Forebyggelsespakken vedrørende: SEKSUEL SUNDHED
Prioriteret rækkefølge af anbefalingerne på grundniveau som Herning Kommune endnu ikke opfylder eller kun delvist opfylder.
Prioriteringen er foretaget ud fra kriterierne fra Forebyggelsesudvalget om; lavthængende frugter, væsentlighed, en sammenhængende offentlig forebyggelsesindsats og aktiviteter er vigtigere end papir (politikker).
Prioritet:

Niveau:

Anbefalingen vedrører:

Målgruppe:

Mulighed for implementering:

Konkrete tiltag

Ressourcer /
årligt

1

Information
og undervisning

Tilbud til ældre og borgere
med kroniske sygdomme
om seksualitet/sexuallivet
(s. 21)

Ældre og kronikere

Borgere med kroniske lidelser får information
Personaletimer samt
om, hvordan seksualitet og parforhold kan påvir- udgifter til informatikes af disse sygdomme, og hvordan eventuelle
onsmateriale
problemer kan håndteres - kan indgå som systematisk emne på rehabiliteringsforløb i Herning
Kommune.
Derudover anbefales det, at kommunen formidler
information til ældre om aldersforandringers indvirkning på seksuallivet og måder at håndtere
disse på - som en del af de forebyggende hjemmebesøg i Herning Kommune.

20.000,-

1

Information
og undervisning

Målrettet information til borgere med anden etnisk
baggrund end dansk (s. 21)

Alle borgere
med anden
etnisk baggrund end
dansk

Kommunen understøtter, at borgere med anden
etnisk baggrund har adgang til information om
prævention og seksualitet på deres modersmål.
Linke til relevant og tilgængeligt informationsmateriale, fra Sundhedsstyrelsen, på Herning
Kommunes hjemmeside, samt trykning af foldere
på forskellige sprog som kan uddeles ved kommunens deltagelse på eksempelvis etniske
sundhedsdage.

Personaletimer samt
udgifter til informationsmateriale
Enkelte oversættelsesopgaver

50.000,-

1

Information
og undervisning

Information om seksualundervisning til forældre med
anden etnisk baggrund end
dansk (s. 21)

Forældre med
anden etnisk
baggrund end
dansk

Forældre til børn med anden etnisk baggrund
modtager information om formålet med og indhold i skolernes seksualundervisning. Forældrene kan oplyses ved skole/hjem samtale og/eller
ved forældremøder eller ved udlevering af pjece/folder.

Som ovenstående

Inkluderet i
ovenstående

1

Rammer

Opsporing og håndtering af
overgreb (s. 17)

Sårbare og
handicappede,
samt børn og
unge

Døgn- og daginstitutioner for udsatte borgere og
børn og unge har planer og retningslinier for opsporing og håndtering af seksuelle overgreb.

Personaletimer
Informationsmateriale

0,-

1

2

Tilbud

Adgang til rene sprøjter (s.
19)

Stofmisbrugere Kommunen har fokus på, at intravenøse stofmisbrugere har adgang til rene sprøjter og kanyler for at forhindre spredning af infektioner, som
også kan overføres seksuelt.
Samarbejde mellem Herning Kommune, Blå
Kors Herning - varmestue og pensionat og Misbrugscenter Herning, for identificering af steder,
hvor rene sprøjter og kanyler kan udleveres.

2

Rammer

Koordinerende funktion i
forhold til indsatser (s. 16)

Koordination kan hensigtsmæssigt ske med
henblik på at sikre overblik i forhold til indsatser,
udfordringer, centrale kampagner, samt samarbejde med andre aktører.

3

Tilbud

Tilbud om vaccination (s.
19)

Homoseksuelle Mænd, der har sex med mænd, kan tilbydes hemænd og
patitis B vaccination, jf. Sundhedsstyrelsens
stofmisbrugere "Vejledning om forebyggelse mod viral hepatits",
mens stofmisbrugere skal tilbydes gratis vaccination mod hepatitis A og B, jf. "National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt
stofmisbrugere" samt Bekendtgørelse om gratis
hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper (2006). Rekrutteringsindsats laves i et
samarbejde mellem Herning Kommune, Blå Kors
Herning og Misbrugscenter Herning.
Vaccinationerne kan finde sted på Blå Kors
Varmestue, Misbrugscenter Herning eller hos
egen læge.

I alt

Personaletimer samt
udgifter til sprøjter og
kanyler

50.000,-

Personaletimer:

0,-

Personaletimer
Informationsmateriale
Vacciner forventes at
skulle betales af regionen eller borgerne

10.000,-

80.000,-

Ressourceforbruget er et skøn, der ville skulle kvalificeres nærmere.
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