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Ensamkommande ungdomar – Sexuell hälsa

14.30-15.00 fikapaus

2016-12-07
Jonas Jälmbrant, leg. distriktssköterska
Erik Rova, leg. psykolog

Agenda för eftermiddagen
Den sexuella terrängen
Det sexuella landskapet
Den sexuella kroppen
Samtalsmetodik
Våra fem bästa tips, du kommer inte tro
nummer två J

Sexuell terräng

Umeå Ungdomsmottagning
Leg. Distriktssköterska
Läser terapeututbildning
Skriver forskningsrapporter om Ensamkommandes sexuella hälsa

Erik Rova
Rova & Sjögren Psykologi AB
Leg. Psykolog
Handledare och föreläsare
Skriver böcker om Lågaffektivt bemötande, HVB och trauma

Vad innebär störst utmaningar?
Svensk kultur
Hemlandets kultur
Ungdomskultur(er)
Lag och rätt
Vett och etikett
Ungdomens historia
Språket
Sexualitet

Erik Rova 070-2363200

Jonas Jälmbrant

Svensk kultur
Hemlandets kultur
Ungdomskultur(er)
Lag och rätt
Vett och etikett
Ungdomens historia
Språket
Sexualitet
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Inom vilket område ger ni bäst stöd?

Sexuell terräng

Svensk kultur
Hemlandets kultur
Ungdomskultur
Lag och rätt
Vett och etikett
Ungdomens historia
Språket
Sexualitet

Kompetens

Vilken kompetens
behöver ni för att hjälpa
ensamkommande
ungdomar orientera sig i
den sexuella terrängen?

Sexuell terräng

Under denna eftermiddag vill vi bidra med:
Relevanta baskunskaper kring den sexuella
kroppen
Möjligheter att reflektera kring roll, språk,
psykologi, och samtalsteknik
Möjlighet att diskutera och fundera kring
autentiska fallbeskrivningar

Vilken är er roll?

Roll

Roll

Vilka roller faller på er?
Vilka etiketter skulle man kunna använda sig av?

Lärare, gode män, boendepersonal, elevhälsa,
sjukvårdspersonal, kompisar, tränare, ideela.

Erik Rova 070-2363200
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Skript

Skript
Ja, hela världen en skådebana är, och alla mänskor
så män som kvinnor, spela på densamma.
(Shakespeare, Som ni behagar, ungefär 1600)

Kognitionsvetenskap –
hur hanterar/bearbetar/använder vi människor
information?

Skript

Skript

Skript – Manus - Historia

Skript – Hur gör jag i en restaurang?

Skript

Skript

Skript för samliv – hur gifter jag mig?

Skript för samliv – hur gifter jag mig?

Erik Rova 070-2363200
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Sexuella skript

Sexuella skript

Jmf. Tal förhåller sig till språk och språkliga regler
på ett liknande sätt som socialt beteende förhåller
sig till skript.

Tre nivåer:

1. Kulturella scenarion
2. Mellanmänskliga skript
3. Intrapsykiska skript
(Simon & Gagnon, 1984)

- Lagar, media, stigma, samhälle

2. Mellanmänskliga skript
- Hur jag uppför mig i möten

Tre nivåer:

As important as sexual cultural scripts are,
they are not synonymous with sexual behavior.

1. Kulturella scenarion

3. Intrapsykiska skript
- Egna fantasier, önskningar och begär

(Simon & Gagnon, 1984)

En ung person på boendet där ni jobbar har
börjat att onanera. Personen pratar och berättar
om det i olika sammanhang (vissa kanske
opassande?). Ungdomen säger att det upplevs
skönt, avslappnande och att den mår bättre.
• Hur ofta tycker ni att en person kan onanera?
• Kan det vara farligt att onanera?
• Hur bemöter du ungdomen?

Sexuellt Landskap
”Jag drömmer om den dag då alla
barn som föds är välkomna, alla
män och kvinnor jämlika och
sexualiteten ett uttryck för
innerlighet, njutning och ömhet. ”
Elise Ottesen-Jensen

Erik Rova 070-2363200

Fysiologiska aspekter
Psykologiska aspekter

Sociala aspekter
Religiösa aspekter
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Nyanlända ungdomar
Vad händer om man har
analsex?

Sexuellt Språk

Är mensvärk farligt?
Hur blir man gravid?

Hur gör man för att
sex inte ska göra
ont första
gången?

Vad är en
könssjukdom?

Är det farligt att
onanera?
Hur gör man för att
sex ska bli skönt
för båda?

Vad är ett övergrepp?
Får man ha sex med
vem man vill?
Vad ska man göra
om man hatar
sin man?

Hur använder man
en kondom?

Barn

Vuxen/Efter
pubertet

Snopp

Penis

Sexuellt
Organ/Svord
om
Kuk

Snippa

Slida

Fitta

Sex, Samlag

Knulla

Sexualjuridik

Diskriminering

HBT(Q)

Homosexualitet i världen

Erik Rova 070-2363200
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Homosexualitet i Sverige

Abort i världen

1944, avkriminaliseras homosexualitet.
1979, sjukdomsdiagnosen avförs.
2003, samkönad adoption tillåts.
2009, samkönade äktenskap tillåts.

Abort i Sverige
Dödsstraff tom 1864
Fängelse/böter tom 1921
1938, endast vid medicinska, humanitära och
rashygieniska skäl
1975, fri abort

En ungdom på ditt boende kommer till dig i
förtroende. Han berättar att två andra på boendet
skulle skoja med honom. Den ene höll för hans
mun medan den andre klämde honom på könet.
• Vilken information vill du förmedla till
ungdomen?
• Vad säger du till honom?
• Gör du något utöver att prata med ungdomen?

Sexuella Övergrepp

Våldtäkt

När man kränker en annan på ett sexuellt sätt:

Den som genomför samlag eller jämförlig
handling:

när någon tar på ens kropp.
när någon pratar på ett sexuellt vis.
att tvingas stimulera någon.
att tvingas se på.
när någon nyttjar sitt överläge eller vill byta till sig
handlingar.
att bli fotad eller filmad.

Erik Rova 070-2363200

genom tvång, våld eller hot om våld.
med någon i hjälplöst tillstånd.
med någon underårig dvs under 15 år.

Obs: Vid våldtäkt mot barn finns tvång inte
längre med!
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Straffsatser

Den sexuella kroppen

Sexuella Övergrepp:
Böter-2 års fängelse

Våldtäkt:
2-6 års fängelse
Grov 4-10 års fängelse

Viktigaste sexuella organet

Menscykeln

HJÄRNAN

Graviditet

Erik Rova 070-2363200

Skydd mot graviditet

7

2016-12-07

Vad är Sex?

Sexuellt Överförbara Infektioner

Onani

Lust och Förälskelse

• Klamydia
• Gonorré
•
•
•
•

Syfilis
Herpes
Hep B & C
HIV

En ungdom som du känner väl sitter och pratar
tillsammans med några jämnåriga. De skrattar och
fnissar. Ungdomen ropar på dig och ber dig
komma. Det blir tyst. Efter en liten harkling får du
frågan: Hur gammal var du när du förlorade
oskulden?
Vad tänker du om situationen?
Vad svarar du?

Erik Rova 070-2363200

Samtalsmetodik
Samtalets ingång är ofta avgörande
Om det finns ett problem, hur ska det
defineras?
Ta avstamp ungdomens förväntningar,
kunskaper, livssituation, inställning och
bekymmer
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Samtalsmetodik
Referenspunkter
Texter
Bilder
Filmer

Samtalsmetodik
§

§

§

Samtalsmetodik
Balansgång mellan att vara professionell,
personlig och privat.
Ta ansvar, förvänta dig inte perfekt ställda
frågor.

Språk
Senapskål, mobbing, snippa, dagis
Vokabulär
Vilka ord saknas?
Språklig nivå
Kommunikation

Samtalsmetodik
Nyfikenhet
Perspektivvidgande
MI > Lyssna, reflektera, acceptans. Vill skapa:
engagemang, fokus, planering
Icke-värderande

Rapport Nyanlända del 1 & 2

Vill själva veta mer om
Preventivmedel
Juridik
STIs
Oskuld
Sexuell praktik
Var man finner information

Erik Rova 070-2363200
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De 5 bästa tipsen
1.
2.

3.
4.

5.

Var öppen. (Värdera inte!)
Du behöver inte vara expert men det är bra
att vara lite påläst. Tänk ”good enough”!
Prata med varandra
Våga vara nyfiken (kulturell kompetens), våga
ta plats.
Stötta och hjälp – ”uppfostra” inte, definiera
inte

Frågor och reflektioner

erik@rovasjogren.se
58

Erik Rova 070-2363200
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