
Kvinder, kræft og 
seksualitet 
 
 

Temaeftermiddag SKA Herlev  2014 

Sygeplejerske og sexologisk vejleder Ditte Maria Bjerno Nielsen, 

2014 



Hvem er jeg? 

Uddannet fra Sygeplejerskeuddannelsen København i 

2008 

Ansat på gynækologisk klinik på Rigshospitalet i 6 år 

Særligt fokus på endometriosepatienter og kvinder med 

kræft i underlivet 

Basisuddannelse i sexologi v. Dansk forening for klinisk 

sexologi (DACS) 2013 

Arbejder på et kvalitetsudviklingsprojekt med det formål 

at kunne opstarte gynækologisk sygeplejeambulatorie 

med rådgivning og vejledning indenfor psykosociale og 

sexologiske problemstillinger. 
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Hvorfor taler vi ikke om seksualitet 
med patienterne? 

 
Egen blufærdighed 

Frygt for at overskride patientens grænser 

Tidsnød 

Mangel på kompetencer og viden 

Fysiske rammer 

Det kan ikke måles og vejes 

Seksualiteten bliver ikke prioriteret i sammen grad 

som informationer omkring cirkulation, mobilisering, 

udskillelser og ernæring 
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Hvorfor skal vi tale om 
seksualitet med patienterne? 

 Ifølge WHO er seksuel sundhed en menneskeret 

80-90 % af patienterne ønsker information om 
sygdommens konsekvenser for deres seksualitet 

40-100 % af kræftpatienter oplever sexologiske 
problemstillinger ifm. behandling af kræft 

Hvis ikke sygeplejersken tager det op, kan patienten tro, 
at det er unormalt at bekymre sig om sin seksualitet 

Patienterne skal vejledes i, hvordan de kan bevare 
intimiteten og nærværet i deres parforhold, hvis samleje 
ikke er muligt 

Undersøgelser viser, at de par, som har formået at tage 
hånd om deres seksualliv under sygdomsforløbet, har 
det bedste samliv efter kræftsygdommen 
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WHO 

” Seksualitet er en integreret del af ethvert 

menneskes personlighed. Den er et basalt 

behov og et aspekt af det at være menneske, 

som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. 

Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det 

handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller 

ej, og endelig er det ikke summen af vort 

erotiske liv. Dette kan være en del af vor 

seksualitet, men behøver ikke at være det. 
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WHO 

”  Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der 
driver os til at søge efter kærlighed, varme og 
intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, 
bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det 
er lige så meget dette at være sensuel som at 
være seksuel. 
Seksuel sundhed er integrationen af de fysiske, 
følelsesmæssige, intellektuelle og sociale sider 
af seksualiteten – udtrykt på måder, der er 
berigende og som styrker personlighed, 
kontaktevne og kærlighed. 
  

Sygeplejerske og sexologisk vejleder Ditte Maria Bjerno Nielsen, 2014 



WHO 

”  Seksualitet har indflydelse på vore tanker, 

følelser, handlinger og samhandlinger, og 

derved på vor mentale og fysiske helse. Og 

da helse er en fundamental menneskeret, så 

må også seksuel helse være en basal 

menneskeret."  

  
WHO 1975 
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C. Graugaard 2006 
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PLISSIT-modellen 

Annon, 1976 
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Permission 

Permission betyder tilladelse.  

Sygeplejersken skal give patienten tilladelse til at 

stille spørgsmål om seksualitet og dermed vise 

patienten, at hun er bevidst om, hvilken betydning et 

velfungerende seksualliv har for mennesker. 
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Eksempler: 

”Jeg har før talt med kvinder, med samme diagnose 

som dig, som fortæller, at de er bekymrede for, hvilke 

konsekvenser sygdommen vil have for deres 

seksualitet. Er det noget du har bekymret dig over?” 

 

”Efter man er blevet opereret i underlivet vil der være 

en periode hvor samleje er frarådet eller vanskeligt. 

Har du gjort dig nogle tanker om hvordan du og din 

partner vil håndtere dette?” 
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Limited information 

Limited information betyder begrænset information. 

Sygeplejersker, der er bekendte med deres speciale, 

vil langt hen ad vejen kunne besvare spørgsmål til 

dette niveau. På dette niveau er det stadig generelle 

og overordnede spørgsmål og svar. 
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Eksempler: 

”Hvor lang tid skal der gå før jeg genoptager mit 

sexliv og gør det ondt?” 

 

”Hvordan håndterer jeg min stomi/urostomi under 

sex?” 

 

”Hvilke symptomer kan jeg opleve ved 

overgangsalderen?” 

 

”Kan jeg smitte min mand med kræft?” 
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Specifik suggestions 

Specifik suggestions betyder specifikke forslag. 

Dette niveau henvender sig til sygeplejersker med 

interesse for sexologi og som har taget kurser i dette. 

Her bliver patientens spørgsmål mere specifikke og 

kræver derfor at sygeplejersken har større kendskab 

til hjælpemidler, samlejestillinger og ved hvordan hun 

skal formidle sin viden. 
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Eksempler: 

”Efter at jeg har fået konstateret kræft har jeg ikke 
haft lyst eller overskud til sex, men jeg savner min 
mand og den intimitet vi havde før i tiden. Jeg får 
dårlig samvittighed og er bange for, at han forlader 
mig” 

”Efter operationer og kemoterapi kan jeg slet ikke 
genkende min krop og jeg føler mig ikke så 
kvindelig som før” 

”Efter at jeg har fået kemoterapi er mine slimhinder 
blevet tørre og det er meget smertefuldt at blive 
berørt. Hvordan skal jeg kunne have sex med min 
mand?” 
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Hjælpemidler: 

Props and pearls 

 

• Dilatatorer 

• Vibratorer 

• Glidecremer: 

Vandbaserede vs. 

Silikonebaserede 

• Behandling af 

slimhinder med og uden 

hormoner 

• Sensualitetstræning 

• Bækkenbundstræning 

• Div. Olier 

• PERMISSION! 

Sygeplejerske og sexologisk vejleder Ditte Maria Bjerno Nielsen, 2014 



CASE 
Patienten er en 52 årig kvinde ved navn Karin, der kommer til 
ambulatoriet for at få kemoterapi/strålebehandling. Det er ikke 
første gang. 

Karin har været gift i 21 år med Ole i 21 år og han har fulgt 
hendes behandling tæt. Sammen har de tre børn i alderen 14, 
16 og 19. Hun arbejder til dagligt som ejendomsmægler. 

 

Sygeplejersken skalspørge ind til hvordan Karin har det 
derhjemme og hvordan hun oplever bahandlingerne. Hun skal  
sikre sig, at Karin er fuldt informeret om, hvad hun kan forvente 
sig af følger og bivirkninger efter behandlingerne. Karins mand 
er ikke med ved samtalen. 

 

Situationen starter umiddelbart efter at sygeplejersken har 
gennemgået de generelle bivirkninger så som kvalme, træthed 
og smerter. 
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Hvor kan man få hjælp? 

Sexologiske klinikker 

Privatpraktiserende fysioterapeuter med speciale i 

underlivsgener (urologi, bækkenbund, afspænding) 

Privatpraktiserende sexolog/sexologiske rådgivere 

(DACS) 

Props and pearls (propsandpearls.dk) Nikolaj Plads, 

Kbh. 

NCCN.com: National comprehensive cancer 

network - gennemgang af hvilke seksuelle 

problematikker, der kan opstå ved kræftbehandling 
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Tak for jeres 

opmærksomhed! 
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