
Bestyrelsens beretning 2017 

 

Velkommen til årets konference og ordinære landsmøde. I år har vi 92 deltagere på konferencen og 

foreningen har på nuværende tidspunkt 214 medlemmer. 

 

I det forgangne år har der flere gange været bud efter Seksualvejlederforeningen. Vi har været inviteret til 

at være med i Socialstyrelsens arbejde omkring materiale vedrørende forebyggelse af vold og seksuelle 

overgreb mod børn og unge med handicap. (Det var det arbejde vi håbede kunne blive til en håndbog, men 

nu bliver til noget andet). Vi er sikre på vi gav nogle brugbare input til materialet og venter nu bare på, at 

det er klar til offentliggørelse.  

Seksualvejlederforeningen har også været til dialogmøde med VISO. VISO oplever, at de får flere og flere 

henvendelser omkring seksualitet og funktionsnedsættelser. De var derfor interesserede i at høre, om 

Seksualvejlederforeningen kunne være en god samarbejdspartner for VISO, og det kunne vi meddele dem, 

at de selvfølgelig godt kan regne med. Udfaldet af mødet blev, at VISO vil henvise flere kommuner direkte 

til vores forening via hjemmesiden, da ikke alle seksualvejledningsopgaver nødvendigvis er en VISO opgave. 

Begge disse møder er eksempler på, at Seksualvejlederne er en profession, der skal tages seriøst. 

Forskellige store spillere fra ”det offentlige” har fået øjnene op for, at vi løser en vigtig opgave i samfundet. 

Seksualitet handler nemlig ikke kun om sjov og spas, men det er et tema, der har stor betydning for de 

svageste borgeres trivsel og livskvalitet, med alt hvad dertil hører. Vi som seksualvejledere kan være med til 

at forebygge overgreb, hindre magtanvendelser, mindske medicinforbrug og sikre sex, kærlighed og høj 

livskvalitet for mennesker i en udsat position. Vi kan noget, ingen anden faggruppe kan, og det synes jeg 

fortjener anerkendelse og et klap på skulderen. Derfor synes jeg I alle skal finde en sidemand og give et klap 

på skulderen, for det fortjener I, I gør alle et fantastisk arbejde.  

 

Alt vores fantastiske arbejde kunne dog ikke lade sig gøre uden en fantastisk uddannelse. I år har 

Seksualvejlederuddannelsen 25 års jubilæum, hvilket også er blevet bemærket i Seksualvejlederforeningen. 

På vegne af foreningen fik Karsten Løt derfor overrakt en flot kurv. Karsten Løt og Jørgen Buttenschøn 

startede uddannelsen, og Karsten bemærker, at uddannelsen ikke kunne lade sig gøre uden alle de dygtige 

studerende og undervisere der har været igennem uddannelsen gennem tiden. Vi står alle på skuldrene af 

kæmper, i dette tilfælde Karsten Løt og Jørgen Buttenschøn. Vi ønsker uddannelsen 25 gode nye år 

fremover. 

 

Næste år er det så vores forenings tur til at runde et skarpt hjørne. Seksualvejlederforeningen har 20 års 

jubilæum og bestyrelsen er allerede gået i gang med forberedelserne. Vi håber vi kan afholde et brag af en 

konference med lidt ekstra af det hele næste år. Hvis I derfor har nogle gode bud på nogle lidt 

ekstraordinære emner til næste års konference, er I meget velkomne til at skrive dem på 

evalueringsskemaerne i morgen.  

 



Der er også stadig godt gang i festerne rundt omkring i landet. Festerne bliver i mange tilfælde afviklet af 

seksualvejledere, men det er ikke noget foreningen som sådan kan tage æren for. Vi synes dog det er et 

helt utroligt godt stykke arbejde der bliver gjort og det flugter smukt med foreningens formål om at 

videregive budskabet ”alle har ret til et seksualliv – uanset handicap”.  

Jeg deltog selv i en af festerne i Roskilde i maj sidste år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Der var kø 

langt ned ad gaden og kl. 18.30 stod gæsterne og hamrede på døren og råbte taktfast ”Luk os ind! – luk os 

ind!” Så snart dørene åbnede strømmede det ind med festglade mennesker, og aldrig før har jeg set en fest 

der startede på 100 km/t. Det var et af de øjeblikke, der varmede mit seksualvejlederhjerte og både gav 

gåsehud og en fugtig øjenkrog. Det var et af de øjeblikke der er med til at drive mig som seksualvejleder. 

Tak for det! 

 

Der er som altid godt gang i netværkene og facebookgruppen. Endnu engang vil jeg slå et slag for at bruge 

begge dele, da de også er en vigtig del af foreningen. Både netværkene og facebookgruppen er gode steder 

at få faglig sparring og inspiration til det daglige arbejde. Og endnu engang tak til vores sociale medier 

ansvarlige, Marlene, som gør et meget stort og vigtigt arbejde for foreningen. 

 

Bestyrelsen siger i år farvel og tak til Maja og Anja. Vi siger tak for deres indsats i bestyrelsen og hyggelige 

selskab. Det betyder også, at der er plads til nye kræfter i netværk Syd og Fyn. Det er en god og hyggelig 

bestyrelse, så jeg kan varmt anbefale at stille op, hvis I går med bestyrelsestanker.  

 

Vi har glædet os til at byde velkommen til årets konference og herfra skal blot lyde rigtig god fornøjelse 

med konferencen! 

 

Bestyrelsen 


