
Fysisk aktivitet, der kan forebygge 
og reducere rejsningsproblemer  

– en workshop



Formål:  at fremme viden og samtale om 
fysisk aktivitet som kan fremme erektil funktion 

•Rejsningsproblemer (erektil dysfunktion (ED)) er hyppige hos 
mænd med vaskulære risikofaktorer. 
•Der er evidens for, at 4 x 40 minutters aerob fysisk aktivitet 

om ugen i et halvt år kan fremme den erektile funktion hos 
mænd med vaskulære risikofaktorer for ED.
•Du får viden om fysisk aktivitet og erektil funktion. 
•Vi afprøver og drøfter, hvordan vi kan italesætte ’seksualitet’ 

og ’erektil funktion’ med henblik på at fremme opsporing af 
hjerte-kar-problemer samt forebygge og behandle erektil
dysfunktion hos mænd med vaskulære risikofaktorer for ED.
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Fysisk aktivitet, der forebygger og reducerer ED

• 14.30 – 14.35 
Intro 

• 14.35 – 15.00 
Vaskulære risikofaktorer og ED
Fysisk aktivitet der reducerer ED

• 15:00 – 15:30 
PLISSIT  
Permission 
Limited Information 
Specific Suggestions
Take home message 



Præsentation 
•I grupper på 3 – i 3 min 

•Fortæl lidt om dig 
selv og din 
sundhedsfaglige rolle 

•Hvorfor er du her? 
-på workshoppen?



Seksualitet er en central del af 
befolkningens selvrapporterede 

livskvalitet, og 9 ud af 10 danskere 
mellem 16 og 95 år finder det 

vigtigt, meget vigtigt eller særdeles 

vigtigt at have et godt sexliv. 

(Frisch et al,  2011, Graugaard, 2015. )



Hvad er Erektil Dysfunktion (ED)?
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Manglende evne til at opnå eller 
vedligeholde en rejsning, der gør det 
muligt at gennemføre et tilfredsstillende 
samleje.
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Hvor mange mænd har ED?
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•52 % 40 – 70 

•66 % i 70’erne

•88 % i 80’erne

•20 millioner i EU

•322 millioner i verden (i 2025) 



Prævalens for ED

•Fysisk inaktivitet: 23%

•Overvægtigt: 23%

•Hypertension: 44%

•MET: 51%

•CVD: 50-75%

10



heng, 2015



Erektil hydralik:

Maximalt
blod indløb
minimalt
blod afløb.
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• Arterial inflammation
• Endotelial dysfunktion
• Arteriel dysfunktion 
• Arteriosclerose
• ↓ NO
• ↓Penilblodflow
• Erektil dysfunktion
• CVD
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Rejsningsproblemer 
er en folkesygdom 
hos mænd, som for 
de fleste skyldes 
livsrelateret 
åreforkalkning
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Spørg til 
morgenrejsning 
- opspor 
begyndende 
hjertekarsygdom  



Fysisk aktivitet kan reducerer niveauet for

•Overvægt

•Hypertension 

•Metabolisk syndrom

•Hjertekar-
sygdomme

19



Fysisk inaktivitet, overvægt / fedme, forhøjet 
blodtryk, metabolisk syndrom



Rejsningsproblemer kan forebygges

Fysisk inaktive mænd OR = 10.38 for ED 
sammenlignet med fysisk aktive mænd  



Fysisk aktivitet kan forebygge ED 
Interessant for mænd?
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”There is level 1 A 
evidence that physical 
activity significantly 
improves erectile 
function and reduces 
the risk of 
cardiovascular 
diseases.”



Methods: 
PRISMA

Guidelines 
systematic review 



Fysisk aktivivitet som behandling af ED for mænd i følgende 
grupper: fysisk inaktivitet, overvægt, hypertension, METS og CVD 



•Superviseret Fysisk aktivitet
•Intensitet: moderat til høj intensitet

•Frekvens: 4 x 40 min om ugen 
•Varighed: 6 mdr.  
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Perspetiver for sundhedsprofessionelle 

•Hjertekarsygdomme  forebygges og rehabiliterings 
med fysisk aktivitet 

•Fysisk aktivitet er en intervention der kan 
forebygge og reducerer ED

•Potentialer?

•Udfordringer? 
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• Blufærdighed – vores egen / patientens
• Angst for at overskride  patientens  / egne  

blufærdighedsgrænser
• Manglende faglighed – manglende viden
• Tabu – 2 vejs 
• Manglende mod
• Manglende retningslinjer 
• Manglende uddannelse i samtale om seksualitet

Hvorfor taler sundhedsprofessionelle 
IKKE  med patienterne om seksualitet? 



• Den sundhedsprofessionelle 
tænker:

• Jeg har for lidt tid

• Hvordan starter jeg samtalen?

• Jeg mangler viden!

• Jeg har ikke gode nok svar!

• Syge mennesker og ældre 
mennesker har ingen seksualitet!

• Patienten tænker: 

• Hvis min seksualitet og seksuelle 
funktion bliver vurderet som 
vigtig, eller af betydning for min 
sundhed, så antager jeg, at 
sundhedspersonalet taler med 
mig om dette



Det er ubetinget den 
sundhedsprofessionelles 
ansvar, at bringe det intime 
liv på banen.

Defensive argumenter om 
beskyttelse af patienters 
grænser understøttes IKKE 
af forskning. 

(Gravgaard: Intimitet; I: Johansen, Kræft senfølger og rehabilitering) 



Hvad kræver det at tale om seksualitet? 

• Tid
• Faglig viden
• At turde/mod
• ”Fortrolighedens rum”
• BIO-PSYKO-SOCIAL tilgang 
• Helhedsbetragtning
• Forholde sig til sin egen seksualitet
• Ingen løftede pegefingre – tilladelse 
• Ikke være fordømmende – være accepterende
• Ikke forvente et bestemt mønster – fx at pt. er som dig 

selv 



Fysisk aktivitet, der forebygger og reducerer ED
• 14.30 – 14.35 

Intro 

• 14.35 – 15.00 
Vaskulære risikofaktorer og ED
Fysisk aktivitet der reducerer ED

• 15:00 – 15:30 
PLISSIT  
Permission 
Limited Information 
Specific Suggestions
Take home message 



PLISSIT – modellen 

Jack Annon(1925-2005) psykolog



Permission / tilladelse 

• Skab et trygt seksualitetsvenligt miljø:

• Ophæng plakater med info om rejsningsbesvær 

• Læg foldere frem om hjertesygdom, seksualitet og ED

• ”Det er min erfaring, at det er altmindeligt at mænd med 
hjertekar-problemer / hjertesygdom også kan opleve at have 
rejsningsproblemer, hvis du har oplevet at have problemer med 
rejsning, kan vi godt tale om det”.

• ”Det er almindeligt at mænd er bekymrede for, hvordan de kan 
få gang i sexlivet (igen), efter de har haft hjertesygdom, hvis det 
er noget, som du kan nikke til, kan vi godt tale om det. 



I grupper på 3, 

reflekter i 4 min:

Hvordan kan du give tilladelse? 



Hvordan kan du give tilladelse? 



Limited Information – begrænset information 

•Generaliseret mundtlig og skriftlig information:
•om den seksuelle (pato)-fysiologi ved arteriosklerose
•om sammenhængen mellem arteriosklerose og ED
•om sammenhængen mellem fysisk inaktivitet, overvægt, 
forhøjet blodtryk, arteriosklerose og ED
•om seksuelle bivirkninger af medicin
•om at der skal ikke tages flere forbehold over for seksuel 
aktivitet end over for andre fysiske udfoldelser
•om at gå på trappen til 2. sal svt. anstrengelse ved samleje
•udlever pjecer omhandlende hjertekarsygdom og ED



I grupper på 3, 

reflekter i 4 min:

Hvordan kan du give begrænset information? 



Hvordan kan du give 
begrænset information? 



Specific Suggestions / specifikke råd  

• Superviseret konditionstræning af moderat til høj intensitet 4 
x 40 minutter om ugen i 6 mdr. - en fysisk aktiv livsstil
• Styrketræning / cirkeltræning / bækkenbundstræning
•KRAM: rygestop, motion, min. alkohol, vægt, mindre stress
•PDF5-i (oralt / penilt)
•Penisring
• Justering af medicin
• Sensualitetstræning – planlagt intimitet
•Henvisning til ressourceperson, uro-gyn-obs fys, sexologisk 

rådgiver, praktiserende læge, sexologisk klinik 



I grupper på 3, 

reflekter i 4 min:

Hvordan kan du give specifikke råd? 



Hvordan kan du give specifikke råd? 



Samtale om Erektil (dys-)funktion  
•Fysisk inaktivitet, overvægt og 
hjertesygdomme øger risikoen for vaskulær
betinget ED
•Mænd acceptere og ønsker 
sundhedsprofessionel hjælp 
•Mænd oplever, at sundhedsprofessionelle 
undgår at samtale om ED 
•Det er lettere at samtale om ED, når der er 
noget at ‘gøre ved det’





Take home message

https://www.youtube.com/watch?v=Bx2H29bE5W8



