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HVAD ER SEKSUALITET?

Seksualitet er et centralt menneskeligt aspekt der inddrager 
fænomener som køn, kønsidentitet- og roller, seksuel orientering,  
erotik, nydelse, intimitet og forplantning. 

Seksualitet opleves og udtrykkes gennem tanker, fantasier, lyster, 
opfattelser, holdninger, værdier, adfærd, praktikker, roller og 
relationer.

WHO 2006
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SEKSUEL SUNDHED

•Seksuel sundhed er er tilstand, hvor et menneske oplever 
seksualiteten som en meningsfuld og berigende del af 
tilværelsen og under givne livsomstændigheder kan 
realisere sine seksuelle lyster og behov, alene eller i et 
ligeværdigt samspil med andre.

• Graugaard et a. 2012
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BIO-PSYKO-SOCIALE TILGANG

• Seksualitet og seksuel sundhed er et samspil mellem kropslige, 
emotionelle, relationelle og kulturelle faktorer.

• Seksualiteten er foranderlig.

• Seksualiteten har altid en tid og et sted – den eksisterer ikke i et 
tomrum

Birgitte Schantz Laursen 2020



Birgitte Schantz Laursen 2020



BIO-PSYKO-SOCIAL TILGANG

• Mennesker oplever altid deres sygdom som en totalbegivenhed.

• Alle dimensioner af tilværelsen påvirkes, selvom en lidelse er strikt biologisk defineret, har 
den psykiske og sociale implikationer. 

• Når en person rammes af en seksuel dysfunktion, er det ofte det ledsagende identitets- og 
intimitets tab som volder størst bekymring og opleves som vanskeligst at håndtere.

• Seksualitet og parforhold bliver næsten altid berørt ved sygdom.

Graugaard, Møhl og Hertoft 2006; Engel GL Science 1977;196:129-36; Mulhall 2008; Colson 2006
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FORHOLD DER PÅVIRKER SEKSUALITETEN (SEXOLOGI 2019)

• Kultur og samfund: lovgivning, normer, 
idealer, politik, religion

• Sociale netværk: familie og venner, lærere, 
virtuelle og analoge fællesskaber

• Parforhold: varighed og kvalitet, partners 
forhold og tilstand

• Individ: biologiske faktorer, seksuel 
orientering og identitet, køn, alder, etnicitet, 
personlighed, opvækst, demografi, 
livsvilkår, etik, normer, vidensniveau

Kultur og 
samfund

Sociale 
netværk

Parforhold

individ
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SEKSUALITETENS SEKS R’ER

•Reproduktion

•Relation

•Respekt

•Rekreation

•Rehabilitering

•Relaksation
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PROJEKT SEXUS

•
https://files.projektsexus.dk/2019-10-
26_SEXUS-rapport_2017-2018.pdf
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SEKSUELLE MOTIVER (HVER GANG/OFTE INDEN FOR SENESTE ÅR)

Mænd    Kvinder

• Fordi jeg har lyst og er i humør til det     87%         77%

• For at opnå orgasme                                                                                     76%         54%

• For at opnå afspænding og velvære                                                             64%         50%

• For at opnå følelsesmæssig nærhed med min partner                                 78%          74%

• For at give og modtage kærlighed og omsorg                                              66%          74%

• For at styrke, udvikle eller forbedre parforholdet                                          62%           60%

• For at føle mig begæret                                                                               43%           48%

• For at blive bekræftet                                                                                   40%           38%

• For at eksperimentere eller afprøve grænser                                               20%          15%

• For at glæde min partner uden at jeg selv har lyst                                       18%          19%

• Fordi min partner presser mig til det                                                              3%            3%
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VIGTIGHEDEN AF FYSISK NÆRVÆR (MED FAST PARTNER)

Mænd       Kvinder

• Give og modtage et kram                                               95%          96%

• At kysse                                                                           93%          92%

• At holde i hånd                                                                84%          89%

• Give/få kærtegn - med tøj på                                          90%          89%

• Ligge tæt sammen                                                          87%          86%
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HVAD VED VI

• Ni ud af ti danskere finder det vigtigt at have et velfungerende seksualliv.

• Et velfungerende seksualliv kan øge trivsel og velvære og dermed bidrage til positiv

mestring af sygdom og livskriser, mens et utilfredsstillende seksualliv kan medføre forringet

livskvalitet og nedsat sygdomsmestring

Graugaard og Frish 2012; Christensen et al.2011; De Beradis 2002; Montorsi 2006
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• Seksualitet som ”raskhedsfaktor”:Mænd med type 2-diabetes og ED

• •60% havde ofte eller undertiden ED

• •ED => sygdomsrelateret stress, dårlig sygdomsaccept og mestringsevne => dårlig 
metabolisk kontrol

• •Varetagelse af ED => mindre sygdoms-relateret stress, bedre sygdomsaccept og 
mestringsevne => bedre metabolisk kontrol

• I 63% af tilfældene havde lægen ikkespurgt til seksualiteten inden for det seneste år

• De Berardis et al. (2002)
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DEN HVERDAGSSEXOLOGISKE SAMTALE
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•Prøv at huske tilbage på den sidste samtale du havde 
med en patient om seksualitet.

•Hvem initierede samtalen?

•Hvad handlede den om?

•Hvad var din rolle?
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DEN HVERDAGSSEXOLOGISKE SAMTALE

• Psykoedukation

• Orientering om bivirkninger til behandling (medicinsk eller kirurgisk)

• KRAM

• Fortælle patienten at han ikke er alene med problemet

• Hjælp til selvhjælp
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• Hovedreglen er at det er fagpersonen, der tager initiativet til 
samtalen om sex. 

• Således signalerer man at det er i orden og at man tager emnet 
alvorligt.
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HVAD VED VI

• Forskning viser 85% af patienter med sexologiske problemer og dysfunktioner ønsker at tale med sundhedsprofessionelle om deres 
problemer

• Sygeplejersker ved godt at det deres ansvar (Sundhedsstyrelsen vejledning nr 9019 af 15/01/2013:  Vejledning om sygeplejefaglige 
optegnelser; 8) Seksualitet, f. eks. samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller lægemidler.)

• 90% af patienter oplever at deres seksualitet ikke bliver italesat

• Det er estimeret at 4,4 % af den nordvesteuropæiske befolkning rammes af kræft og undersøgelser viser at  80% af de patienter der 
har kræft oplever sexologiske problemstillinger.

• Mellem 35 og 40 % af befolkningen har en kronisk sygdom, man må antage at en stor del af dem ligeledes oplever sexologiske
problemstillinger

• Marwick 1999, Persson et al. 2005, Southard &Keller 2009, Traumer & Laursen 2018; Reisman & Gianotten 2017; Lewis et al.2004;  McCabe et al. 2015
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PERSONALET SIGER:                            PATIENTEN SIGER:

Vi har for lidt tid

Vi har ikke et sted hvor vi kan tale i fred og ro

Vi mangler viden

Hvordan starter jeg samtalen?

Jeg har ikke gode nok svar

Syge mennesker og ældre mennesker har 
ingen seksualitet

Hvis patienten oplever det som et problem så 
vil han bringe det på banen

Angst for at krænke patientens (og egen) 
blufærdighed
Traumer et al 2018, Graugaard 2017

Hvis min seksualitet og min intimitet bliver 
vurderet som vigtig, eller af betydning for min 
sundhed, så antager jeg at sundhedspersonalet 
vil spørge mig om hvordan det går med den del 
af mit liv
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TOVEJSTABU

• Graugaard & Giraldi 2019
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SEXOLOGISK RÅDGIVNING

Samtaler, hvor rådgiveren med sagkundskab og medmenneskelige 
forståelse hjælper den rådsøgende med at klarlægge hans problem 
og konsekvenser af mulige problemløsninger på en sådan måde, at 
den rådsøgende bliver i stand til selv at beslutte sig for 
problemløsning og handle herefter, eventuelt med rådgiverens 
assistance og /eller støtte.

Dansk psykologisk-pædagogisk ordbog
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HVORDAN BLIVER VI KLÆDT PÅ?

• Vi har brug for viden

• Vi skal have/vi har færdigheder

• Vi skal reflektere over vores holdninger og forforståelse

• Vi skal arbejde etisk
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SEXOLOGISKE SAMTALER

• Man bruger sig selv som instrument

Hvis man ikke har sexologisk viden/uddannelse:

• Kan man blive afhængig af egne personlig erfaringer

• Kan man blive sårbar
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NYTTIG VIDEN AT HAVE

• Anatomi og fysiologi

• Sygdomme og behandlinger

• Seksualitet, den naturlige 
seksuelle udvikling

• Psykologiske mekanismer og 
reaktioner
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FÆRDIGHEDER

Kommunikation

verbal, nonverbal

åbenhed

invitation

lyttende

Indøvede spørgsmål og svar
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PERMISSION – LEGALISER AT DER KAN VÆRE ET PROBLEM 

”Nogle patienter synes, at det belaster sexlivet at skulle i 
kemoterapi…..” 

”En del patienter oplever hen ad vejen ændringer i seksualiteten 
med den medicin, du har fået……..” 

”Jeg møder af og til patienter, der fortæller om besvær med at få 
orgasme efter denne operation…..”
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PERMISSION – LEGALISER GENNEM ÅBNE SPØRGSMÅL

”Nogle kvinder er bekymrede for, hvordan det vil være at komme i 
gang med sexlivet igen, efter en prolapsoperation. Er det noget, du 
har brug for at vi snakker om?” 

”Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan dit sexliv vil være efter 
din operation?”
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PERMISSION – LEGALISER GENNEM RUTINEN

”I forbindelse med den årlige kontrol for den sygdom, som du bliver
behandlet for, hører det med ail at spørge til seksualiteten. Jeg vil
derfor om et øjeblik spørge dig, hvordan det går med dette. Vil det
være i orden?” 

”Afdelingen har den politik at spørge alle patienter med din 
diagnose om seksualfunktionen. Er det OK for dig, at jeg også 
spørger dig
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HOLDNINGER OG FORFORSTÅELSE

• Undgå mønstergenkendelse

• Lad dine holdninger blive 
hjemme

• Vær åben og interesseret

• Lyt til patientens historie
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MØNSTERGENKENDELSE

• Menneskets hjerne er en sand mester til at genkende og konstruere 
mønstre. Evnen til intuitivt at analysere og danne mønstre er afgørende 
for væsentlige menneskelige styrker, såsom vores evne til konstant at lære, 
navigere i komplekse omgivelser samt kommunikere, ligesom den er en 
forudsætning for vores fantasi og opfindsomhed.

• Men den betyder også, at vi ser mønstre og budskaber, hvor ingen findes. Vi 
kobler tilfældige begivenheder sammen og tillægger dem en mening.

• Undgå at mønstergenkende i forhold til dine patienter – vær nysgerrig –
udspørg!
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OM SEXOLOGISK RÅDGIVNING

• Patienten skal opleve at han/hun har kontrollen

• Brug din faglighed

• Indøv gode indledninger 

• Start med de nemmeste patienter 

• Lad patienten bruge egne ord 

• Brug selv ord, som du er tilpas med

• Lyt til patienten - undgå afbrydelser 

• Rolige omgivelser 

• Tillad pauser

• Fokuser på det, som pt oplever som sit problem 

• Tag ikke patientens seksuelle orientering for givet
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3 P MODELLEN

• Professionelle del af vores person består af vores uddannelse, faglighed, teorier, viden, etik 
mv. 

• Personlige del er vores personlighed, vores måde at agere på, vores fremtræden mv. 

• Private del er præget af vores opvækstbetingelser, oplevelser af traumer og succeser, vores 
psykiske bagage. Den side af os vedkommer kun dem, vi selv inviterer til at få del heri.

Erik Jappe
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PROFESSIONALISME

• erkend og accepter dine egne grænser og begrænsninger – arbejd med dem

• gør klart for dig selv hvad der er dine kompetencer

• giv patienten ansvar for sin egen sundhed

• orienter dig om hvem der kan det du ikke kan

• samarbejd med andre faggrupper
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