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Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af 
Socialdemokratiet. Besvarelsen vedrører LGBT+ og 
ældreområdet. 
 

Spørgsmål 1 

Vi ønsker at vide, hvordan afdelingen arbejder med, at alle, som arbejder 

inden for området, har forståelse for forskellighederne inden for seksuel 

orientering og kønsidentitet. Har man igangsat forskellige konkrete 

initiativer? 

Svar  

Sundhed og Omsorg har i perioden fra 2013 til 2015 sat et særligt fokus på 

seksualitet i plejeboligerne som en naturlig del af livet på lige fod med andre 

basale, menneskelige behov.  

Vi ansatte i perioden en uddannet sexolog til at arrangerer dialogmøder med 

ledere, medarbejdere og elever med henblik på at udvikle redskaber samt 

formidle viden om området. Forløbet er evalueret positivt af 234 deltagende 

medarbejdere og elever.  

Formålet med indsatsen er, at medarbejderne har den basale indsigt, der er 

nødvendig for at kunne handle fagligt professionelt i alle livets forhold – også 

i forhold til borgernes seksualitet.  

Vi vil gerne henvise til materialet, herunder en kort film om emnet, som er 

finde via dette link til vores portal: 

http://www.sundhedogomsorg.dk/da/ansat/trivsel/seksualitet-i-tale.aspx 

 

Spørgsmål 2 

I København har man etableret otte profilplejehjem, hvor der er forskelligt 

fokus: herunder regnbueprofil (LBGT+), sport og leg, fag og håndværk samt 

mangfoldighed (etnicitet). Vi vil gerne vide, om Københavns erfaringer 

specielt inden for plejehjem med regnbueprofil har inspireret Sundhed og 

Omsorg. 

Svar  

Det er vigtig for Sundhed og Omsorg at understrege, at vores tilgang på 

dette område ikke er baseret på en inddeling af borgerne i specielle 

gruppetilhørsforhold, hvor andre grupper ekskluderes. Så vi er ikke inspireret 

af plejehjem med en regnbueprofil. 

Tværtimod bestræber vi os på altid at møde den enkelte borger i deres liv, 

og med udgangspunkt i deres individuelle og personlige forhold. 

Eksistentielle vilkår så som et kærlighedsliv og seksualitet spiller en vigtig 

rolle. Det er vi opmærksomme på. Men vores tilgang til dette emne er at se 

den enkelte og ikke grupper. Det gælder både, når vores psykologer tilbyder 

eksistentielle samtaler (hvor emner så som intimitet og seksualitet ofte 

vendes) og i selve indretningen af plejehjemmene i Sundhed og Omsorg. 

Den enkelte forstander har visioner for netop deres plejehjem, som er med til 

at give ejerskab og som sætter et tydeligt præg på plejehjemmets identitet. 
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