
Retningslinjer for forebyggelse af overgreb og seksuelle krænkelser beboere 
imellem.

Kommunikation: 

Det er en væsentlig opgave for personalet, at yde såvel generel som individuel vejledning og støtte, også i 
forhold til seksualitet

Det er vigtigt at personalet i botilbuddet skaber et positivt og åbent miljø for henvendelser og 
kommunikation omkring seksualitet. Minimum én gang årligt, som forberedelse til §141 handleplansmøde, 
skal det tilbydes at beboerens seksualitet italesættes, og der skal derigennem skabes mulighed for åben 
dialog og en tryghed til at henvende sig. Dette kan gøres ved, at man indskriver hjælpespørgsmål i 
vejledningen til forberedelse af mødet.

Vi skal naturligvis løbende være opmærksomme på, om der er signaler på at der er behov for at drøfte 
seksuelle spørgsmål – også i forhold til de beboere der ikke har verbalt sprog.

Hjælpen kan enten stilles til rådighed af tilbuddet selv, eller ved at tilbuddet anviser/tilbyder eksterne 
vejledningsmuligheder.

Personalet i alle botilbud bliver løbende kompetenceudviklet i forhold til opgaven, bl.a. er der arrangeret 
en fælles temadag omkring seksualitet

Botilbuddene arbejder endvidere på at arrangere en temaaften for beboere i alle enheder, hvor der vil 
være mulighed for at høre et oplæg omkring rettigheder/muligheder/m.m., samt mulighed for at stille 
spørgsmål.

Forebyggende overvejelser:

- hvem skal give vejledning og oplæring?

- hvad er acceptabel adfærd?

- hvordan sikres beboernes grænser?

- hvordan sikres personalets grænser?

- hvordan forholder personalet sig til seksualitet hos beboere uden verbalt sprog?

- hvordan støtter vi en beboer der har været udsat for en seksuel krænkelse/overgreb?

- hvem støtter pågældende og hvori består støtten?

- hvordan tilrettelægger vi indsatsen i forhold til den formodede krænker – og er der behov for hjælp?



- hvor skal hjælpen komme fra?

- hvordan med pårørende – både til den krænkede og den formodede krænker? 

Beboerens  adfærd og påklædning.

Enkelte beboere kan have brug for hjælp og vejledning omkring påklædning og seksuelle signaler. Når du 
giver denne vejledning, skal det gøres med respekt og anerkendelse af beboerens seksualitet.

Hvis skaden er sket:

Hvis du bliver opmærksom på, at en beboer er blevet udsat for seksuelle krænkelser eller selv krænker 
andre, har du som medarbejder en særlig skærpet indberetningspligt.

Vær opmærksom på følgende;

- tab af færdigheder samt tab eller forringet evne til at tale.

- ændret personlighed eller adfærd og lav selvfølelse.

- depression, indadvendthed.

- selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelse.

Ovenstående ændret adfærd eller andre væsentlige ændringer i adfærden hos en beboer KAN skyldes at 
vedkommende har været/bliver udsat for seksuelle overgreb.


