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Introduktion  
Seksualitet er en del af menneskets sundhed og en integreret del af ethvert menneskes personlighed. 

Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske. Størstedelen af kræftpatienterne 

oplever, at sygdommen og behandlingen påvirker deres seksualitet i en negativ retning. Ved alle 

typer kræft er der risiko for seksuelle komplikationer særligt i form af fysiologiske funktioner og 

ændret body-image.  

 

Samtalen om seksualitet er en del af sygeplejerskens opgaver og bør inddrages i det 

sygeplejefaglige virke og dokumentation. Flere undersøgelser viser, at mange oplever udfordringer 

både personligt, fagligt og tidsmæssigt i forbindelse med denne vigtige sygeplejefaglige opgave.  

 

FSK nedsatte i 2014 en projektgruppe der skulle arbejde med disse udfordringer og senere hen blev 

denne gruppe til en interessegruppe indenfor FSK, nu SIG seksualitet.  

 

Mål og formål 
• At indhente viden fra teori og praksis med fokus på seksualitet og kræft, og videre bringe 

denne viden til den sygeplejefaglige dagsorden  

• At sikre vidensdeling og formidling til landets kræftsygeplejersker via landskursus, 

Facebook og FSK´s hjemmeside  

• Udvikle understøttende materiale til sygeplejersker, så det bliver lettere at bringe emnet op. 



• Inspirere landets kræftsygeplejersker til at sætte kræftpatienternes seksuelle sundhed på den 

professionelle dagsorden. 

 

Gruppen formulerer selv løbende aktuelle og kommende opgaver. Generelt består opgaverne i at 

udarbejde materiale, der har relevans for medlemmerne i FSK, og som sikrer vores formål til gavn 

for patienter og deres pårørende samt til gavn for sygeplejersker, der arbejder sammen med dem.  

 

Tidsramme og praktisk 
Gruppen mødes 4 gange om året på heldagsmøder.  

Tid og dato: Datoerne planlægges fremadrettet for et år af gangen i forbindelse med evalueringen 

efter FSKs Landskursus. De forsøges lagt i månederne september, december, marts og juni og 

afholdes i tidsrummet 8-16. 

Sted: Lokationen for møderne aftales fra gang til gang og FSK afholder udgifterne for 

forplejningen.  

 

Medlemmer  
Det tilstræbes, at der er minimum 3 medlemmer, hvilket sikrer dynamik i gruppen.  Målgruppen er 

sygeplejersker, som arbejder med mennesker, der har kræft, og som har særlig interesse indenfor 

området. Flere medlemmer har efteruddannelse indenfor sexologi, og har dermed særlige funktioner 

i deres klinik indenfor kræft og seksualitet. Dette er dog ikke et krav for at være medlem af SIG 

Seksualitet gruppen. 

Ved optagelse i gruppen er der krav om, at sygeplejersken har ledelsesmæssig opbakning, således at 

vedkommende kan deltage i møderne minimum 2 gange om året uden selv at betale sine timer og 

transport.  

 

Evaluering af møder  
Dagsorden sendes ud af formanden i Facebookgruppen minimum en uge før mødet. Alle øvrige 

medlemmer kan byde ind med punkter og redigere i dokumentet efterfølgende. Mødeleder og 

referent udpeges ved hver mødestart. Referatet deles på Facebooksiden efterfølgende og kan 

ligeledes ses på FSKs hjemmeside under SIG seksualitet, når det er godkendt af alle. 


