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Program for Workshop
Let ́s talk about sex – men hvor og hvordan?

• Velkommen, hvem er jeg – Hvem er I?
• Seksualitet – fra vugge :l grav
• Hvad kræver det af viden som fagperson, for at kunne starte en samtale om 

seksualitet. Herunder praksis erfaring og eksempler på hvornår og hvordan man 
kan starte en samtale om borgers/pa:entens seksualitet

• Afprøvning af Dialogkort i grupper 

• Opsamling med sidemanden – Hvad kan du tage med hjem og bruge i morgen?
• Opsamling i plenum
• Evaluering af workshop – Ris & Ros



Hvem er jeg? 

• Lea Hellegård Søndergaard Rasmussen
• 31 år
• Bor i Hillerød 
• Mand: Jacob 
• Da=er: Emilie, 10 år
• Søn: Felix, 8 år
• Uddannelse: Sygeplejerske, OPPE guide & 

Master i sexologi



Seksualitet – Fra vugge 0l grav



WHO´s defini,on 

”Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et 
basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre 
aspekter i livet. 

Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har 
orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af vort ero=ske liv. De>e kan være 
en del af vores seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget 
mere. Det er, hvad der driver os =l at søge eAer kærlighed, varme og in=mitet. 

Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. 
Det er lige så meget de>e at være sensuel, som at være seksuel. Seksualitet har 
indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og samhandlinger, og derved på vor 
mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også
seksuel helse være en basal menneskeret.” T. Langfeldt & M. Porter (1968): Sexuality and family
planning Report of a consula=on and research findings. WHO.



• En medfødt trang til tilknytning, intimitet, og fysisk nydelse
• Forskellige steder på kroppen hvor det føles ekstra rart at blive berørt fx. At blive 

kløet på ryggen, nusset på armen eller få masseret vores fødder. 
• Alle er forskellige og har forskellige præferencer
• Et mix af medfødte drifter og nysgerrighed, kropslige og menneskelige erfaringer 

med relationer, kærlighed og tilknytning
• En menneskeret
• En væsentlig faktor for vores egen oplevelse af sundhed, 90% af voksne danskere 

oplyser at det er vigtigt at have et godt sexliv (KRAM´S) Kilde: Sundhedsstyrrelsen, 
forebyggelsespakke for Seksuel Sundhed 2018) 

Og….



Citat: Mand, 73 
år 

"Jeg vil gerne have hjælp hos jer, fordi jeg 
ikke kan få rejsning, når det behøves. 
Min læge siger at han ikke kan gøre 
noget ved det og spørger, om jeg er syg. 
Da det ikke er ?lfældet, vil han ikke tale 
mere om den sag..."



Bio-psyko-socialt perspek0v
Seksualitetens seks R´er

§ Reproduk2on (Forplantning)

§ Rekrea2on (Kilde 2l velvære, glæde, nysgerrighed og leg)

§ Relaksa2on (Kilde 2l fysisk og psykisk afslapning)

§ Rela2on (Et forhold mellem mennesker)

§ Respekt (Udforskning af egne og andres grænser)

§ Rehabilitering ( Samlivsmæssig konfliktløsning)

Kilde: Roien et. All. "Seksualitet skole og samfund – Kri2ske perspek2ver på 
seksualundervisning



Citat: 69-årig 
kvinde

"Jeg har nu ha+ kontakt med mange 
læger, både almenprak7serende læger 
og gynækologer. Og det gør mig ondt at 
sige at, at alle, og det uanset om det er 
mænd eller kvinder, bliver flove og 
forlegne, når jeg bringer det (seksuelle) 
på banen. Det er for galt, at ældre ikke 
må have et sexliv, og jeg kan godt forstå, 
at mange ældre får medicin og alt muligt, 
når de ikke kan få hjælp 7l at få sexlivet 
7l at fungere. (…) Selvfølgelig kan man 
ikke bare pludselig holde op med sex, 
fordi ens mand bliver syg. Set er et 
naturligt og sundt behov, og jeg kan ikke 
fores7lle mig et liv uden sex."



Sygeplejefaglig udredning/ 
samtale om seksualitet –
Guidelines
Inden samtalen
§ Erhverv dig gerne viden om normale fysiologiske 

forandringer
§ Kend rammerne for dine handlemuligheder

Ø Henvisning 8l?
Ø Arbejdspladsens poli8k for seksuel 

sundhed
Ø Relevante hjemmesider eller bøger
Ø Medbring evt. Relevant pjece

§ Sæt dig ind i borgers/Pa8entens medicin og 
sygdomme



Samtalen
• Oplys borger om din tavshedspligt
• Respekter borgers ret 6l et privatliv
• Nedbryd tovejstabuer ved at åbne op for samtalen, fx 

via fakta eller eksempler fra andre
Ø Jeg ved at andre med KOL er bekymret for...
Ø Når man tager denne medicin kan en af 

bivirkningerne være...
Ø EEer den opera6on du lige har gennemgået er 

det helt normalt at..
• Giv generel informa6on og råd og vejledning om 

seksualitet fx. ved at henvise 6l relevante 
hjemmesider eller bøger

• Vær lydhør overfor borgers ønsker om samtaleemner
• Inddrag gerne, med borgers 6lladelse, en evt. partner i 

i samtalen om seksualitet



Citat: 68-årig 
kvinde

"Jeg kunne godt ønske mig mere 
åbenhed om flere 5ng, om livet, døden 
og seksualitet og inkon5nens og 
overgangsalder. Det er en naturlig 5ng at 
tale om, og det syntes jeg ikke, der er ret 
meget åbenhed omkring."



PLISSET

PLISSIT er en sammenskrivning af 
ordene: Permission, Limited 
Information, Specific Suggestions og 
Intensive Therapy.



PLISSET

"Med PLISSIT-modellen kan man mere systema6sk skabe det rum, der 6llader 
pa6enten at tale om sin seksualitet. Og sygeplejerskerne skal primært bevæge sig 
rundt på modellens to første trin Permission - 6lladelse - og Limited Informa6on -
begrænset informa6on. De skal signalere, at det er 6lladt at tale om seksuelle 
behov og problemer, og de skal informere om evt. seksuelle komplika6oner i 
forbindelse med pa6entens sygdom eller behandling. Man kan f.eks. prøve at 
generalisere emnet lidt, nævne det kort og evt. give pa6enten en folder, hvis det 
er relevant" 

Kilde: hIps://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2007-6/saet-seksualiteten-paa-din-
professionelle-dagsorden



Citat: 80-årig 
kvinde

"Jeg forstår ikke, hvorfor folk synes, det er så 
opsigtsvækkende at skrive om sex, når man er 
gammel. At være 80 er ikke ensbetydende med, 
at man har glemt alt om sex. De fleste ældre taler 
ikke om deres sexliv, fordi de er bange for at blive 
Al grin hos de unge. Unge tror Al gengæld, at de 
har opfundet sex, og at de har eneret på sagen. 
SamAdig mener de, at deres forældre er for 
gamle Al at dyrke sex. Og sker der noget, der 
kunne opfaFes som sex i deres bedsteforældres 
soveværelse, antager de det for at være en 
uheldig undtagelse. Jeg skriver om sex, fordi sex 
er lige så naturligt som at trække vejret. Og Al 
dem, der ikke kan foresAlle sig, at sex og 
alderdom hører sammen, kan jeg hilse og sige, at 
seksualiteten og lysIølelsen aldrig forlader en, 
uanset hvor gammel man bliver." 

- Mary Wesley, engelsk forfaFer, 80 år



Henvisningsmuligheder

• Egen læge
• Sexologisk klinik (Gennem E.L.)
• Psykolog/Sexolog

Hjemmesider:
• Sex & samfund
• KræAens bekæmpelse (Evt. mulighed for samtale og rådgivning)
• Sundhed.dk



DIALOGKORT

• Sæt jer i grupper, gerne med 4 
personer i hver
• Skiftes til at trække et kort fra 

bunken, og svar på tur, eller diskuter 
spørgsmålet. 
• I har 15 min, og der er 16 kort, så 

hvis spørgsmålet ikke virker relevant 
for jer, så træk et nyt kort. 



Hvad har du lært?

Hvad kan du tage med hjem 
og implementerer i din 
praksis i morgen?

• Sæt jer to sammen
• Skriv jeres refleksioner ned i 

s2kord
I har 10 min.



Opsamling i plenum

• Hvad har du lært?
• Hvad kan du tage med hjem og implementerer i din praksis i morgen?



Evaluering af Workshop

• Hvad var godt?
• Hvad var mindre godt?
• Hvad syntes du om dialogkortene?
• Ønsker 5l spørgsmål der kunne s5lles i dialogkortene?
• Hvad kunne være særlig relevant for din arbejdsplads?



Tak for i dag

+


