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PROGRAM

• Hvorfor skal vi tale med patienter og par om seksualitet og sexliv?

• Hvad er seksualitet?

• Sammenhæng mellem seksualitet, sexliv og parforhold

• Sammenhæng mellem seksualitet, sexliv og livskvalitet

• Hvordan kan vi tale med patienter og par om seksualitet og sexliv?

• Barrierer for at tale om seksualitet og sexliv

• Plissetmodellen, professionel samtale, etik, grænser, sprog i den sexologiske samtale  



HVAD ER SEKSUALITET?

• Alle mennesker har en seksualitet som følger os livet igennem. 

• Natur, som formes af kultur, normer og værdier kulturen bærer med sig.

• Udvikles gennem hele livet og er foranderlig i forhold til livsfaser.  

• Samspil mellem krop, følelser, tanker og erfaringer. Sammenhæng med opvækst og 
kulturelle normer.

• Individuel og infiltreret i vedkommendes livshistorie, personlighed og identitet. 

• Seksualitet kan udfoldes på mange måder.



SEKSUALITET ER EN SAMMENFLETNING AF



SEKSUALITET OG PARFORHOLD



SEKSUALITET OG LIVSKVALITET

Har et godt sexliv betydning for livskvaliteten?

• JA 

• ni ud af ti danskere mellem 16 – 95 år svarer: 

• vigtigt 

• meget vigtigt 

• særdeles vigtigt 

(Vidensråd for forebyggelse 2012)



SEKSUALITET OG LIVSKVALITET



SEKSUALITET OG HJERTESYGDOM

• Hvordan oplever patienter med hjertesygdom at der tales seksualitet og sexliv med 

sundhedsprofessionelle på sygehuse, hos praktiserende læger og i kommuner?

• Her angiver:

• ca. 52%: slet ikke informeret om hvad sygdommen kan betyde for sexlivet

• ca. 80%: ikke er blevet tilbudt rådgivning om sex- og samliv

[Statens Institut for Folkesundhed og Hjerteforeningen 2015]



SUNDHEDSPROFESSIONELLES ROLLE 

• Er sundhedsprofessionelle forpligtet på at tale med patienter/par om seksualitet?

• Seksualitet er nævnt specifikt i Sundhedsstyrelsens vejledning til sygeplejerskers 

journalføring

• Sundhedsloven (gældende i sundhedsvæsenet) og Socialloven (gældende i kommuner og 

regioner) lægger op til at se på hele mennesker, herunder komme omkring de temaer i 

forebyggelse, sundhedsfremme og behandling, som er relevante for den enkelte – her 

kommer seksualiteten ind.



HVAD VED VI?

• Seksualitet og et velfungerende sexliv har stor betydning for parforhold og livskvalitet for 

langt de fleste mennesker. Også betydning selv om man ikke er i parforhold.

• Hjertesygdomme og bivirkninger af behandling kan påvirke seksualitet og sexliv

• Forskrifter om at sundhedsprofessionelle er forpligtet til at tale med patienter om seksualitet 

og sexliv

• Over 80% af patienter med hjertesygdom er ikke tilbudt rådgivning om sex- og samliv

Hvordan kan det være vi ikke taler med patienter 

om sex- og samliv?



BARRIERER FOR AT TALE OM SEKSUALITET OG SEXLIV

Sundhedsprofessionelle

• Frygt for at krænke egen blufærdighed

• Frygt for at krænke patientens blufærdighed

• Følelsesmæssig ubehag ved at tale om seksuelle emner

• Mangel på viden og færdigheder, og manglende interesse for emnet

• Bange for at åbne for spørgsmål, som ikke kan besvares

• Mangel på tid

[McCallum et al 2012, Stead et al. 2003, Saunamaki et al. 2010, Traumer et al. 2018, Reisman et. Al. 2017, Graugaard et. al. 2019]



BARRIERER FOR AT TALE OM SEKSUALITET OG SEXLIV

Patienter

• bliver ikke taget alvorligt

• skamfuldt, akavet eller ubehageligt at tale om seksuelle emner

• ”luxusproblem” tilbageholdende med at tale om seksualitet og sex, når man dog har 

overlevet

[McCallum et al 2012, Stead et al. 2003, Saunamaki et al. 2010, Traumer et al. 2018, Reisman et. Al. 2017, Graugaard et. al. 2019]



TO-VEJS TABU



PLISSIT-MODELLEN (JACK ANNON 1976)



P – PERMISSION 

• Inviter til samtale om seksualitet. Indøv indledende sætninger.

• Vis du ikke er bange for at tale om seksualitet og sexliv

• Hjælp patienten til at føle sig tryg ved at respektere patientens og dine egne grænser

• Vær åben og legalisere der kan være seksuelle problemstillinger

• Udarbejd informationsmateriale indeholdende emner om seksualitet og sexliv og tag evt. 

udgangspunkt heri 



P- PERMISSION EKSEMPLER

• ”Nogle patienter synes, det belaster sexlivet at have været igennem et sygdomsforløb som 

du har. Er det også sådan for dig”?

• ”En del patienter oplever hen ad vejen ændringer i sexlivet med den medicin du får. Er det 

også noget du oplever”?

• ”Jeg møder af og til patienter, der fortæller om rejsningsproblemer når de har hjertesygdom. 

Er det noget du oplever”?

• ”Afdelingen har den politik at spørge alle patienter med din diagnose om seksualfunktionen. 

Er det OK for dig, at jeg også spørger dig”?

• ”Nogle patienter kan være bekymrede for, hvordan det vil være at komme i gang med 

sexlivet efter at have haft en blodprop i hjertet. Er det noget, du har brug for, at vi snakker 

om”?

• Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan dit sexliv vil være efter din behandling for 

hjertesygdom”? 



LI- LIMITED INFORMATION

• Hovedformålet er at vejlede og undervise patienten og partner

• Give patienten og partner en forståelse af eksempelvis: 

• årsagen til seksuelle problemstillinger 

• medicinske bivirkninger der påvirker den seksuelle funktion,

• fysiske belastninger ved sex, hvad er forsvarligt?

• partners bekymring ved seksuel aktivitet?



SS- SPECIFIC SUGGESTIONS

• Patientens/parrets specifikke problem, som er identificeret gennem de to første stadier, 

behandles

• Optages sexologisk anamnese af både patient og partner. 

• Formål er undersøgelse og indsigt/forståelse inden interventioner

• Aktuelle situation, uddybning af problemet

• Baggrund, opvækst, seksuel debut, seksuelle erfaringer

• Sociorelationelt, parforhold, uddannelse, netværk

• Psykologisk, forhold til krop, følelser, intimitet og seksualitet, forestillinger og forventninger

• Tidligere og aktuelle helbredsstatus, somatisk, psykiatrisk

• Behandlinger og medicinstatus

• KRAM/S, alkohol, tobak, stoffer, BMI, søvn, seksuel orientering 



SS- SPECIFIC SUGGESTIONS

Interventioner

• Samtaler med fokus på psykoedukation

• Samtaler vedrørende parforholdsproblematikker

• Samtaler vedrørende usikkerhed, selvværd, identitet, body image, maskulinitet, femininitet og 

mere…

• Medicinsk behandling, 

• Vejledning i anvendelse af seksuelle hjælpemidler,

• Vejledning i forhold til fx samlejestillinger, intimt samvær uden samleje

• Sensualitetstræning

• Viderehenvisning fx til diætist, andre specialer



IT- INTENSIVE THERERAPY

• Omhandler dybere og evt. længerevarende psykologiske/psykiatriske problemstillinger

• Kræver længere terapeutiske samtaleforløb



RAMMER, VIDEN, ETIK OG SPROG RELATERET TIL SAMTALER OM 
SEKSUALITET OG SEXLIV 

• Enerum og anvend plancher og figurer

• Skab en god relation og bring seksuelle emner på banen. 

• Anvend faglig viden om seksualitet situationsorienteret

• Vær åben, lyttende og ikke dømmende tilgang. Hav fleksibilitet omkring seksuelt 

normalitetsbegreb.

• Afdæk patientens forudsætninger

• Respekter og tage spørgsmål, bekymringer m.m. alvorligt

• Respekter patientens/partners grænser og egne grænser

• Pas på egne antagelser om seksualitet ikke får overvægt i samtalen, men spørg

• Lad patienten bruge egne ord, men brug selv ord du er tilpas med

• Brug humor hvor det er passende



BUDSKAB

• Seksualitet er et bio-psyko-socialt fænomen i en kulturel kontekst og som udleves på mange 

forskellige måder. 

• Seksualitet, sexliv, parforhold og livskvalitet påvirkes ofte ved hjertesygdom.

• Sundhedsprofesionelle undgår ofte at tale med patienter og par om seksuelle emner. 

• Hav mod til at øve dig i at tale med patienter og evt. partner om seksuelle emner, 

således at vi hjælper patienter og par til en bedre livskvalitet. 
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