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TITEL: "Hvem har ansvaret for borgernes seksuelle trivsel?”

OPLÆG

Oplægget er relevant for fagpersoner, der gerne vil godt fra start som personalegruppe, når det
handler om at sikre borgernes seksuelle trivsel.
Seksualitet ses som et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre
aspekter i livet, og anses derfor som en integreret del af et hvert menneskes almene udvikling. Dette sker
igennem de oplevelser og erfaringer den enkelte borger gør sig, og her spiller fagfolk en vigtig rolle i det
daglige for at udvikle den seksuelle trivsel.
Med afsæt i en teoretisk forståelse for, hvordan det enkelte menneske bedst udvikler trivsel på det
seksuelle område, kommer oplægget rundt om elementer som kropsforståelse, grænsesætning,
egenomsorg, relations dannelse og kunstforståelse med konkrete ”hands on” elementer.
Som personalegruppe vil I få en grundlæggende fælles viden, hvorfra I kommer godt fra start i fællesskab. I
vil få mulighed for at forholde jer til etiske spørgsmål samt opnå en refleksion over de problemstillinger, I
har stødt på via fagoplæg på SIKON omhandlende seksualitet.
Igennem cases og etiske dilemmaer vil I opnå et solidt afsæt for jeres fælles arbejde, frem imod at sikre den
enkelte borgers seksuelle trivsel. Således vil I have et fælles udgangspunkt for, at I får implementeret jeres
nuværende viden til konkreter, allerede når I kommer hjem, hvor alle er med til at tage ansvar for
borgernes trivsel – også på det seksuelle område.
Vigtigt er det, at alle bidrager til at sikre den enkelte borgers ret til at trives, også på det seksuelle område,
hvorfor vi som fagpersoner er nødt til at forholde os professionelt til det at arbejde med andres seksualitet.
For alle borgere har ret til at have en seksualitet, og derfor har alle behov for at blive mødt i deres lyst til
nærvær, behov for omsorg, intimitet og varme.
Som pårørende vil du få en grundlæggende forståelse bag de etiske dilemmaer og svære overvejelser, der
er forbundet med det at træde professionelt ind i arbejdet med at sikre den seksuelle trivsel for den
enkelte borger.
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