
Gratis kursus / minikonference: 

Seksuel sundhed og trivsel - 

udfordringer i mødet mellem det offentlige og borgeren 

Seksualiteten er en privat sag – ja, men det er også et sundheds- og 

trivselsanliggende, så derfor har vi som ansatte i Frederiksberg Kom-

mune pligt til at råde og vejlede borgerne i det omfang, det er rele-

vant. 

 

Hvordan bringer vi emnet på bane? Synes du, det er grænseoverskri-

dende? Savner du viden og redskaber i dialogen? – så meld dig til kur-

set. 

 

Hvert tema vil involvere deltagerkredsen via spørgsmål, debat 

og kreativt samspil.  

Kursets indhold 

09.30 – 10.00:  

 Kaffe og brød  

10:00 – 11.00: 

 Velkomst ved sundhedskonsulent Bjarne Rasmussen                                                    

 Indledning ved Carsten Borup, konsulent i BORUPs  

 Seksualitet og trivsel hele livet; ved Margrethe Kähler, chefkon-

 sulent i Ældresagen 

11.00 – 12.15: 

 Seksuelle overgreb: Omfang – Betydning – Indsats; ved Car-

 sten  Borup, konsulent og formand for LMSO - Landsorganisationen 

 Mod  Seksuelle Overgreb. 

 Særlige problemer og dilemmaer i mødet mellem det offentli-

 ge og den borger, som er mærket af senfølger efter seksuelle 

 overgreb;  ved Jeanne Wurm Bruun, Christine Centeret. 

12.15 – 12.45: 

 FROKOST 

12.45 – 13.45: 

 Faglige redskaber om seksuelle spørgsmål i det pædagogiske,

 sociale og sundhedsmæssige felt set i forhold til børn og un-

 ge (14-30  år); ved Rikke Thor, sexolog 

13.45 – 14.45: 

 Faglige redskaber om seksuelle spørgsmål i det omsorgsret-

 tede  og sundhedsfaglige arbejde i forhold til ældre borgere 

 og mennesker med kroniske lidelser; ved Christina Ladager Jen-

 sen, seksual vejleder. 

14.45: 

 Afrunding 

Formål:  

At udvikle et stærkt fagligt og personligt fundament til dialogen 

med borgeren 

Målgruppe: 

Personale i pædagogiske, sociale, sundhedsfaglige og omsorgsgi-

vende stillinger samt ledere i Frederiksberg Kommune 

Tilmelding 

Efter først-til-mølle prin-
cippet til:  
Sundhedskonsulent 
Bjarne Rasmussen 
bjra01@frederiksberg.dk 
 

Oplys venligst navn,  
arbejdssted, tlf.nr. og  
e-mail.  
 

Deltagerantal max 25. 

 
Tilmelding  senest torsdag  
den 02.05.13 

Arrangør 

Kurset er arrangeret af: 
 
Carsten Borup; Borup’s 
 
For 
 
Frederiksberg  
Sundhedscenter 

Sted 

Unika Kursuscenter 

Finsensvej 86 

2000 Frederiksberg 

Tid 

Mandag  

den 13.05.13 

Kl. 10.00-15.00 

 


