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Bakgrund till resan
Don Kullick intervjuade projektledaren Veronica Svensk i mars 2011 och berättade om hur
det fungerar i Danmark när det gäller kärlek, relationer och sex. Detta väckte
förbundsstyrelsens och Veronicas nyfikenhet och man beslutade säg för att söka extra
pengar till studieresa till Danmark under år tre för projektet En hemlighet känd av många
från Allmänna Arvsfonden. Pengarna beviljades och den 10/6-2012 bar det av. Resan
varade under fyra dagar och projektledaren besökte städerna Åhus, Ålborg, Roskilde och
Köpenhamn. Don var med som tolk under hela resan.
Syftet med resan var att få svar på följande frågor:
1. Hur ser personer som själva har funktionsnedsättning på att få hjälp med exempelvis
att ha sex?
2. Är det bra hjälp som erbjuds?
3. Vilka värderingar har personer som har funktionsnedsättning om sig själva?
4. Hur upplever personer som ger hjälpen det att ge hjälpen?
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Dagen innan resan till Danmark lördagen den 9 juni 2012
Det hela började i Stockholm på Centralstationen. Där tog jag tåget till Malmö, då jag
skulle till Köpenhamn tidigt morgonen därpå för vidare färd till Ålborg. Min kropp gillar inte
att flyga eftersom det är väldigt krångligt rent praktiskt
Framme i Malmöskulle jag hitta till hotellet som jag hade bokat. Efter att jag och min
personliga assistent hade irrat runt lite kom vi slutligen fram till Scandic city hotell i Malmö
där ett mycket trevligt rum väntade.
Efter att ha lämnat väskor och min mobila golvlift på rummet intogs en mycket efterlängtad
och god middag i hotellets restaurang. Under middagen gick det upp för mig att det
äntligen var dags att åka till Danmark för att ställa en masa fördomsfulla frågor och med
egna ögon få se hur det fungerar - i praktiken.
Min vän och tolk Don hade delat med sig av sina erfarenheter och de kontakter som han
hade i Danmark. Det var så jag fick tag på de personer som jag intervjuade under resan.
Jag funderade mycket över hur jag skulle bli bemött och på vilket sätt jag skulle ställa
frågorna som jag hade. Skulle någon ta illa upp i fall jag frågade vilken hjälp som de
behövde? Eller om de hade någon partner och hur de träffades? Hur påverkades
självförtroendet och självkänslan av att man kan få hjälp med till exempel att onanera?
I Danmark finns det en skrift som beskriver vilken hjälp som du kan få och hur
sexvägledare kan och bör arbeta med människor enskilt och i par. Den nya utgåvan kom
ut i år, mars 2012, finns att ladda ner som pdf-fil:
http://www.servicestyrelsen.dk/filer/udgivelser/seksualitet-pa-dagsordenen
Det var med stor förväntan som jag gick och lade mig för att tidigt nästa morgon fara
vidare till Köpenhamn.

Måndagen den 10/6-2012
När jag kommit fram till Köpenhamn konstaterade jag att jag inte hade biljetten till nästa
stad med mig utan bara bekräftelsen. Den gäller inte som färdbevis och det gjorde att jag
blev tvungen att köpa en ny biljett på stationen.
Efter att jag köpt biljetten fick jag veta att man måste boka service 48 timmar i förväg. Det
behövs för att få hjälp med rampen på perrongen för att komma på och av tåget. Det visste
jag inte innan jag kom dit. På stationen mötte jag en service personal iklädd orangea
kläder för att synas, så de var lätta att känna igen. Först förklarade han mycket tydligt flera
gånger att det inte skulle gå att ordna och att jag var tvungen att ringa till ett brukarecenter
och beställa servicen där. Sedan hjälpte han till och skällde lite extra på mig och
uppmanade mig att ringa och boka servicen.
Väl framme i Århus (där jag inte skulle vara denna dag) fick jag hjälp av en annan
orangeklädd herre som valde att hjälpa till för mycket när jag skulle låna toaletten på
stationen. När jag skulle använda min manuella lift frågade han om jag skulle lyftas och
om han skulle hjälpa till? Jag avböjde artigt och förklarade att det gick bra ändå och att det
var bättre och lättare om min personliga assistent fick göra det eftersom hon är expert på
det. Då han väldigt gärna ville hjälpa till fick han passa min handväska medan jag var på
toaletten.
Han började ta bort håret ur munnen på mig utan att fråga eller förstå att det var därför
som jag hade och har personliga assistenter.
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Efter att ha konstaterat att jag var i fel stad ringde jag till Don och berättade det. Han
garvade gott och lovade att ordna en bil från stationen till Oestergarde där åtta fantastiska
människor bor.
Jag blev varmt välkomnad av föreståndaren Lone Qvist och alla andra. Vi satte oss vid
köksbordet och stämningen var förväntansfull och mycket öppen.
De personer som satt runt bordet och deltog i samtalet var:
Ann Jensen
Bo Grynnerup
David Thomsen
Henrik Nielsen
Kristian Østergaard
Mette Albertsen och hennes pojkvän Thomas Pedersen
Personal
Lone Qvist (föreståndare)
Tom Groth
Anna Marie Nielsen
De som bodde här har gjort det under många år och det märktes att de kände varandra
väl. Personalen som jobbade har också varit med länge och det skämtades på ett mycket
härligt och personligt sätt! Alla personer som bor här använde sig av alternativa
kommunikationssätt som exempelvis bliss. (Bliss är en tavla med olika tecken som
motsvarar ord och personen pekar på det ord, bokstav eller siffra som man vill "säga".)
Alla behövde hjälp med det mesta i praktisk väg på grund av sina omfattande
rörelsenedsättningar.
Alla har sitt eget rum med tillhörande toalett. Väggarna var prydda med bilder och
personliga tillhörigheter. Känslan jag fick när jag var där var att det var ett kollektiv. En
person som bor där bestämmer maten i fjorton dagar och sedan tar en annan person som
bor där över dirigentpinnen och bestämmer vad alla ska äta under 14 dagars tid och så
vidare.
Mette och Thomas satt bredvid varandra vid köksbordet och jag märkte direkt att det var
någonting särskilt emellan dem. Det var härligt att se deras kärlek! De har varit ett par
under en lång tid. Thomas är där så ofta han hinner och kan, men bor i sin egen lägenhet.
Under tiden som vi fikade pratade vi om hur det fungerar i Danmark och på Østergarde.
Lone, föreståndaren, arbetar också som sexvägledare och utbildar både personerna som
bor där och personalen i olika frågor som har med kärlek, relationer och sex att göra. Det
är självklart att de här frågorna tar mycket plats och det pågår diskussioner bland både
personerna som bor och personalen.
När någon önskar hjälp med exempelvis att onanera så frågar personen någon i
personalen om han/hon kan tänka sig att hjälpa till? Om hjälparen (assistenten) inte vill
hjälpa till är det hans skyldighet att se till att personen som vill ha hjälp får hjälp av någon
annan. Det innebär att han/hon letar reda på en annan person i personalen som kan
hjälpa till.
En vanlig fördom som finns i Sverige är att man i Danmark är tvingad till hjälp att kontakta
prostituerade kvinnor och män för att kunna ha sex. Det är absolut inte det första som sker
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utan det är något som kan vara en sista utväg eller något som någon önskar att göra.
Ibland kan det också handla om att man bara vill ha närhet, kramar och pussar, inte
samlag. Människor har olika behov av vad man behöver hjälp med.
På Østergarde pratade man mycket om hur det känns, att man kan ha en längtan efter att
träffa någon eller vad det nu är. Man pratar också om sexuella identiteter och ser det som
självklart att det är en del av livet.
Middagen serverades efter ett tag och sedan fastnade många framför fotbollen på tv;n.
Jag och Don fortsatte vidare till vårt hotell i Årborg för att detaljplanera resten av resan
under kommande dagar.

Måndag, 11/6
På morgonen åkte vi vidare med tåg till Århus och mötteTor Martin Mandrup Møller och
Britt Harmannsen hemma hosTor.
Tor är sexualvägledare och den enda sexualvägledare i Danmark som har egen
funktionsnedsättning. Han arbetar som det och föreläser ofta. Han håller också en konsert
där han med hjälp av komik berättar om sitt liv med mera.
Tor berättade att när hans personliga assistenter blir anställda hos honom talar han om att
han behöver hjälp med olika praktiska saker i sin vardag och att det inkluderar hjälp med
att onanera. Det ingår som en arbetsuppgift för hans personliga assistenter.
Tor visade mig och Don olika böcker, texter och teckningar som hade anknytning till kärlek,
sex, relationer och funktionsnedsättning.
Britt kom över efter en stund just hemkommen från en resa till Barcelona. Britt ochTor är
goda vänner och det blev mycket skratt!
Britt ochTor har gjort en DVD tillsammans som heter: ”Sex og handicap”. Den handlar om
deras sexualitet och olika erfarenheter som de har gjort. Den kan beställas frånTors
webbsida, www.tormartin.dk.

Personlig assistans i Danmark
Tor och Britt har personlig assistans som betalas av kommunen. Det är den kommunen
som man är född i som står för kostnaderna. Så även om man flyttar till en annan kommun
betalas det av hemkommunen, den kommun man är född i. Man får pengar till löner och
utlägg för assistansen. Tor anlitar ett företag som sköter det administrativa och han har full
insyn i det. Tor anställersina assistenter och lägger scheman själv.
För övriga utgifter för assistenterna får han 3000 kr i månaden. Även om han inte gör av
med de 3000 kronorna får han behålla dem. I Sverige måste pengarna redovisas till
Försäkringskassan och bokföras.

Arbeta som prostituerad -när man har funktionsnedsättning
Britt berättade att hon tidigare har arbetat som prostituerad under fyra års tid. Hon valde
att göra det för att hon ville det och tyckte att det var intressant. Både män och kvinnor
kom till henne och några tyckte inte att det var ok på grund av hennes
funktionsnedsättning. Britt brukade tala om i förväg att hon har reumatism som innebär
begränsad rörelseförmåga. Hon kan förstå att alla inte var bekväma med det och det är
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ingenting som stör henne. Hon tycker att det är självklart att människor måste ha rätt att
välja och hon blev inte sårad av det.
Hennes reumatism gör att hon har svårt att sitta upp långa stunder. Det har inte hindrat
henne från att gå ut på krogen! Hon tar med sig en massagebänk som hon kan ligga på
och prata med folk. När vi ses sitter Don, jag ochTor vid köksbordet och Britt ligger på en
soffa några meter bort.

Självkänsla - självförtroende
Både Britt ochTor menar att självkänslan påverkas mycket av vilken hjälp som man kan få
med sin sexualitet och sexuella identitet. Britt menar att man inte kan veta vem man är
eftersom ens identitet påverkas av känslan av att vara man eller kvinna, heterosexuell,
homosexuell, bisexuell, transgender.
Ett problem är att många som har rörelsenedsättning inte vet om att man kan få hjälp av
exempelvis en sexualvägledare.

Egmont högskola
På kvällen besökte jag Egmont högskola. Föreståndaren Ole Lauth tog emot mig och Don
med öppna famnen och hade mycket att berätta om skolan.
Egmont startades av Oles pappa och är en mycket känd folkhögskola i Danmark. Här finns
det studenter som både har funktionsnedsättning och som inte har funktionsnedsättning.
Det elever som har funktionsnedsättning har assistenter som är anställda på skolan.
Assistenterna är också elever.
Var sjätte månad byts assistenterna ut för alla elever. Syftet är att man ska lära sig att
arbetsleda och ha olika personer som assistenter. Man får inte säga upp en assistent om
det inte föreligger väldigt speciella skäl. Om personkemin inte fungerar får man bita ihop
och lösa det. Det studenter som arbetar som assistenter söker jobb och får en viss
ersättning.
Under tiden som vi pratade gick vi runt och tittade på skolan som höll på att byggas om.
Tanken är att bygga ett stort mediacenter samt en vatten rutschkana. Självklart är allting
totalt anpassat.
Många elever som går här upplever att dem får bättre självkänsla och bättre
självförtroende.
Ole berättar med ett skratt att självklart händer det att folk blir kära i varandra på skolan.
Han tycker att det är självklart och en del av livet.
Förutom att arbeta på skolan sitter Ole med i olika grupper, bland annat ett råd på
kommunen som diskuterar funktionshindersfrågor. Tyvärr hann jag inte prata med någon
elev då jag bara var där i två timmar.
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Tisdag den 12/6-2012
Efter en tågresa med intressanta samtal med Don anlände vi till Roskilde. Där blev vi
upphämtade av en person som arbetar på gruppbostaden Koglerne. När vi kom fram
väntade ett gäng entusiastiska personer på att få samtala med oss
Jeannette Grubb Bramming arbetar aktivt som sexvägledare på Koglerne. Hon har gjort
det under många år och har startat en grupp som träffas en gång i veckan och diskuterar
kärlek, sex, relationer med mera. Jeannette ordnar speeddating så att folk har möjlighet att
träffa varandra från olika gruppbostäder. Här bor det yngre personer och den äldsta är i 30
års åldern.
Det märks att man är van att prata om de här frågorna. Veronica börjar att berätta om
projektet och Don och avdelningschefen Lars Holmgren tolkar för fullt. Många kan inte
engelska speciellt bra och Veronica kan inte danska. Lars är svensk och kommer från
Malmö, hittade kärleken i Danmark och står med en fot i båda länderna

Hjälp att hitta partner och ha sex
Man berättar att det är svårt att träffa en partner, eftersom man inte kan göra aktiviteter
utanför gruppboendet som man själv vill. Man har inte personlig assistans eftersom det
finns personal på gruppboendet.
Behovet av att prata om de här frågorna är stort och alla är överens som hur viktig
gruppen är och att det är viktigt att man kan ha sex, uppleva kärlek och olika sexuella
identiteter. Jeannette hjälper till praktiskt när det behövs för att personen ska kunna
onanera eller utforska sin kropp.
Innan man får hjälp skrivs ett kontrakt där man specificerar vilken hjälp som är aktuell. Det
är en trygghet för båda parter om något missförstånd skulle uppstå. En kvinna berättar att
hon tyckte det kändes helkonstigt att ta emot hjälp första gången, att det kändes märkligt.
Efter första gången var det bara positivt att ta emot hjälp. Man bestämmer när det ska
göras och hur det ska gå till och sedan skrivs det in i kontraktet.
En person besöker SM-klubbar (sado - masochisms) och en personal från boendet följer
då med personen. Detta ses som självklart.
Personerna runt bordet är överens om att man mår bättre när man har möjlighet att ha
sex. Man blir också mindre spänd i kroppen och spasticiteten dämpas.

Teatergrupp
På Kolgene finns en teatergrupp som spelar upp små korta sketcher som har med
sexualitet och kärlek att göra. Teatergruppen skulle gärna vilja göra en turné i Danmark
och utomlands. Jag tycker att de borde komma till Sverige. Syftet med föreställningen är
att bryta tabun. Många människor i Danmark tror inte att personer som har
funktionsnedsättning kan ha sex, hitta en partner, vara förälder med mera.
Personerna som jag träffade hette:
Anders
Mette
Lasse
Marie
Berit
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Peder
Jeannette (personal)
Lars (föreståndaren)
Efter detta underbara besök åkte jag och Don till Köpenhamn och åt en mycket god
middag på Tivoli.

Onsdagen den 13/6
Vivi - sexolog och egenföretagare
Vivi Hollaender arbetar som sexvägledare och har eget företag. Vivi har en bakgrund som
barnmorska och har vidareutbildat sig till sexolog. För henne är det en självklarhet att alla
som behöver hjälp ska få det. Hon arbetar med par, utbildningar och enskilda personer
samt att föreläsa på skolor. När hon hjälper sina klienter praktiskt kan det också innebära
att byta lakan, hjälp med att duscha efteråt eller andra saker som klienten vill ha hjälp
med. En del personer kan tycka att det är jobbigt att be sin partner eller assistent om hjälp.
Därför avstår många från be om hjälp. Vivi menar att det är viktigt att man har möjligheter
att använda sig av prostituerade kvinnor och män för att det är enda sättet att få närhet,
kärlek eller sex.
Det pågår för närvarande en diskussion i Danmark om att förbjuda prostitution. Det tycker
Vivi är fel eftersom det finns behov av att anlita prostituerade personer.
Många får kontakt med Vivi via rekommendationer eller via hennes webbsida. När någon
tar kontakt första gången träffar hon klienten för att gå igenom vad personen behöver hjälp
med och hur det ska gå till. Ibland har hon regelbunden kontakt med klienter och ibland
behövs bara tips på hur man kan göra. Sedan skriver hon och klienten ett kontrakt där det
framgår vilken hjälp som klienten önskar med mera.
Det är mycket viktigt för människors självkänsla och självförtroende att upptäcka sin kropp
och sin sexualitet. Vivi anser att sexualitet är en självklar del av livet och att tjänsterna som
finns idag i Danmark måste fortsätta att erbjudas.
Vivi blir ofta kontaktad av pressen i Danmark när det gäller frågor som har med sex och
funktionsnedsättning att göra.
Under samtalet fikade vi på kafé Svarta diamanten i ett somrigt Danmark.

Handisex
Under eftermiddagen träffade vi Michelle Miller och Mette Justsen från företaget Handisex.
Michelle är under utbildning till psykolog. Hon arbetar som praktisk sexhjälpare. Hon är
utbildad sexolog och är en av Handisexs partners.
Mette har en muskelsjukdom och hon är klient till Michelle. Mette arbetar som sexolog
med både par och enskilda. Mette tycker att det är självklar del av hennes liv att betala för
att kunna få hjälp till ett bättre sex liv.Hon är en av Michelles stamkunder och det märktes
att de kände varandra väl. Mettes hälsa påverkas positivt och hon känner sig mer kvinnlig
efter att hon har haft möjligheten att lära känna sin kropp sexuellt och att ha sex.
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Michelle hjälper också till med att tvätta lakan med mera efter att personen hon hjälper har
haft sex.
Båda två menar att det är en självklar mänsklig rättighet att få hjälp med kärlek, sex och
relationer.
Exempel på tjänster som företaget Handisex erbjuder:
Ett rådgivningssamtal om dig och din sexualitet
Innehållet i den tjänst Godkännande av samtycke
Du kan få hjälp med att använda sexleksaker av en person som arbetar som praktisk
sexhjälpare.
Du får njuta av det i en så lugn och så privat som miljö som möjligt. Du kan när som
helst säga till om att du vill avbryta under tiden. Efteråt pratar vi om dina erfarenheter,
vilka känslor som har väckts och hur du upplevde det. Bör något göras annorlunda? Vid
behov bokas en ny tid.
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Fakta om rättigheter i Danmark
Det finns riktlinjer i Danmark som beskriver hur sexvägledarna/sexologer får jobba och bör
jobba. Den finns att ladda ner hos socialministeriets webbplats; www.sm.dk. Skriften heter
”Sexualitet på dagordningen”. Den innehåller riktlinjer för hur man bör jobba, till exempel
utbildningar till anhöriga, att man ska prata om sexuell identitet med mera.
Kommunerna anställer sexvägledare som man kan ringa och få stöd av. En del boenden
har också personal som har vidareutbildat sig på plats. Tyvärr finns det inte överallt och
många personer som har rörelsenedsättning vet inte att det finns.
Det finns sexvägledare som erbjuder hjälp via egna företag. Det är dock svårt att få det att
gå runt eftersom kunderna betalar själva och inte får någon ekonomisk ersättning för den
sortens hjälp. Många kunder har heller inte råd att betala för tjänsterna flera gånger
"Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet. Sexualiteten är ett
grundläggande behov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra
aspekter av livet. Sexualiteten är inte synonymt med samlag. Det handlar inte om huruvida
vi uppnår orgasm, och slutligen är det inte summan av en erotisk liv. Det kan vara en del
av vår sexualitet, men behöver inte vara så. Sexualitet är så mycket mer. Det är vad som
driver oss att söka efter kärlek, värme och intimitet. Den uttrycks i vårt sätt att känna, hur vi
rör oss, röra och beröras. Det är lika mycket detta som sensuell som sexuell. Sexualitet
påverkar våra tankar, känslor, handlingar och interaktion och därmed vår psykiska och
fysiska hälsa. Och eftersom hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet, så måste även
sexuell hälsa vara en grundläggande mänsklig rättighet. Sexualitet kan förstås på många
sätt och är långt ifrån lätt att definiera. Denna handbok används ovan utbredda och bred
definition, som bland andra punkter:
Sexualitet handlar inte bara om erotik, men lika mycket om sensualitet, kontakt, värme och
närhet. Sexualitet är en integrerad del av varje människa. Alla människor, unga och gamla,
med eller utan en funktionsnedsättning, det grundläggande behovet av kontakt, värme och
närhet. Hur behoven bäst kan uppfyllas varierar från person till person och i olika
livsstadier”.
Källa: Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med
funktionsnedsættelse,sid 3.
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Så här fungerar det i Danmark:
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Veronicas tankar
Jag tror att det behövs människor i Sverige som har expert kunskaper på
ungdomsmottagningar och andra kliniker om kärlek, relationer och funktionsnedsättning.
De personerna ska kunna hjälpa till praktiskt och erbjuda bra hjälp som har med kärlek,
relationer, sex och funktionsnedsättning att göra. Personliga assistenter bör inte ha en
sådan roll om inte assistent och brukare är överens om att man ska hjälpa till i dessa
sammanhang.
I Sverige finns idag ingen laglig rätt till stöd och hjälp att få. En tanke är att det borde
finnas en lag som ger rätt till att kunna få hjälp med kärlek, relationer och sex. Lagen
skulle innebära att kommunen och landsting ska se till att det finns anställda sexhjälpare
som hjälper människor som har funktionsnedsättning att onanera eller ha sex med sin
partner. Sexhjälparen ska inte ha sex med personen som man hjälper/har som klient.
Sexhjälparen ska hjälpa till med:
Förbättra sexlivet
Komma på praktiska lösningar med hjälp av t.ex. sexhjälpmedel.
Samtalsstöd
Utbildning och handledning till assistenter och annan personal som behöver det i sitt
jobb.
Jobba med frågorna gentemot habiliteringar.
Hjälpa till praktiskt vid behov.
Behovet av att prata om dessa frågor är enormt bland ungdomar och unga vuxna som har
rörelsenedsättning.
Attityden som finns i Sverige idag är att man inte kan bli kär, ha sex, hitta en partner, bli
och bara förälder med mera när man har rörelsenedsättning. Många tror inte på sig själva
och omgivningen är snabba på att tala om att det inte kommer att fungera.
Självförtroendet/självkänslan när det kommer till dessa frågor är inte hög bland personer
som har rörelsenedsättning.
Det behövs en riktlinje som innebär att man får den hjälp man behöver och det behöver
vara en självklarhet i Sverige att ungdomar och vuxna som har rörelsenedsättning eller
annan funktionsnedsättning ska kunna få hjälp.
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Tack!
Jag vill tacka alla som deltog under samtalen i Danmark. Tack för er kunskap och viljan att
dela med er av era erfarenheter!
Tack till Almänna Arvsfonden som beviljade extra pengar till resan till Danmark.
Ett särskilt tack till Don Kullick som var med som guide och tolk under hela resan!
Stockholm 2012-08-28
Veronica Svensk
Projektledare En hemlighet känd av många

Don Kulick och Veronica Svensk
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Länkar

Namn

Länk

Tor Martin Mandrup Møller
webbsida

www.tormartin.dk

Handisex

www.handisex.dk

Socialministeriet

www.sm.dk

Egmont högskola

www.egmont-hs.dk

Allmänna Arvsfonden

www.arvsfonden.se
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Kontaktuppgifter
E‐post:
kansliet@ungarorelsehindrade.se
Hemsida:
www.ungarorelsehindrade.se
Telefon:
08‐6858080
Fax:
08-190277
Postadress:
Box 43,123 21 Farsta
Besöksdress:
Storforsplan 44,
123 21 Farsta
Öppettider:
Måndag-.‐torsdag kl 9‐15
www.ungarorelsehindrade.se, kansliet@ungarorelsehindrade.se
Projektet En hemlighet känd av många
Projektledare: Veronica Svensk
08‐6858022,
073-5250148
www.enhemlighet.se
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