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Baggrunden for projektet
2014
• 3 % af alle ansatte udsættes for seksuel chikane
• Rammer især:
• Yngre kvinder
• SOSU’er, passagerservicemedarbejdere, sygeplejersker,
specialpædagoger og fysio- og ergoterapeuter
• Typisk borgere, der udøver chikanen
• Indikationer på stigning i forekomsten
• Negative konsekvenser for: Det mentale helbred,
produktivitet, jobtilfredshed, sygefravær og medarbejderomsætning
• Ingen vejledninger om forebyggelse mv. af seksuel chikane fra borgere
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Formålet med projektet
At udvikle metoder, der kan hjælpe arbejdspladser til at udvikle strategier til at
forebygge/håndtere seksuel chikane udøvet af borgere i omsorgsarbejdet – ved at:
1. Belyse udviklingen i forekomsten af arbejdsrelateret seksuel chikane
2. Identificere konsekvenser ved chikanen
3. Belyse hvordan, hvornår og under hvilke omstændigheder chikanen opstår og
håndteres
4. Udvikle metoder til at forebygge og håndtere seksuel chikane
5. Vurdere a) de driftsøkonomiske konsekvenser af seksuel chikane og
b) økonomien for en arbejdsplads i en forebyggende indsats
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Udviklingen
Uønsket seksuel opmærksomhed (2000-2005)/Seksuel chikane (2012-2014)
• Datagrundlag: NAK og AH
• Forskellige spørgsmåls- og
svarformuleringer samt
dataindsamlingsmetode i de 2
perioder
• Ingen signifikant ændring
inden for hver periode
• Bemærkelsesværdigt manglende fald fra 2005 til 2012
blandt kvinder trods ændret
spørgsmålsformulering fra
”opmærksomhed” til ”chikane”
6

Konsekvenser
Resultater
• Medarbejdere udsat for seksuel chikane fra klienter eller kunder har 2,05 højere
niveau af depressive symptomer end medarbejdere, som ikke er udsat
• Medarbejdere udsat for seksuel chikane fra kollegaer eller ledere har 2,45 højere
niveau af depressive symptomer end medarbejdere udsat for seksuel chikane fra
klienter eller kunder
• Ingen indflydelse fra a) sygefraværsindsatser, b) tilbud om behandling
(fysioterapi, psykologhjælp o.l.) eller c) en psykisk APV på:
• Sammenhængen mellem seksuel chikane og depression
• Niveauet af depressive symptomer
blandt medarbejdere udsat for seksuel chikane
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Hvordan og hvornår mv.
Resultater
• Komplekst og multifacetteret fænomen:
• 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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Hvordan og hvornår mv.
Fra chikane til opmærksomhed

Seksuel chikane

Uønsket seksuel
opmærksomhed

Seksuel
opmærksomhed
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Hvordan og hvornår mv.
Resultater
• 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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Metoder til forebyggelse og håndtering
Materiale og metode
• Aktionslæringsforløb på 5 institutioner inden for social- og sundhedsområdet:
• Hulegården (bosted for beboere med nedsat psykisk og fysisk funktion)
• Ergoterapien på Tranehaven (forebyggelses-og rehabiliteringscenter)
• Them-Bryrup Hjemmepleje
• Funder Plejecenter
• Struer Handicap & Psykiatri
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Metoder til forebyggelse og håndtering
Resultater
• Udgangspunkt:
• Al seksuel opmærksomhed fra en borger 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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Metoder til forebyggelse og håndtering
Resultater
• Proces:
• Bryd tabuet og skab åbenhed (dilemmakort)
• Del oplevelser – og skab overblik over omfang og konsekvenser
• Formuler politikker og retningslinjer – og:
• Gør det legitimt at sige fra
• Gør det til et fælles ansvar
• Etabler en professionel/faglig håndtering
• Inddrag borger og pårørende i forebyggelsen
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Afsluttende formidlingskonference
20. april 2018 kl. 10-14 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
• Gratis og åben for alle
• Tilmelding til NFA (tilmeldingsblanket offentliggøres senere)
• Foreløbigt program:
• Forekomst og konsekvenser af seksuel opmærksomhed fra borgere
• Seksuel opmærksomhed fra borgere – hvordan opleves det og hvordan
håndteres det på arbejdspladser i social- og sundhedssektoren?
• Sådan gør vi på [en konkret arbejdsplads]
• Sådan kan arbejdspladser forebygge og håndtere
seksuel opmærksomhed fra borgere
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Tak for
opmærksomheden!

Mød os ved cafébordet i hjørnet
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