Hvem har ansvaret for borgernes seksuelle trivsel?
SIKON 25. april 2022

Autismecenter Storstrøm
Trine Lynggaard Cervin
Afdelingsleder på Autismecenter Storstrøm - §52, §76, §85, fam.vejledning & LAB § 91
Seksualvejleder – forfatter – oplægsholder – selvstændig konsulent
Udd. Socialpædagog, seksualvejleder & cand. pæd. I pæd. psyk.
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A- hus Stafetten
§ 104

Udekørende team:
- § 52, §76 § 85, §167

Grimstrupvej
13 boliger
§ 105 og § 108
Rugvænget
2-4 pladser § 66
10-17 år

Abelsvej
Aflastning § 66
4-18 år 6 pladser

Søndervej
9 boliger
§ 85/105

STU: 21 elever
A-hus Montagen § 104
A-hus Paletten § 104
Jobtræning LAB §91

Solhøjvej
7 boliger § 107
15-25 år

Kullekærvej
24 boliger
§ 105

Skovhusevej
7 boliger § 107
15-25 år
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Psykologteam
Kurser
Familievejledning
Uddannelse
Datatek og IT

Gyldenbjergvej
6 + 5 boliger
§ 108

Autismecenter Storstrøm
Værdigrundlag
• Alle har krav på at blive behandlet med respekt og
værdighed
• Familie og netværk skal altid inddrages
• Hverdagen planlægges i trygge, overskuelige og
strukturerede rammer
• Alle skal have en varieret og udviklende hverdag,
med udgangspunkt i den enkeltes niveau
• Alle skal selvstændiggøres i forskellige gøremål, så
den enkelte oplever selvværd og selvrespekt
• Vi skal arbejde med og udvikle kommunikative
færdigheder
• Vi skal udvikle muligheder
• Tilegnede færdigheder skal hele tiden holdes ved
lige
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Arbejder inspireret af TEACCH-principperne
• Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes
behov
• Fokuserer på overskuelighed og kontinuitet
• Arbejder med fast individuel dagsplan
Med det mål at sikre den enkeltes størst mulige
indflydelse over eget liv
Theory of mind
Central coherence
Eksekutive funktioner
Sanseintegration
Stress – sårbarhed
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Tanke bag
bogen
- Fysisk materiale
- Let tilgængelig materiale der kan tilpasses

-
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den enkelte elev
Udgangspunkt i de udfordringer som fagfolk
ser
Erfaringsbaseret materiale med
udgangspunkt i elevernes dagligdag
Kollegial sparring har været med til at give
resultatet
Eleverne får deres egen personlige bog med
udgangspunkt i deres aktuelle niveau.
De svære valg – til og fravalg.

Inspirationsoplæg
der skal sætte
system i
eksisterende viden
og dermed skabe
forståelse for
seksualitet.
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Hvad er seksualitet?
Seksualiteten er en integreret del af ethvert menneskes
personlighed. Den har indflydelse på vores tanker og
følelser og derved på vores handlinger og relationer.
Seksualitet handler ikke kun om erotik, men i lige så høj
grad om sensualitet, sanselighed, kontakt, varme og
intimitet.
Seksualitet er derfor en integreret del af ethvert
menneske.
Kilde: Langfeldt & Porter oversat til DK af Karsten Løt i Socialstyrelsen 2012
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Professionelt
afsæt
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En forudsætningen for at kunne arbejde
med andres seksualitet på en professionel
måde er, at man skærper sin bevidsthed
om
egne normer, værdier og grænser.

Personlig & professionel etik
Egne følelser og holdninger udgør formentlig en af de største
barriere for at:
-

-

Anerkende og identificere borgeres seksuelle behov og frustrationer
Tage ansvar for at håndtere borgeres seksuelle behov og eventuelle
frustrationer professionelt
Fremkomme med faglige, juridiske og etiske begrundede løsningsforslag.

ETIK er ikke et spørgsmål om personlig smag her og nu, etik handler om
almene gyldige principper for, hvordan man skal handle i forskellige
situationer. Den professionelle opgave er, at støtte borgerens ret til
selvbestemmelse, medbestemmelse og til at træffe valg.
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Øger opmærksomheden ikke fokus på sex?
• Vi skal være med til at sætte fokus på den seksuelle trivsel. Alle har

forskellige behov og hvordan de unge udtrykker deres seksualitet opleves
meget forskelligt.
• Skabe øget opmærksomhed på og gøre det acceptabelt at tale om
seksualitet, bekymrende seksuel adfærd og overgreb – og hvordan
man håndterer det → dermed handle i tide…
• På sigt udgøre et fælles værdisæt og retningslinje i

forhold til arbejdet med borgerne og deres seksualitet.
I HAR ANSVARET I FÆLLESSKAB FOR UDVIKLING AF DEN SEKSUELLE TRIVSEL!!!
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Rollen som fag. professionel kontra
seksualvejleder…
Den almene pædagogiske rolle:
✓Borgerne er i et forum, hvor der er
åbenhed i forhold til at kunne tale om og
stille spørgsmål til seksualitet.
✓Lytter og funderer fortroligt.
✓Borgerne oplever at blive taget alvorligt.
✓Langt de fleste spørgsmål kan besvares
alene ved at være åben.
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Begrænset rolle
✓Gennem dialog hjælpe med at
se muligheder og finde løsninger.
✓Rådgive om aktuelle funktionsnedsættelser.
✓Rådgive om forskellige hjælpemidler.
✓Rådgive omkring medicinsk påvirkning.
✓Rådgive omkring onani, samleje mv..
✓Informere og vejlede en eventuel partner.
✓Rådgive om prævention.
✓Seksuel mangfoldighed.
✓Vejlede om kroppen, følelser, kærester og
grænsesætning.

Målet er, at den enkelte bliver i stand til selv at praktisere sin seksualitet,
eller selv kan definere hvad vedkommende ønsker hjælp til.
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Barnets udvikling…
✓ Børn har ikke en bevidst seksualiseret adfærd, men drages af dejlige

følelser, impulsivitet, sanseoplevelser, undersøger og opdager
forskellen på de to køn.
✓ Børn orienterer sig imod alderssvarende lege, der er præget af
ligeværdighed, jævnbyrdighed, gensidighed, frivillighed og
nysgerrighed.
✓ Forståelse opnår barnet over tid både i forhold til at opdage sig selv
igennem en øget kropsbevidsthed og
igennem erfaring.
Kilde: Stevnhøj og Strange (2016) Børn og seksualitet samt Langfeldt (1986) Børns seksualitet
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Den individuelle udvikling
Forskellen på den biologiske-, psykologiskeog socialeudvikling igennem puberteten
10 år

12 år

14 år

16 år

18 år

20 år

Den fysiske alder: Vækst og produktion af kønshormoner.
6 år

8 år

10 år

12 år

14 år

16 år

Den psykiske alder: Forståelse af tanker, følelser og intentioner.
4 år

6 år

8 år

10 år

12 år

14 år

Den sociale alder: Erfaring med sociale samvær.
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PUBERTET – Fysiske alder
– det kan være svært at:
❖forholde sig til kroppens udvikling – øget

vækst, øget svedproduktion, humørsvingninger
mv.
❖ forstå at kroppen bliver kønsmoden – leg
ændrer sig, ændring i tilgang til øvrige
mennesker mv.
❖ forstå kroppens signaler – hvorfor bliver
kroppen opstemt, hvorfor bliver man pludselig
tiltrukket af andre?, erektion på uventede
tidspunkter mv.
Udfordring med sansemotoriske forstyrrelser og
hypersensitivitet samt hygiejne og kropslig
kontakt kan ligeledes volde store udfordringer.
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PUBERTET - Psykiske alder
– det kan være svært at:
❖ forstå andre menneskers tanker – vil
ofte se det fra eget perspektiv.
❖ forstå andre menneskers følelser – kan
ikke altid forstå de reaktioner de møder.
❖ forstå andre menneskers intentioner –
kan ikke gennemskue konsekvens af en
handling.
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PUBERTET – Sociale alder
- det kan være svært at:
❖ have et tilhørsforhold til en jævnaldrende gruppe. -

hvilket gør, at den unge vil mangle ligeværdige at
udveksle erfaringer med og dermed træne de sociale
færdigheder.
❖ forstå de sociale regler i en gruppe. - frustrationer
hos den unge, da forsøget på at indgå̊ i en gruppe, kan
medføre misforståelser, afvisninger eller udelukkelse.
Puberteten er der hvor den unge gennem øget
interesse for jævnaldrende og søgning efter
kropskontakt, vil løsrive sig mere og mere fra
forældrene.
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Alle har en seksualitet – nemlig deres egen…
Men seksualitet kan udleves på mange måder
Det er ikke et mål at være seksual aktiv med andre, målet
er at den unge skal opnå en trivsel på det seksuelle
område.
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!
!
!
!

Udvikling af den seksuelle trivsel

Kropsbevidsthed'
&'
kønsforståelse'

Pubertet'
&'
forplantning'

Autisme & seksualitet – Hvordan? Bogen med konkrete øvelser og eksempler.
Trine Cervin, Louise Garde, Mie Gulborg og Rikke Linck
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Kropsbevidsthed &
kønsforståelse
❖ Hvordan ser jeg ud?
❖

❖

Krop
Ansigt

❖ Hygiejne
❖
❖
❖

❖
❖
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Vask af kroppen
Gode hygiejnevaner
Vask af hænder
Mærk kroppen
Pulsmåling

Følelser
❖ Stemningsaflæsning
❖ Grundfølelser
❖ Ansigtsudtryk

❖ Få styr på følelserne

igennem social historie
❖ Forelsket
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Omsorg & grænser
❖ Hilseformer
❖ Stop
❖ Berøring og erogene zoner
❖ Nøgenhed
❖ Retten til privatliv

❖ Tal pænt
❖ Selv- og medbestemmelse
❖ Adfærd på sociale medier
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Venner & familie
❖ Min familielinje
❖ Definition af relationer

❖ Mine cirkler
❖ Venskabserfaring
❖ Dialog omkring venskab
❖ Massage
❖ Berøring
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Pubertet & forplantning
❖ Kroppens udvikling – psykisk/social og

❖
❖
❖

❖
❖
❖
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fysisk
❖ Hårvækst
Kønsorganer
Hygiejne ud fra udviklingen i puberteten
Kroppens væsker
❖ Menstruation
❖ Udflåd
❖ Sæd
Bryster
Kys – følelsen heraf
Onani – sex med sig selv

Kærester
❖ Begrebsforståelse
❖ Intentioner
❖ Lære at tale om
❖
❖
❖
❖
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følelser
Forelsket
Hvordan tager man
kontakt
Slå op
Kærestesorg

Kønsidentitet & kønsroller
❖ Homoseksualitet

❖ Forskellen på pige / kvinde samt

dreng / mand
❖ Kønsroller
❖ Porno
❖ Kroppens udvikling inden i.
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Seksuel aktiv
❖ Prævention
❖ Kønssygdomme

❖ Seksuelle rettighed –

seksuel lavalder
❖ Sex / samleje – stillinger
❖ Hjælpemidler
❖ Hygiejne
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Dobbelt minoritetsstress
Kønsidentitet og kønsroller
Socialt belastet, hvor problemet opstår i relation til andre.
Unge generelt anses for at være særdeles sårbare.
• Højere forbrug af alkohol, tobak,

• Hver 3. nydansker har overvejet

•

•

•
•
•
•
•

hash og hårdere stoffer.
Højere forekomst af angst og
depression.
Føler sig oftere ensomme.
Oplever flere fysiske smerter.
Oftere overvægt
Dyrker mindre motion
Selvskader oftere
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•
•
•
•

selvmord inden for det sidste år.
Hver 5. person har overvejet selvmord
inden for det sidste år.
Selvmord foregår tre gange så ofte.
Oplever sig mere stressede.
Er oftere langvarigt syge.
Kilde: SEXUS (2017-2018); Statens seruminstitut og Aalborg Universitet (2019);
LGBT-sundhed, Helbred og trivsel (2015)

Flertalsnormen - identitetsfølelse
❖ Flertalsnormen dækker over, en fejlagtig opfattelse af, at

SÅDAN GØR ALLE!!!
❖ Det er sundt at unge undersøger og er nysgerrige på
hinanden, og på seksuelle følelser og impulser.
❖ Vores fornemmeste opgave er, at klæde unge mennesker
på til konstruktivt at kunne håndtere det de møder, så de
ikke bliver udsat for krænkende adfærd på nettet.
Kilde: (Søndergaard 2016) Sex, hævn og video
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Sociale medier
- Grænser
❖ Sociale medier – Nyt medie skaber nye udfordringer.

❖ FB er for gamle mennesker…
❖ Dialog virker bedre end forbud – vær med på

sidelinjen
❖ Vi er det gode voksen-eksempel / vi bliver ofte
spejlet.
❖ Ved konstant at have adgang til de sociale medier og

online livet, har det unge menneske aldrig fri, da
tilgængelighed er drivkraften.
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üAt filme eller fotografere andre i intime situationer uden at have fået
lov.
üAt dele intime eller seksuelle billeder eller film af andre uden at have
fået lov.
üAt oprette en falsk profil i en andens navn og bruge den til at sprede
rygter eller dele billeder af personen uden at have fået lov.
üAt photoshoppe fotos, så det ser ud som om personen på billedet er
nøgen eller er i en seksuel situation, og herefter deler dem.
üAt sende et seksuelt billede - fx et dickpic – til en person, der ikke har
bedt om det.
Kilde: Milla Mølgaard - DELT
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Digitale krænkelser
• Deling af nøgenbilleder uden samtykke er 3,7 %

(Ungprofilundersøgelse 2017)
• Der er ingen sammenhæng imellem alm.
kriminalitet og digital krænkelse.
• Manglende selvkontrol er en afgørende faktor for
at minimere krænker-adfærd.
• En del af en social interaktion med sociale
forventninger der kan være svær at stå imod.
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Selvkontrol og mulighedsstrukturen
Selvkontrol er en afgørende faktor i forståelsen af afvigelse af digital
krænkelse. De familiemæssige forhold er afgørende for at kunne
etablere en øget selvkontrol. Det opleves at de yngre drenge har en
lavere evne til at styre selvkontrol end piger i samme alder.
Betydning af mulighedsstrukturen
Selv-kontrol

Alder
& køn
•
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Ungeprofilundersøgelsen 2017

Muligheder

Digital seksuel
krænkelse

Hvordan arbejdes pædagogisk m.
SELV-kontrol?
Udarbejd evt. en Unge-guide
Hvad kan du gøre, hvis du bliver udsat
for en digital sexkrænkelse?
1) Spørg om hjælp
2) Dokumenter krænkelsen
3) Stop ulykken
4) Anmeld krænkelsen til politiet
5) Anmeld skaden til forsikringen
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Hvad kan du gøre, hvis du modtager et
nøgenbillede, en film eller en krænkende
meddelelse?
Guide trin for trin ift. de enkelte
muligheder jf. ansender.
1) Fået lov til at beholde det
2) Er i tvivl om personen på billede ved
det.
3) Har modtaget et foto der er
ubehageligt.

• Der er sket en ændring på normalområdet, hvor

den digitale interaktion bliver romantiseret. Dette
ses på sociale medier og afspejler sig i
ungdomskulturen på specialområdet
• ”Bedroom culture” og det moderne børneliv:
Soveværelseskultur og børnelivet er flyttet ind på
børneværelset og mediebrugen individualiseres og
frirummet bliver online. Skyldes en urbanisering
og det risikosamfund vi liver i (vi vil gerne
kontrollere alt – og vi skærper børns handlerum til
at handle inde i huset). Dermed flyttes børns
frirum til det digitale element for at opnå et
frirum.
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Seksuel retningslinje – inspiration
•

1) Vision
Vision og forhåbning med seksuel retningslinje?
• 4) Begreber – lovgivning
Fx: Der er AC´s vision at at fremstå som helhedstænkende Nedskrive de enkelte begreber, lovgivning og §
og helhedsorienteret ift. borgernes seksualitet
Fx: Hvad er seksualitet, seksualvejledning /seksuel oplæring,
• 2) Værdier
STU lovgivning, tavshedspligt, underretningspligt,
Implementere egne værdier ift. borgeren.
seksuel overgreb
Fx: På AC værner vi om de pædagogiske principper og
• 5) Medarbejdernes forpligtigelser
forsøger hele tiden at udvikle og forny os. Derfor er det Den enkelte medarbejders forpligtigelse ift. at arbejde med
også vigtigt, at vi hele tiden udvikler vores pædagogik
seksualitet. Er der specielle kompetencer.
inden for seksualitet
Fx: Alle medarbejdere på AC skal være åbne over for
• 3) Målsætning
beboernes henvendelser omkring seksualitet og besvare
Konkret målsætning.
beboernes spørgsmål på en saglig og professionel måde.
Fx: På AC vil vi arbejde med at lære borgerne om grænser, så
de bliver i stand til bedre at aflæse andre og selv sige fra
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Kilde: www.projektseksualpolitik.dk

Seksuel retningslinje – inspiration
•

6) Samvær mellem medarbejder og borger
Alle ved hvad der er acceptabelt, forebygge
grænseoverskridende samvær.
Fx: På AC får borgerne knus og kram efter behov. Borgerne
har ofte manglet den nærvær og fysiske kontakt som
andre får normalt i deres hjem. Derfor er nærhed og et
venligt og trøstende kram en del af AC´s pædagogik.
• 7) Retningslinje for borgeren
Individuelt fra sted til sted ift. adfærd.
• 8) Borger-inddragelse
Hvordan vil man sikre inddragelse af seksuel retningslinje?
Fx: På AC er det vigtigt, at borgerne er engagerede og tager
ejerskab for arbejdet med seksualitet. Derfor skal de være
med til at udforme deres egen seksuel retningslinje
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Kilde: www.projektseksualpolitik.dk

•

9) Seksualundervisning
Konkret, hvordan gøres med seksualundervisning
• 10) Seksualvejledning
Hvordan bruges AC´s seksualvejleder
• 11) Pårørende samarbejde
Refleksion ift. inddragelse af pårørende
Fx: På AC er det vigtigt at pårørende er bekendt med den
seksuelle retningslinje. Derfor vil der blive inviteret til en
temaaften, hvor retningslinjen gennemgås og diskuteres.
• 12) Handleplan
Hvor er vi nu, hvor vil vi hen med aktiviteter, ansvarlig,
deltager/målgruppe i en konkret tidsplan

Medarbejdernes forpligtigelser - Punkt 5
Seksuel retningslinje beboerne kan indeholde:
• Respekt - grænser
• Selvbestemmelse
• Lyst og glæde
• Jalousi
• Kæresteregler
• Relationer
• Grænser jf påklædning
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Samvær mellem medarbejder og borger - Punkt 6
Seksuel retningslinje medarbejdere kan indeholde:
• Specificering af åbenhed
• Den professionelle rolle som
•
•
•
•
•
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underviser/pædagog
Påklædning og personligt udtryk
Overgreb
Tavshedspligt
Kollegiale grænser – sexisme
Feedback kultur

Giv jer tid til dialog!
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalesamarbejde, visioner, etik og forældresamarbejde
Et forældrepar er uenige om deres barns seksualitet – hvad gør du?
En borger kommer pludselig iklædt en piges tøj fra inderst til yderst – hvad gør du?
En ung vil hele tiden dufte til dit hår, han/hun bliver seksuelt opstemt ved det - hvad gør
du?
En ung er selvdestruktiv, og slår sig hårdt på kønsorganerne – hvad gør du?
En borger tager din hånd, og fører den ned til sine kønssorganer – hvad gør du?
En mor fortæller dig, at hendes barn er begyndt at have seksuelle lyster, og hele tiden vil
onanere – hvad gør du?
En ung fortæller ”levende” om seksuelle handlinger, han/hun gør med sig selv – hvad gør
du?
En borger kommer ind i stuen. Han vil have, at du skal se
på hans tissemand – hvad gør du?
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Gode hjemmesider:
• www.redbarnet.dk – Rettigheder
• www.migogminkrop.dk –

•
•

•
•
•
•
•

• www.suff.tv – Undervisning i onani
• www.sexlinjen.dk – Gynækologisk

undersøgelse
• www.fstb.dk –forening for transkønnet
undervisningsmateriale ca. 7-12 år
børn
www.sexfordig.dk – Undervisningsmateriale
• www.sus.dk – Sociale udviklingscenter
ca. 12 – 18 år
• www.socialstyrelsen.dk – VISO
www.tv.nrksuper.no/serie/newtonpubertet – ung til ung
• www.projektseksualpolitik.dk – Politik til
specialskoler
www.dr.dk – ultra smider tøjet
• Podcast – SOUNDCLOUD
www.sikreside.dk - net sikkerhed
5 Seksualitet Landsforeningen Autisme
www.sexogsamfund.dk undervisningsmateriale
• www.spektrumshop.dk - bogkøb
www.app.ligelyst.dk – til ung
www.boerneportalen.dk – fokus på - føler
du dig usikker på din krop og seksualitet
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Med viden kommer flere
spørgsmål….
- Benyt de næste to dage på at drøfte,
hvordan I vil arbejde med at sikre
seksuel trivsel hos den enkelte, når I
kommer hjem.
Hvad er jeres ansvar, hvad kan I handle
på, hvad vil I gøre nu?
I morgen kl. 11:35 vil jeg uddybe øvelser
under de otte farver

Pause til 15:25 inden Christian om kønsidentitet

