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Hvad er Seksualitet?

Rejsning

Udløsning

Orgasme

Lyst

Intimitet

Hygge

Samleje

Nærhed

Kys

Kærtegn

Erotik

Flirt

Sjov

Flirt

8 ud af 10 danskere finder det vigtigt 

at have et godt sexliv

Christensen BS, Grønbæk M, Osler M et al. 

Sexual dysfunctions and diffi culties in 

Denmark: prevalence and associated

sociodemographic factors. Arch Sex Behav
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Hyppighed af seksuelle 
problemer i %
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Giver det mening at tale om 
seksualitet i sundhedssektoren?
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Organisk ED (90 %)
• Opstået gradvist eller med klar relation til 
kirurgi eller ny medicin
• Ældre patient
• Vedvarende, ofte global
• Ingen natlig eller morgenerektion
• Organiske risikofaktorer

Psykogen ED (10 %)
• Opstået pludseligt
• Yngre patient
• Varierende, ofte situationel
• Natlig og/eller morgenerektion
• Ingen eller få organiske risikofaktorer for ED
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Psykologiske niveau

• Depression

• Øget sårbarhed

• Frygt og angst

• Bekymringer om forhold og fremtid

• Lavt selvværd

• Føle sig anderledes

• Nedsat følelse af maskulinitet

• Skyld og skam

• Utilfredshed med kroppens funktion/udseende 

• Hvis efter alvorlig sygdom: “Skulle være glad for at være i live, men…”

Psykologiske
faktorer

Biologiske
faktorer

Interpersonelle
faktorer

Kulturelle
faktorer

http://www.google.dk/url?url=http://www.123rf.com/photo_6556981_a-middle-aged-man-with-a-contemplative-look-on-his-face--he-could-be-worried-or-depressed-about-some.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F9VIVKTiIeHhywP79IGQDg&ved=0CCoQ9QEwCw&usg=AFQjCNEsBZs5EmcuUAqRk91L5Y5ck-r2DQ
http://www.google.dk/url?url=http://www.tricitypsychology.com/what-is-the-relationship-of-depression-and-inability-to-express-emotions-in-middle-aged-men/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F9VIVKTiIeHhywP79IGQDg&ved=0CCQQ9QEwCA&usg=AFQjCNGx8G4RtB-jL_93YQT7hlnfKobIPQ


• Manglende intimitet, tillid 

• Kommunikationsproblemer,

• Partnerens negative reaktioner på den seksuelle problemstilling

- ”hvad er der galt med dig”

- ”er det mig, der er noget galt med”

• Partnerens seksuelle dysfunktion

• Mangel på information 

• Fastlåst i seksuelle samværsformer (sex-scripts)

Biologisk/

Socialt

Psykisk

Sociale/realtionelle niveau

Psykologiske
faktorer

Biologiske
faktorer

Interpersonelle
faktorer

Kulturelle
faktorer



Psykologiske
faktorer

Biologiske
faktorer

Interpersonelle
faktorer

Kulturelle
faktorer



Laboratorietest ved seksuel dysfunktion





Tovejs-tabu
1) Krænke pt. Blufærdighed
2) Krænke egen blufærdighed
3) Travlhed
4) Manglende viden
5) Uinteressant/irrelevant
6) Overskride faglige kompetence Sjældent, irrelenvant 

eller umuligt at gøre 

noget ved



At lytte bag om fremsat problem
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Sklerose

Kardio-
vaskulært

Lunge-

sygdom

Kræft

Diabetes

Bevæge-
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PLISSIT modellen

Efter: Krop, sygdom og seksualitet, Graugaard et al.2006.)

”Jeg ved fra andre patienter med 
lignende udfordringer, at der hen ad 
vejen kan opstå seksuelle problemer . Er 
det noget du kender til?

Er det noget du har lyst til at tale med 
mig om”

Ved at italesætte emnet har man 
signaleret, at man står til 
rådighed for dialog senere



CASE



Målet med den seksuelle anamnese
• At få beskrevet patientens seksuelle problem/dysfunktion og 

hvad den præcist går ud på 

• Kronologien – hvordan og hvornår opstod det og hvorfor 
bringer patienten det op lige nu? 

• Indflydelse på egen og partners liv og parforhold

• Egne og partnerens forventninger til hvad der skal ske 

• Forventninger til udfaldet af eventuel behandling

• Få en ide om fysiologiske, psykologiske og relationelle årsager

Prædisponerende
Faktorer

Vedligeholdende
Faktorer

Udløsende
Faktorer

Tidlig
Udvikling

Nuværende
Funktion



Inddeling af seksuelle dysfunktioner
• Debut

• Livslang – Primær - har altid været der

• Tilkommet – Sekundær – opstår efter periode med normal funktion

• Gradvist opstået

• Pludselig opstået

• Sammenhæng

• General – tilstede i alle seksuelle situationer, ikke kun ved bestemt stimulation eller partner

• Situationel – i bestemte situationer, stimulation eller partner

• Sværhedsgrad

• Total – funktionen er helt væk

• Partiel – funktionen er kun delvis væk



Behandlingsveje

Medicin Samtale





Non-
farmakologisk
behandling af
erektil
dysfunktion



Erektil

Dysfunktion

Psykoseksuelt
- Opvækst
- Selvværd

- Personlighed
- Psykisk sygdom

- Seksuelle præferencer
- Kønsidentitet

- Partner/parforhold
Psykosocialt

- Religion
- Kultur

- Arbejde
- Familie
- Børn

- Venner

Kropsligt
- Hormoner

- Nerver
- Kønssygdomme

- Prævention
- Legemlig sygdom

- Handicap

Seksuelle overgreb
- Incest
- Me-too

Medicin
- Behandling
- Bivirkninger

- Nocebo

Misbrug
- Alkohol
- Stoffer
- Medicin

Kristensen, E. 2011



Aftabuiser, 
normaliser, myter

Forklare mulige årsager 
(psykologisk, sociale og 

fysiologisk)

Korriger misforståelser
(men vær nysgerrig 

på pt. opfattelse)   
Medicinske bivirkninger 

Kommunikation 
med partner

Medicin

Hjælpemidler

Fokus på nærheden og 
kærtegn fremfor ”sex-script”



”God nok sex”

• Metz og McCarthy foreslår at behandlingen skal sigte mod at realisere 
”Good-enough sex”

• God nok sex er legende mere end perfekt og seksualiteten er en 
central del af ens liv

• Behandling skal individualiseres så den passer til parret/patienten, 
der findes ingen ”one size fits all” behandling

Metz og McCarthy 2004





Hold det 
simpelt

1. Start med en indledende afklarende anamnese, evt. blodprøver

• Biologiske, socialt eller psykologisk (ofte kombination)

2. Samtale med pt. ihh. til PLISSIT modellen

3. Opstart evt. i PDE5i, men sørg for at italesætte andre mulige årsager

• Omtal det evt. som et ”placebo-eksperiment”

• Sikkerhedsnet – sørg for at booke en opfølgende samtale efter 2-3 uger

4. 

A) Hvis effekt, se om pt. er tryg ved at afprøve pauser – bedst hvis pt. 

enig i mulige ikke-fysiologiske årsager → opfølgende samtaler

B) Hvis ej effekt, berolige pt., normaliser (aftabuiser) og overvej:

- Om muligt med andre interventioner (hjælpemidler, samtaler, partner med)

- Sexologisk klinik hvis længere eller mere intensivt forløb

- Henvisning til urolog/endokrinolog





Sexologisk behandling

• ”Samtale fremmer forståelsen” – hvad vil vi?
• Mål og delmål for behandling

• To parralle spor…

• Rådgivning og information

• Grupper med andre med samme problem

• Parterapi

















Hjemmeøvelser

• Badøvelse

• Lystudforskning

• Pirringsøvelse (drilleøvelse)

• Sensualitetstræning

• Adfærdseksperimeter mere generelt til afdækning af:
• Negative autumatiske tanker (hvad gik igennem hovedet netop nu)

• Skemata og leveregler (sokratisk dialog, nedafgående pils teknik)







Praksisegnede problemstillinger

Biologisk

Socialt

Psykisk

Sexsygdomme og
prævention

PE og ED
Lettere lystproblemer

Seksuelle
bivirkninger

Almen rådgivning
og oplysning

Lettere

identitetsproblemer

Lettere
Samlivskriser

Samlejetekniske
problemer



Svære lyst og

orgasmeproblemer

Svære kønsidentitets-
problemer

Seksuelle traumer

Vaginisme

Svære

identitetsproblemer

Svære
Samlivskriser

Samlejetekniske
problemer

Psykiatrisk

grundlidelse

Krummerik

Gynækologisk
grundlidelse

Psykoterapeutisk
behovSeksual-

kriminalitet

Børn og unge

Overvej
henvisning



Take home messages

Seksualitet er mere end et biologisk fænomen

• Seksuelle funktionsforstyrrelser kan påvirke mennesker psykologisk og socialt

• Psykologiske og sociale problemer kan i sig selv medføre seksuelle dysfunktioner

Patienter ønsker at deres behandler italesætter seksuelle problemstillinger

• Vær opmærksom på tovejs-tabu

• Generaliser for at gøre det nemmere at tage hul på emnet

• At lytte bag om problemet

Keep it simple - ofte er italesætning og simpel rådgivning nok

• PLISSIT modellen (Permission, Limited Information, Specific Suggestions, Intensive Therapy)

• Medicinsk intervention kan afprøves, men bør ikke stå alene

• Husk opfølgende samtaler og mulighed for henvisning


