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Agenda 

• Seksualitet i den 3. og 4. alder
• Prostataprojekt 
• Ældre seksuelle minoriteter 

• Spørgsmål 



Seksualitet i den 3. og 4. alder

• Fysisk problemer og nedsat 

lyst øges med alderen

• Eksistentielle forhold 

• Sygdom – lægemidler -

operation

• Fordomme

• Blufærdighed

• Ældre som aseksuelle

Fysisk og psykisk side af seksualitet bevares højt op i årene 



Særlige omstændigheder hos ældre -LBGT

• Tabu (at være seksuel aktiv sent i livet/alderdommen)
• Manglende viden om sygdom og bivirkninger fra medicin
• Affinder sig med aldersrelaterede skavanker 
• Spørger ofte ikke om hjælp til seksuelle problemer 

• Historisk baggrund om tidligere kriminalisering af LGBT
• Frygt for diskrimination (skjuler seksuel orientering)



Prostataprojekt om senfølger (yngre gamle) 

• Heller død end gammel
• At føle sig usexet og ulækker
• At dyrke usexet sex
• Mindreværd og hjælp til selvhjælp
• Aktiv aldring eller på vej til 

plejehjem



Implikationer for 
praksis

• Forventningsafstemning under 
behandlingsforløbet

• Støtte identitetsarbejdet for begge 
partner 

• Henvisning til sexolog 

• Mere positiv holdning til 
alderdomstegn 

• Tage emnet op  

• Tips (hjælpemidler og stillinger)



Ældre LGBT-
personer

• Større ulighed i levevilkår 
sammenholdt med den 
øvrige befolkning

• Er i øget risiko for social 
isolation og ensomhed

• Oplever barrierer for 
adgang til pleje og 
ydelser på ældre- og 
sundhedsområdet

• Risiko for minoritetsstres 
(psykologiske og sociale 
belastninger)



Sygepleje til transpersoner

• Psykiske sundhedsudfordringer
• Depression, angst, lavt selvværd, 

udfordringer i transitionsprocesen
• Negative følelser i møder med 

sygeplejersker
• Følelse af usynlighed, ikke at blive 

taget seriøst, at være umyndiggjort
• Barrierer ved ønske om at få hjælp 

til at få børn
• Samtaler om børn prioriteres ikke, 

forstærket ubehag ved 
kønskarakteristika under graviditet



LGBT kompetencer

• Normkritisk tilgang med fokus på refleksion over sig selv og 
egen praksis.

• Sprog 
• Kommunikation
• Adfærd
• Forståelse af andre seksuelle orientering, kønsidentiteter og livsstil



Hovedpointer 

• Ulige vilkår for at være åben om sit liv

• Selvskabte støttenetværk vigtig rolle der svækkes med 
alder

• Ulige forudsætninger for at være med i seniortilbud

• Udfordring af finde nye veje subkulturelle fællesskaber

• Bekymring for mødet m en normativ sundheds- og 
plejesektor 



Anbefaling 5

Øge viden og kompetencer i sundheds- og plejetilbud

LGBT på pensum på social- og sundhedsuddannelser

Udvikling af kulturelt kompetente serviceudbydere

Facilitere dialog om LGBT og alderdom

Matthiesen SM, 2019. Seksuel identitet sent i livet. Ældre homo- og biseksuelles sociale 
vilkår i Danmark. København: Ensomme gamle Værn.  
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Spørgsmål?
Mød mig på:

• LinkedIn (faglig opdatering)

• Twitter @SygeplejerskeLE (sundhedspolitik 
og sjov)

• Instagram @forskerlotte (sygepleje og sjov)

• UC Viden (artikler og projekter)

• ResearchGate (artikler i udgivet eller preprint 
version)

• Facebook (sygepleje, sundhedspolitik og 
netværk)


