
  
NETTETS SEKSUALPOLITIK  

 
DSI NETTETs seksualpolitik tager afsæt i Socialministeriets vejledning ”Seksualitet 
uanset handicap” fra 2001. En vejledning, der fastslår, at alle mennesker har en 
seksualitet, og alle har ret til seksuel udvikling. 
 
WHO’s definition på seksualitet: 
”Seksualitet er en integreret del af 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. 
Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og 
endelig er det ikke summen af vort erotiske liv. Dette kan være en del af vores 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. 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. 
Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og samhandlinger, 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. Langfeldt & M. Porter (1986): Sexuality and family planning. Report of a consultation and 
research findings. WHO. 
 
Formål  
DSI NETTET ønsker at imødekomme menneskets behov for at have et harmonisk 
seksualliv. Seksualpolitikken skal derfor skabe rammer for, at brugere i DSI 
NETTET 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 arbejdet med brugernes seksualitet. 
 
Mål  
Målet er, at brugere/beboere i DSI NETTET får mulighed for at få opfyldt deres 
behov for støtte og vejledning omkring deres seksualitet. Målet er endvidere, at DSI 
NETTETs medarbejdere får en større bevidsthed om håndteringen af opgaverne 
omkring brugernes/beboernes seksualitet. 
 
Rammer  
DSI NETTETs seksualpolitik tager sit udgangspunkt i DSI NETTETs fire værdier: 
nærvær, respekt, faglighed og ansvarlighed. 
I forhold til NETTETs seksualpolitik defineres  

• Nærvær: At vi i kontakten og relationen er lyttende og åbne i vores samtale 
med brugerne om seksualitet. At vi er opmærksomme på signaler fra brugerne 
om, at de har behov for støtte og/eller vejledning i deres seksualitet. At være 
nærværende betyder også, at vi er åbne for at mærke vores egne grænser og 
siger fra, når vores grænser er overskredne. 

• Respekt: At vi søger at finde løsninger sammen med brugerne, som passer til 
deres ønsker og udvikling. At vi accepterer brugernes og vores egne grænser i 
forhold til at tale om seksualitet. At vi har øje for brugernes behov og ikke 
pådutter dem en seksualitet eller ønsket om at arbejde med deres seksualitet. 
Det er brugerne, der definerer, hvad de har behov for at arbejde med. 



  
• Faglighed: At vi ser seksualiteten som en lige så vigtig del af livet som alt 

det andet, vi hjælper brugerne med. At vi som personale tager vores pligt til at 
støtte og vejlede brugerne omkring seksualitet alvorligt. At DSI NETTETs 
medarbejdere har en anerkendende og rummelig holdning til brugernes 
seksualitet. 

• Ansvarlighed: At vi reagerer, når vi støder på vores egne grænser i arbejdet 
med seksualitet og i den forbindelse søger hjælp fra andre, hvis vi ikke selv 
formår at hjælpe brugerne. At vi handler efter de gældende retningslinier i DSI 
NETTET, hvis vi får kendskab til eller mistanke om seksuelle overgreb eller 
seksuelle ulovligheder udført mod eller af brugerne. 

 
Rammerne er endvidere :   
Først og fremmest er det vigtigt at afgrænse, hvilken kontekst vi befinder os i med 
brugeren - som aktivitetsmedarbejder i det offentlige rum, som kontaktperson eller 
som arbejdsgiver i en beskyttet beskæftigelse. Konteksten har indflydelse på, hvordan 
vi skal agere som gode rollemodeller i forhold til at skabe et positivt og trygt 
seksualmiljø. 
 
Noget af det væsentligste i seksualvejledningen handler om at være opmærksom på, 
om brugeren har problemer omkring sit seksualliv.  
I den forbindelse skal medarbejderen: 

• Tale med brugeren om hans/hendes seksualliv. 
• Tale med brugeren om prævention. 
• Hjælpe brugeren med at købe materiale vedrørende hans/hendes seksualliv: 

seksuel litteratur, videoer/DVD’er og seksuelle hjælpemidler. 
• Oplyse om og henvise til seksualvejleder. 
• Informere brugeren om og respektere den skærpede tavshedspligt vedr. 

seksualitet. 
 

Har medarbejderen mistanke eller viden om misbrug eller overgreb på børn, har 
lederen/medarbejderen pligt til og SKAL indberette dette til de sociale myndigheder. 
Ved andre situationer har vi ingen pligt, men kan indberette. Ved mistanke eller viden 
om misbrug af eller overgreb på voksne brugere henvises til DSI NETTETs 
retningslinier herfor. 
 
Fastholdelse  
Ledelsen i DSI NETTET I/II har ansvar for at fastholde arbejdet med 
seksualvejledning af NETTETs brugere. 
De enkelte teams i DSI NETTET har ansvar for at emnet seksualitet jævnligt drøftes i 
personalegruppen samt med brugerne. 
 
Evaluering 
Politikken evalueres næste gang i 2017 samt ved ændringer i lovgivningen. 
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