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126 år for fellesskap, helse og likestilling



I ett av verdens rikeste og mest likestilte land…



Norske Kvinners Sanitetsforening 
2022

- Norges største kvinneorganisasjon

- 43.000 medlemmer

- 600 lokalforeninger

❖ Frivillighet innenfor folkehelse, integrering, beredskap, barn 
og unge og vold 

❖ Ideell aktør - eier og driver i overkant av 45 virksomheter – fra 
vugge til grav

❖ Forskningsaktør



Hvordan jobber vi med kvinnehelse? 

• Forebygger gjennom aktivitet

• Forskningsaktør

• Utvikler egne tilbud

• Setter søkelys på

• Samarbeider bredt!

• Politisk påvirkningsarbeid



N.K.S. Kvinnehelsehus

Målsetning:
✓ øke kvinners helsekompetanse
✓ sikre likeverdige helsetjenester 
✓ være en åpen møteplass i trygge former
✓ fremme samarbeid mellom organisasjoner, 

kommune- og spesialisthelsetjeneste

Forventet resultat:
✓ styrke kvinners helse, livskvalitet og nettverk
✓ mindre trykk på helsetjenesten 
✓ økt samfunnsdeltagelse 



Hvorfor N.K.S. Kvinnehelsehus 
som et supplement til det offentlige 

✓ Lite kunnskap om kvinners helse
✓ Lite kunnskap om ulike kulturer i helsetjenesten
✓ Sosiale ulikheter i helse
✓ Sammensatte lidelser i en spesialisert helsetjeneste?

✓ 3 års periode: Bergen (i gang), Trondheim, Kristiansand, Oslo, 
Drammen og Lørenskog



Hva mener vi med N.K.S Kvinnehelsehus?
Nasjonalt konsept

En overbygning og en felles arena for 
lokale tiltak

Supplement til det offentlige

Et tiltak som skal styrke mor og barns 
helse

For grupper som har behov for 
navigering og lavterskeltilbud



Status Trøndelag 
per oktober -22
✓ Prosjektet støttes av samarbeidspartnere 

og potensielle brukere!

✓ Ingen aktuelle lokaler nå – må være 
sentrumsnært og kunne huse flere 
organisasjoner 
Søker nå om finansiering til etablering og 
drift

✓ Behov for flere partnere

✓ Sammen kan vi forebygge og øke 
helsekompetanse hos sårbare grupper



Kontakt oss gjerne:  Prosjektleder Signe.stafne@sanitetskvinnene.no



Kvinnehelsehus – nasjonal effekt 
• Bidra til barn og unges oppvekstsvilkår

• Trygge mødre gir trygge barn

• Likeverdige helsetjenester

• Innenforskap

• Sosialt utjevnende

• Levende og inkluderende lokalsamfunn

• Lavterskel møteplasser



Kunnskapsbasert 
«Vi har prioritert de sykdommene eller 
helseutfordringene som rammer flest kvinner, som er 
de viktigste dødsårsakene blant kvinner, der det er 
viktige kjønnsspesifikke årsaker, symptomer, forløp eller 
behandlinger, samt sykdommer eller helseutfordringer 
med lav status, et kjent behov for mer kunnskap og som 
typisk rammer kvinner. Av den grunn har vi konsentrert 
oss om følgende områder: • Hjerte- og karsykdommer • 
Kreft • Muskel- og skjelettlidelser, langvarige smerte-
og utmattelsestilstander • Psykisk helse • Helse i ulike 
livsfaser: reproduktiv helse, fødsler, overgangsalder og 
aldring I tillegg har vi sett nærmere på forskning på 
innvandrer- og minoritetskvinners helse og på forskning 
som undersøker møtet mellom pasienter, pårørende og 
helsevesenet». 



Kunnskapsbasert
Da vi forstod hvor underprioritert kvinnehelse 
var, måtte vi ta et steg tilbake og se hva 
studentene faktisk lærer om kvinnehelse:

Medisin, sykepleie, psykologi, vernepleie og 
fysioterapi. 

Men når kjønnsperspektiver ikke er prioritert 
og definert i læringsutbyttebeskrivelser, blir det 
i større grad opp til den enkelte lærers 
kompetanse og interessefelt å legge vekt på 
det. 



Forskning på kvinnehelse

• En av de fremste bidragsyterne til 
forskning på kvinners helse og livsvilkår

• Forvalter 20-25 millioner i året til 
forskning og utviklingsprosjekter 

• Har mellom 40-50 forskningsprosjekter til 
envher tid 



N.K.S. Forskningsstrategi
• Prioritere medisinske kunnskapshull i et livsløpsperspektiv – fra 

vugge til grav

• Kvinnehelse 

• Barn og Unge

• Strategisk satsingsområder 

• Kvinnehjertet 

• Kreft som rammer kvinner 

• Muskel- og skjelettlidelser, langvarige smerte- og 
utmattelsestilstander 

• Seksuell og reproduktiv helse 

• Psykisk helse 



Vi ser det ingen andre ser

• Sykdommer der kvinner 
dominerer

• Sykdommer som bare rammer 
kvinner

• Sykdommer der kvinner har 
annerledes symptomer enn 
menn

• Sårbare kvinner og barn

• Usexy lidelser 

• Kroniske sykdommer uten 
diagnose 

• Områder som ikke prioriteres av 
det offentlige 



Hvorfor er kjønnsperspektivet i  helse viktig 

Forskning på menn / 
hanndyr, både grunnforskning 
og klinisk 

Lite forskning på typiske 
kvinnesykdommer

Konsekvenser for kvinner: Symptomer, 
medikamentdosering, ulike tester 

Forskning på typiske 
kvinnesykdommer har lav 
status + diagnoser har lav 
status blant leger



N.K.S. som beredskapsaktør 



Hva kjemper vi for? 





NOU Kvinnehelse – en stor seier!
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Våre A-saker innenfor kvinnehelse




