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Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse er en nasjonal aktør som fremmer kunnskap 
om kvinners helse i et livsløpsperspektiv. Tjenestens kjerneaktiviteter er fagutvikling, 
kunnskapsformidling og forskning innenfor områdene reproduktiv helse og kjønnsfor-
skjeller i helse.

Strategien er basert på føringer fra vår oppdragsgiver Helsedirektoratet. 
Tjenestens ansatte, medlemmene i referansegruppen og andre interesserte har bidratt i 
strategiprosessen.

Definisjoner
Reproduktiv helse omfatter forhold knyttet til kvinnelig reproduksjon, svangerskap og 
fødsel. 
Kjønnsforskjeller i helse omfatter helsetilstander som: bare affiserer kvinner, rammer 
flere kvinner enn menn, rammer spesielt mange kvinner og har andre konsekvenser for 
kvinner enn menn.

Målgrupper
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelses målgrupper er helsepersonell, myndig-
heter og allmenheten. 

Strategiske satsningsområder 2014-20
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse arbeider for å styrke kompetansen i 
helsetjenesten på bakgrunn av mandat fra oppdragsgiver og kartlagte behov. 
I perioden 2014-20 vil vi styrke innsatsen innen kjønnsforskjeller i helse, herunder 
hjerte- og karsykdom, eldre kvinners helse og kreft. Nyskapning, kvalitet og nasjonal 
tilgjengelighet tillegges stor vekt i arbeidet.
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Fagutvikling
Kompetansetjenesten skal i perioden 2014-2020 styrke kompetansen 
i helsetjenesten gjennom følgende nasjonale tiltak:  

• Opprette registre som understøtter kvalitetssikring og implementering av kunnskaps-
basert behandling

• Delta i relevant undervisning
• Arrangere årlige kurs for helsepersonell i samarbeid med fagmiljøer i de andre helse-

regionene
• Utvikle forskningssamarbeid og tverrfaglige nettverk
• Arrangere nasjonale og internasjonale nettverksmøter
• Utvide kompetansen i forskningsformidling

Kunnskapsformidling
Kunnskap med potensial for å bedre folkehelsen formidles til praktiserende helsepersonell, 
myndigheter, og allmenheten gjennom:

• Rapporter og artikler i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrift
• Aktiv deltakelse i nasjonale og internasjonale faglige møter
• Fortløpende oppdatering av tjenestens hjemmesider med presentasjoner fra kurs,

møter og forskningsnytt av egne eller andres relevante forskningsartikler
• Webbaserte medier, slik som forskning.no og wikipedia
• Nyhetsbrev: Sendes ut til aktuelle partnere/målgrupper
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Forskning 
Reproduktiv helse

• Svangerskap/fødsel:
Tjenesten arbeider for å styrke svangerskapsomsorgen. I perioden 2014-20 vil vi 
innhente ny kunnskap for å forebygge kortsiktige og langsiktige komplikasjoner for 
mor og barn.  Vi vil også rette oppmerksomheten mot gravide med 
innvandrerbakgrunn.

• Reproduksjon:
Evidensbasert kunnskap om risiko for kreft etter infertilitetsbehandling mangler. 
Med data fra de nasjonale registre om fødsler og kreft ligger forholdene godt til rette 
for å undersøke dette nærmere og skaffe ny kunnskap på dette feltet.

Kjønnsforskjeller i helse

• Hjerte-	og	karsykdom:
Hjerte- og karsykdom er den viktigste dødsårsaken blant kvinner i Norge. Mye 
tyder på at sykdommen har et kjønnsspesifikt forløp. I perioden 2014-20 vil 
tjenesten innhente ny kunnskap for å styrke kjønnsspesifikk behandling av 
hjerte- og karsykdom.

• Eldres	helse:
Norge opplever en demografisk endring mot større andel eldre i befolkningen. 
Det er stort behov for kunnskap om eldre kvinners helse og livskvalitet; om lag 
80% av sykehjemspasienter er kvinner med gjennomsnittlig  alder 85 år. 
Kompetansetjenesten vil derfor i perioden 2014-2020 arbeide for et styrket 
kunnskaps-grunnlag for å fremme behandling, omsorg, og livskvalitet hos eldre.

• Kreft:
I perioden 2014-2020 vil kompetansetjenesten innhente ny kunnskap om sosio-
økonomiske forskjeller i brystkreft, kreftrisiko etter hormonbehandling i over-
gangsalderen og fertilitetsbevarende tiltak hos kvinner med kreft.
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