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Fagpolitisk talentuddannelse i FH

Projektopgave m fokus på fagpolitisk udfordring

Udgangspunkt i ”stærke fællesskaber” og egen oplevelse af, at seksuel sundhed er en stor udfordring 
at få afsat ressourcer til, at få ledelsesmæssigt, politisk og kollegial opbakning til at arbejde med

Hvordan er det mon for sygeplejersker i 2019/20 – er det prioriteret eller er det noget ildsjæle tit er 
alene med? 

Kan vi lave et fællesskab på tværs af specialer, regionale grænser? 

Kan vi inspirere, vidensdele og sammen sætte mere fokus på området ?

Baggrund for temadag mm. ?



1. Netværksgruppe

Lukket netværksgruppe på facebook

”Netværk for sygeplejersker, der arbejder med seksuel 
sundhed”

Alle sygeplejersker/studerende kan være med

Inspiration, vidensdeling, sparring

2. Spørgeskemaundersøgelse

40 medlemmer, da spørgeskemaundersøgelsen blev 
lavet

3. temadag

Projektfaser



40 mulige respondenter

31 besvarelser

2 mænd – 29 kvinder

Deltagere fra alle regioner:

10 Hovedstaden, 9 Midt, 4 Syd, 3 Nord, 2 
Sjælland, 5 andet (kommunalt, stat og andet –
nogle har sat 2 x´er)

Antal år som sygeplejerske:

20 % 0-5 år

32% 5-10 år

48 % flere års sygeplejeerfaring, master udd., 
sexolog, sygeplejelærer

Spørgeskema-undersøgelse



Kommunalt - hjemmesygepleje

Retspsykiatri

Fængselssygeplejerske

Skole- og småbørnssundhedspleje

Neurointensiv

Onkologi

ældreområdet

Gynækologi

Klinik for bækkenbundslidelser, urinvejskirugi

Neurorehabilitering af senhjerneskadede

Sclerose og seksualitet

Kræftrehabilitering

Ung Mod

Kardiologisk afdeling

Gynækologi,cancer og kønskorrigerende behandling

Psykiatri

Gynækologi og fertilitet

Ældre og transkønnede

Undervisning

Urologi

Hvilke specialer arbejder medlemmerne i 
netværket med ?



Udfordring nr. 1 Tabu
Tabu, og om at sexuel udfoldelse er ”klamt”, når man er 
ældre

Tabu (går igen i mange besvarelser)

Jeg oplever at det er et stort tabu og at mange kolleger er 
så nervøse omkring emnet, at de straks går i forsvar og 
siger, der ikke er vores arbejdsopgave

At patienter og kolleger har svært ved at tale om emnet

”det er ikke relevant ift. problematikken borgeren har ”

Der bliver ikke spurgt ind til behovet

Kollegers barriere, så der ikke tales om 
seksualitet

Svært at få på dagsordenen. Stadig privat i stedet 
for fagligt

At det ikke bliver taget alvorligt på min 
arbejdsplads. At spl.stud. Klager over mangel på 
undervisning i faget.

Hvilke udfordringer oplever du i dit 
arbejde med seksuel sundhed/sexologi ?



Vi burde vide mere. Os der har interesse for 
området skal klædes bedre på, så vi kan gå ud og 
lære fra os i afdelingen

Vanskelig at finde svar på konkrete spørgsmål ift
seksuel sundhed

Da jeg arbejder primært med unge patienter, 
oplever flere identitetsforvirring, modløshed 
mm, og det kan være udfordrende for mig 
hvordan jeg støtter dem bedst muligt

Udfordring nr. 2 Manglende 
viden/kompetencer



Manglende tid (går igen i mange besvarelser)

At det ikke prioriteres overhovedet i og af 
ledelsen. Og  blandt kolleger.

Manglende prioritering og viden fra ledelse 

Det bliver glemt, nedprioriteret eller der mangler 
frontpersoner som vejleder personalet i, hvordan 
det bliver et almindelig aspekt i den daglige 
sygepleje

De fysiske rammer og manglende tid

At være alene om rådgivningen – tid til det

Udfordring nr. 3 manglende 
tid/ressourcer/prioritering



Jeg mangler et professionelt sprog – gode 
indgangsvikler til at åbne op for samtalen

Sproget – ift. at kunne tale/spørge om seksualitet

Det kan være svært at dokumentere en samtale 
om pt´s udfordringer omkring seksualitet

Udfordring nr. 4 kommunikation



Sygeplejersker, der arbejder med og har særlig 
interesse i seksuel sundhed i sygeplejen slås 
med:

Tabu – ift. Patienter, fra kolleger og ledelse

Manglende  tid og ressourcer

Manglende prioritering fra ledelse og politikere

Kommunikation – udfordringer ift. 
Dokumentation og metoder til at åbne og tage 
samtalen

Fagbladet ”Sygeplejersken” udkommer med tema 
nr. 13/1-20 omkring sexologi i sygeplejen –
opfølgning på tema nr. i 2007

Temadag i dag danner netværk, giver viden, 
sætter fokus på udfordringer, men også mulighed 
for at ”sammen bliver vi stærkere”

1.Temadag i DSR regi om sexologi i Sygeplejen 
nogensinde på tværs af specialer og 
regioner/kommuner

Konklusion


