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Grundlag for oplægget

• Forsknings- og udviklingsprojektet ”Seksuel chikane i omsorgsarbejdet”

• Gennemført af COWI, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), 
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og NIRAS 2015-2018

• Støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden

• Formål:

At udvikle metoder, der kan hjælpe arbejdspladser til at 
forebygge/håndtere seksuel chikane udøvet af borgere
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Disposition
 De væsentligste resultater fra forsknings- og udviklingsprojektet

• Forekomst af seksuel chikane fra borgere mod medarbejdere

• Konsekvenser af seksuel chikane fra borgere mod medarbejdere

• Omkostninger til seksuel chikane fra borgere mod medarbejdere

• Oplevelser og håndtering

• Forebyggelse og håndtering

3



NFAs spørgsmål om seksuel chikane

År Spørgsmål Svarmuligheder
2000 Har du selv inden for de sidste 12 måneder været 

udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på 
din arbejdsplads?

Ja, fra kolleger”, ”Ja, fra ledere”, ”Ja, fra 
underordnede”, ”Ja, fra 
klienter/kunder/patienter/elever” og ”Nej”.

2005 Har du selv inden for de sidste 12 måneder været 
udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på 
din arbejdsplads?

Ja, fra kolleger”, ”Ja, fra ledere”, ”Ja, fra 
underordnede”, ”Ja, fra 
klienter/kunder/patienter/elever” og ”Nej”.

2012 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat 
for seksuel chikane på din arbejdsplads?

Ja, dagligt”, ”Ja, ugentligt”, ”Ja, 
månedligt”, ”Ja, sjældnere” og ”Nej, 
aldrig”.

2014 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat 
for seksuel chikane på din arbejdsplads?

Ja, dagligt”, ”Ja, ugentligt”, ”Ja, 
månedligt”, ”Ja, sjældnere” og ”Nej, 
aldrig”.
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Udvikling i forekomsten af seksuel chikane

5

0,27%

0,89%
0,33% 0,41%

1,95% 1,81%

3,10%

2,89%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

1995 2000 2005 2010 2015F
o
re

k
o
m

st
a
f

se
k
su

e
l
ch

ik
a
n

e
[%

]

År

Udvikling i forekomsten af seksuel chikane fra klienter, kunder, patienter og elever

2000-2005 (Mænd)

2012-2014 (Mænd)

2000-2005 (Kvinder)

2012-2014 (Kvinder)

 Seksuel chikane fra klienter, kunder, patienter og elever



Forekomsten af seksuel chikane i 2012
 Seksuel chikane fra klienter/kunder i omsorgsarbejde mv.
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Konsekvenser af seksuel chikane
 Engagement 1
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Konsekvenser af seksuel chikane
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Seksuel chikane fra
klienter/kunder

Seksuel chikane fra
leder/kolleger/underordnede

Sammenligningsgruppe: 
Personer ikke udsat for seksuel 
chikane (sat til 0)
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 Depressive symptomer



Konsekvenser af seksuel chikane
 Sygefravær
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Omkostninger til seksuel chikane
 Løn under sygdom + afledte omkostninger

• Gennemsnitlig 
omsorgsarbejdsplads:

• 20 medarbejdere

• 1,4 tilfælde pr. år

• Afledte omkostninger:

• Samtaler med 
krænket, krænker og 
pårørende

• Indberetning

• Drøftelser i 
personalegruppen og 
AMO/MED

• Mv.
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Oplevelser og håndtering
 Komplekst og multifacetteret fænomen

• Fænomenet:
• Stjålne/lange blikke
• Berøringer, omfavnelser
• Kys
• ”Komplimenter”
• Sjofle bemærkninger
• Befamling
• Overgreb
• Nøgenhed, onani o.l. når bestemte medarbejdere kommer i det private rum
• Nøgenhed, onani o.l. i det offentlige rum

• Medarbejdere har forskellige grænser
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Oplevelser og håndtering
 Fra chikane til opmærksomhed

Seksuel chikane

Uønsket seksuel 
opmærksomhed

Seksuel 
opmærksomhed
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Oplevelser og håndtering

• Seksuel opmærksomhed medfører dilemmaer i det daglige arbejde:

• F.eks. mellem at yde den professionelle omsorg/pleje og sige fra over for 
borgerens opmærksomhed – på en måde, så den professionelle relation kan 
bevares

• Skyld og skam over ikke at have forebygget situationen

• Frygt for at ens kollegaer vil stemple borgeren, hvis man fortæller om det

• Seksuel opmærksomhed er tabu blandt medarbejdere

• Omfang og konsekvenser er ofte ikke kendt af/på arbejdspladsen

• Arbejdspladserne har sjældent retningslinjer o.l. 
for forebyggelse og håndtering
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Forebyggelse og håndtering
 Udgangspunkt

• Al seksuel opmærksomhed fra en borger mod en medarbejder er uønsket

• Alle mennesker har behov for kontakt, varme og intimitet

• En borger med behov for støtte ift. seksualitet har ret hjælp
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Forebyggelse og håndtering
 Tre trin
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Skab åbenhed
og del 
oplevelser med 
hinanden

Brug
retningslinjer
som fælles
fundament

Inddrag
borgeren og
pårørende



Trin 1
 Bryd tabuet og skab åbenhed
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Det er kompliceret at få sat ord 
på de her ting, for vi kan nogle 

gange fejlagtigt vende det 
indad – hvorfor kan jeg ikke 

klare det her? Det er så vigtigt 
at få vendt det med kollegerne 

og få talt om de ting, man 
synes er svære, for vi er ikke 
udstyret med samme DNA, 

hvad det angår.



Trin 1
 Dilemmakort kan få gang i samtalen
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Trin 1
 Del oplevelser og skab overblik over omfang og konsekvenser

• Hvilke dilemmaer kan I genkende?

• Oplever I andre dilemmaer?

• Hvor ofte forekommer de?

• Hvad er konsekvenserne?

• Hvordan plejer I at håndtere 
lignende situationer?

18



Trin 2
 Formuler retningslinjer:
Gør det legitimt at sige fra – Gør det til et fælles ansvar – Etabler en professionel håndtering
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Et fælles sprog og 
professionelt 

ståsted

Sikre at kulturen og 
omgangsformen 
understøtter den 

enkeltes integritet 

Større forståelse af 
seksualitet som et 
grundlæggende 

behov



Trin 2
 Eksempler på emner i retningslinjer

• Rettigheder i forhold til at sige fra og søge hjælp

• Støtte fra leder og kollegaer ved seksuel opmærksomhed fra borger

• Daglig praksis og åbenhed om seksualitet

• Normer og værdier – f.eks. om påklædning og personligt udtryk

• Beredskabsplan ved overgreb

• Etik og tavshedspligt
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Trin 3
 Inddrag borgeren og de pårørende
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Kan være tabuiseret  guide til at tale med 
borgeren og de pårørende om seksualitet

Involvering af borgere i retningslinjer og politikker 
om seksualitet

Borgere med kognitive udfordringer kan have 
behov for ekstra støtte til at lære politikkerne 



Trin 3
 Inddrag borgeren og de pårørende

Rollespil

• Gør situationer og 
abstrakte emner 
konkrete

• Kroppen husker bedre, 
hvis den har øvet det 
lærte i praksis

• Træning af alternativer 
til seksualiseret adfærd

• Kan også bruges i 
personalegruppen

Gruppesamtaler

• Hjælp til at sætte ord 
på krop, følelser og 
seksualitet

• Borgerne kan lære 
hensynsfuld adfærd af 
hinanden

• Kan skabe et fortroligt 
rum og gøre det 
naturligt at tale om 
seksualitet
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Kom videre!

• www.nfa.dk  ”Seksuel chikane i omsorgsarbejdet”

• www.etsundtarbejdsliv.dk/seksuel-chikane
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Tak for opmærksomheden!

Per Tybjerg Aldrich

Markeds- & projektchef /

leder af projektet ”Seksuel chikane i omsorgsarbejdet”

Tlf. 23 72 89 91

pta@niras.dk

www.niras-joblife.dk
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