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Kursustilbud til støttepersoner der arbejder med borgere med handicap 

 
Emne:   Seksualitet og handicap 
Tidspunkt:  Uge 23, i dagene 6. – 8. juni 2023  
Sted:   Pissassarfik, Sisimiut 
Antal deltagere: 20 
Målgruppe:  Støttepersoner til borgere med handicap 
Ansøgningsfrist: Senest 21. april 2023 
Mail til:   pissassarfik@nanoq.gl 
Undervisningen:  Undervisningen er på dansk og der er tolk til stede 
 
 
 
Beskrivelse: Ifølge WHO er seksuel sundhed en tilstand af fysisk, mental og social trivsel 
relateret til seksualitet. Det kræver en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og 
seksuelle forhold, såvel som muligheden for at have sikre seksuelle oplevelser, fri for tvang, 
diskrimination og vold. 
 
I FN's Handicapkonvention står der: "Mennesker med en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse må ikke nægtes mulighed for at opleve deres egen seksualitet, have 
seksuelle forhold og blive forældre. De skal have samme adgang som andre til 
svangerskabsforebyggende midler samt til oplysning i tilgængelig form om deres seksuelle 
funktion.”   
 
Men hvordan håndterer man koblingen mellem seksualitet og handicap, som personale der 
arbejder med mennesker med et handicap? Hvordan taler man om det? Hvordan holder 
man fast i sine egne grænser, samtidig med, at man hjælper borgeren bedst muligt? 
 
Formål: Dette kursus giver et grundigt i seksualitet generelt, hvordan seksualitet påvirker og 
påvirkes af en enten fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og hvordan man som 
personale bedst muligt kan støtte borgeren i forhold til seksuelle behov og problematikker. 
 
Underviser: Helle Koldsø, klinisk sexolog & Hjælpemiddelskonsulent™ v. Center for 
Personlig Trivsel 
 
 
 
For udenbys deltagere er der ankomst 1 dag før kursusstart, og rejsedato er 1 dag efter 
endt kursus. Dog kan der forekomme andre rejsedatoer end angivet pga. flytider. 
Ansøgning om deltagelse sker ved udfyldning af vedlagte ansøgningsskema. 
 
Billet fra hjemby til Sisimiut t/r, overnatning inkl. morgenmad og frokost under kursusdage 
betales af Pissassarfik. 
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Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive anvendt de billigst mulige billetter, der ikke 
kan refunderes. Deltagere, der annullerer eller ændrer allerede bekræftede reservationer, 
skal arbejdsgiver dække Pissassarfik ’s udgifter.  
 
Transport fra lokal lufthavn, til lokal destination, alle andre udgifter og dagpenge er 
Pissassarfik uvedkommende. 
 
 
 
 
Evt. spørgsmål rettes til: pissassarfik@nanoq.gl eller tlf. 34 50 70  
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