøre det til virkelighet) – og å kommunisere dette med våre partnere. Vi kan for 
eksempel fantasere om å ha sex med andre mennesker, men vi vil kanskje ikke egentlig gjøre 
det. Men hvis vi ønsker å gjøre det, er det viktig at vi finner en måte å kommunisere disse 
ønskene til våre partnere og forhandle og etablere grenser deretter. Det er også verdt å tenke 
på antakelsene vi gjør om våre partnere, og hvilke forventninger de kan ha til oss. 

 
I denne kasusstudien sliter klienten med å snakke med kjæresten sin om muligheten til å ha flere 
seksuelle partnere eller tvilen hans angående om partneren hans har sex med andre personer. 
Dette er avgjørende spørsmål å diskutere, ettersom paret kan ha analsex uten kondom basert 
på antakelsen at begge er på PrEP og monogame, mens de i virkeligheten ikke er det. Hvis en 
av dem har sex med en annen person uten kondom, finnes det en sjanse for å bli smittet med og 
overføre en SOI. Derfor må diskusjoner om seksuelle forventninger, antakelser og ønsker foregå 
innenfor sammenhengen av PrEP. Spørsmål som rådgiveren kan stille i dette scenariet (der 
klienten har en fast partner og er på PrEP) inkluderer: 

 
► Har du analsex med kondom eller ikke? Hvordan og hvorfor tar du den 

avgjørelsen? 
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► Klarer du å snakke om grensene i forholdet ditt? Ønsker du at det skal være åpent, 
monogamt, eller vil du ha en annen ordning? 

 
► Hvis dere begge er enige om å ha sex med andre personer, hvordan vil dere forholde 

dere til spørsmålet om kombinasjonsforebygging (PrEP og kondomer) med andre 
partnere? Hva blir avtalen og forventningene, og hva skjer hvis noen bryter den? 

 
Samtykke til enhver tid når du forhandler og setter grenser med en partner 

 
Hvor viktig er det å ha samtykke i tankene når du forhandler beskyttelse med partneren din? 

 
Spørsmålet om samtykke er avgjørende i samtaler angående beskyttelse med våre partnere. 
Tjenesteyter bør understreke at klienten har rett til å bestemme seg for å ha sex med beskyttelse 
– han skal ikke føle seg presset til å ha sex uten beskyttelse selv om partneren ønsker det. 

 

Kasusstudie 5 
Prevensjonsmidler 
Et ungt par kommer til klinikken for å be om prevensjonsmidler. De hadde nylig sex for første 
gang. Selv om det var med samtykke, er jenta veldig nervøs og spør tjenesteyteren om det er 
normalt å ha smerter første gang og om det vil bli bedre. 

Koblinger mellom seksuell helse, seksuelle rettigheter og seksuell nytelse som 
tjenesteyteren kan diskutere med klienten 

Utforske sammenhengene mellom samtykke og nytelse 
 

Hvordan kan du knytte koblinger mellom å forhindre utilsiktet graviditet og valg av 
prevensjon? Hvordan kan prevensjon påvirke kommunikasjonen mellom deg og partneren din 
om hvordan dere kan ha deilig sex? Hvordan kan du snakke med partneren din om bruk av 
prevensjon og seksuell nytelse? 

 
Tjenesteyteren må forsikre seg om at ingen tvang har funnet sted. Tjenesteyteren må også 
understreke viktigheten av samtykke til enhver tid under sex: retten som alle har til å 
beskytte seg selv under sex, og til å ta informerte valg angående kroppen sin og 
sin seksuelle og reproduktive helse, for eksempel om de skal få barn eller ikke, når og hvor 
mange. 

 
Utforske noen strategier for å minimere smerte og øke seksuell nytelse: avslapning, 
opphisselse og glidemiddel 

 
Det er viktig å nevne at smerte ikke er normalt ved samleie, og at det er ikke hennes eller hans 
«feil». Penetrerende sex kan være smertefullt i begynnelsen, og smerter under samleie kan 
skyldes manglende opphisselse. Å ikke bruke prevensjon eller kondom kan også ha spilt en 
stor rolle for hvor behagelig jenta hadde det med penetrerende sex. Hun trenger å bli opphisset 
for å kunne nyte sex og oppleve seksuell nytelse. Hun kan gjøre dette selv, eller partneren 
hennes kan gjøre det. Kvinner har en tendens til å rapportere større vansker enn menn med å 
oppnå orgasme. Helsepersonell bør forklare at sex fortsatt kan være deilig og tilfredsstillende 
uten samleie eller orgasme. Tjenesteyteren bør snakke med klienten om hva som får henne til 
å føle seg avslappet, og hvordan hun og partneren hennes kan legge opp til sex 
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(alene eller sammen) som fokuserer på nytelse og intimitet. Det viktigste er at hun må diskutere 
dette med partneren sin. 

 
Glidemiddel er nødvendig under analsex da anus ikke produserer glidemidler av seg selv. Penis 
og vagina produserer imidlertid naturlig væske når en blir opphisset, så i prinsippet er ikke 
glidemidler nødvendige for vaginal sex. Noen opplever imidlertid at de ikke produserer nok naturlig 
glidemiddel til å gjøre penetrerende vaginal sex behagelig og nytelsesfullt. 
Kunstige glidemidler kan øke komforten under vaginal sex, samt redusere risikoen for blødning, 
som igjen bidrar til å begrense risikoen for infeksjon. Hvis klienter bruker glidemidler med 
kondomer, bør tjenesteyteren minne dem på å forsikre seg om at glidemiddelet kan brukes med 
kondomer (dvs. vann- eller silikonbasert). Tjenesteyteren må være forsiktig med å anta at 
klienten liker eller ikke liker «våt» eller «tørr» sex. Dette kan variere mellom individer og 
kulturer.10 

 
Integrering av begrepene tryggere sex og nytelsesfull sex 

 
Hvis en klient føler at kondomer reduserer følelsen, bør tjenesteyteren og klienten diskutere de 
ulike måtene sex kan være intimt og involvere hud-til-hud-kontakt. Dette inkluderer intim 
berøring og oralsex samt alle måtene folk kan ta på, kysse, stryke og kjærtegne ulike deler av 
kroppen på. 

 
Hvis en klient føler at kondombruk hindrer spontanitet, kan tjenesteyteren oppmuntre klienten 
til å bruke denne planleggingen som en mulighet til å snakke med partneren om sex og å 
komme i stemning. De kan snakke om hvorvidt de kan ha sex senere og hva slags sex de 
kunne tenke seg å ha. Hvis de kun bruker kondomer for å forhindre utilsiktet graviditet, kan de 
også utforske alternative prevensjonsmetoder der det ikke er nødvendig med planlegging 
fremover. 

 
Ta opp klienters bekymringer om innvirkningen av visse prevensjonsmidler på seksuell 
nytelse 

 
Noen opplever at bruk av hormonelle prevensjonsmetoder kan redusere sexlysten og forårsake 
bivirkninger, som hyppige blødninger. Det er viktig å ta klientens bekymringer alvorlig angående 
hvordan prevensjonsmetoden deres påvirker lysten og selvtilliten deres istedenfor å fokusere 
utelukkende på hvor effektiv hver metode er for å redusere risikoen for graviditet. 

 
Betraktninger om kontekst: tilgang til prevensjon for unge kvinner 

 
I mange land møter unge mennesker, spesielt unge kvinner, mye stigma når det gjelder 
tilgang til prevensjonsmidler. Til og med noen helsepersonell eller andre ansatte i klinikken 
kan være fordømmende hvis en ung kvinne ønsker prevensjonsmidler. Dette kan kort 
diskuteres med klienten ved å minne henne på at det er en menneskerett å få tilgang til og 
bruke prevensjon. 
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Kasusstudie 6 
Abort 
En ung jente kommer til klinikken. Hun er gravid, men ønsker ikke å fortsette svangerskapet 
(abort er lovlig i landet hennes). Hun er veldig bekymret for at hun ikke vil kunne nyte sex etter 
aborten. 

Koblinger mellom seksuell helse, seksuelle rettigheter og seksuell nytelse som 
tjenesteyteren kan diskutere med klienten 

Utforsking av seksuell nytelse etter en abort 
 

Kvinners følelser varierer mye med hver graviditet, abort og fødsel. Det er ikke slik at alle kvinner 
som aborterer en graviditet, opplever smertefølelser eller dyp tristhet, akkurat som ikke alle 
kvinner som føder opplever lykke og fullkommen glede. Det finnes ikke en «riktig» måte å føle 
seg. 

 
Bortsett fra selve aborten, er det viktig at tjenesteyteren snakker med klienten (og hennes 
partner, hvis til stede) om sex: Dette inkluderer sexen som førte til graviditeten og sexen hun 
kan ha etterpå. Klienten kan bli gravid igjen to uker etter aborten. Hun må tenke på om hun vil 
ha sex igjen, om hun ønsker å bli gravid igjen, hvor komfortabel hun føler seg med å snakke 
med partneren(e) sine om disse valgene, hva som hindrer henne i å handle i henhold til sine 
valg og hva som gjør henne i stand til å handle på hennes valg. 

 
Noen vanlige bekymringer og mulige svar om seksuell nytelse etter en abort 

 
KLIENT: 
Jeg vil aldri ha sex igjen! 

 
TJENESTELEVERANDØR: 
Mener du penetrerende sex eller alle typer sex? Er det andre typer sex du ville likt? 
Tror du det er noe du ville savnet hvis du aldri hadde sex igjen? 
Hva liker du med å være sammen med partneren din? Hva ønsker du av partneren din akkurat 
nå? Kan du fortelle ham/henne/dem det? 
Finnes det måter du kan føle deg nærmere partneren din på uten å ha sex? Finnes det måter du 
og partneren(e) din(e) kan tenne hverandre uten å ha penetrerende sex? Finnes det ting du vil 
prøve seksuelt? Vil du kunne spørre partneren(e) din(e)? 

 
KLIENT: 
Jeg vil bare at alt skal gå tilbake til det normale. 

 
TJENESTELEVERANDØR: 
Hva betyr det for deg – å gå tilbake til det normale? 
Inkluderer det å ha sex? 
Hva synes du om å ha sex? 
Hvordan kan du snakke med partneren din om hvordan du har det? 
Vil du bruke prevensjon når du begynner å ha sex igjen? Hva med beskyttelse mot 
kjønnssykdommer/HIV? 

 
KLIENT: 
Jeg burde uansett ikke ha hatt sex. 
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TJENESTELEVERANDØR: 
Hva mener du med «burde ikke ha hatt sex»? 
Kan du fortelle meg litt mer om hva som skjedde og hvordan du endte opp med å ha 
sex? Likte du opplevelsen? 
Vil du ha sex igjen i fremtiden? 
Så for deg er det galt å ha sex utenfor ekteskapet. Finnes det måter du kan kose deg på 
alene eller med en partner uten å ha penetrerende sex? 

 
Betraktninger om kontekst: adgang til abort for kvinner 

 
Abort kan være belastet med stigma. Noen land har svært restriktive lover der det er praktisk talt 
umulig for en kvinne å få tilgang til en sikker abort. Det er viktig at rådgivere ikke stigmatiserer 
abort og blir en del av problemet. En abort er en dypt personlig og sterk avgjørelse i livet som en 
kvinne tar. Å støtte henne gjennom hele prosessen vil bare hjelpe henne å komme sterkere og 
sunnere ut av det. Helsepersonell bør også støtte unge kvinner som ønsker å få tilgang til en 
trygg abort ved å koble dem til organisasjoner som kan gi juridisk rådgivning om nødvendig. 

 

Kasusstudie 7 
Perinatal omsorg 
En kvinne kommer til klinikken. Hun har nettopp funnet ut at hun er gravid. Hun er glad, men 
veldig bekymret for forholdet sitt fordi hun er redd for å ha sex i tilfelle hun mister babyen. 

Koblinger mellom seksuell helse, seksuelle rettigheter og seksuell nytelse som 
tjenesteyteren kan diskutere med klienten 

Implikasjoner av graviditet for seksuell nytelse og seksuell helse 
 

Graviditet er forskjellig for hver kvinne. Alle kvinner opplever en varierende grad av seksuell lyst 
og seksuell nytelse på dette tidspunktet. Mange kvinner og par har spørsmål som tjenesteyterne 
må svare på angående om sex er «normalt» eller «trygt» under graviditet og etter fødsel. 
Tjenesteyter bør snakke med kvinner om sex før og etter fødselen. Hvis klienten ikke 
introduserer emnet, kan tjenesteyterne prøve et enkelt utforskende spørsmål som: 

 
Har du tenkt på hvordan sex kommer til å bli for deg etter fødselen? 

 
Det kan være nyttig å prøve å finne ut hva sex betyr for klienten og hennes partner hvis hun har 
en. Spørsmål tjenesteyteren kan stille inkluderer: 

 
► Er sex en viktig del av forholdet ditt med partneren din? 

 
► Har forholdet ditt endret seg siden du ble gravid? Har sex endret seg for deg? 

 
► Har du snakket med partneren din om hvordan sex er nå som du er gravid? 

 
► Hvordan føler partneren din om alt som skjer? 

 
Før fødselen bør helsepersonell snakke med kvinner om hvordan de planlegger å mate babyen 
sin. De bør lytte til eventuelle bekymringer eller innvendinger kvinner har angående amming og 
snakke gjennom fordelene for kvinner og barn. Hormonet som frigjøres under amming 
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(oksytocin) frigjøres også under fødsel og orgasme. For noen kvinner kan amming føles sensuelt 
eller seksuelt. Dette er normalt, og for noen kvinner, er det en svært behagelig og intim 
opplevelse. 

 
Selvbestemmelse og samtykke til seksuell nytelse gjennom hele svangerskapet 

 
De fleste par opplever endringer i deres intime og seksuelle forhold under svangerskapet. Mange 
kvinner opplever at ønsket om å ha sex svinger under de ulike stadiene av svangerskapet. Noen 
partnere føler at de vokser nærmere og opplever dette som en bindingsopplevelse, mens andre 
sliter med å forene identiteten sin som «seksuell partner» med partnerens nye identitet som 
«vordende mor».11 

 
Helsepersonell bør snakke med kvinner og deres partnere om presset og ønskene de kan føle 
for å være eller ikke være seksuelle. Noen kvinner sier at de føler skam og flauhet for å ha sex 
mens de er gravide. Andre sier det motsatte: at de føler skam og flauhet for ikke å ville ha sex. 
Tjenesteyter bør minne kvinner om at de har rett til å velge når de vil ha sex og at det er helt 
normalt å ønske – eller å ikke ønske – å ha sex under svangerskapet og etter fødselen. Hvis 
klienten i denne kasusstudien ikke føler seg komfortabel på et tidspunkt i løpet av 
svangerskapet, bør hun kommunisere dette med partneren. 

 
Samtale om postnatal prevensjon før fødselen 

 
Hvis tjenesteyteren har startet disse samtalene før fødselen, vil det være lettere å ta dem opp 
igjen etter fødselen – når sex og prevensjon kanskje er det siste klienten tenker på! 
Tjenesteyter bør finne ut om kvinnen og hennes partner ønsker å bruke prevensjon etter 
fødselen og diskutere utvalget av tilgjengelige alternativer. Noen kvinner rapporterer at de føler 
seg dømt av helsepersonell for å ønske å ha mange barn, så tjenesteyteren bør ikke anta at 
klienten ikke vil ønske å bli gravid igjen etter fødselen. 
Spørsmål tjenesteyteren kan stille inkluderer: 

 
► Har du tenkt på om du kunne tenke deg å få flere barn etter denne? 

 
► Har du tenkt på hvilken prevensjon du ønsker å bruke etter fødselen? 

 
► Hvilken prevensjon har du brukt tidligere? 

 
► Hva med beskyttelse mot kjønnssykdommer? 
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Kasusstudie 8 
Overgangsalder 
En 60 år gammel kvinne kommer til klinikken. Sexlivet hennes med hennes mannlig partner 
hadde vært veldig bra under deres 25 år lange forhold, men hun føler nå at sex under og etter 
overgangsalderen har blitt mindre nytelsesfullt, og at sexlysten hennes er lavere. Hun er 
bekymret for at dette vil påvirke forholdet hennes. 

Koblinger mellom seksuell helse, seksuelle rettigheter og seksuell nytelse som 
tjenesteyteren kan diskutere med klienten 

Integrering av seksuell helse med nytelsesfull sex 
 

Kan du snakke med partneren din om dette? Har du prøvd andre måter å nyte sex på utover 
samleie? Har du prøvd å bruke glidemidler? 

 
Sex kan bli mindre tilfredsstillende for noen kvinner under og etter overgangsalderen. Den 
naturlige nedgangen i østrogennivået kan gjøre det ubehagelig. Noen kvinner opplever også at 
interessen for sex avtar. Forandringene i kroppen som følger med aldringsprosessen hjelper 
ikke: tørr hud, grått hår og vektøkning ved midjen kan tære på selvtilliten. 

 
Til dags dato har mesteparten av forskningen på sex etter overgangsalderen fokusert på 
negative endringer, som vaginal tørrhet, redusert libido og mindre intense orgasmer, med svært 
lite bevis for positive endringer. Likevel avslører et skifte i forskning et annet bilde av hvordan 
kvinner ser på endringer i sexlivet etter overgangsalderen. En studie fant at når de beskriver 
sex etter overgangsalderen, la de fleste kvinner vekt på kulturelle og sosiale emner, som status 
og kvaliteten på forholdet deres, helse og seksuell historie, snarere enn fysiske endringer i 
overgangsalderen. Det finnes imidlertid forskjeller i hvordan kvinner håndterer problemer med 
sex, basert på seksuell legning: lesbiske par har ofte færre problemer fordi de er mindre 
fokusert på samleie.12 

 
Hos menn synker testosteronproduksjonen og risikoen for vaskulær sykdom øker, kombinert 
med langsommere ereksjon og lengre refraktære perioder. Men i likhet med kvinner kan også 
psykologiske faktorer ha betydning, for eksempel oppfatningen om at eldre ikke kan eller bør ha 
sex. 
Masters og Johnson identifiserte to faktorer som er avgjørende for å opprettholde seksuell 
kapasitet i alderdommen: god fysisk og mental helse og «regelmessighet i seksuelle 
uttrykk».13 Annen forskning indikerer at all seksuell atferd – inkludert samleie og onani – kan 
fortsette etter 70-årsalderen eller til og med etter 80.14 

 
Utforske nye måter å oppleve seksuell nytelse på 

 
Tjenesteyteren bør forsikre klienten om at det å ha sex sjeldnere ikke betyr at hun ikke elsker 
partneren sin eller liker å være nær ham. Behovet for sex er kanskje ikke like hyppig eller sterkt, 
men det betyr ikke at ønsket om å være sammen med partneren har avtatt. Betydningen av sex 
kan endres for klienten som individ og i forholdet hennes. Det er mulig å nyte sex med ens 
partner på andre måter enn vaginalt eller analt samleie. Par kan tro at de ikke har tid til sex på 
grunn av deres travle liv med jobb eller rollen som foreldre eller besteforeldre. Men par som tar 
seg tid til sex i stedet for å komme med unnskyldninger vil ha mer aktive og tilfredsstillende 
sexliv. Kun det å ta seg tid til å ha et intimt øyeblikk sammen borte fra hverdagen eller TV-titting 
kan hjelpe par med å nyte hverandre. 
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Tjenesteyter bør informere klientene sine om at åpenhet om sex og kommunikasjon kan gjøre 
det lettere å nyte et mer lystbetont og spontant sexliv. Selv om det ikke alltid er lett, bør klienten i 
denne kasusstudien dele hva hun liker og ikke liker. Tjenesteyteren bør oppmuntre klienten til å 
være åpen og utforske hvorfor hun ønsker mindre sex og hvordan det får begge partnere til å 
føle seg. Hvis den ene partneren har en høyere sexlyst enn den andre, kan de trenge støtte til å 
håndtere det i forholdet: onani kan være et alternativ, eller kanskje kosing og kyssing kan være 
nok. Noen eldre par ønsker å være nær hverandre og dele nytelse, men ønsker ikke å ha fullt 
samleie. De kan imidlertid gjerne prøve andre ting, som kan øke intimiteten. 

 
Selv om urininkontinens er vanlig under overgangsalderen og etterpå, er ikke det et 
uunngåelig resultat av aldring og det bør ikke anses som normalt eller aksepteres passivt. 
Urinlekkasje under samleie anslås å ramme inntil en fjerdedel av kvinner som lider av 
inkontinens. Dette kan være pinlig for kvinner og kan føre til at de unngår samleie eller 
bekymrer seg for lekkasje til det punktet at de ikke klarer å slappe av og nyte sex. 

 
Tjenesteyteren kan gi råd til kvinner som lider av urininkontinens. Øvelser for å trene og styrke 
bekkenbunnsmuskulaturen kan hjelpe. Den enkle handlingen å urinere før samleie kan også 
være nyttig, eller klienter kan legge noe på madrassen for å beskytte den. 

 
Seksualitet, seksuell nytelse og sykdom 

 
For å nyte sex – enten onani eller med en partner – trenger du fysisk styrke og energi. Noen 
sykdommer eller negative fysiske forhold kan være utfordrende. Personer med muskelsykdommer 
kan for eksempel ha vansker med kjærtegn, onani eller visse bevegelser under samleie. Andre 
sykdommer kan forårsake rykkete, uventede bevegelser som gjør sex vanskelig. 

 
En rekke sykdommer er kjent for å påvirke seksualitet og seksuelle forhold, inkludert astma, 
brystkreft, kronisk obstruktiv lungesykdom, diabetes, hjertesykdom, nyresykdom, multippel 
sklerose og Parkinsons sykdom. Andre kroniske sykdommer kan ha en innvirkning, f.eks. på 
grunn av smerte, stivhet, mangel på energi og tretthet. Noen medisiner kan ha innvirkning på 
seksuelle forhold. Psykologiske faktorer, inkludert frykt og lav selvtillit på grunn av endringer i 
kroppsbilde, kan også forårsake problemer i seksuelle forhold. 

 
Tjenesteyteren bør forklare til klienten hvordan sykdommen deres kan påvirke sexlivet deres og 
seksuell nytelse. Det er viktig at klientene vet at tjenesteyteren vil gjerne diskutere dette med 
dem når som helst. 

 
Personer med en sykdom kan være begrenset til spesifikke prevensjonsmidler, så helsepersonell 
må finne ut hvordan deres sykdom eller medisinering påvirker prevensjonsmidlets pålitelighet. 

 
Seksualitet, seksuell nytelse og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 
Historisk sett har mennesker med funksjonsnedsettelser ofte blitt oppfattet som enten 
aseksuelle eller med manglende seksuelle hemminger. Å støtte mennesker med nedsatt 
funksjonsevne til et tilfredsstillende sexliv har generelt vært ansett som unødvendig eller 
skadelig. Kun noen få land har iverksatt menneskerettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne slik de er fastsatt i konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne. Forskning tyder på at funksjonshemmede er uforholdsmessig berørt av seksuell 
vold og kan være mer sårbare for HIV-infeksjon (WHO, 2016). 
 
Eksisterende informasjon og rådgivning til (unge) mennesker med funksjonsnedsettelser 
fremstiller ofte sex som farlig og gjenspeiler oppfatninger av funksjonshemmedes seksualitet 
som problematisk (Mall, Swartz, 2014). 
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Videre lesning 
► Unge funksjonshemmede og sex 

https://www.helsebiblioteket.no/seksu
ell-helse/aktuelt/unge-
funksjonshemmede-og-sex  

► Eldre og seksuell helse: 
https://www.eldreogseksuellhelse.no/ 

► Pust ut, metodebok og kurs for 
helsepersonell for å snakke om 
seksuell helse og skeiv seksualitet 
hos mennesker med intellektuell 
funksjonsnedsettelse. 
https://likestillingssenteret.no/pust
-ut/  

► NRK- skole, her finner du masse 
ressurser om seksualitet: 
https://www.nrk.no/skole/?page=search&
q=seksualitet&mediaId=20779Ressurs%
20fra%20NRK&fbclid=IwAR0bUGceioSM
JKcrwKcX8AIDrNF96Ljco3mULxxyR4gqJ
YUeQhr4LqsI6w4 

► IPPF/WAS (2016). «Fulfil! Guidance 
document for the implementation of 
young people’s sexual rights»: 
https://www.ippf.org/resource/fulfil-
guidance-document-implementation-
young-peoples-sexual-rights-ippf-was 
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Mennesker med psykiske, fysiske eller følelsesmessige funksjonshemninger er seksuelle 
vesener alle sammen. De har samme rettigheter til å nyte sin seksualitet innenfor den høyest 
oppnåelige helsestandarden, inkludert nytelsesfulle og trygge seksuelle opplevelser som er 
frie for tvang og vold; og å få tilgang til seksualitetsinformasjon og rådgivning av høy kvalitet 
som en del av SRH-tjenester. 

 
SRH-leverandører som yter tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne må være 
bevisst overfor sine egne verdier, misoppfatninger og manglende kunnskap om en 
funksjonshemmet klients evne til å oppleve seksuell nytelse på egen hånd og sammen med 
en partner. De må være ærlige om dette med sin klient og oppsøke videre informasjon. 

►      IPPF (2015). «How to talk about 
abortion: a guide to rights-based messaging» 
(«Hvordan snakke om abort: en veiledning for 
rettighetsbaserte budskap»): 
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_abor
tion_messaging_guide_web.pdf 
 
►      Scarleteen (2009). «How to (un)pack for 
a real discussion about abortion» («Hvordan 
pakke (ut) for en ekte diskusjon om abort»): 
http://www.scarleteen.com/blog/heather_corinn
a/2009/06/10/how_to_unpack_ 
for_a_real_discussion_about_abortion 
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 Modul 8  
 
 
 

Overvinne frykt og ta opp pinlige spørsmål 
 

Mange helsepersonell unngår å snakke om sex 
fordi de føler det er ubehagelig, og 
de er bekymret for å gjøre seg selv eller 
klientene deres flaue. Det er viktig at 
tjenesteyter bruker litt tid på å reflektere over 
sine egne seksuelle verdier og det å snakke 
om sex og seksualitet. 

 
Denne modulen foreslår noen aktiviteter som 
deltakerne kan gjøre på egen hånd eller som 
en del av en gruppe for å øke selvtilliten deres 
til å snakke om sex og seksuelle rettigheter på 
en positiv, analytisk måte. 
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Ved slutten av denne modulen,
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Nøkkelinformasjon 
Mange helsepersonell føler seg usikre når de 
snakker om sex med klienter fordi de er 
bekymret for reaksjonen de vil få. Men 
sexpositive helsepersonell har likevel funnet at 
klienter enten er mottakelige og svarer godt på 
enkle spørsmål om sex, eller så 
sier de at de ikke vil snakke om det og samtalen 
går videre til et annet emne. 

 
Hvis tjenesteyter har bygget et godt forhold til 
klientene sine og etablert et trygt rom, er det 
svært lite sannsynlig at klienten vil reagere 
negativt på spørsmålene deres. Mange klienter 
vil føle seg lettet over å endelig kunne få en 
mulighet til å snakke om noe som er viktig for  
dem. Jo flere positive erfaringer tjenesteyterne 
har, jo mindre vanskelig vil de føle at dette er. 
Det kan være nyttig å dele erfaringer med 
kolleger og reflektere over hva som fungerte og 
hva som ikke gikk, hva som var flaut og hva som 
motiverte dem. 

 
 
 

spørre om sensitive, tabubelagte 
eller pinlige emner, vil klientene 
dine sannsynligvis trenge litt hjelp 
fra deg. Sett tonen ved å ha 
plakater og brosjyrer tilgjengelig 
eller ved å introdusere sensitive, 
vanskelige emner i selve samtalen. 
Dette vil gi klientene tillatelsen de 
trenger for å begynne å spørre om 
hva de egentlig trenger å vite, men 
var for redde til å spørre om før. 

 
Prøv å stille klienter noen enkle 
utforskende spørsmål om sex, 
seksuell nytelse, ubehag, selvtillit og 
skade. Denne verktøykassen 
inneholder mange eksempler – prøv 
dem og se hvordan klientene 
reagerer. Det kan være mindre 
sannsynlighet for at klienter med ulik 
kulturell bakgrunn som snakker 
forskjellige språk vil stille spørsmål, 
og det kan være mer sannsynlig at 
de svarer på disse med en fortelling 
heller enn et direkte svar. Tilrettelegg 
for klientsentrert kommunikasjon ved 
å stille åpne spørsmål når dette er 
mulig. Husk at du ikke trenger å 
være en «sexekspert» for å gi 
sexpositiv rådgivning og støtte. 

Støtt klientene dine til å være sosiale 
aktivister, opprette støttegrupper og 
lede deres egne kampanjer. Mange 
av utfordringene som klienter møter 
når de hevder sin seksuelle og 
reproduktive helse og rettigheter kan 
ikke overvinnes av individuelle 
helsepersonell, rådgivere eller 
klienter alene: de handler om 
kjønnsroller og forventninger, sosiale 
normer, makt og privilegier. Å hjelpe 
klienter med å sette opp støttefora 
eller gå inn for sosiale eller politiske 
endringer kan gi dem muligheten til å 
transformere sine egne liv og 
lokalsamfunn. 

 
Prøv ut sex-positive tilnærminger 
i arbeidet ditt, og du vil få selvtillit. 
Der det er mulig, skygg kollegene 
dine og støtt hverandre, kjør 
interne opplæringsøkter og jobb 
sammen for å møte frykten din. 

 

Å snakke om sex, seksualitet, seksuell 
vold og seksuell nytelse kan være 
vanskelig og pinlig når man ikke er 
vant til det.

der disse emnene kan 
utforskes ved å sette klare grenser og 
etablere en relasjon. Som tjenesteyter 
du sannsynligvis erfaren og flink på 
dette allerede. 

 

 

 
 

Finn et språk for å diskutere sex, 
seksualitet, abort, seksuell vold, 
seksuell nytelse, seksuelle rettigheter 
og seksuell helse som fungerer for deg.
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øvelse 1 
Svare på vanskelige 
spørsmål 

 
30-45 minutter 

Materialer: 
► En boks og papirlapper/kort 

 
 
 

► Gi alle et lite stykke papir eller et kort. 
 

► Be alle om å skrive ned et spørsmål eller en uttalelse som de er redd for å bli spurt i løpet 
av en veiledningsøkt på en side av kortet. Dette kan være noe deltakerne har blitt spurt 
om tidligere eller noe de bekymrer seg for å bli spurt om hvis de bruker en sex-positiv 
tilnærming og snakker med klienter om sex, seksuell nytelse og -glede. 

 
► Be alle legge spørsmålene sine i en boks. 

 
► Del deltakerne inn i små grupper på tre eller fire personer. Hver gruppe tar tre eller fire 

spørsmål. 
 

► Be gruppen diskutere hvordan de vil svare på disse spørsmålene eller svare på dette 
utsagnet. Deltakerne skal oppmuntres til å tenke på hvordan de kan gi en sex-positiv 
respons. Deltakerne må snakke om hva dette betyr. 

 
► Hvis deltakerne blir enige om et svar, skal de skrive det på baksiden av kortet. 

 
► Be deltakerne dele spørsmål og svar som en hel gruppe. Diskuter eventuelle 

spesielt utfordrende arbeidsområder. 
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2  
 

 
Materialer: 

 

 
 

Sex mellom to 13-åringer. 
 

Sex mellom en 40 år gammel mann og en 17 år gammel jente. 
 

 
 

 
 

 
 

Noen som har et utenomekteskapelig forhold. 

Tenk deg en linje som går fra 1-10, hvor 1 = jeg ville følt meg helt rolig og 10 = jeg ville 
opplevd det  
 

Hvor vil du plassere deg selv langs denne tiltenkte linjen? 
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 Modul 9  
 
 
 

Implementering av en nytelsesbasert 
tilnærming  
Denne modulen gir deltakerne muligheten til å 
prøve ut ferdighetene og kunnskapene de har 
oppnådd i workshopen så langt. De kan 
bestemme hvilke situasjoner de vil øve på. Hvis 
deltakerne føler seg trygge nok og fasilitatoren 
har tilstrekkelig erfaring, kan spesifikke 
scenarier introduseres som rollespill. 
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Ved slutten av denne modulen,
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øvelse 1 
 

30 minutter 

Øving på nytelsestilnærmingen  
 

 
 
 

Del deltakerne inn i grupper på tre personer. En person praktiserer nytelsestilnærmingen som 
tjenesteyter, en er klienten og den tredje er observatør. 

 
Hver gruppe bestemmer hvilket SRH-scenario de vil spille ut (det er best å gjøre det enkelt). 
Etter de har valgt scenariet, starter den første runden. Observatøren kan ta notater. 

 
Etter fem minutter diskuterer alle tre øvelsen og deretter bytter gruppemedlemmene roller. Det er 
tre runder, så hver deltaker får sjansen til å spille hver rolle. 

 
For hver rolle, be deltakerne vurdere følgende spørsmål: 

 
Tjenesteleverandør 

 
Før rollespillet og mens du lytter til klienten, vurder disse spørsmålene: 

 
► Hvilke budskap som legger vekt på seksuell nytelse vil du kommunisere til klienten, 

med hensyn til den spesifikke situasjonen? 
 

► Tenk på sammenhengene mellom seksuell helse, seksuelle rettigheter og seksuell nytelse 
(som de forholder seg til situasjonen som klienten står overfor). Hvordan kan du gi råd for å 
forsterke disse sammenhengene? Tenk på hvordan spørsmål om samtykke, trygghet, 
kommunikasjon/forhandlinger, selvbestemmelse, privatliv og/eller selvtillit er knyttet til 
seksuell nytelse i hvert enkelt tilfelle. 

 
Klient 

 
► Hvilke spørsmål knyttet til seksuell nytelse vil du diskutere i dette scenariet? 

 
► Hva vil få deg til å føle deg mer komfortabel med å snakke om seksuell nytelse i 

denne situasjonen? 
 

Observatør 
 

Mens du observerer rollespillet, vurder disse spørsmålene: 
 

► Hvordan språk har tjenesteyteren brukt? Var det tydelig, objektivt og sexpositivt? 
 

► Hva med kroppsspråket? 
 

► Hvordan reagerer klienten på nytelsestilnærmingen? 
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Øvelse 2   fortsetter ... 
Etter hver runde, vurder følgende diskusjonsspørsmål som en gruppe: 

 
1. Hvordan ble nytelsesstilnærmingen opplevd av både tjenesteyteren og klienten? 

 
2. Hvilke budskap gjenspeilte nytelsestilnærmingen? 

 
3. Hvilke alternative budskap kan en tjenesteyter gi for å introdusere 

nytelsestilnærmingen i diskusjon med klienten? 
 

4. Hvordan tror du Nytelsesbarometeret kunne hjelpe i denne rådgivningssituasjonen? 
 

Etter at rollespillene er ferdige, be gruppen diskutere disse spørsmålene i plenum: 
 

► Hva synes du var lett i rollespillene? 
 

► Hva var vanskelig? 
 

► Hvordan tror du at du kan forbedre bruken av nytelsestilnærmingen i tjenesteyting? 
 

Hvis deltakerne føler seg trygge på dette, kan de øve med noen mer komplekse kasusstudier. For 
å gjøre dette må fasilitatoren imidlertid ha mye erfaring med rollespill. 

 
 

Eksempler på kasusstudier 
Kasusstudie 1 

 
En 25 år gammel mann går til en lokal klinikk 
for å bli testet for HIV (han gjør dette 
rutinemessig). Han blir møtt av en HIV-
rådgiver, som tar en hurtigtest for HIV og gir 
en rådgivning før testingen. Klienten har i dag 
en kjæreste, som han alltid har brukt kondom 
med under sex, men nylig fortalte kjæresten at 
de burde gjøre det uten kondom fordi «det 
føles bedre». Klienten er usikker på dette og 
ønsker å diskutere det med rådgiveren. 

 
Kasusstudie 2 

 
En 20 år gammel kvinne går til legen sin. Hun 
forteller at hun nylig har begynt å ha sex med 
kjæresten. Så langt har de kun hatt vaginal 
sex, som hun ikke har hatt så mye glede av. 
Hun ønsker råd fra legen om hvordan hun kan 
snakke med kjæresten om denne saken, og 
om beskyttelse. 

 
Kasusstudie 3 

 
En 32 år gammel kvinne er gravid og går til 
rutinekontroll. Etter at hun er undersøkt, 
forteller hun gynekologen at hun vil ha sex, 
men hun og partneren er bekymret for sex 
under svangerskapet. Hun vil vite hvordan de 
kan unngå å skade babyen. 

 
Kasusstudie 4 

 
En 35 år gammel mann som lever med HIV 
møter legen sin for å få resultatet av den årlige 
kontrollen. Legen bekrefter at han har utmerket 
helse og at viruset fortsatt ikke kan oppdages, 
og dette har vært tilfellet de siste fem årene. 
Klienten forteller legen at han fortsatt bruker 
kondom sammen med partneren. De har 
imidlertid snakket om å ikke bruke dem lenger, 
siden viruset er uoppdagelig og partneren hans 
har fortalt ham at han liker analsex uten 
kondom mye bedre. Partneren vurderer også å 
starte med PrEP for ekstra beskyttelse. Mannen 
ønsker å snakke med legen sin om hvordan 
han skal takle spørsmålet om trygghet og 
nytelse med partneren sin. 
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TIPS 

 
 
 
 
 
 
 

for helsepersonell. For å 
innarbeide nytelsestilnærmingen effektivt i 
rådgivning knyttet til levering av SRH-
tjenester, husk at: 

 
Som helsepersonell må du vise frem en 
positiv holdning til seksualitet og det rike 
mangfoldet i seksuell nytelse. Dine 
holdninger med hensyn til 
seksualitet gjenspeiles i både verbale og 
ikke-verbale budskap, som gester, blikk, 
tonefall og uttrykk. 

 
For å bruke nytelsestilnærmingen er 
aktiv lytting avgjørende. Lytt til språket 
klienten bruker rundt seksualitet og 
nytelse. Ikke vær redd for å bruke tydelig 
og eksplisitt språk, i samsvar med 
klientens leseferdighetsnivå og behov. 

 
Det er alltid nyttig å øve på noen 
nøkkelbudskap og språk rundt seksuell 
nytelse. Jo mer komfortabel du føler deg 
med å snakke om seksuell nytelse, jo mer 
innarbeidet vil dette være i samtaler med 
klienter. 

 
Du trenger ikke utelukke informasjon om 
biologiske faktorer knyttet til seksualitet 
eller negative konsekvenser av sex. Den 
nytelsesbaserte tilnærmingen krever et 
skifte i budskap og holdninger med 
hensyn til menneskelig seksualitet: 
istedenfor å forsterke frykt og skam, 
fremmer den seksuell glede, 
tilfredsstillelse og nytelse. 

 
GABs definisjon av seksuell nytelse og 
Nytelsesbarometeret gir et rammeverk 
for å implementere nytelses-
tilnærmingen. De angir nøkkelelementer 
der seksuell helse, seksuelle rettigheter 
og seksuell nytelse henger sammen, og 
foreslår noen spørsmål som kan stilles 
for å ta opp disse sammenhengene i 
rådgivning for SRH-tjenester. Men det er 
opp til deg som tjenesteyter å være 
kreativ og tenke på andre 
sammenhenger mellom disse tre 
konseptene og måter å adressere dem 
på i rådgivningen du gir til klienter. 
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C. Blikk mot fremtiden og tanker om 
evaluering 
Denne delen ser på hvordan deltakerne kan sette det de har lært i 
opplæringen/workshopen ut i praksis. Den tar også for seg endringene 
som må finne sted i deres personlige og profesjonelle liv for at de skal 
fortsette å føle seg komfortable med å diskutere seksualitet og seksuell 
nytelse. Til slutt er noen aktiviteter skissert for å evaluere prosessen og 
resultater av opplæringen. 

Mål: 

Å utforske verdien av å inkludere seksuell nytelse i rådgivning og kommunikasjon i SRH-
tjenestelevering og planlegge viktige endringer som må finne sted. 

 
Å evaluere prosessen og resultatet av opplæringen/workshopen. 

 del 2. 
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 Modul 10  
 
 
 

Framtidsplaner og evaluering 
Denne økten ser på de viktigste punktene 
deltakerne har lært og hvordan de kan bruke 
denne læringen i fremtiden. 
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Ved slutten av denne modulen,

 
 

Identifisert de viktigste 
problemstillingene de har lært i 
løpet av workshopen. 

 

 
 

Evaluert workshopen. 
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A. Planlegging av 
fremtiden 

Nøkkelinformasjon 
► Til slutt i opplæringen/workshopen 

skal deltakerne oppmuntres til å 
reflektere over hvordan de kan 
bruke sine nye ferdigheter og 
kunnskaper i sine personlige og 
profesjonelle liv. 

 
► Det er viktig å være realistisk: Deltakerne 

må tenke på hva de kan oppnå på kort sikt. 
 

► Planleggingen bør fortrinnsvis være 
basert på læring fra workshopen. 

 
 
 
 

øvelse 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15 minutter 

Se til fremtiden Materialer: 
► Et postkort til hver deltaker 

 
 

► Oppsummer hver av modulene i workshopen. Forklar målene, innholdet og de tiltenkte 
resultatene; vis viktigheten av prosessen og dynamikken i workshopen. 

 
► Be deltakerne skrive navn og e-postadresse på kortet. 

 
► Be dem skrive ned og svare på de følgende tre spørsmålene: 

 
1. Hva har du lært i løpet av workshopen? 

 
2. Hva er det viktigste du tar med deg fra workshopen – noe du ikke vil glemme? 

 
3. Hva blir dine første skritt for å implementere det du har lært? 

 
► Be deltakerne lese det de skrev på kortet høyt. 

 
► Samle inn kortene og send dem tilbake til deltakerne etter en måned via posten eller e-post. 

 
 
 

  10  
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øvelse 2 
Plant et tre for 
fremtiden 

 
30 minutter 

 
Materialer: 
► Papir og blyanter 

 
 

► Be deltakerne tegne et tre. Gi et eksempel på en flippover. 
 

► Introduser øvelsen som ovenfor. 
 

► Ved røttene til treet, be deltakerne skrive ned disse ordene: seksuell helse, seksuelle 
rettigheter og seksuell nytelse. Disse røttene gir næring til treet. 

 
► På grenene, be deltakerne skrive ned disse ordene: personlig liv, yrkesliv, utdanning, 

arbeid med kolleger, osv. 
 

► Bladene på treet representerer aktivitetene som kan utføres på kort sikt. 
 

► Blomstene symboliserer visjonen: hva deltakerne ideelt sett ønsker å oppnå. 
 

► Be deltakerne – basert på det de har lært i løpet av workshopen – starte med blomstene i 
grenene (der de helst vil være); og beskriv deretter bladene (trinnene som trengs for å 
komme seg dit). 

 
► Be deltakerne dele og forklare trærne sine til en eller to andre deltakere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10  
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Eksempel: plant et tre for fremtiden 
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Prøve å 
introdusere 
seksuell nytelse i 
rådgivning 

Ha 

 

 

 
 

SEKSUELL 
HELSE 

SEKSUELL 
NYTELSE 

SEKSUELLE 
RETTIGHETER 

Personlig 

Yrkesm
essig Utdanning 

Samarbeid med 
kollegaer 
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B. Evaluering av workshopen 
Nøkkelinformasjon 

 

► De fleste evalueringer fokuserer kun på 
deltakernes reaksjoner og hva de har 
lært. Men det kan også være nyttig for 
fasilitatoren å få tilbakemelding på 
prosessen og metodikken for 
opplæringen. 

 
► Det kan være mer utfordrende å evaluere 

effekten eller resultatet av workshopen. Du 
må kanskje legge til rette for at deltakerne 
reflekterer over dette tre til seks måneder 
etter workshopen. 

 
► For å få innsiktsfull tilbakemelding, spør 

deltakerne åpne spørsmål, for eksempel: 
 

g Hva gjorde virkelig inntrykk som noe 
interessant, nytt, provoserende eller 
meningsfylt under denne workshopen? 

 
g Gi et eksempel på en endring du vil 

gjøre i arbeidet ditt eller en idé som du 
vil sette ut i praksis som resultat av 
denne workshopen? 

 
g Hvilken del av workshopen syntes 

du var mest nyttig for arbeidet ditt? 
 

g Hvilken del av workshopen mener du 
bør endres for å forbedre læringen? 

 
 
 

øvelse 1 
Muntlig tilbakemelding 

► Som fasilitator kan du evaluere 
workshopen på forskjellige måter: 

 
1. Under workshopen, etter hver 

økt/modul/dag, spør deltakerne: 
 

g Hva var aha-øyeblikket ditt? 
 

g Hva lærte du som var nytt og som du 
ikke vil glemme? 

 
g Hva vil du vite mer om? 

 
2. På slutten av workshopen kan du 

gjennomføre en av de følgende 
øvelsene for å få muntlig og/eller 
skriftlig tilbakemelding. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-15 minutter 

Materialer: 
► To stoler 
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► Plasser to stoler i midten av rommet: den ene er en «positiv stol» og den andre en 
«forbedringsstol». 

 
► Be deltakerne sette seg på begge stolene og del hva de likte (positiv stol) og hva som 

kunne vært bedre (forbedringsstol). 

TIPS 
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øvelse 2 
Skriftlig 
tilbakemelding 

 
10-15 minutter 

Materialer: 
► Kort og penner 

 
 
 
 

► Ved slutten av workshopen, gi hver deltaker et kort. Be dem skrive ned navn og 
e-postadresse. På kortet må hver deltaker svare på følgende spørsmål: 

 
g Hva har du lært i løpet av workshopen (maks tre ting)? 

 
g Hva er det viktigste du ikke vil glemme? 

 
g Hva har du størst ønske om å bruke i arbeidet ditt? 

 
► Etter at deltakerne har fylt ut kortet kan de dele det med andre og/eller i plenum. 

 
► Ta vare på kortene og send dem på e-post til deltakerne en eller to måneder senere. 
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10-15 minutter 

Materialer: 
► Utdelingsark og penner 

 
 
 
 

Del ut to ark med spørsmål om: 
 

1. Agenda/innhold 
 

2. Logistikk 
 

Inkluder spørsmål på hvert ark som kan besvares på en skala fra 1 (svært utilfredsstillende til 
4 (utmerket). 

 
► Spørsmål for 1. kan inkludere: 

 
g Var innholdet relevant for arbeidet ditt? 

 
g Fikk du mulighet til å dele dine erfaringer og kunnskap? 

 
g Hva synes du om måten workshopen ble tilrettelagt på generelt sett? 

 
g Hva synes du om kvaliteten på materialene som ble distribuert? 

 
g Ble de overordnede målene for workshopen oppfylt? 

 
Du kan legge til åpne spørsmål, for eksempel: 

 
g Hva var den mest nyttige økten i workshopen? Hvorfor? 

 
g Hva fungerte ikke så bra? Hvorfor? 

 
g Har du identifisert noen områder der du trenger mer opplæring og støtte? 

 
g Har du andre kommentarer eller forslag? 

 
► Spørsmål for 2. kan inkludere: 

 
g Hva synes du om lokalet? 

 
g Var du fornøyd med kaffe/lunsjpausene? 

 
g Hva med reise-/overnattingsarrangementene (hvis aktuelt)? 

 
For andre eksempler, se Vedlegg 1, side 104. 
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øvelse 3 
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Workshop-programmet trekker inn en rekke 
ulike metoder, en blanding av reflekterende 
øvelser, deltakende aktiviteter og store og små 
gruppediskusjoner. 

 
Vi forstår at dine arbeidsforhold kanskje ikke 
tillater mengden tid som kreves for dette 
opplæringsprogrammet. I så fall oppfordrer vi 
deg til å tilpasse programmet og lage 
workshops som passer forholdene til 
målgruppen din. 

 
Vi håper at vi har gitt et sterkt argument for 
en satsning på å inkludere seksuelt velvære 
og nytelse i levering av seksuelle- og 
reproduktive helsetjenester. Som du har sett, 
ligger det store muligheter til å innarbeide 
nytelsestilnærmingen i levering av SRH-
tjenester. 
 
Dette begynner med deg: å trekke dine 
kolleger, studenter, lærere, forelesere og 
praktikere sammen for å identifisere synergier 
og sammenhenger som vil gjøre det mulig å 
innarbeide nytelsestilnærmingen på en rekke 
måter på tvers av programmer og 
intervensjoner. Det å åpne en dialog om 
seksuell nytelse – innenfor et rammeverk av 
seksuelle rettigheter og seksuell helse – kan 
styrke individer og lukke opp mange fordeler 
for par og lokalsamfunn. 

del  
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Vedlegg 1: 
Utdelingsark og 
øvelser for moduler 
Modul 2: Utpakking av 
seksualitet, seksuell 
helse, seksuelle 
rettigheter og seksuell 
nytelse 
1. Introduksjon til arbeidsdefinisjoner 

 
Seksualitet er «et sentralt aspekt ved å være 
menneske gjennom hele livsløpet og omfatter 
sex, kjønnsidentiteter og -roller, seksuell 
legning, erotikk, nytelse, intimitet og 
reproduksjon. Seksualitet oppleves og 
uttrykkes i tanker, fantasier, ønsker, 
oppfatninger, holdninger, verdier, atferd, 
praksis, roller og forhold. Selv om seksualitet 
kan inkludere disse dimensjonene, er det ikke 
alle som alltid oppleves eller uttrykkes. 
Seksualitet påvirkes av samspillet mellom 
biologiske, psykologiske, sosiale, økonomiske, 
politiske, kulturelle, etiske, juridiske, historiske, 
religiøse og åndelige faktorer.» (WHO, 2006) 

 
Seksuell helse er «en tilstand av fysisk, 
følelsesmessig, mentalt og sosialt velvære 
med hensyn til seksualitet; det er ikke bare 
fravær av sykdom, dysfunksjon eller 
lidelser. Seksuell helse krever en positiv og 
respektfull tilnærming til seksualitet og 
seksuelle relasjoner, samt muligheten til å 
ha behagelige og trygge seksuelle 
opplevelser, fri for tvang, diskriminering og 
vold. For at seksuell helse skal oppnås og 
opprettholdes, må alle personers seksuelle 
rettigheter respekteres, beskyttes og 
oppfylles.» (WHO, 2006) 

 
Seksuelle rettigheter: «Oppfyllelsen av 
seksuell helse er knyttet til i hvilken grad 
menneskerettigheter respekteres, beskyttes og 
oppfylles. Seksuelle rettigheter omfatter visse 
menneskerettigheter som allerede er 
anerkjente i internasjonale og regionale 
menneskerettighetsdokumenter og andre 
enighetsdokumenter og i nasjonalt lovverk. 
Rettigheter som er avgjørende for å realisere 
seksuell helse inkluderer: 

► retten til likeverd og ikke-
diskriminering 

 
► retten til å være fri fra tortur eller grusom, 

umenneskelig eller nedverdigende 
behandling eller straff 

 
► retten til privatliv 

 
► retten til den høyeste oppnåelige 

standarden for helse (inkludert seksuell 
helse) og sosial trygghet 

 
► retten til å gifte seg, stifte familie og inngå 

ekteskap med de tiltenkte ektefellenes frie 
og fullstendige samtykke, og til likestilling i 
og ved oppløsning av ekteskapet 

 
► retten til å bestemme antallet på, og 

aldersavstanden mellom barna sine 
 

► rettene til informasjon, så vel som 
utdanning 

 
► rettene til menings- og ytringsfrihet, og 

 
► retten til effektive rettsprosesser for 

brudd på grunnleggende rettigheter. 
 

Ansvarlig utøvelse av menneskerettigheter 
krever at alle mennesker respekterer 
hverandres rettigheter. Anvendelsen av 
eksisterende menneskerettigheter med 
hensyn til seksualitet og seksuell helse utgjør 
seksuelle rettigheter. Seksuelle rettigheter 
beskytter alle menneskers rettigheter til å 
oppfylle og uttrykke sin seksualitet og å nyte 
god seksuell helse, med behørig hensyn til 
andres rettigheter og innenfor et beskyttende 
rammeverk mot diskriminering.» (WHO, 
2006, oppdatert 2010) 

 
Seksuell nytelse: «Seksuell nytelse er den 
fysiske og/eller psykologiske 
tilfredsstillelsen og gleden som kommer fra 
individuelle eller delte erotiske opplevelser, 
inkludert tanker, drømmer og autoerotisme. 
Selvbestemmelse, samtykke, trygghet, 
privatliv, selvtillit og evnen til å 
kommunisere og forhandle seksuelle 
relasjoner er nøkkelfaktorer for at nytelse 
kan bidra til seksuell helse og velvære. 
Seksuell nytelse bør utøves innenfor en ramme 
av seksuelle rettigheter, særlig rettighetene til 
likeverd og ikke-diskriminering, autonomi og 
kroppslig integritet, samt retten til den høyest 
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oppnåelige helsestandarden og ytringsfrihet. 
Opplevelsene av menneskelig seksuell nytelse 
er mangfoldig, og seksuelle rettigheter sikrer at 
nytelse er en positiv opplevelse for alle berørte, 
og at den ikke oppnås ved å krenke andre 
menneskers menneskerettigheter og velvære.» 
(GAB, 2016) 

 

Modul 3: Personlige og 
faglige refleksjoner: 
holdninger, verdier og ideer 
Utsagn: 

 
► Det er lettere for menn å oppleve seksuell 

nytelse enn kvinner 
 

► God sex er spontan 
 

► God sex bør ende i en orgasme 
 

► Sex = samleie 
 

► Penisstørrelse er viktig for å gi og motta 
seksuell nytelse 

 
► Menn trenger ereksjon for å ha sex 

 
► Menn vil ha mer sex enn kvinner 

 
► Seksuelle forhold bør kontrolleres, for 

eksempel burde ikke unge mennesker ha 
sex før ekteskap 

 
► Homofile menn har flere seksuelle 

partnere enn heterofile menn 
 

► Å ha flere seksuelle partnere innebærer at 
personen er «høyrisiko» 

 
► Sex er en frivillig handling mellom voksne 

 
► Når du har et godt seksuelt forhold, bør du 

ikke onanere. 

Modul 4: Risikobasert 
tilnærming vs. 
nytelsesbasert 
tilnærming i fremming av 
seksuell helse. 
Øvelse 1: Spørsmål til diskusjon etter 
videoer 

 
► I hvilken video var den nytelsesbaserte 

tilnærmingen mest tydelig? I hvilken var den 
risikobaserte tilnærmingen mest tydelig? 
Hvorfor? 

 
► Hvilken video var vanskelig å plassere på 

en side av risiko-/nytelsesspekteret? 
Hvorfor? 

 
► Hvilke elementer av den risikobaserte 

tilnærmingen så du i videoene som 
rangerte lavest? 

 
► Hvilke elementer av den nytelsesbaserte 

tilnærmingen så du i videoene som 
rangerte høyest? 

 
► Hva er viktigere som budskap – 

lystbetont sex eller tryggere sex? Eller 
begge? 

 
Øvelse 2: Utforming av budskap basert 
på begge tilnærminger 

 
► Hvert lag utvikler tre til fem budskap i 

punkter ved bruk av både den 
risikobaserte og den nytelsesbaserte 
tilnærmingen for et emne som blir tilfeldig 
tildelt. Noen emner som kan brukes i 
denne øvelsen kan være: 

 
g Kondombruk 

 
g Seksuelt mangfold 

 
g Seksuelle forhold i ungdomsårene 

 
g Seksuell vold 

 
g Prevensjon 

 
► Hver gruppe presenterer sine budskap, 

etterfulgt av en plenumsdiskusjon. 
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Modul 5: Grunnleggende om språk og språkbruk 
Øvelse 2: Bruk/unngå 

 
Fyll inn: 

 

Unngå Bruk 

Gutter og jenter Folk av alle kjønn – prøv å unngå binære 
beskrivelser av kjønn 

Promiskuitet 
 

Jomfrudom/abstinens 
 

Sex = penis i vagina/anus 
 

Risikabel atferd og kritisk språk 
 

Antakelser om at noen sexhandlinger er rare Omfavn et åpent, aksepterende syn på 
menneskers ulike identiteter og preferanser 
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Modul 6: Nytelsesbarometeret 
 
 

Tenk på alle dine seksuelle relasjoner i løpet av de siste 12 månedene  
og legg inn poengsummer til følgende spørsmål: 

Fysisk og 
psykisk 

tilfredsstillelse 
/ nytelse 

Selv-
bestemmelse 

Samtykke Trygghet Privatliv Selvtillit Kommunikasjon 
/ forhandling 

Fra 1 til 10, 
hvor mye likte 

du/hvor 
fornøyd var du 

med dine 
seksuelle 

opplevelser de 
siste 12 

månedene? 

Fra 1 til 10, 
hvor mange 

av disse 
seksuelle 

relasjonene 
valgte du fritt 

å ha? 

Fra 1 til 10, av 
alle tingene du 

gjorde med 
din(e) seksuelle 
partner(e), hvor 
mange gikk du 
spesifikt med 

på? 

Fra 1 til 10, 
hvor trygg 

følte du deg i 
dine seksuelle 

forhold? 

Fra 1 til 10, 
hvor mye 

privatliv hadde 
du i alle dine 

seksuelle 
opplevelser? 

Fra 1 til 10, 
hvor trygg følte 

du deg på 
å uttrykke deg 
med partner(e) 
mens du har 

sex? 

Fra 1 til 10, 
hvordan vil du 

vurdere kvaliteten 
på 

kommunikasjonen 
og forhandlingen 
(angående det du 
ville og ikke ville 

gjøre) med 
partneren(e) 

din(e)? 

 
 
 

Selvbestemmelse 

10 
 
 
 

Fysisk og psykisk 
tilfredsstillelse / nytelse 

 
Samtykke 

 
 
 
 

0 
 

Kommunikasjon / 
forhandling 

Trygghet 

 
 
 
 
 

Selvtillit                                        Privatliv 

 

1
0 

5 

1
0 

5 
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Modul 7: Kasusstudier om 
implementering av 
nytelsestilnærmingen i 
SRH-rådgivning 
For hver kasusstudie du leser, tenk på og 
diskuter følgende: 

 
► Hva er de sterkeste/tydeligste koblingene 

mellom seksuell helse, seksuelle 
rettigheter og seksuell nytelse du kan 
tenke deg? 

 
► Hvilke spørsmål kan du stille klienten som 

er omtalt i kasusstudiene for å ta opp 
disse koblingene under rådgivning? 

 
1. Kasusstudie: SOI-testing 
og/eller kondombruk 

 
En 20 år gammel mann kommer inn på en 
klinikk for å spørre om et mulig SOI-symptom. 
Han forteller rådgiveren at han er veldig 
engstelig på grunn av en kvise som har dukket 
opp på penisen hans. Han avslører at han har 
hatt analsex med to mannlige partnere rundt 
hans alder, og at han ikke brukte kondom hele 
tiden. 

 
2. Kasusstudie: Kondombruk 

 
En 19 år gammel kvinne kommer inn på en 
klinikk for seksuell helseveiledning. Hun 
forklarer legen at kjæresten hennes ikke vil 
fortsette å bruke kondomer fordi han sier at 
han ikke kan «føle henne» så mye når de 
bruker dem. Hun er bekymret fordi de kun har 
vært sammen i tre måneder og hun føler at de 
ikke har utviklet nok tillit til å slutte å bruke 
dem. Hun spør tjenesteyteren hvordan hun 
kan motivere partneren til å bruke kondom. 

 
3. Kasusstudie: Lever med HIV 

 
En 35 år gammel kvinne som lever med HIV 
snakker med legen sin under et årlig 
legebesøk. Hun forteller legen at hun ikke har 
hatt sex siden diagnosen hennes for to år 
siden. Hun har nylig møtt noen hun liker godt. 
Hun vil gjerne ha sex med ham, men vet ikke 
hvordan hun skal ta opp HIV-statusen 
hennes. 

4. Kasusstudie: 
Preeksponeringsprofylakse (PrEP) 

 
En 23 år gammel mann som går på PrEP 
kommer til en klinikk for medisinsk kontroll, 
hvor han rutinemessig blir testet for HIV og 
andre kjønnssykdommer. HIV-rådgiveren 
ved klinikken spør ham om han kombinerer 
kondom med PrEP. 
 Klienten opplyser om at han har hatt analsex 
med kjæresten uten kondom. 
 Han innrømmer å være i tvil om partneren 
hans er trofast.  Klienten nevner også at han 
ønsker å eksperimentere seksuelt med andre 
menn, men at han er redd for å diskutere 
dette med kjæresten. 

 
5. Kasusstudie: Prevensjonsmidler 

 
Et ungt par kommer til klinikken for å be om 
prevensjonsmidler. De hadde nylig sex for 
første gang. Selv om det var med samtykke, er 
jenta veldig nervøs og spør tjenesteyteren om 
det er normalt å ha smerter første gang og om 
det vil bli bedre. 

 
6. Kasusstudie: Abort 

 
En ung jente kommer til klinikken. Hun er gravid, 
men ønsker ikke å fortsette svangerskapet 
(abort er lovlig i landet hennes). Hun er veldig 
bekymret for at hun ikke vil kunne nyte sex etter 
aborten. 

 
7. Kasusstudie: Perinatal omsorg 

 
En kvinne kommer til klinikken. Hun har 
nettopp funnet ut at hun er gravid. Hun er glad, 
men veldig bekymret for forholdet sitt fordi hun 
er redd for å ha sex i tilfelle hun mister babyen. 

 
8. Kasusstudie: Overgangsalder 

 
En 60 år gammel kvinne kommer til klinikken. 
Sexlivet hennes med hennes mannlige partner 
har vært veldig bra under deres 25 år lange 
forhold, men hun føler nå at sex under og etter 
overgangsalderen har blitt mindre nytelsesfullt, 
og at sexlysten hennes er lavere. Hun er 
bekymret for at dette vil påvirke forholdet 
hennes. 
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Modul 8: Overvinne frykt 
og ta opp pinlige spørsmål 
Øvelse 2: Forstå komfortsonene dine 

 
Les de følgende situasjonene og tenk over 
hvor komfortabel du ville følt deg med å gi råd 
til noen i den aktuelle situasjonen: 

 
► Sex mellom to 13-åringer. 

 
► Sex mellom en 40 år gammel mann og 

en 17 år gammel jente. 
 

► Sex mellom to menn. 
 

► En gravid kvinne som søker abort etter 
sex med en uforpliktende partner. Dette 
er hennes tredje abort. 

 
► En sexarbeider som ikke bruker kondomer. 

 
► Noen som har et utenomekteskapelig 

forhold. 
 

Tenk deg en linje som går fra 1 til 10, hvor 1 = 
jeg ville føle meg helt avslappet og 10 = jeg 
ville opplevd det som skikkelig ubehagelig. 
Hvor vil du plassere deg selv langs denne 
tiltenkte linjen? 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Tenk over de følgende spørsmålene: 
 

► Hvorfor plasserte du deg der? 
 

► Hva kunne hjulpet deg til å føle deg 
mer komfortabel i disse scenariene? 

 
► Hvordan kan du støtte folk i disse 

situasjonene til å ha den beste sexen de 
kan og nyte seksualiteten sin uten å 
skade seg selv eller andre? 

Modul 9: Implementing av 
en nytelsesbasert 
tilnærming 
Øvelse 1: Øv på tilnærmingen 

 
Del inn i grupper på tre. For hver runde prøver en 
person tilnærmingen som tjenesteleverandør, en 
annen som klient og den tredje er observatør. 

 
Vurder følgende spørsmål for hver rolle: 

 
► Tjenesteleverandør 

 
g Hvilke budskap som legger vekt på 

seksuell nytelse vil du kommunisere 
til klienten, med hensyn til den 
spesifikke situasjonen? 

 
g Tenk på sammenhengene mellom 

seksuell helse, seksuelle rettigheter og 
seksuell nytelse (slik de forholder seg til 
situasjonen som klienten står overfor). 
Hvordan kan du gi råd for å forsterke 
disse sammenhengene? Tenk på 
hvordan spørsmål om samtykke, 
trygghet, kommunikasjon/forhandlinger, 
selvbestemmelse, privatliv og/eller 
selvtillit er knyttet til seksuell nytelse i 
hvert enkelt tilfelle. 

 
► Klient 

 
g Hvilke spørsmål knyttet til seksuell 

nytelse vil du ta opp i dette 
scenariet? 

 
g     Hva vil få deg til å føle deg mer 

komfortabel med å snakke om 
seksuell nytelse i denne situasjonen? 

 
► Observatør 

 
Mens du observerer rollespillet, vurder: 

 
g Hvordan språk har tjenesteyteren 

brukt? Var det tydelig, objektivt og 
sexpositivt? 

 
g Hva med kroppsspråket? 

 
g  Hvordan reagerer klienten på 

nytelsestilnærmingen? 

Helt 
rolig Skikkelig 

ubehagelig 
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Eksempler på kasusstudier 

Kasusstudie 1 

En 25 år gammel mann går til en lokal klinikk 
for å bli testet for HIV (han gjør dette 
rutinemessig). Han blir møtt av en HIV-
rådgiver, som utfører en hurtigtest for HIV og 
gir en rådgivning før testingen. Klienten har i 
dag en kjæreste, som han alltid har brukt 
kondom med under sex, men nylig fortalte 
kjæresten at de burde gjøre det uten kondom 
fordi «det føles bedre». Klienten er usikker på 
dette og ønsker å diskutere det med 
rådgiveren. 

 
Kasusstudie 2 

 
En 20 år gammel kvinne går til legen sin. Hun 
forteller at hun nylig har begynt å ha sex med 
kjæresten. Så langt har de kun hatt vaginal 
sex, som hun ikke har hatt så mye glede av. 
Hun ønsker råd fra legen om hvordan hun kan 
snakke med kjæresten om denne saken, og 
om beskyttelse. 

 
Kasusstudie 3 

 
En 32 år gammel kvinne er gravid og går til en 
rutinekontroll. Etter at hun er undersøkt, 
forteller hun gynekologen at hun vil ha sex, 
men hun og partneren er bekymret for sex 
under svangerskapet. Hun vil vite hvordan de 
kan unngå å skade babyen. 

 
Kasusstudie 4 

 
En 35 år gammel mann som lever med HIV 
møter legen sin for å få resultatet av den årlige 
kontrollen. Legen bekrefter at han har utmerket 
helse og at viruset fortsatt ikke kan oppdages, 
og dette har vært tilfellet de siste fem årene. 
Klienten forteller legen at han fortsatt bruker 
kondom sammen med partneren. 
De har imidlertid snakket om å ikke bruke dem 
lenger, siden viruset er uoppdagelig og 
partneren hans har fortalt ham at han liker 
analsex uten kondom mye mer. Partneren 
vurderer også å starte med PrEP for ekstra 
beskyttelse. Mannen ønsker å snakke med 
legen sin om hvordan han skal takle 
spørsmålet om trygghet og nytelse med 
partneren sin. 

Modul 10: Planlegging 
fremover og evaluering 
Øvelse 1: Se til fremtiden 

 
Spørsmål: 

 
1. Hva har du lært i løpet av 

workshopen? 
 

2. Hva er det viktigste du tar med deg fra 
workshopen – noe du ikke vil glemme? 

 
3. Hva blir dine første skritt for å 

implementere det du har lært? 
 

Øvelse 2: Plant et tre for fremtiden 
 

► Tegn et tre. 
 

► Ved røttene til treet, skriv ned disse 
ordene: seksuell helse, seksuelle 
rettigheter og seksuell nytelse. Disse 
røttene gir næring til treet. 

 
► Skriv ned disse ordene på grenene: 

personlig liv, yrkesliv, utdanning, arbeid 
med kolleger osv. 

 
► Bladene på treet representerer 

aktivitetene som kan utføres på kort sikt. 
 

► Blomstene symboliserer visjonen: hva du 
ideelt sett ønsker å oppnå. 
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Eksempel: plant et tre for fremtiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Prøve å 
introdusere 
seksuell nytelse 
i rådgivning 

Ha 

 

 

 
 

SEKSUELL 
HELSE 

SEKSUELL 
NYTELSE 

Videre 

Personlig Yr
ke

sm
es

sig
 

 SEKSUELLE 
RETTIGHETER 

Videre utdanning/ 
utvikling 

Samrabeid med 

kollegaer 
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Øvelse 3: Evaluering 
 

Inkluder spørsmål på hvert ark som kan besvares på en skala fra 1 (svært utilfredsstillende) 
til 4 (utmerket). 

 
► Var innholdet relevant for arbeidet ditt? 

 
1. 2. 3. 4. 

 
 

► Fikk du mulighet til å dele dine erfaringer og kunnskap? 
 

1. 2. 3. 4. 
 
 

► Hva synes du om måten workshopen ble tilrettelagt på generelt sett? 
 

1. 2. 3. 4. 
 
 

► Hva synes du om kvaliteten på materialene som ble distribuert? 
 

1. 2. 3. 4. 
 
 

► Ble de overordnede målene for workshopen oppfylt? 
 

1. 2. 3. 4. 
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Vedlegg 2A: Å 
snakke om seksuell 
nytelse med kvinner 
under 
gynekologiske 
undersøkelser 
Å snakke med klienter om sex er en normal del 
av en gynekologisk undersøkelse eller 
konsultasjon. Gjennomføring av undersøkelser 
av kvinners bryster eller bekkenområder kan gi 
kvinner en mulighet til å lære om kroppen sin 
og diskutere eventuelle bekymringer de måtte 
ha. Se eksempelet nedenfor for veiledning i 
gjennomføring av undersøkelser. 

 
Bruk av speil i konsultasjoner kan bidra til å 
utdanne kvinner om kroppen deres. For kvinner 
som har gjennomgått bekken- eller 
kjønnsoperasjoner, kan dette hjelpe dem med å 
gjenopprette kontakten med kroppen i en trygg 
situasjon. 

 
Enhver tilstand som påvirker brystene eller 
bekkenområdet kan påvirke en kvinnes 
følelse av seksuell selvtillit, hennes følelser 
om kroppen sin og hennes relasjoner. 

 
Ikke alle kvinner som søker gynekologisk 
rådgivning vil snakke om sex. Helsepersonell 
bør imidlertid spørre om sex og være forberedt 
på å snakke om dette hvis klienten ønsker det. 
Når emnet er tatt opp, kan noen kvinner svare; 
andre kanskje ikke. 

 
Når du arbeider med kvinner med mulige eller 
diagnostiserte gynekologiske tilstander er 
tjenesteyterens rolle å hjelpe til med å håndtere 
de fysiske symptomene til tilstanden hennes og 
hvordan de kan påvirke hennes psykologiske 
velvære og forholdet hennes (inkludert seksuelt 
forhold, hvis hensiktsmessig). 

 
Spørsmål å stille klienten 

 
► Å snakke om sex under undersøkelsen kan 

hjelpe tjenesteyterne med å identifisere 
områder med smerte og ubehag som 
kvinnen føler. 
Det gir også klienten tilgang til den 
helhetlige omsorgen, behandlingen og  

støtten som hun trenger. Spørsmål som 
helsepersonell kan stille, inkluderer: 

 
g         Er du i et seksuelt forhold for øyeblikket? 

Hvordan står det til med det? 
 

g       Har du noen utfordringer i forholdet ditt 
for øyeblikket – fysiske eller 
følelsesmessige? 

 
g Har du vondt under sex? Fortell 

klienten at fysisk smerte kan forårsake 
følelsesmessig eller psykisk smerte. 

 
g Hvis ja, hvilken innvirkning har 

dette på sexlivet ditt? 
 

g Hvordan var sexlivet ditt før 
tilstanden din startet? 

 
► Tjenesteyteren kan prøve å reflektere 

tilbake til klienten hvordan hun høres ut 
med hensyn til sine fysiske symptomer, for 
eksempel: Du høres veldig trist ut på grunn 
av det? Du høres ut som du har det greit 
med det? Er det et problem for deg og 
partneren din? 

 
► Når klienter bestiller time, vil 

tjenesteyteren kanskje foreslå at de 
skriver ned spørsmål de ønsker å stille, 
inkludert spørsmål som kan føles 
vanskelige eller pinlige å si høyt. Noen – 
men ikke alle – kvinner kan føle at dette 
er lettere. 

 
► Klienter kan føle det er ubehagelig når de 

snakker om sex og eventuelle problemer 
de opplever. Tjenesteleverandør kan 
prøve å berolige dem ved å stille enkle 
spørsmål som introduserer temaet sex, 
for eksempel: 

 
g Har du noen spørsmål du vil stille? 

Du kan spørre meg hva du vil! Selv 
om det virker litt dumt eller som om 
det ikke har noe med tilstanden din 
å gjøre. 

 
g Ikke vær flau – jeg hører alle slags 

ting i jobben min. Dessuten er det 
jobben min å snakke med folk om 
kropper, forhold, sex og slike ting. 
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For symptomatiske klienter og kvinner 
under behandling 

 
► Å kjenne til de seksuelle bivirkningene 

av spesielle tilstander og behandlinger 
kan hjelpe kvinner til å forstå hva det er 
som skjer i kroppene deres, og de kan føle 
at de har mer kontroll. 

 
► Tjenesteyterne kan hjelpe ved å tilby 

kvinner informasjon (brosjyrer, nettsteder 
og støttegrupper) og skape muligheter hvor 
de kan stille spørsmål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjennomføring av undersøkelser 
 

► Et speil kan brukes i gynekologiske 
undersøkelser. Mens tjenesteyteren ser 
direkte på vulva og skjeden, holder klienten 
speilet og ser på refleksjonen. Dette betyr 
at verken helsepersonellet eller klienten ser 
på hverandre, noe som kan bidra til at 
klienten har det mer behagelig. 

► Under gjennomføringen av undersøkelsen 
kan tjenesteyteren peke ut de forskjellige 
anatomiske delene for klienten, som for 
eksempel ytre og indre kjønnslepper, 
klitorishetten og klitoris. Forklar at den 
eneste funksjonen til klitoris er å gi 
nytelse og at den inneholder rundt 8000 
nerveender. 

 
► Deretter kan tjenesteyteren peke ut 

urinrørsåpningen og skjedeåpningen. 
Forklar at sekretkjertler ved inngangen til 
skjeden er en sekundær kilde til smøring og 
at smøring først og fremst kommer fra 
innsiden av skjeden. 

 
► Tjenesteyteren kan be klienten visualisere 

skjeden som en munn. Når hun legger 
fingeren på vaginalgulvet, kan 
tjenesteyteren sammenligne dette med 
tungen i munnen. Deretter kan hun flytte 
fingeren til sideveggen, som kan 
sammenlignes med innsiden av kinnet. Til 
slutt kunne hun ta på den fremre veggen, 
som kan sammenlignes med munntaket. 

 
► På denne måten blir klienten mye mer kjent 

med skjeden sin, og det kan hjelpe henne 
med å utforske seg selv eller sammen med 
partneren. Å ha bilder av kjønnsorganer 
tilgjengelig vil gjøre det mulig for kvinnen å 
se hva tjenesteyteren undersøker. Eller bruk 
et speil! 

 
Videre lesning 
Scarleteen «Innies & outies: The vagina, 
clitoris, uterus and more». 
https://www.scarleteen.com/es/article/bodies/in
nies_outies_the_vagina_clitoris_uterus_and_m
ore  

 
Vulva og kjedens anatomi: 
https://vulva.no/pasient/om-vulva-og-
sex/anatomi/  

 

Hun bør fortelle partneren 
om hvordan hun føler seg og hvordan 
han/hun kan hjelpe henne med å 
håndtere endringene som hun opplever. 
Det kan være enkle ting de kan prøve 
sammen, for eksempel å bruke 
glidemiddel for å lette tørrhet i skjeden  
og forbedre følelsen, eller å endre 
posisjon for å gjøre sex mer behagelig  
og godt. 
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Vedlegg 2B: Å 
svare på klienters 
bekymringer rundt 
kjønnslemlestelse 
og nytelse 
► Det finnes et bredt spekter av praksiser for 

kvinnelig kjønnslemlestelse (KLL), med en 
rekke betydninger knyttet til ulike kulturer 
og samfunn.15  De fleste prosedyrer 
etterlater en viss grad av arrvev, som kan 
gjøre sex ubehagelig og smertefullt for 
noen kvinner. Infibulasjon 
(kjønnslemlestelse type tre) innsnevrer 
skjedeåpningen til en stor grad. Dette kan 
forårsake betydelig smerte for noen 
kvinner under samleie. Noen 
kvinner føler seg også deprimerte eller 
traumatiserte av opplevelsen og vil kanskje 
ikke la noen – helsepersonell eller partner 
– se på eller ta på det arrede området. Det 
kan være nyttig å snakke om nytelse for 
kvinner som har blitt kuttet. Det kan være 
vanskelig for dem å nyte sex, siden 
åpningen som gjenstår er for liten til at en 
penis kan komme inn uten smerte. Likevel 
rapporterer noen kvinner at de har et 
nytelsesfullt sexliv selv med denne typen 
kutt. 

► For andre kjønnslemlestelseskategorier vil 
kvinner finne det vanskeligere å oppnå 
orgasme enn kvinner som ikke har blitt 
kuttet, da mange kvinner lettest kan oppnå 
dette ved å stimulere klitoris. Men det betyr 
ikke at dersom en kvinnes ytre klitoris er 
fjernet, så kan hun ikke få orgasme: den 
ytre delen av klitoris er bare en liten del av 
et mye større organ. Med en forståelsesfull 
og tålmodig partner burde kvinner kunne 
oppnå orgasme. Dette handler om å 
eksperimentere for å se hva som føles bra. 

 
► Forskning på kvinner som har opplevd 

kjønnslemlestelse tyder på at noen kvinner 
tror at det å bli kuttet øker deres egen og 
deres (mannlige) partners glede av sex.16  I 
små studier av innvandrerkvinner fra 
Somalia 17  og Afrikas horn18   

 rapporterer de fleste kvinner at de synes 
penetrerende sex er behagelig og er i stand 
til å oppleve orgasme. Annen forskning 
med somaliske og sudanesiske 
migrantkvinner som bor i Storbritannia 
tyder på at kvinner ikke liker penetrerende 
sex, men opplever nytelse fra å kysse, 
kose og stimulere erogene soner som 
lår, bryster og lepper.19 

 
► Studier som viser at kvinner som har 

gjennomgått KLL kan og vil oppleve 
nytelse under sex, kan være forvirrende 
for kulturer som ikke støtter slik praksis. For 
rådgivere som jobber med kvinner som har 
opplevd kjønnslemlestelse betyr dette å 
starte med å prøve å forstå kvinnens 
følelser for  kroppen sin og sine seksuelle 
relasjoner, og hvordan hun reflekterer over 
og forstår opplevelsen av å ha blitt kuttet. 

 
► Hvis klienten sier at det å ha sex er 

vanskelig og utløser negative minner og 
responser, men likevel ønsker å være intim 
med partneren sin, kan tjenesteyteren 
spørre: 

 
g Har du snakket med partneren 

din om dette? Hva sier han/hun? 
 

g     Når får du disse følelsene? Er de knyttet 
til en bestemt følelse eller handling? 

 
g Hva gjør du og partneren din for å vise 

hverandre kjærlighet og hengivenhet 
på måter som ikke er seksuelle? 

 
g Vi har snakket mye om seksuelle 

opplevelser som har vært voldelige og 
smertefulle for deg. Jeg lurte på om du 
også har hatt seksuelle opplevelser 
som du har hatt glede av? 

 
► Noen ganger kan det være vanskelig for 

kvinner som har vært gjennom 
kjønnslemlestelse å tenke på å ha sex. 
Kvinnen kan være bekymret for at det vil 
være smertefullt på grunn av arret eller at 
de kanskje ikke får orgasme hvis den ytre 
delen av klitoris er fjernet. Det kan hjelpe 
å forklare a det er umulig å fjerne klitoris 
helt. Den delen av klitoris som vi kan se 
hos kvinner som ikke har blitt 
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kuttet er bare en liten del av organet som 
fortsetter innover i kroppen. Noen kvinner 
(de som har og de som ikke har blitt kuttet) 
opplever at det kan være veldig behagelig å 
stimulere området rundt klitoris, de ytre 
kjønnsleppene eller inne i skjeden. 
Tjenesteyter kan dra nytte av å bruke 
figurer eller tegne en omtrentlig skisse 
mens de snakker. 

 
► Klienter kan dra nytte av å samtale om 

måter å berøre og være intime på som 
de liker, og de kan utforske om de ville 
føle seg komfortable med å se hva som 
føles bra ved å ta på seg selv, eller 
involvere en partner. Overlevende etter 
kjønnslemlestelse kan dra nytte av å 
snakke med eller lese historiene til 
andre kvinner som har blitt kuttet for å 
forstå bredden av seksuelle 
opplevelser. 
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