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• Taler i om seksualitet med jeres patienter? 

• Hvilke udfordringer synes I der er i forhold til 
at tale om seksualitet med patienterne? 

• Er der nogle patienter der anbefales ikke at 
have seksuel aktivitet? 

• Hvilken kardiovaskulær medicin kan være 
problematisk i forhold til det seksuelle? 

 

 



WHO 

”Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes 
personlighed. Et basalt behov . . …….. 

 
   Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger 

og samhandlinger, og derved på vores mentale og fysiske 
helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, må også 
seksuel helse være en basal menneskeret”.  

 
   (Uddrag af WHO´s definition af seksualitet.) 

 
  



90 % af danskerne oplever deres seksualliv som vigtig 
eller meget vigtigt for deres trivsel.  

   Christensen B.S., et al.: Archives of Sexual Behavior; 2010 

 



Seksuel dysfuntion mænd: 

• Erektil dysfunktion 

• Ejaculatio præcox/retarda 

• Nedsat orgasmeoplevelse 

• Lyst problemer 

 

 
 

 

 

 

Seksuel dysfunktion kvinder: 
• Manglende seksuel interesse,  
• Manglende evne til at blive opstemt, 

både i en fysisk og en psykisk form,  
• Manglende evne til at få nogen form 

for orgasme 
• Vaginismus som er problemer med 

at kramper i kønsorganerne der 
umuliggør penetration  

•  Dyspareunia som er smerter i 
forbindelse med samleje. 

 
Der skal være personal distress for at 
det er en dysfunktion. Altså det skal 
opleves som et problem 

Hyppigste seksuelle problemer hos 
patienter med CVD: 
Mænd:  
• Nedsat lyst 
• Rejsningsproblemer  
• For tidlig orgasme/sædafgang  
• Dyspnø. 
 
Kvinder:  
• Nedsat lyst 
• Manglende lubrikation  
• Dyspnø Lindau S.T., et al: Circulation, 2014  



SD prævalens kardiovaskulær sygdom 

SD i repræsentativt udsnit  
af  den danske befolkning 

11 % 
 

Christensen et al, 2011 



Årsager: 

Fysiske 

Psykiske 

Bivirkninger til medicin 

 

     

 

 

Optræder ofte i kombination 
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Psykiske konsekvenser  

Mænd med 
ubehandlet 
depression 

1265 
mænd 

Dobbelt så stor risiko for 
at udvikle ED 
 

Araujo, 
1998 

CHF  792 mænd 
og kvinder  

De med SD havde lavere 
fysisk og følelsesmæssig 
HRQoL 

Hoekstra, 
2012 

IHD  492  
Mænd og 
kvinder 

38 %  mænd SD, 50% 
kvinder.  SD associeret til 
højre  forekomst af 
Depression og  
nedsat Qol 

Kriston, 
2010 

Angst 

Depression 

Nedsat 
livskvalitet 

Seksuel 
Dysfunktion 



Seksuel dysfunktions onde cirkel 

Fra bogen: “Krop, sygdom og seksualitet” af Christian Graugaard 



Standard behandling af hjertepatienter med SD i DK 

 Internationale guidelines anbefaler, at 
sundhedspersonale adresserer emnet seksualitet hos 
patienter med hjertesygdom*. Dette sjældent udført 
i praksis. 

 I Danmark findes ikke en egentlig konsensus eller 
praksis for hvordan eller hvor patienter med 
hjertesygdom og seksuel dysfunktion skal behandles.  

– PDE5- hæmmere (effektiv for ca. 60-80%, ikke associeret til 
øget risiko for MI)  eller anden medicinsk behandling 
(mænd) 

– Skift af medicin 

– Sexologisk klinik 

 
* 



• Patienterne giver udtryk for ikke at være tilstrækkeligt 
informeret om seksuel aktivitet i forbindelse med deres 
hjertesygdom, og de efterspørger at sundhedspersonale tager 
initiativet. 

      Bedell SE, Am Heart J 2002; Lindau S.T., et al: Circulation, 2014 

 

• Seksuelle problemer blev rapporteret hos 55.0% af mændene 
og 28.7% af kvinder (1549 mænd, 807 kvinder med 
henholdsvis Hjertesvigt, IHD, AFLI, klapopererede). For mænd 
associeret  til alder, hjertesvigt, diabetes, hypertension, angst 
og depression. For kvinder associeret med angst.  Information 
om seksuelle problemer blev givet til 40.0% af mændene og 
21.6% af kvinderne, mens rådgivning blev tilbudt til 18.1% af 
mænd og  10.3% af kvinderne. 

      Rundblad et al: unpublished 

 

 

  



• Sundhedspersonale giver udtryk for at det er 
svært at tale om seksualitet med patienterne. 
De føler ikke de har den fornødne viden og de 
formoder at patienter bliver flove eller 
ængstelige. 

      Jaarsma T, et al. Eur J Cardiovasc Nurs 2010  

 



Er der nogle patienter der anbefales ikke at have 
seksuel aktivitet? 

 





Obduktionsrapporter viser at, af dem der er død en 
pludselig død er 0,6% -1,7% døde i forbindelse med  

coitus.  

Af døde i forbindelse med coitus var 82 % -93 % mænd,  

75 % af dem havde seksuel aktivitet udenfor ægteskab, I de 
fleste tilfælde med en yngre partner, et ikke hjemligt 

sted, og/eller efter et uforholdsmæssigt stort indtag af 
mad og alkohol. 

 

  

Seksuel aktivitet er årsagen til  <1% af alle akutte myokardie 
infarkter. Den absolutte risiko for MI associeret med 1 times 

seksuel aktivitet per 
uge er estimeret til 2 to 3 per 10 000 person-år.  



Seksuel aktivitet er rimelig for patienter der kan dyrke 
fysisk aktivitet svarende til >3 til 5 METS uden at få 

angina, uforholdsmæssig megen dyspnø, ST-
forandringer, cyanose, hypotension, eller arytmi. 

 

Svarende til at: 

Gå en/to etage(r) op indenfor 10 sekunder.  

eller  

Gå godt halvanden kilometer på flad vej indenfor 20 
minutter. 

 

 







Low risk 
 
IHD  revaskulariseret 
Mild klapsygdom 
NYHA I – II 
Velkontrolleret hypertension 
 

High risk 
 
UAP 
NYHA IV 
Nyligt MI uden intervention 
Anstrengelsesudløst VT 
ICD m hyppige shocks 
Dårlig reguleret AF 
 



Vurdering af risiko 

Angina:  

Mild - seksuel aktivitet ok. 

Ustabil eller refraktær angina – seksuel aktivitet frarådes. Patienten skal 
undersøges, stabiliseres og medicinsk optimeres inden seksuel aktivitet. 

Infarkt:  

Seksuel aktivitet ok ≥ 1 uge efter ukompliceret infarkt og hvis patienten ikke 
har symptomer ved mild til moderat fysisk aktivitet. 

Revaskulariserede: 

Komplet revaskularisering flere dage efter PCI hvis indstiksstedet tillader det. 

Efter CABG 6-8 uger efter hvis sternotomien er uden komplikationer. 

Inkomplet revaskularisering. Arbejdstest tilrådes før seksuel aktivitet. 

Hjertesvigt: NYHA I og II kan indgå i seksuel aktivitet. 

NYHA III obs på funktionsniveau,  NYHA IV skal optimeres inden. 

 



Hvilken kardiovaskulær medicin kan være 
problematisk i forhold til det seksuelle? 

 



Kardiovaskulær medicin der påvirker 
seksualiteten 

Medicin Info Alternativ 

Beta-blokker - ↓ Bivirkninger  - 5 per 1000.  Obs 
placebo/nocebo effekt. 

Nebivolol 

Thiazider - ↓ Loop dieuretika 

Spironolacton - ↓ Bivirkninger  - mere end 10 %  Epleranone  - tilskud 

Digoxin - ↓ 

PDE5 hæmmere - ↑ 
 
Sildenafil 
Vardenafil 
Tadalafil 

Kontraindiceret  ved 
behandling med nitrater. 
Vardenafil kontraindiceret ved 
langt QT syndrom  
Effektivt og sikkert.  
Undersøgt hos kvinder – ikke 
bedre end placebo. 

Statiner - ↑ 
 



Skift af medicin 

En analyse af 6 studier involverende 15.000 personer finder at: 
Beta-blokker øger den årligt rapporterede rate af personer med:  
SD 5 pr. 1000 
ED 3 pr. 1000      
 Ko DT, et al: JAMA.2002;288:351-357 

 
Nocebo effekt er undersøgt ved beta-blokker behandling i forhold til ED og 

fundet mindst ligeså vigtig. 
Nydiagnosticeret Hypertension minus ED - 3 arme  
Gr 1 fuld info, Gr 2 sparsomt info, Gr 3 ingen info 
Gr 1 ED 32 %, Gr 2 ED 13%, Gr 3 ED 8 % 
Alle med ED i Metopolol behandling plus enten Tadalafil ell Placebo – begge 

fundet ligeværdige 
        
 Cocco G, Cardiology.2009;112:174177 



Seksuel rådgivning  

Afdække om folk har været seksuelt aktive før sygdom. 

Hvis seksuelle problemer – afdække årsagen (fysisk, psykisk, 
medicin, kombination). 

NTG i forbindelse med seksuel aktivitet og coital angina. Hvis 
smerter fortsat persisterer efter 15 eller 5 minutter efter NTG 
minutter kontakt til 112. 

NTG er altid kontraindiceret ved samtidig brug af PDE5 
hæmmere. 


