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Den 26. og 27. november var der Nationale konference om seksuel sundhed og trivsel i Danmark. 

Der var omkring 200 deltagere fra hele landet, et stort antal sundhedsplejersker, som arbejder med 

at fremme seksuel sundhed og trivsel for børn, unge og familier. 

Tirsdag blev formiddagen brugt på at formidle nogle af hovedresultaterne fra Projekt SEXUX af 

Morten Frisch, overlæge ved Statens Serums Institut, adjungeret professor ved Aalborg Universitet 

og Christian Graugaard, Professor i sexologi ved Sexologisk forskningscenter, Aalborg Universitet, 

som står bag Projekt Sexus. 

Projekt Sexus viser blandt andet, at der er en sammenhæng mellem seksuel sundhed og mental 

sundhed.  

Formanden for Danske skoleelever Thea Enevoldsen gav et oplæg omkring vigtigheden af at 

seksuel sundhed kommer på skoleskemaet som timebaseret undervisning. Men hendes erfaring er 

at lærerne har en vis berøringsangst med emnet. Hun gav udtryk for, at det er vigtigt, at det er de 

samme, der underviser i seksuel sundhed. Her kom vi som sundhedsplejersker til at tænke på vores 

egen faggruppe. Fordi vi netop har en grunduddannelse som sygeplejersker, men meget klinisk 

erfaring. 

I en workshop blev vi præsenteret for et ”spil” med mange forskellige billeder af kønsorganer. Det 

gav anledning til en tværfaglig debat omkring, hvad er det vi ser på billederne og hvordan taler vi 

om det. Et spil som fint kan inddrages i den timebaserede undervisning som Thea Enevoldsen 

omtalte. 

Afslutningen på konferencen var en kortfilm ”Som jeg er” af instruktør Michelle Trolle. Filmens 

budskab viste det enkelte menneskes sårbarhed i forhold til egen krop og til andres opfattelse af 

kroppe. En ærlig og sårbar film, som gav anledning til mange overvejelser. Som 

sundhedsplejersker fik vi øje på et dilemma - Det er en faglig udfordring, at vi på den ene side skal 

fremme børns positive opfattelse af egen krop og på den anden side skal vi påpege at et barn har 

udfordringer med vægten.   

I Holstebro Kommune har vi siden 2008 haft seksuel sundhed for elever i 8.klasse på skemaet. Der 

er lavet en Undervisningsplan for seksuel sundhed i Kommunen, som rækker fra 0.kl og opefter.  

I 2018 blev der åbnet et Kondomeri i byen. Det er placeret i Center for Sundhed. Noget af seksuel 

undervisningen foregår der. Det giver mange refleksioner og meget dialog i blandt de unge. 

Kondomeriet er et sted, hvor unge kan komme anonymt og få rådgivning fra ung til ung.  

Konferencen har givet os ny inspiration til at arbejde videre med, hvordan vi kan integrere børn og 

unges opfattelse af krop og seksualitet. Som jo netop er emnet i uge 6 - Den perfekte uperfekte 

krop. 

 


