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Seksualitet 

 

Seksualitet som et bio-psyko-socialt fænomen favner mere 

end den genitale seksualitet, her spiller psykologiske og 

sociale aspekter af det enkelte menneskes levede liv lige så 

stor rolle som den biologiske del. 

  

Seksualitet er mere end summen af de tre aspekter 

 

 
Langfeldt og Porter 1986 

 



 

 

Et planlagt hjemmebesøg i forhold til smertebehandling hos en 72-årig cancerramt mand i den palliativ fase. 

 Besøget foregår i parrets hjem og er arrangeret, da patienten længe har klaget over diffuse 

smerter. 

Patienten og dennes hustru deltager aktivt i beretningen om patientens formåen og dagligdag i forhold til 

smerterne. 

Sluttelig spørger jeg forsigtigt til, hvorledes de oplever, at sygdommen har påvirket deres roller som 

henholdsvis mand og kone i dagligdagen. Hustru synes, de klarer det fint, og er gode til at tage hensyn til hinanden, 

hun sænker til sidst sin stemme og nævner, at hun da godt kan mærke at hendes mand er blevet 

mere stille. Patienten får tårer i øjnene, og jeg spørger varsomt ind til, hvad han tænker på. Langsomt 

begynder patienten, understøttet af lange pauser og små ord, at fortælle om sit syn på sig selv, og om sine 

tanker. Det bliver til en lang intens samtale, hvor patienten beskriver, at han er ramt på sin rolle som mand, 

både sin rolle som hjemmets arbejdsmand, men også på sin seksuelle formåen. Han har overvejet at søge om 

skilsmisse eller tage livet af sig selv, så hans hustru ikke skal have mere besvær med ham. Alt kommer 

fuldstændig bag på hustru, der rejser sig og sætter sig over i sofaen og holder om sin mand. 

Besøget trækker ud, og der er lavet en plan for den nærmeste fremtid for patienten og dennes hustru, før 

besøget rundes af. 



Seksualitet og sygdom 

• Patienter oplever altid deres sygdom som en 

totalbegivenhed. 

• Alle dimensioner af tilværelsen påvirkes, selvom en 

lidelse er strikt biologisk defineret, har den psykiske 

og sociale implikationer. 

• Seksualitet og parforhold bliver næsten altid berørt 

ved sygdom. 



Politikken Sundhed 8. mar. 2014  

 
Eksperter: Sexlivet er meget vigtigt - også for syge mennesker  

Sundhedsvæsnet overser sexlivets betydning hos syge, lyder 

kritikken. 

 

 

 

 
Også i Kræftens Bekæmpelse er der kommet øget fokus på 

patienternes seksualitet. Cirka 226.000 danskere lever med en 

kræftsygdom i dag. Og hver tredje patient har problemer med 

sexlivet efter deres sygdom, viser den såkaldte 

Barometerundersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse foretog 

sidste år blandt 4.400 kræftpatienter. 

 

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/


Kønsspecifik sygdomshåndtering 

• Mænd har stort behov for at bevare deres autonomi, de har tendens til 

at bagatellisere problemer, de ønsker privathed omkring deres 

sygdom og behandling, og de har behov for at have kontrol over deres 

følelser. De ønsker redskaber til at håndtere deres sygdom. 

  

• Kvinder tager typisk afsæt i følelser i deres håndtering af sygdom, de 

anvender primært emotionelt baserede coping strategier. De har et 

sprog, hvori sygdom og medfølgende frustrationer kan florere, og de 

er i stand til at gå 100 % ind i patientrollen.  

 

 

                        Agger NP 2002; Simonsen SS 2004, 2006 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisk niveau 

Specifikke problemer 

• rejsningsbesvær, udløsnings- og orgasmeproblemer, 

lystproblemer, ændret sensibilitet 

Uspecifikke problemer  

• træthed, muskelsvaghed, smerter, kvalme, ødemer, 

åndenød, kløe, ændret lugt fra hud og slimhinder, ændret 

udseende 

• Lægemiddelbivirkninger 





 

 

 

Psykologisk niveau 
 

• Basale antagelser og narrativer udfordret 

• Magtesløshed, krise, vrede, angst, depression 

• Nedsat selvværd, følelse af ”ulækkerhed” 

• Ændret kropsbillede (body image disorder) 

• Identitetsforstyrrelser 

• Skyld, skam, dårlig samvittighed 
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Socialt niveau 

 

• Mistet status (sygemelding, ledighed, pension) 

• Udtyndet netværk, ensomhed, isolation  

• Stigmatisering, udstødning, diskrimination 

• Påvirkning af parforhold (ændret rolle-og 

magtfordeling, partner som sygehjælper, 

nedbrydning af fælles antagelser , aktivering af 

latente konflikter, sygdomen som projektionsflade) 



Temaer 

• Manglende spontan sex 

 

• Identitet og mandighed 

 

• Det modsatte køn 

 

• Redefinering af seksualitet 

 



Illustration Pia Olsen 



Manglende spontan sex 

At føle sig som mand hænger ikke kun sammen med evnen 

til at gennemføre et samleje men også sammen med evnen 

til at ”tage” kvinden spontant og overrumplende. 

 

Et fysisk tegn på mandighed er penisstørrelse og mænd 

sammenligner ofte deres penisstørrelse med andre mænd 

 

Nogle mænd bruger samleje og intimitet til at kommunikere   

     følelser. 

 

 Oliffe 2005; Metcalf & Humpharies 1990, Ko et al. 2110,Marsiglo & Donnelly 1991, Person 2005  



”Vi har altid haft spontan sex, vi har altid arbejdet sammen 

og skulle bare kigge på hinanden, er det nu? ….og så gik 

det løs. Det har vi mistet og det er et stort tab”.  

 

”Før, når jeg var på jagt, så stod vi da altid og tissede 

sammen og snakkede, nu lister jeg for mig selv og tisser, 

de andre skal ikke se, så lille den er.” 

 

”Der er mange diskussioner, jeg før har været i stand til at 

afslutte i sengen, den slags muligheder er der ikke mere.” 

 

 

 



Identitet og mandighed 

 

Mænds penis (og penisstørrelse) har betydning for følelsen 

af mandighed. 

 

Mandighed i en heteroseksuel intim kontekst betyder at 

”rigtig” seksuel aktivitet skal initieres af manden og 

involvere penetration  

 

 

   Seftel et al. 2014, Savoie et al 2003; Munding et al. 2001 

 



 ”Jeg har brugt min seksualitet, altså samleje, til at blive 

bekræftet som  mand. Både hos min hustru men også hos 

andre kvinder” 

 

”Da jeg kiggede ned på min tissemand så var den der ikke 

– det så ud som om kateteret (slange til urinopsamling) 

kom lige ud af et hul og maven, jeg tænkte har de skåret 

  den af ved en fejl - og der gik næste panik i mig”  

 

 

  



Det modsatte køn 

• Erektil dysfunktion påvirker relationer både til ens 

ægtefælle og til andre af begge køn. 

  

• Magtbalancen i relationen ændres hvilket medfører skyld, 

skam og usikkerhed 

 

• Der opstår tovejstabu 

 

 
•                              Graugaard et al. 2006, Oliffe 2005 



 ”Det er lige før jeg ikke gider at tale med andre kvinder, jeg mangler 

lige det sidste, selvom mine tanker er der, føler jeg mig underlegen af 

en eller anden årsag, jeg tænker du kan jo ikke engang hvis du så fik 

lov”. 

 

 ”Jeg fik en depression og jeg følte ikke jeg var noget værd, hvad ville 

min kone gøre når jeg ikke længere kunne tilfredsstile hende, vil hun 

finde en ny mand? Jeg følte mig intet værd som mand.” 

 

 ”Vi går som katten om den varme grød.” 

 

 

 

  



Redefinition af seksualitet 

• Parrets tidligere seksuelle praksis erstattes, helt eller 

delvist, af andet, eksempelvis nærhed og berøring. 

 

• For nogen er dette en svær proces som kræver mange 

ressourcer og som aldrig lykkes helt. 

 

 
 

 

 

 

 

  Ludvigsen & Jacobsen 2011, Fergus et al. 2002  

 



 ”Vi laver også en masse almindelig berøring for eksempel 

at ligge i ske, det er der jo også noget seksuelt i uden 

samleje men samtidig noget meget kærligt og godt i. Også 

det der med at man sørger for at give hinanden et knus 

når man har tøj på, det betyder meget. Det tror jeg er 

generelt.”  

 

”Havde jeg vist at det ville være så svært ville jeg ikke have 

været opereret” 



Behandlingstilbud 

• Rådgivning 

• Samtaleforløb 

• Terapi 

 

• Hjælpemidler 

• Medicinsk behandling 

 

 

 

•                               www.  



Hjælpemidler 

Medicinske 

• PDE5-hæmmere Viagra, Cialis, Levitra 

• Alprostadil – MUSE, Caverject 

• Invicorp 

 

• Penisprotese 

• Glidemidler 

                        Vibratorer 

                        Vacuumpumpe 

                        Penis ring 



http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-IyoNlIzo5qgEM&tbnid=pJ_Cx9bXZrDXPM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FPenis-Vakuum-Pumpe-Latex-phtalatfrei%2Fdp%2FB00DTIKO1K&ei=ftJ5U53VDIjk4QSvl4DgCw&bvm=bv.66917471,d.bGE&psig=AFQjCNHdA37tLjy_LrhCLoNAmZvELNsx7g&ust=1400579010880288


Illustration Pia Olsen 



Seksualitet og sygepleje 

 

• Ca. 85% ved at sygdom og behandling påvirker seksualiteten 

 

• Op til 90% synes det er en sygeplejeopgave og er positive over for 

opgaven  

 

• Op til 30% gør indimellem noget ved det - mens 1% konsekvent taler 

med patienterne 

 

 
 

 

 

Magnan et al. 2006; Sommer & Christensen 2007, Beck og Justham 2009, Saunamäki et al.2009, Rogers 2014 

 



Patienternes vinkel 

 

 

• 85% ønsker at tale med deres læge/sygeplejerske om seksualitet 

 

• 68% tør ikke nævne det for lægen/sygeplejersken fordi de er bange 
for at det vil gøre behandleren flov 

 

• 71% er bange for at lægen/sygeplejersken vil negligere problemet 

 

 
 

 

 

                               Marwick 1999, Persson et al. 2005, Southard & Keller 2009 




