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Motion av Tove Sander m fl (s) om hjälp och stöd kring sex och
samlevnad för unga funktionshindrade
Sex och samlevnad är en underbar del av livet som alla bör kunna få tillgång till, liksom till
stöd och råd. Inom landstinget görs många insatser på det här området. Till exempel finns stöd
att få på ungdomsmottagningarna, möjligheter till samtal inom barn- och ungdomspsykiatrin
och till information på Vårdguiden.
Internet har blivit en allt viktigare informationskälla och i synnerhet för ungdomar har nätet
blivit en naturlig del av livet. För alla ungdomar finns det många frågor att ställa sig om sex
och relationer, könssjukdomar, kroppen och olika preventivmetoder. Här har nätet visat sig
vara ett bra forum. Genom möjligheten att vara anonym har olika typer av fråge- och
informationssidor om sex och samlevnad blivit en efterfrågad tjänst. Även ungdomar med
någon form av funktionshinder har säkerligen behov av att prata om de här frågorna.
Enligt vår mening har det alldeles för länge rått brist på den typen av information för unga
funktionshindrade. I en fokusrapport om habilitering inom ramen för MPA-arbetet har
föreslagits att en webbplats borde starta som riktar sig till ungdomar med funktionshinder där
de kan ställa frågor om sitt funktionshinder, om sex och samlevnad, där de kan söka
information om hjälpmedel och annat samhällsstöd och få en mötesplats i en
trygg miljö.
Men det räcker inte bara med insatser på nätet. För unga funktionshindrade finns det anledning
att fundera över andra sätt att öka möjligheterna att få råd och stöd om sex och samlevnad.
Kanske ska ungdomsmottagningarna få ett ökat ansvar eller kanske ska det skapas en
mottagning med särskild kompetens att möta den här gruppen.
Enligt vår mening finns det all anledning att tillsammans med ungdomarna och deras
organisationer diskutera vad som bör göras. Alldeles för länge har den här gruppen fått för lite
uppmärksamhet jämfört med övriga grupper
Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta
att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder i syfte att erbjuda
ungdomar med funktionshinder samma möjligheter till råd och stöd om sex och samlevnad som
övriga ungdomar.
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