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Hvem er jeg?

◦ Grunder av Medvind Assistanse

◦ Styreleder i Unge funksjonshemmede

◦ Aktiv i NHF, FFMU, NIFO

◦ Spesialpedagog masteroppgave om seksuelle overgrep

◦ Lærebok forfatter «hvordan bli trygg i en kropp som trenger 
hjelp»

◦ Universitetslektor 

◦ Phd seksualitet og assistanse

◦ Seksualitets aktivist

◦ Direkte/Still spørsmål undervegs



Funksjonshemning vs. 
funksjonsvariasjon

◦ Norm = uskreven regel

◦ Funksjonsnormen:Antakelsen om at kroppen 
må fungere på en gitt måte for at man skal kunne 
delta i samfunnet og leve et godt liv.

◦ Funksjonsvariasjon og de av oss 

◦ Alle kropper er gode kropper

◦ Funksjonshemning = oppstår i møte med miljøet 
(lavt tak)

◦ Kroppslig konsekvens av et utilgjengelig samfunn

◦ Synelige og usynlige



Hvorfor snakker vi ikke 
om seksualitet og 
funksjonsvariasjon?

• Har ikke seksualitet/aseksuelle (medisinsk modell)

• Temaet blir sjeldent tatt opp i samtaler (tabu)

• Funksjonshemmede og kronisk syke ønsker å snakke om det

• Samensatt ( privat, usikker på egen kunnskap, fornærme pasienten, 
overskuddsprosjekt) 

• manglende dialog fra helsepersonell →
seksuelle utfordringer og problemer forblir uløste. 

• Seksualitet er en stor del av livet som påvirker både den psykiske og 
fysiske helsen. (økt risiko for psykiske problemer)

• Livskvalitet  ikke bare medisinsk kur

• Økt fokus og forskning



Seksuelle overgrep

• Høyere risiko 2-3 

• Samensatte årsaker (mindre utdanning, 
eierskap til egen Kropp, instutisjonalisering, 
segregering, mange ukjente) 

• 9/10 opplevde å ikke få hjelp

• Spesifikke behov, bli møtt som
funksjonsvariert og overgrepsutsatt

• Mer kunnskap I helsevesen og skole
(forebygging og avdekking)

• Ikke glem nytelsen



Interseksjonalitet

◦ Alle er mer enn en ting 

◦ Hvordan ulike identiteter påvirker hverandre og samspillet 

mellom dem 

◦ Funksjonshemming som viskelær 

◦ Forstå krysningen mellom de individuelle, institusjonelle, 

strukturelle nivåene som påvirker oss i hverdagen

◦ Forsterker hverandre, for eksempel skeiv, kvinne, 

funksjonsvariert

◦ Møte hele mennesket

◦ Interseksjonelle helsetjenester



Kronisk syke og 
funkiser

◦ Samme behov som andre/ikke spesielle behov

◦ Dagens status mindre seksualitets undervisning, lavere livskvalitet, 
møter venner sjeldnere, oftere ensom, lavere seksuell selvtilitt og 
mer utsatt for overgrep (2-3)

◦ Hvordan den normbrytende kroppen påvirker seksualiteten. 

◦ konkrete tips og råd til hvordan forholde seg til seksualiteten sin. 

◦ Må tørre å snakke om det, forebyggende 

◦ Ungdomshelse er et fagfelt som har større fokus. Seksualitet, 
intimitet og kjærlighet er en viktig del av ungdomshelsen.

◦ Kroppspress og sosiale media → annerledes

◦ Alle kropper er like mye verdt

◦ ønsker at helsepersonell skal ta opp seksualitet og være åpen for 
spørsmål om seksualitet.



Praktiske eksempler 

◦ Morgenbrød og assistanse

◦ råd om onani

◦ Sansetap er det viktig at informasjonen er tilgjengelig 
på en tilpasset kommunikasjonsform, for eksempel 
tegnspråklig seksualitetsundervisning og materiale på 
punktskrift. 

◦ Akutt skade eller nyoppstått kronisk sykdom, snakk 
om seksualitet

◦ For funksjonsvarierte som er mye på sykehus kan det 
være viktig at det legges til rette for å kunne være 
ungdom med besøk av venner, kjæreste og mulighet 
for date på sykehuset.

◦



Seksuelle problem 
eller behov for 
tilrettelegging?

• Hent ekspertene

• Gå problem?

• Hjelpemiddler

• Tilrettelegging

• Kreativ samtale

Gå problem?



Seksual tekniske hjelpemiddel
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Brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA)

BPA er et likestillingsverktøy

Lovfestet rettighet

Service - ikke helse og omsorg

Bestemmer selv hvem, hva, hvor og når?

Menneskerettigheter 

BPA og seksualitet



Hva kan 
assistenten 
gjøre?

• Klare grenser/norsk lov

• Over 16 år

• Tilrettelegging/aktiv deltagelse

• Sexolog 



Skeiv og funkis?

• Forhøyet forekomst?

• Skeiv er samlebetegnelse for personer som bryter med 
kjønns og seksualitetsnormen.

• For skeiv for funkis bevegelsen og for hemma for det 
skeive miljøet (homofobi og funkofobi)

• Fysisk utilgjengelighet

• Viktig med egne møteplasser i bevegelsen

• Opplevelse av å ikke være velkommen 
(manglende forståelse for skeive funkiser)

• Transperson og funkis

• Hatefulleytringer – ofte en lapskaus



Hvorfor er funksjonsvarierte bedre partnere?



Spørsmål?

Takk for meg



Ta kontakt

Ingrid Thunem

• ith@medvindassistanse.no

• 46 54 32 44
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