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Lidt om mig 

O  Maria – 32 år 

O  Medlem af Sexualisterne fra jeg var 14-19 år 

O  Tovholder for Sexualisterne fra jeg var 19-29 år 

O  Uddannet seksualvejleder i 2015 

 

O  Ser seksualitet som en naturlig del af det hele 
menneske og et emne som fagligt har haft min 
interesse i mange år. 

 

  



Hvad er seksualitet? 
O ”Seksualitet er en integreret del i ethvert menneskes personlighed. 

Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som 
ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet.  

O Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, 
hvorvidt vi opnår orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af 
vores erotiske liv. Det kan være en del af vores seksualitet, men 
behøver ikke være det. Seksualitet er så meget mere. Der er, hvad der 
driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Den bliver 
udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. 
Det er lige så meget dette at være sensuel, som at være seksuel.  

O  Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og 
samhandlinger og derved på vores mentale og fysiske helse. Og da 
helse er en fundamental mennesket, så må seksuel helse også være 
en basal menneskeret”.  

 
(Oversat til dansk fra Sexuality and famlily planning. Report of a consultation an research findings. 
Langfeldt, 1986.) 

 

 



Hvad er seksualitet? 

O ”Det drejer sig om livsglæde og livskvalitet. 
Det drejer sig om at være nær et andet 
menneske. Det drejer sig om at blive 
bekræftet som kvinde eller mand. Det drejer 
sig om at mærke livsnerven 
gennemstrømme kroppen og få 
sommerfugle i maven. Det drejer sig om at 
leve – ikke kun eksistere. Det drejer sig om 
at være et helt menneske.” 

O Cupido nr. 2/1993 – norsk tidsskrift. 

 



Tavshedspligt 

O Seksualitet er et meget privat emne, og derfor skal personalet 
være meget opmærksomme på, hvem oplysninger omkring 
borgernes seksualitet deles med. Pårørende har ikke krav på 
oplysninger omkring borgernes seksualitet, og skal derfor kun 
orienteres om tiltag vedrørende dette, når/hvis borgeren ønsker 
det, og har givet accept.  

O Ifølge Straffelovens § 152, Forvaltningslovens § 27 og 
Persondatalovens § 7-8 har alle personer, der er ansat i en 
offentlig myndighed, tavshedspligt med hensyn til fortrolige 
oplysninger. 

 

O Når personalet dokumenterer omkring seksualitet skal det foregå 
kort og præcist med respekt for borgerens integritet og værdighed 
– kun viden som er brugbar for den pædagogiske støtte og 
udvikling. 

O Seksualvejlederen dokumenterer i mapper som kun er synlige for 
ledelse og vejlederen, dette for at værne om borgerens privatliv. 

 



Det seksualvenlige miljø 
O I Allerød Bo og støtte ønskes en kultur, hvor borgerne oplever: 

 

O Åbenhed, respekt og dialog omkring borgernes seksualitet både i den faglige 
vidensdeling i personalegruppen, og i relationen mellem borgeren og personalet. 

O At der handles på borgernes verbale eller nonverbale signaler, ønsker og behov. 
Derudover at der er opmærksomhed på at ikke alle nonverbale signaler handler 
om seksualitet.  

O Respekt omkring og fokus på borgernes seksualitet i støtten, der berører 
borgerens udvikling og livskvalitet. 

O At der gives mulighed for retten til privatliv, således at borgeren kan udleve sin 
seksualitet i trygge rammer/egen lejlighed. 

O At der gives mulighed for at møde ligesindede borgere.  

O At borgernes seksuelle præferencer bliver anerkendt, uanset seksuel ståsted.  

 

O I Allerød bo og støtte krammer vi og holder i hånd når lejligheden byder sig. 
Kropskontakt er for mange tryghedsskabende. Når mennesker rører ved hinanden 
frigives hormonerne dopamin og oxytocin og disse hormoner påvirker vores 
relation til hinanden i en positiv retning. Et øget indhold af oxytocin i blodet er 
desuden godt for blodtrykket, tarmfunktionen og stress. 

 





Konkrete arbejdsopgaver for 
mig som seksualvejleder 

O Vejlede borgerne. 

O Gennem dialog at finde løsninger og muligheder omkring følelser og 
seksualitet 

O Sparring med kollegaer ift borgerne  

O Fester – Dansebar og på andre bosteder. Herunder støtte til hvordan 
man kommer i kontakt med andre 

O Hjælp til datingsider 

O Massage – For at skabe velvære og kropsbevidsthed 

O Temaftner  

O Forberedelser til diverse undersøgelser 

O Undervisning og information 

O Kærestemøder 

O Homonetværk – LGBTQ netværk. Heteroseksuel norm. ”Den eneste 
ene” 

O Seksualoplæring 



Tak for god ro og orden  


