Seksualpolitik

Grundtvigsvejs seksualpolitik er udarbejdet af:
Anna Marie Schnuchel Skou
Pædagog og seksualvejleder.
Pernille Kristensen
Pædagog og seksualvejleder.
Personalet på Gruntvigsvej har været med i processen omkring udarbejdelsen af politikken.

”Seksualitet er en integreret del af et hvert menneskes personlighed.
Det er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre
aspekter i livet”.
(seksualitet uanset handicap- socialministeriet 2001)
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Forslag til definition på seksualitet
”seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Seksualitet er et basalt behov
og er aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet
er ikke synonymt med samleje. Det handler heller ikke om, hvorvidt vi opnår orgasme, og endelig er
ikke summen af et erotisk liv. Det kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være det.
Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og
intimitet. Det udtrykkes 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. Seksualitet har indflydelse på vore tanker,
følelser, handlinger og samvær og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en
fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret”
T.Langfeld & M. Porter (1986): sexuality and family planning. Report of a consultation and research
findings. (WHO.)

Lovgivning
”Personer, som er ansat i en offentlig myndighed, er underlagt reglerne om tavshedspligt i
straffelovens §152 og §§152 c – 152 f og forvaltningslovens § 27. det betyder, at man har
tavshedspligt med hensyn til at fortrolige oplysninger – herunder oplysninger om en borgers
seksualitet, som man kommer i besiddelse af via sit arbejde”. (seksualitet på dagsorden – Den
lovmæssige ramme)
Når vi taler om borgerens seksualitet er det lederens vurdering, om det er nødvendigt for det øvrige
personale og andre instanser at blive informeret. Det er vigtigt, at man kun drøfter individuelle
sager med kollegaer, eller til personale møder, hvis det har et fagligt formål som er til gavn for den
enkelte borger. Der dokumenteres kun på CSC, hvis det er efter samtykke med borgeren.
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Formål.
Bofællesskabet Grundtvigsvej ønsker, at imødekomme menneskets behov for at have et harmonisk
seksualliv. Seksualpolitikken skal derfor skabe rammer for, at beboerne, har mulighed for at
opretholde eller søge hjælp til at realisere deres seksualitet. Seksualpolitikken skal derudover sikre
at den enkelte medarbejder føler sig tryg og kompetent i forhold til at varetage opgaverne omkring
beboernes seksualitet.
Mål.
Målet er, at beboerne i bofællesskabet Grundtvigsvej får mulighed for at få opfyldt deres behov for
støtte og vejledning omkring deres seksualitet. Målet er endvidere at medarbejderne får en større
bevidsthed om håndteringen af opgaverne omkring beboernes seksualitet.
Rammer
Bofællesskabet Grundtvigsvejs seksualpolitik tager udgangspunkt i nogle af bofællesskabets
værdiord:
Medmenneskelighed – Nærhed – Tillid – Tryghed – Ligværdighed/Respekt .
-

Medmenneskelighed/Ligværdighed/Respekt.
Vi forsøger at finde en løsning sammen med beboerne, som passer til deres ønsker og
udvikling. Vi accepterer beboerne og vores egne grænser i forhold til at tale om seksualitet.
Vi har øje for beboerens behov og pådutter dem ikke en seksualitet eller ønsket om at
arbejde med deres seksualitet. Det er beboerne, der definerer, hvad de har behov for at
arbejde med.

-

Nærhed
Vi er i kontakten og relationen lyttende og åbne i samtalen med beboerne om seksualitet. Vi
er opmærksomme på signaler fra beboerne om, at de har behov for støtte og/eller vejledning
omkring deres seksualitet.
Nærhed betyder også, at vi er åbne i forhold til at mærke vores egne grænser og sige fra, når
vores grænser overskrides..

-

Tillid/tryghed
Det er vigtigt i arbejdet omkring en beboers seksualitet, at vi viser beboeren tillid og at vi
skaber den tryghed for beboeren som betyder, at vi kan hjælpe beboeren bedst muligt.

-

Tavshedpligt
Seksualitet bliver juridisk betragtet som meget personfølsomme oplysninger.
I forhold til videregivelse af oplysninger omkring en beboers seksualitet gælder følgende:
Vi må ikke videregive fortrolige oplysninger om beboernes seksualitet til deres pårørende,
men vi må gerne tale om seksualitet i generelle vendinger.
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-

-

Vi må gerne tale med andre kollegaer om beboernes seksualitet, såfremt det har et klart
fagligt defineret formål. Hvis dette ikke er tilfældet, må vi ikke videregive fortrolige
oplysninger til vores kollegaer.
Dette er med til at sikre at personfølsomme oplysninger, om en beboers seksualitet, holdes
på så få hænder som muligt og beboerens retssikkerhed respekteres.

Eksempler på hvornår man kan have behov for ekspertise udefra i form af en seksualvejleder:
-

Fantasier omkring sex med dyr, børn eller fantasier der går ud over normen, eller når de
frastøder dig som personale.
Oplæring i brug af seksuelle hjælpemidler, evt køb af hjælpemidler.
Undervisning af beboere om fx kærester, dating, seksuelle hjælpemidler.
Hvis du står i en situation med en beboer, hvor du ikke har den faglige kompetence til at
hjælpe beboeren.
Seksualvejlederne kan altid kontaktes, hvis man som personale har brug for sparring.

Påklædning:
-

Som personale er vi rollemodeller for beboerne, så det er vigtigt, at vi altid tænker over
vores påklædning og hvilke signaler vi sender med den. Det er derfor ikke acceptabelt, at gå
udfordrende klædt som personale i bofælleskaberne på Grundtvigsvej.

Hvis der er behov for yderligere råd og støtte kan der tages kontakt til følgende
seksualvejleder.
Seksualvejleder Anna Marie Schnuchel Skou, Pædagog på Bøgehusene
Mail: anmsk@ikast-brande.dk
Tlf. nr. 99605281
Seksualvejleder Pernille Kristensen, Pædagog på Marienlund
Mail: pkris@ikast-brande.dk
Tlf. nr. 99605200

Seksualpolitikken skal evalueres og revideres inden udgangen af 2016 evt. i samarbejde med udførende
af denne politik.
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