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Seksuell helse for alle?

Tegning Adele Hansen



Bakgrunn for kapittelet

• Verdens helseorganisasjon og «seksuelle rettigheter»

• Norsk strategiplan for seksuell helse, «Snakk om det»

• Habiliteringstjenestenes prioriteringsveileder, punkt 11: Rett til helsehjelp 
gjelder også seksuell helse

• NFSS; Nettverk, Funksjonshemmede, samliv og seksualitet

• Seksuell helse skal ha et positivt fortegn



Prosessen fra hjem-til-hjem 

Kartlegge forventninger og ønsker

Ønske om kjæreste og å gifte seg 

Ønske om barn

Riktig vedtak om bistand

Profesjonell tjenesteyting

Ida, 19 år
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Kartleggingsverktøyene KroppKunn og SexKunn



• SexKunn består av 62 spørsmål.

• 7 temaer:

• Kjønn & Kropp, 

• Pubertet, 

• Hygiene, 

• Følelser og relasjoner, 

• Å ha sex, 

• Grenser og overgrep, 

• Prevensjon og Seksualundervisning. 

• Hoveddelen av spørsmålene besvares ved å peke på 
ett eller flere bilder eller deler av bilder.

Vi ser film av en kartlegging med SexKunn
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Etter kartlegging følger opplæring og veiledning

• Individuelle samtaler                                             

• Gruppekurs på skolen, voksenopplæring eller på arbeidsplassen

• Lag undervisningsplan, gjerne sammen med de som skal gå på kurs

• En student sa en gang:

• “Å ha gode samtaler om seksualitet er mengdetrening. Dersom man ikke har det 
som et faglig tema blant de ansatte, skal det mye til for at det kan tas opp med 
bruker”

Foto: Juliette F (Lenker til en ekstern side.)/Unsplash.com
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Pre- og post kartlegging

• Ida ble kartlagt med SexKunn før kurset og etter kurset

• Evaluere og motivere

• Undersøke om undervisningen har hatt ønsket effekt 

• Forskning viser at utviklingshemmede har utbytte av program om 
seksualitet og seksuell adferd 

• Vansker med å generalisere kunnskapene og det er behov for 
vedlikeholdstrening



Didaktiske planer



• Sosiale læringsteorier

• PLISSIT modellen

• Atferdsteori  

• Sosiokulturell læringsteori

Teori 



• Muntlig eller skriftlig samtykke 

• Vær helst to i veiledning

• Lytt til deltakerne

• Hvis noen opplever ubehag så avslutt veiledningen

• Men undersøk hva det var som førte til ubehaget

Etikk



• Hva tenker du om å inkludere seksuell helse inn i daglig miljøarbeid?

• Har noen kunnskap om emnet på din arbeidsplass?

• Har dere snakket med tjenestemottaker om tema seksuell helse?

• Har dere snakket med foresatte om tjenestemottakers utvikling og 
rettigheter for seksuell helse?

Refleksjon



• Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet utviklet av Kristina A-Josefsson og Carina 
Carlsen

• Seksuell helsekompetanse utviklet av Hilde Mobekk

• Seksuell anatomi og fysiologi utviklet av Helle Nygaard Gerbild

• Seksuell helse og aldring utviklet av Helle Nygaard Gerbild

• Seksuell helse og utviklingshemming utviklet av Wenche Fjeld og Peter zachariassen

• Seksuell helse ved funksjonshemming og sykdom utviklet av Ingrid Thunem og Aron Willems

• Seksuelle overgrep, forebygging, avdekking og oppfølging utviklet av Stine Cathrine Hasle og 
Kent Johanssen

Muligheter for skolering - digitale masteremner OsloMet 



• Videreutdanningen Identitet, kroppsbilde og seksuell helse i barnehage og 
skole utviklet av Wenche Fjeld og Ellen Nesset Mælan.
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