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PÅSTANDEPÅSTANDE

�� INTIMITET, NÆRHED OG SEKSUALITET INTIMITET, NÆRHED OG SEKSUALITET ER ER VIGTIG FOR VIGTIG FOR 
MENNESKET, UAFHÆNGIG AF LIVSFASE!MENNESKET, UAFHÆNGIG AF LIVSFASE!

�� ALLE ALLE SYNES DET ER SVÆRT AT FORHOLDE SIG TIL DERES SYNES DET ER SVÆRT AT FORHOLDE SIG TIL DERES 
SEKSUELLE PROBLEMER!SEKSUELLE PROBLEMER!

�� ALLEALLE SYNES DET ER SVÆRT AT FORHOLDE SIG TIL ANDRES SYNES DET ER SVÆRT AT FORHOLDE SIG TIL ANDRES 
SEKSUELLE PROBLEMER!SEKSUELLE PROBLEMER!



OversigtOversigt

�� ForskelligeForskellige definitionerdefinitioner afaf seksualitet seksualitet –– udvidelseudvidelse afaf
seksualitetsbegrebetseksualitetsbegrebet

�� Konsekvenser Konsekvenser afaf alvorlig alvorlig sygdomsygdom ––fysiske og psykiskefysiske og psykiske

�� KommunikationKommunikation: : IntroduktionIntroduktion afaf ”den sværeste samtale” ”den sværeste samtale” 

�� SpørgsmålSpørgsmål og og diskussiondiskussion

�� Film: I Nød og Lyst Film: I Nød og Lyst –– en film om en film om kræftkræft og seksualitet (45 minutter)og seksualitet (45 minutter)

�� Samtale/afslutningSamtale/afslutning



Definition Definition afaf seksualitetseksualitet ifølgeifølge WHOWHO

�� “…en integreret del af ethvert menneskes personlighed, “…en integreret del af ethvert menneskes personlighed, 
noget som ikke kan adskilles fra andre sider af livetnoget som ikke kan adskilles fra andre sider af livet

�� Seksualitet er ikke det samme som samleje eller evnen Seksualitet er ikke det samme som samleje eller evnen 
til at få orgasme til at få orgasme –– seksualitet er meget mereseksualitet er meget mere

�� Den findes i den energi, som driver os mod at søge Den findes i den energi, som driver os mod at søge 
kærlighed, varme og nærhedkærlighed, varme og nærhed

�� Seksualitet udtrykkes i det vi føler, i måden vi bevæger Seksualitet udtrykkes i det vi føler, i måden vi bevæger 
os på, og i måden vi berører og berøres af andre påos på, og i måden vi berører og berøres af andre på

�� Seksualitet påvirker vores tanker, følelser, handlinger og Seksualitet påvirker vores tanker, følelser, handlinger og 
vores samspil med andrevores samspil med andre



Definition Definition afaf SeksuelSeksuel SundhedSundhed (WHO 2002)(WHO 2002)
�� Seksuel sundhed er en tilstand af fysisk, Seksuel sundhed er en tilstand af fysisk, 

følelsesmæssigt, mentalt, og socialt velbefindende i følelsesmæssigt, mentalt, og socialt velbefindende i 
forhold til seksualitetforhold til seksualitet

�� Det er ikke kun fravær af sygdom, dysfunktion eller Det er ikke kun fravær af sygdom, dysfunktion eller 
svagelighed (jf. WHO’s sundhedsbegreb i øvrigt)svagelighed (jf. WHO’s sundhedsbegreb i øvrigt)

�� Seksuel sundhed forudsætter en positiv og respektfuld Seksuel sundhed forudsætter en positiv og respektfuld 
tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, samt tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, samt 
muligheden for at have behagelige og sikre seksuelle muligheden for at have behagelige og sikre seksuelle 
oplevelser, uden tvang, diskrimination og voldoplevelser, uden tvang, diskrimination og vold

�� For at seksuel sundhed kan opnås og bevares, må alle For at seksuel sundhed kan opnås og bevares, må alle 
personers seksuelle rettigheder respekteres, beskyttes personers seksuelle rettigheder respekteres, beskyttes 
og opfyldes.og opfyldes.



SeksualitetSeksualitet
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Seksuelle problemer som følge Seksuelle problemer som følge afaf kræftsygdomkræftsygdom
(cellegiftbehandling, strålebehandling, kirurgi og (cellegiftbehandling, strålebehandling, kirurgi og medicineringmedicinering))

�� FYSISKFYSISK

-- Mindre energiMindre energi

-- Tørre slimhinderTørre slimhinder

-- Smerter ved Smerter ved samlejesamleje

-- ErektionsproblemerErektionsproblemer

-- LystproblematikLystproblematik

-- OrgasmeproblematikOrgasmeproblematik

-- Tidlig/sen Tidlig/sen sædafgangsædafgang

�� PSYKISKPSYKISK

-- Angst og bekymringAngst og bekymring

-- DepressionDepression

-- MindreværdsfølelseMindreværdsfølelse

-- ÆndretÆndret kropsbilledekropsbillede

-- Konflikt med egen Konflikt med egen 

kønsidentitetkønsidentitet

-- UtilstrækkelighedUtilstrækkelighed



KropsbilledeKropsbillede i forandringi forandring

”Jeg er ”Jeg er hvadhvad jeg er, jeg er, hvadhvad jeg serjeg ser

og forstår. Men og forstår. Men måskemåske

forskelligforskellig i dag fra i går ”i dag fra i går ”
EbsilonEbsilon



Individuelle og Individuelle og relationellerelationelle konsekvenserkonsekvenser

�� RolleændringRolleændring (individuelt, (individuelt, relationeltrelationelt og og professioneltprofessionelt))

�� SomatiseringSomatisering ((kropsliggørelsekropsliggørelse) ) afaf symptomersymptomer

�� Ignorering Ignorering afaf seksuelle problemer eller behovseksuelle problemer eller behov

�� SamlivSamliv

�� KommunikationKommunikation

�� Undvigelse/bekymringUndvigelse/bekymring

�� ”Single markedet””Single markedet”

�� VigtighedenVigtigheden afaf seksuelseksuel funktionsevnefunktionsevne (identitet)(identitet)



SPØRG MIG IKKE OM HVORFOR, MEN JEG TROR JEG 
FORETRÆKKER AT DU NU BEGYNDER AT TAGE BAD ALENE!



Den sværeste samtale
i

sundhedsvæsenet og i det private



�� Vi har for lidt tidVi har for lidt tid

�� Hvordan starter jeg samtalen?Hvordan starter jeg samtalen?

�� Jeg mangler videnJeg mangler viden

�� Jeg har ikke gode nok svarJeg har ikke gode nok svar

�� SygeSyge mennesker og mennesker og ældreældre
mennesker har ingen mennesker har ingen 
seksualitet! seksualitet! 

�� Hvis min seksualitet og min Hvis min seksualitet og min 

intimitet bliver intimitet bliver vurderetvurderet som som 

vigtigvigtig, eller , eller afaf betydning for min betydning for min 

sundhedsundhed, så , så antagerantager jeg at jeg at 

sundhedspersonaletsundhedspersonalet taler med taler med 

mig om dettemig om dette

Sundhedspersonalet siger: Patienterne siger:



””En En kvindekvinde med fremskreden med fremskreden kræftsygdomkræftsygdom i i 

maveregionen fik en maveregionen fik en lægelæge på på besøgbesøg. Han . Han 

spurgtespurgte hende om hvordan hun hende om hvordan hun havdehavde det med det med 

sin seksualitet. Hun brast umiddelbart sin seksualitet. Hun brast umiddelbart udud i i grådgråd

og berettede at ingen, inklusive hendes partner, og berettede at ingen, inklusive hendes partner, 

syntes at have syntes at have hafthaft tanker om, at hun tanker om, at hun 

overhovedetoverhovedet havdehavde nogennogen seksuelle behov seksuelle behov efterefter

at at sygdommensygdommen blev blev diagnosticeretdiagnosticeret for mange år for mange år 

siden”.siden”.



Hvorfor er den seksuelle samtale så svær?Hvorfor er den seksuelle samtale så svær?
Forsvarsmekanismer Forsvarsmekanismer –– psykologisk psykologisk modstandmodstand

�� FortrængningFortrængning:: udelukkerudelukker ubehagelige ubehagelige oplevelser oplevelser fra fra bevidsthedenbevidstheden

�� FornægtelseFornægtelse: : BenægterBenægter forhold, som i virkeligheden er virkeligeforhold, som i virkeligheden er virkelige

�� ForskydningForskydning: : LæggerLægger ansvaret fra sig ansvaret fra sig (”jeg har ikke (”jeg har ikke nogetnoget med det med det 

at at gøregøre”).”). Der er andre som er bedre til dette end jegDer er andre som er bedre til dette end jeg

�� ProjektionProjektion: : TillæggerTillægger andre sine egne mindre andre sine egne mindre acceptableacceptable ønsker, ønsker, 

følelser eller meningerfølelser eller meninger



Fra diagnose til hverdagFra diagnose til hverdag

�� Ved Ved diagnosticeringdiagnosticering afaf en en livslivs--begrænsendebegrænsende diagnose diagnose 
fokuserer fokuserer patientenpatienten og og sundhedspersonaletsundhedspersonalet selvfølgelig selvfølgelig 
på overlevelse på overlevelse 

�� De fleste ønsker at komme De fleste ønsker at komme videre med livetvidere med livet –– efterefter at det at det 
første chok har lagt sigførste chok har lagt sig

�� Seksualitet og intimitet er/kan være en del Seksualitet og intimitet er/kan være en del afaf det at det at 
komme komme videre med livetvidere med livet

�� Behov for Behov for nærhednærhed og intimitet som middel til at og intimitet som middel til at reducerereducere
fysisk og psykisk lidelsefysisk og psykisk lidelse



GrænseoverskridendeGrænseoverskridende opgaveropgaver

�� SundhedspersonaletSundhedspersonalet mødermøder patienterpatienter når de er mest når de er mest 
hudløsehudløse

�� Involverer sig i deres Involverer sig i deres socialesociale, økonomiske, eller , økonomiske, eller 
familiære problemerfamiliære problemer

�� SundhedspersonaletSundhedspersonalet mødermøder patienternepatienterne i deres sorg og i deres sorg og 
angstangst

�� HjælperHjælper patienternepatienterne med deres personlige med deres personlige hygiejnehygiejne

�� Hvordan kan vi så også evne at mødes på de seksuelle Hvordan kan vi så også evne at mødes på de seksuelle 
og intime og intime spørgsmålspørgsmål??



SexualSexual SelfSelf AcknowledgementAcknowledgement

Viden om egen seksualitetViden om egen seksualitet

�� Hvor godt Hvor godt kenderkender du du digdig selv seksuelt?selv seksuelt?

�� Hvilke ord og Hvilke ord og begreberbegreber føler du føler du digdig godt godt tilpastilpas med?med?

�� Hvor Hvor trækkertrækker du dine du dine grænsergrænser??



Samtale om seksualitetSamtale om seksualitet
GenerelGenerel tilnærmelsetilnærmelse

�� SkabSkab en atmosfære som en atmosfære som åbneråbner for samtalefor samtale

�� IntroducerIntroducer temaer, og temaer, og forsøgforsøg at registrere om personen at registrere om personen 
du taler med er parat til denne samtaledu taler med er parat til denne samtale

�� BrugBrug åbneåbne spørgsmålspørgsmål for at få for at få indsigtindsigt i personens i personens niveauniveau
for forståelse og bekymringfor forståelse og bekymring

�� BrugBrug en ikkeen ikke--dømmende tilnærmelsedømmende tilnærmelse

�� Lad være med at Lad være med at antageantage nogetnoget om personens om personens 
seksualitet, seksuelle orientering, forhold og videnseksualitet, seksuelle orientering, forhold og viden



LivsfaserLivsfaser og seksualitetog seksualitet



SpecifikkeSpecifikke problemstillinger som kan problemstillinger som kan åbneåbne op for en samtale omkring op for en samtale omkring 
seksualitetseksualitet

�� Visse Visse patienterpatienter som som gennemlevergennemlever samme samme sygdomsygdom som som digdig har har 
bekymringer omkring deres seksualitetbekymringer omkring deres seksualitet

�� Du har været Du har været gennemgennem meget siden du fik diagnosen meget siden du fik diagnosen –– påvirker dette påvirker dette 
hvordan du ser på hvordan du ser på digdig selv som selv som kvinde/mandkvinde/mand??

�� Du undrer Du undrer digdig måskemåske over hvorledes alt dette påvirker din over hvorledes alt dette påvirker din 
seksualitet?seksualitet?

�� Andre Andre kvinderkvinder som har som har gennemgåetgennemgået samme behandling som samme behandling som digdig
opleveroplever at have tørre slimhinder i at have tørre slimhinder i skedenskeden

�� NogleNogle mændmænd som tager denne som tager denne medicinmedicin får problemer med at få får problemer med at få 
rejsningrejsning



Den seksuelle Den seksuelle onde onde cirkelcirkel

�� Behov for intimitet og Behov for intimitet og nærhednærhed

�� Bange for at skulle have Bange for at skulle have samlejesamleje

�� Erfaring med pres og dårlig Erfaring med pres og dårlig samvittighedsamvittighed

�� Mangler Mangler sprog/mod/erfaringsprog/mod/erfaring for at for at findefinde på andre gode på andre gode 
samværsmådersamværsmåder end end samlejesamleje

�� AfvisningAfvisning

�� UnskyldningerUnskyldninger og og afledningsmanøvrerafledningsmanøvrer

�� FrustrationFrustration, , tristhedtristhed og misforståelserog misforståelser

�� TavshedTavshed



Fordele ved intimitet og sexFordele ved intimitet og sex

�� Frigør Frigør endorfinerendorfiner: Kroppens egne opiater som har betydning for seksuel lyst : Kroppens egne opiater som har betydning for seksuel lyst 
og nydelseog nydelse

�� Frigør Frigør oxytocinoxytocin som er et hormon som virker beroligende, stimulerende, som er et hormon som virker beroligende, stimulerende, 
samt styrker immunforsvaretsamt styrker immunforsvaret

�� Lindring af smerteLindring af smerte

�� Afleder fokus over til noget nært og godtAfleder fokus over til noget nært og godt

�� AfslapningAfslapning

�� Fremmer åbenhedFremmer åbenhed

�� Forbedrer selvtillid og selvværdForbedrer selvtillid og selvværd

�� Forbedrer kommunikationForbedrer kommunikation



GenoptagGenoptag seksualiteten!seksualiteten!
SensualitetsøvelseSensualitetsøvelse

Et Et værktøjværktøj

�� Sensualitetsøvelse (Masters & Johnson,1970)Sensualitetsøvelse (Masters & Johnson,1970)

�� Fremmer Fremmer kommunikationkommunikation, egen og partners sensualitet, , egen og partners sensualitet, 
tryghedtryghed og og åbenhedåbenhed

�� Trygge rammer, som gradvis bliver Trygge rammer, som gradvis bliver vurderetvurderet og og 
genformuleretgenformuleret

�� SjovtSjovt, og , og fuldstændigfuldstændig dækkendedækkende som intimt samværsom intimt samvær



SpørgsmålSpørgsmål og og diskussiondiskussion


