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 Support – Rejsetilskud 

 Start Legat

Tak til FSUIS og MEDAC 



Hvorfor præoperativ seksuel intervention ? 

 Udtrykt behov fra kvinder der har gennemgået et 

cystektomi forløb 

 Unmet needs

 Ingen systematiseret viden om kvindernes seksuelle 

sundhed(DK eller intl.)

J. carter et al 2017, Mohamed N , 2016+2017, Stabile C et al 2015, 2017, Booth B,2015,  Bober SL, 2016



A.   Definition: Kvindelig seksuel dysfunktion (Female Sexual

dysfunction = FSD)

WHO- Multifaktoriel tilstand:
”Fravær af muligheden for at deltage i en given seksuel aktivitet, som den enkelte kvinde 

måtte ønske”

Inkluderer: 
anatomiske, fysiologiske, medicinske, psykologiske og mellemmenneskelige dimensioner

Som ifølge AUA & North America Sexual Medicine Ass. inkluderer 8 sub-kategorier (a-h)

a. seksuel interesse /lyst

b. nedsat seksuel ophidselse (SAD)

c. genital dysfunktion

Prævalens: 

Overall FSD er under-rapporteret nationalt og internationalt : 43 % alle, 80-100 % for kræft 
patienter 

Laumann EO et al 2006, Flynn KE et al 2017 



B. Seksuel funktion (Rosen 2006) - og evidensbaserede indsatser 

efter RC er ikke ”vel dokumenteret”  (især ikke hvad angår 

kvinder) 

• 78% / 37%  før – efter  RC AUH (B. Booth 2015)

Sexuel rådgivning er mangelfuld, hvis ikke eksisterende. Kvinder efterspørger:

• Seksuel rådgivning før operation og efter operationen

• Uddannelse- hvad kan vi selv gøre…

• Svært selv at bringe emnet på bane (pt), oplever lægen/ sygpl har barrierer 

overfor at tale om sex/ kræft eller manglende special viden om muligheder ,,

• Ønsker evt partner tidlig inddraget 

• Seksuel aktiv op til operationen betyder ikke man ikke ønsker det i fremtiden

• Behov for tidlig evaluering / information –kan have betydning for valg af 

behandling 
(Tung-Ming Leung N. Muhamed, BT Jensen et a 2017), ( J. carter et al 2017), (Stabile C et al 2015, 2017),( Bober SL2016) 

Unmet needs i RC forløb er signifikant associeret med HRQoL, hvoraf seksuel funktion 

er en integreret komponent 

(M. B Christensen, J.B Jensen ,BT Jensen 2018)



Effekt af præhabilitering før cystektomi?

Ja ,,,,,,
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Pakkeforloeb-kraeft-2015-2019/Urinvejene-2019/20190513-

Pakkeforloeb-for-kraeft-i-urinvejene.ashx?la=da&hash=373505183AE27F828CD742E1D867012D4A170E03

Præ og postoperativ Seksuel intervention til 

kvinder med avanceret Blærekræft 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Pakkeforloeb-kraeft-2015-2019/Urinvejene-2019/20190513-Pakkeforloeb-for-kraeft-i-urinvejene.ashx?la=da&hash=373505183AE27F828CD742E1D867012D4A170E03


Definition af præhabilitering

Præhabilitering er den indsats der foregår i 

tidsrummet fra diagnose til behandlingen 

iværksættes

Den kan være single eller multi-modal

Prehabilitation for major abdominal urologic oncology surgery.

Jensen BT, Lauridsen SV, Jensen JB.

Curr Opin Urol. 2018 May;28(3):243-250.

https://post.rm.dk/owa/redir.aspx?C=eXGsbf0f5gAHRtDU1LTaiQ5G3HqYyUeymLfEV7OE05wFaZQPyjrXCA..&URL=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29538165


”Det er vigtigt, at de præhabiliterende indsatser påbegyndes 

så tidligt som muligt……”

Patienten skal have information og vejledning om: 

Ernæring, herunder identificering af ernæringsmæssige risikofaktorer samt interventioner, der retter sig 
mod at optimere energi- og proteinindtag op til behandlingen 

Fysisk træning, f.eks. hjemmebaseret fysisk træning sammensat og instrueret sundhedspersonale med 
særlige kompetencer 

Støtte til rygestop og eventuel rådgivning fra uddannede rygestop-instruktører samt tilbud om 
nikotinsubstitution 

Præoperativ oplæring i stomipleje

Vejledning ift. alkohol 

Patienter, der er tilbudt cystektomi, skal tilbydes to ugers præoperativ fysisk hjemmetræning, instrueret og 
løbende superviseret af sundhedspersonale med særlige kompetencer. Denne indsats skal i relevant 
omfang suppleres af en ernæringsindsats. Endvidere skal gruppen tilbydes urostomioplæring inden 
operation, ligeledes under supervision. Introduktionen til disse præhabiliteringsindsatser kan med fordel ske 
på et endagsseminar, hvor der også bør informeres grundigt om de fysiske, psykiske og seksuelle følger af 

operationen.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Pakkeforloeb-kraeft-2015-2019/Urinvejene-2019/20190513-Pakkeforloeb-for-kraeft-i-

urinvejene.ashx?la=da&hash=373505183AE27F828CD742E1D867012D4A170E03

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Pakkeforloeb-kraeft-2015-2019/Urinvejene-2019/20190513-Pakkeforloeb-for-kraeft-i-urinvejene.ashx?la=da&hash=373505183AE27F828CD742E1D867012D4A170E03


Hvordan - Design ? 

Bedst mulige evidens

Hvad egner sig til forskningsspørgsmålet



Evidens .. 

Bedst mulige er afgørende…

Men hvad er muligt i praksis

www.DCCC.dk

http://www.dccc.dk/


Protokol

Effekt af præ- og postoperativ seksuel rådgivning til kvinder hvor blæren bortopereres på grund af 

blærekræft

-Et Quasi eksperimentelt studie

Bente Thoft Jensen, RN, Ph.D, Anne- Dorte Seyer-Hansen, RN,Specialist i Sexologisk Rådgivning

Tina Schwennesen, RN-Msc. Sexual Health & Jørgen Bjerggaard Jensen, MD, DMCS

Urinvejskirurgisk Afdeling

Århus Universitetshospital



Quasi eksperimentel design 

(før – efter intervention)

Før ….(November 2019)

Kvinders Seksuelle 

Sundhed & HRQoL

Efter intervention

Kvinders Seksuelle 

Sundhed & HRQoL



Formål: at undersøge effekten af en tidlig rehabiliterings-indsats (præ og 

post) i RC- forløb med fokus på kvinders seksuelle sundhed og QoL i relation 

til seksuelle senfølger og tab af livskvalitet efter operationen 

Patienter: kvinder der henvises til RC på AUH pga MIBC / High grade NIBC

Design: Quasi eksperimentelt design   

Prmær Outcome: FSFI score , Sekundær: HRQoL

Sample size: N= 54, 27 /27 ,  power 80 %, 20% forbedring i samlet FSFI-score 

iregnet et frafald på 40% ( B. Booth 2015)

Måleredskaber: Se efterfølgende slides

Hvad vil vi ….. 



Multi-professionel team approach, 

”Spot on” emotionelle som fysiske forandringer 

Selve rådgivningen, der foretages af de sexologiske uddannede sygeplejersker, tager 

udgangspunkt i PLISSIT kommunikationsmodellen som består af 4 strenge:

1. ”tilladelse”: lade patienten vide det er almindeligt at have seksuelle udfordringer i 

forbindelse med kræftbehandlingen og efter kræftbehandlingen. Aktuelle 

problematikkerne italesættes ud fra patient rapporterede besvarelser , hidtidige 

erfaringer og gynækologisk undersøgelse

2. ”Information”: kort introduktion til sammenhænge med kræft sygdommen og påvirket 

seksuel funktion nu og efter operationen

3. ”Hvad vi kan hjælpe patienten med nu og på sigt og hvordan”: relevante hjælpemidler 

der understøtte rehabiliteringen introduceres. F.eks. dilatatorer og præparater, der 

supporterer helingen af slimhinden

(4. ”initiere evidensbaserede handlinger udført af det multi-professionelle team betinget af 

den aktuelle tilstand og henvise til ressource personer ved behov for terapi)
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Så hvad nu ……

November 2019 -2020  - standard care 1 Y

November  2020 – 2021 – Intervention 

Undervejs kan vi så reportere hvordan ser det ud lige nu 



Udfordringer ……

 Økonomi

 Samme personer kan ikke yde den samme    

indsats to  gange …….

 Men såååå,,, lidt langtidsplan



Alert …….Save the date 

The 11th Scientific Meeting in Aarhus 

11th of June 2020



Fortsat god konference 


