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Svar på covid-19 oppdrag fra HOD 366 –
Smittevernfaglige råd om prostitusjon
Oppsummering
Helsedirektoratet har gjort avtale med Pro Senteret om at senteret etablerer og koordinerer en arbeidsgruppe som
skal utarbeide smittevernfaglige råd og veiledning til personer som selger seksuelle tjenester under
koronapandemien.
Arbeidsgruppen vil bestå av representanter fra hjelpetiltakene og relevante bruker- og interesseorganisasjoner fra
store deler av landet. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil bidra med nødvendige fagressurser.
Arbeidsgruppen vil ha sitt første møte tirsdag 2. mars og leveransen skal være ferdig innen 22. mars 2021.

Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet
Prostitusjon (salg av seksuelle tjenester) er ikke straffbart i Norge. Det bør utarbeides smittevernfaglige råd om
prostitusjon med det formål at prostitusjon må kunne skje på en mest mulig smittevernfaglig måte. Rådene bør
utarbeides i regi av Pro senteret og Kirkens Bymisjon. Helse- og omsorgsdepartementet ber om at Helsedirektoratet, i
samarbeid med FHI, bidrar til at Pro Senteret og Kirkens Bymisjon og evt andre aktuelle instanser, utarbeider
smittevernfaglige råd for prostitusjon.
Frist: En tidsplan for arbeidet bør foreligge innen 26. februar.
Kontaktperson i HOD: Kari Grette (kg@hod.dep.no)

Faglig underlag fra Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet er enig i behovet om smittevernfaglige råd for sexsalg under covid-19 pandemien. Det er
utarbeidet en Mal for smittevernveileder – Bransjestandard. Det er videre utarbeidet en Veileder for virksomheter
med en-til-en kontakt. Ingen av disse er tilpasset en del spesielle forhold ved sexarbeid, men kan fungere som et
utgangspunkt. I tillegg bør spesielle forhold ved sexsalg som kan hindre og hemme muligheten til å foreta
smittevernmessige gode valg, omtales. Pro Senterets rapport Oversett og etterlatt omtaler flere av disse
problemstillingene. En vurdering av de sosiale konsekvensene av de foreslåtte tiltakene vil være en viktig del av
oppdraget da sexarbeidere er en svært stigmatisert og marginalisert gruppe i samfunnet.

Helsedirektoratets vurdering
Helsedirektoratet støtter FHIs vurderinger og anser det som nyttig at det utarbeides kortfattede smittevernfaglige
råd om salg av seksuelle tjenester med formål om at aktiviteten kan skje med minst mulig risiko for koronasmitte.
Helsedirektoratet vil, i samarbeid med FHI, bidra til at Pro Senteret, Kirkens Bymisjons prostitusjonsrettede tiltak,

Pion- Sexarbeidernes interesseorganisasjon og evt. andre aktuelle instanser, utarbeider smittevernfaglige råd ved
salg av sex.

De faglige rådene forventes ferdige til publisering innen 22. mars 2021.

Vedlegg: Folkehelseinstituttets vurdering.
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Oppdrag 366- smittevernfaglige råd om prostitusjon
Prostitusjon (salg av seksuelle tjenester) er ikke straffbart i Norge. Det bør utarbeides
smittevernfaglige råd om prostitusjon med det formål at prostitusjon må kunne skje på en mest mulig
smittevernfaglig måte. Rådene bør utarbeides i regi av Pro senteret og Kirkens Bymisjon. Helse- og
omsorgsdepartementet ber om at Helsedirektoratet, i samarbeid med FHI, bidrar til at Pro Senteret og
Kirkens Bymisjon og evt andre aktuelle instanser, utarbeider smittevernfaglige råd for prostitusjon.
Frist: En tidsplan for arbeidet bør foreligge innen 26. februar.
Kontaktperson i HOD: Kari Grette (kg@hod.dep.no)

Folkehelseinstituttets vurdering
Folkehelseinstituttet er enig i behovet om smittevernfaglige råd for sexsalg under covid-19
pandemien. Det er utarbeidet en Mal for smittevernveileder – Bransjestandard. Det er videre
utarbeidet en Veileder for virksomheter med en-til-en kontakt. Ingen av disse er tilpasset en del
spesielle forhold ved sexarbeid, men kan fungere som et utgangspunkt. I tillegg bør spesielle forhold
ved sexsalg som kan hindre og hemme muligheten til å foreta smittevernmessige gode valg,
omtales. Pro Senterets rapport Oversett og etterlatt omtaler flere av disse problemstillingene. En
vurdering av de sosiale konsekvensene av de foreslåtte tiltakene vil være en viktig del av oppdraget
da sexarbeidere er en svært stigmatisert og marginalisert gruppe i samfunnet.
Vi foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe ledet av Pro Senteret som med faglig veiledning fra FHI
og Helsedirektoratet utarbeider et forslag til veileder. Arbeidsgruppen kan nedsettes nå, og vil kunne
ferdigstille arbeidet i uke 11 eller 12.
FHI foreslår at gruppen består av:
Pro Senteret, Oslo: Bjørg Norli bjorg.norli@vel.oslo.kommune.no
Kirkens bymisjon, Oslo: Ingunn Gavelstad Ingunn.Gavelstad@bymisjon.no og Cathrine Skogen
Cathrine.Skogen@bymisjon.no
PION: Astrid Renland astridr.renland@gmail.com
Kirkens bymisjon, Bergen: Kristin Nordvik Kristin.Nordvik@skbb.no
https://kirkensbymisjon.no/fri-tiltak-for-ofre-for-menneskehandel/kontakt-oss/
Kirkens bymisjon, Trondheim: Liss-Tone Bakkehaug liss-tone.bakkehaug@bymisjon.no
https://kirkensbymisjon.no/nadheim-trondheim/kontakt-oss/
Kirkens bymisjon, Stavanger: Elisabeth Håmsø elisabeth.hamso@bymisjon.net
https://kirkensbymisjon.no/albertine/kontakt-oss/
Alle personene er forespurt og har akseptert oppdraget.
Medlemmene av arbeidsgruppen kan involvere flere personer internt i egen organisasjon.

Folkehelseinstituttet
E-post: utbrudd@fhi.no
Tlf.: 21 07 70 00

