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Helse og levekår blant 

lesbiske, homofile og bifile i Norge

• Likhetene i levekår mellom lesbiske, homofile og 
bifile i Norge sammenliknet med heterofile er større 
enn forskjellene

• Et mindretall av lesbiske, homofile og bifile i Norge 
viser tegn til marginalisering i form av større 
symptombelastning vedrørende helse, noe lavere 
livstilfredshet, flere negative erfaringer på 
arbeidsplass og studiested og mindre åpenhet om sin 
seksuelle orientering

• Situasjonen for bifile kvinner og menn fortjener 
særlig oppmerksomhet

Anderssen N, Malterud K, red. Seksuell orientering og levekår. 
Bergen: Uni Helse, 2013

Hvorfor trenger vi slik kunnskap?

• Sårbarhet og marginalitet kan gi 

helsebelastning, men også styrke

• Fokuserer vi kun på likheter, kan vi 

usynliggjøre det spesielle

• Fokuserer vi kun på forskjeller, kan vi bidra til 

sykeliggjøring og stereotypier

• Alle trenger helsetjenester som stemmer best 

mulig overens med den man er og de behov 

man har

“Although Norway is a highly egalitarian country with a free, 

universal healthcare system, this study indicates that surgery and 

radical and palliative radiotherapy were under-used among the 

elderly, those with a lower socioeconomic status and those living 

in certain health trusts.”

Klassiske sosiale variabler 

for sårbarhet

• SES – inntekt, utdanning

• Kjønn

• Alder

• Etnisitet

• Skjebne?

– «Jeg vil heller være rik og frisk om sommeren enn fattig og 
syk om vinteren»

• Pasienter er en sårbar gruppe!
– Legitime subjektposisjoner: autonom, ansvarlig, samvalg, 

borger, forbruker -?

Henriksen AH.

Sosial ulikhet i helse
• Sosial ulikhet i helse

– Poverty, inequality, and the causes of the 
causes

Marmot M. Social determinants of health 
inequalities. Lancet. 

• Social determinants of health

– the social gradient, stress, early life, social 
exclusion, work, unemployment, social 
support, addiction, food, transport

Wilkinson R, Marmot M, eds. Social determinants 
of health. The solid facts. World Health 

Organization Europe; 2003

• Innsatsområder for å utjevne sosiale 
helseforskjeller I Norge

1. Redusere sosiale forskjeller som bidrar til 
helseforskjeller

2. Redusere sosiale forskjeller i helseatferd 
og bruk av helsetjenester

3. Målrettet innsats for sosial inkludering

4. Utvikle kunnskap og sektorovergripende 
verktøy

HOD. Nasjonal strategi for å utjevne sosiale 
helseforskjeller. 2007
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Egen forskningserfaring 

fra ulike sårbare grupper 

• Kvinners helse - kjønn

• Medisinsk uforklarte helseplager - diagnose

• Fedme - kroppsbilde

• Sykefravær – arbeidsliv

• Alkohol – livsstil

• Døden – eksistensielt

• LHBT – seksuell orientering

Metodiske utfordringer

Metodiske utfordringer

• Kunnskap om omfang og fordeling krever 

representative utvalg der undergrupper er 

tilstrekkelig godt representert

• Rekruttering av usynlige og stigmatiserte 

målgrupper kan være krevende

• Begrepsbruk og teori

• Respekt for målgruppens selvforståelse

Noen spørsmål vi kan stille oss

• Bidra til frigjøring?

• Mikrofonstativ?

• Stereotypier på gruppenivå?

• Representasjon?

• Ukritisk overinvolvering – going native

• Pasientforeninger - brukermedvirkning

Hva har jeg lært?

• Rettferdighet

– Kunnskap er makt og skal deles

• Best mulig helse og helsetjeneste til flest mulig

• Kunnskap

– Vi forstår det vanlige bedre når vi ser på det 

uvanlige

• Sykdomsbegrepet?

• Arbeidslinja

• Legitim rusatferd

HVORDAN KAN HELSETJENESTEN
BIDRA TIL Å GJØRE

SÅRBARHET TIL STYRKE?


