
 
Sexuell hälsa och relationer 

-Att prata med ensamkommande ungdomar om sånt som är viktigt och ibland svårt 
 
 
Utvärdering  
 
I Gruppen för sexuell hälsa bland ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har 
boendepersonal uttryckt ett behov av utbildning inom områdena sexuell hälsa och 
relationer. Erik Rova (Elevhälsan FoG, Hedlundaskolan), Carola Karlsson (Elevhälsan, 
Fridhemsgymnasiet) och Jonas Jälmbrant (Ungdomshälsan) fick i uppdrag att utforma 
en utbildningsinsats. Innan utbildningens start fick deltagande boenden möjlighet att 
uttrycka önskemål om utbildningens utformning och innehåll.  
 
Utbildningens syfte har varit att öka boendepersonalens kunskapsnivå gällande sexuell 
hälsa samt ge möjlighet till viktiga diskussioner och samverkan. Under tre förmiddagar 
av föreläsningar och falldiskussioner har ämnen såsom anatomi, relationer, kultur, 
juridik, roller och språk behandlats.  
 
Vid kursens slut fick deltagarna framföra sina upplevelser av kursen både skriftligt och 
muntligt. 26 deltagare besvarade utvärderingsenkäten, samtliga tyckte att utbildningen 
varit värdefull och uppfyllt sitt syfte. Många var nöjda med att utbildningen inte enbart 
fokuserade på sex och anatomi utan även innefattade relationer och kärlek. Att 
föresläsarna hade egen erfarenhet av ensamkommande ungdomar uppskattades. 
Deltagarna värdesatte fallbeskrivningarna och de möjligheter de gav till diskussion och 
utbyte. Många hade önskat än mer fallbeskrivningar. Avsnittet om juridik lyftes av 
vissa fram som speciellt viktigt. Andra ville ha mer beskrivningar om vad ungdomar i 
målgruppen tycker och tänker. Överlag var deltagarna nöjda och tyckte att kursen 
varit lyckad.  
 
Avslutningsvis vändes blickarna framåt. Ämnet är intressant och viktigt, 
boendepersonalen ser att det finns mycket arbete kvar. En önskan att gå en liknande 
utbildning men om psykisk hälsa, mat och sömn uttrycktes i några enkäter, andra ville 
lära sig mer om rasism, värderingar och genus. Någon föreslog en återträff där 
personalen har med egna fallbeskrivningar och får handledning. En handfast praktisk 
utbildning i samtalstekniker önskades av en tredje. Personal på vissa boenden önskade 
hjälp med en checklista över det inom området sexuell hälsa och relationer som bör 
tas upp med ungdomarna.  
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