Er du I tvivl om hvordan du
arbejder med seksualiserende
adfærd hos borgere med
reduceret kognitiv funktion?
Kurset vil blandt andet sætte fokus på, hvilken betydning forskellige kognitive vanskeligheder kan have for borgeren – og relatere det til, hvordan man som professionel bedst kan hjælpe
borgeren.
Målgruppe
Kurset henvender sig primært til medarbejdere på bo- og opholdssteder for unge og voksne med væsentlige kognitive
og/eller fysiske handicap
Indhold

Når du arbejder med borgere med nedsat kognitiv og/eller fysisk
funktion - som følge af hjerneskade eller andre udfordringer - vil
du måske opleve, at deres seksualitet fungerer helt fint. Seksualdriften er nemlig ofte noget af det, der fortsat fungerer, når krop
og sind er skadede eller falder uden for normen.
Viden, om hvad der er naturligt, om grænser, fordomme og fundamental kommunikation, gør det lettere at håndtere behovet
for nærhed og seksualdriften hos disse borgere.
Borgere, der har haft et kognitivt eller fysisk funktions tab, og
deres pårørende kan have behov for at tale med en professionel
om, hvordan deres sexliv er påvirket af den nye situation. Det er
ikke kun de praktiske ting i hverdagen, der har ændret sig, ofte
er intimiteten og samlivet i parforholdet også påvirket når borgere rammes af en kognitiv svækkelse.
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Unge mennesker med fysiske og psykiske handikap kan have behov for at tale om deres seksualitet. Der kan være praktiske vanskeligheder hos de fysisk handikappede og kognitive vanskeligheder ved at forstå, hvordan man får sig en kæreste, og hvad
en sådan relation indeholder.
Kurset vil desuden sætte fokus på, hvilken betydning forskellige
kognitive vanskeligheder kan have for borgeren – og relatere det
til hvordan man som professionel bedst kan hjælpe borgeren.
Undervisere
Bastian Larsen er sexolog og parterapeut og tilbyder kurser
til bosteder og andet pædagogisk og plejepersonale i samarbejde med Center for Hjerneskade, supervision af personale og
samtaler med borgere.
Marianne Verdel, cand.psych., specialist i børne-unge neuropsykologi. Center for Hjerneskade.

