
KONTAKT
Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte:

TILMELDING
Tilmelding finder sted på Seksualvejlederuddannelsens 
hjemmeside: www.seksualvejlederuddannelsen.dk 

PRIS
Den aktuelle pris for seksualvejlederuddannelsen kan ses 
på www.seksualvejlederuddannelsen.dk 
 
Prisen på Seksualvejlederuddannelsen bliver reguleret 
hvert år af hensyn til inflation og omkostninger. Prisen for 
Seksualvejlederuddannelsen 2021-2022 er 52.500 kr. ex. 
moms. 

Prisen inkluderer fuld forplejning og overnatning.

Den kommunale kompetencefond yder støtte til Seksu-
alvejlederuddannelsen for visse faggrupper. Se mere på 
www.denkommunalekompetencefond.dk 
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Uddannelsesleder  
Charlotte Englund

charlotte@seksualvejlederuddannelsen.dk
Telefon 22 59 58 59

www.seksualvejlederuddannelsen.dk

Uddannelsesleder 
Kim Steimle Rasmussen 

kim@seksualvejlederuddannelsen.dk 
Telefon 22 63 60 42



UDDANNELSEN
Seksualvejlederuddannelsen blev grundlagt i 1992 og blev 
aktuel, da Socialministeriet udsendte sin første vejlening 
”Seksualitet uanset handicap”, der pålagde institutioner 
og medarbejdere en række rådgivnings- og hjælpefunktio-
ner omkring beboernes seksualitet. 
 
Seksualvejledere kan:

- Give seksualvejledning og seksualoplæring til
individuelle borgere. 

- Gennemføre kurser om krop, seksualitet, følelser,
grænser mm. for grupper af borgere.

- Give faglig sparring og vejledning til personale omkring
seksuelle problemstillinger. 

Seksualvejlederuddannelsen uddanner de seksualvejlede-
re, som henvises til i Socialstyrelsens håndbog ”Seksualitet 
på dagsordenen”. 

Målgruppe:

Seksualvejlederuddannelsen henvender sig til medarbejde-
re, der arbejder med mennesker med forskellige former for 
nedsat funktionsevne. De forskellige faggrupper kan f.eks. 
være: 

- Pædagog
- Lærer
- Psykolog
- Fysio- og ergoterapeut
- Social og sundhedsassistent
- Plejer
- Socialrådgiver
- Sygeplejerske

TEMAER 
På Seksualvejlederuddannelsen vil den studerende modta-
ge undervisning i mangfoldige temaer, bl.a.:

 
- Seksualitet i relation til nedsat funktionsevne, f.eks.:
= Udviklingshæmning
= Autisme
= ADHD
= Aspergers syndrom
= Psykiatriske diagnoser
= Fysisk funktionsnedsættelse
= Aldring og demens
= Multiple funktionsnedsættelser

- Almen sexologi 
- Seksualitetens historie
- Sansemotorik og seksualitet
- Etniske minoriteter og seksualitet
- Seksuelle minoriteter
- Seksuelle hjælpemidler
- Seksuelle overgreb
- Egenudvikling
- Drama som terapeutisk metode
- Parterapi
- Formidling
- Jura

 
Derudover ad hoc oplæg efter deltagernes interessefelter og 
oplæg af tidligere og nuværende brugere af sociale tilbud.

Oplægsholdere

Mange af temaerne bliver behandlet af erfarne eksterne 
oplægsholdere med forskellige baggrunde, herunder: Pro-
fessorer, overlæger, psykiatere, læger, ph.d.er, psykologer, 
kandidater, bachelorer og konsulenter.

FORLØB
Seksualvejlederuddannelsen varer 2 år og starter hvert år 
i januar. Uddannelsen forløber over 9 moduler, hvoraf 6 
moduler er internatmoduler på i alt 21 dage. 

Internatmodulerne har en varighed af 3-4 dage og finder 
som regel sted fra tirsdag til torsdag/fredag. Alle interna-
ter finder sted på Hou Søsportcenter.

Se aktuelle terminer og moduler på: 
www.seksualvejlederuddannelsen.dk 

Projektopgaver

Studerende på Seksualvejlederuddannelsen skal i løbet af 
de to år skrive tre projektopgaver. Projektopgaverne tager 
udgangspunkt i de studerendes arbejdsplads og målgrup-
pe og giver dermed en ekstra mulighed for fordybning i 
et konkret tema eller målgruppe. De overordnede temaer 
for opgaverne er: 

1. opgave:  
Planlæg, gennemfør og evaluér et brugerkursus 

2. opgave:  
Selvvalgt opgave – f.eks. seksualpolitik 

3. opgave: 
Formidlingsopgave


