
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

NFSS - årskonferanse 

                   2021 

 

 
NFSS - Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv har den glede av å invitere 
deg/ dere til NFSS årskonferanse 2021, for første gang i historien som webinar. 
 

14.04.2021 kl 09.00 – 16.00 
 

Hjertelig velkommen  
Mvh Styret I NFSS 
 

PROGRAM 

09.00 – Åpning av konferansen ved leder/ Informasjon om dagen. Presentasjon av program 

og forelesere. 

09.15. Carina Carlsen «Kroppspositivisme» 

10.00. pause 

10.15. Sex og samfunn «Ungdom og seksualitet- hva rører seg?» 

11.00. pause 

11.15. Sex og samfunn «Seksualitet og minoriteter» 

 

1200 – 1300 Lunsj  

 

13.00. Christian Lunde Hansen – RVTS “Play it right” 

13.45. pause 

14.00. Ingrid Thunem –"Når du ikke eier din egen kropp - etablering av eierskap til egen kropp for 

barn og unge med fysiske assistansebehov" 

14.45. pause 

15.00. Svein Øverland – “Hvordan forholde seg til internett-relatert seksuell kontakt via 

sosiale medier som pasient og som tjenesteyter?» 

 

15.45. Takk for i år – sees i Lofoten 2022! 



 
 

Spørsmål vedrørende påmelding og konferansen kan rettes til:  
Leder i NFSS, Frode Skjelstad: Spesialisert Habilitering, Sunnmøre.  
Tlf: 46 76 11 63. Epost: frode.skjelstad@helse-mr.no  
Påmeldingsansvarlig: Marit Lomundal : 

Marit.Synnove.Strand.Lomundal@nordlandssykehuset.no 

 

 

ELEKTRONISK PÅMELDING (LINK UNDER):  
 
KLIKK her for påmelding. 
 
Du vil motta epost med bekreftelse for påmelding 

 

Du vil i forkant av konferansen motta en lenke til oppkobling konferansedagen. 

Pris for deltagelse: 300,- for en person. 500,- for gruppe. 

 

 

Facebook gruppe/ NFSS hjemmesiden.  
Facebook gruppen er foreløpig en lukket gruppe som du kan finne her:  
NFSS - Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv.  
 
Hjemmesiden til NFSS finner du her: www.nfss.no 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBMF7IFSpJRHakJm0AXOE256cPLed1p8PhrkPLVmS-efZl_A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.facebook.com/groups/803291389849148
http://www.nfss.no/


Forelesere 

 

Carina Karlsen  «Kroppspositivisme»  

Kroppspositivisme handler om å ha en psykisk god helse direkte knyttet til 

eget selvbilde, og i dette foredraget går jeg igjennom hva kroppspositivisme 

er, hvorfor dette er så viktig, og hva noe av årsaken til at samfunnet i dag har 

blitt som det har blitt, kan være. Vi snakker om seksualisering i reklame, 

sexisme, kroppsfokus og sosiale medier. Dette er også en historie om personlig 

utvikling, og om hvordan jeg selv har gått fra å slite med selvmordstanker og 

spiseforstyrrelse, til i dag holde foredrag om kroppspositivisme, og kjempe for 

retten til å eie seg selv - en rett vi alle har, men benytter oss for lite av. 

  

 

 

 

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv 

helse og rettigheter. De driver klinisk, undervisnings- og 

formidlingsarbeid, der den kliniske delen av arbeidet inkluderer Norges 

største klinikk for seksuell helse. Vi gjennomfører ulike opplæringstiltak, 

fagutvikling og kunnskapsspredning.  

 

 

 

 

Christian Lunde Hansen Utdannet psykologspesialist, med videreutdanning 
innenfor kognitiv atferdsterapi som terapeut og veileder. Spesialområde: Vold 
i nære relasjoner, støtte til tjenester som jobber med seksuelle overgrep både 
mot utsatte og utøver og implementering av kunnskap for å forebygge 
bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom.  
 

 

 



 

 Ingrid Thunem , spesialrådgiver. I masteroppgaven sin undersøkte Thunem 

hvordan personer med fysiske funksjonsnedsettelser opplevde møte med 

hjelpeapparatet etter seksuelle overgrep. Flere opplevde at det å sette 

grenser var vanskelig fordi kroppen ofte var andre voksnes. Det å motta 

assistanse med personlig hygiene hadde visket ut grenser og eierskap. 

Hvordan kan vi som voksne styrke barn og unge med fysiske 

funksjonsvariasjoner sitt eierskap til egen kropp. 

 

 

 

 

 

Svein Øverland er leder av Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner 

og rådgiver for forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel. Han har arbeidet 

med personer med alvorlige personlighetsforstyrrelser, ustabilitet og 

lovbrudd i mange år. Svein er utdannet barnepsykolog og rettspsykolog.  

 

 


