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Syn i på aldring vestlig verden

FFæærdig med fyrre!rdig med fyrre!
Hun ser godt ud trods sin alderHun ser godt ud trods sin alder……..
Han virker frisk af sine 65 Han virker frisk af sine 65 åårr……..

Eller:Eller:
””II´́m not a m not a dirty olddirty old man. Iman. I´́m a m a sexysexy senior senior 
citizencitizen””



Syn på aldring i vestlige verden

”Æ”Ældre bliver krumbldre bliver krumbøøjede fordi de ikke tjede fordi de ikke tøør r 
se op i himlen. De tse op i himlen. De tøør ikke se deres Gud i r ikke se deres Gud i 
øøjnenejnene”” Bacon 1733Bacon 1733



Gamle - bliv på jeres plads

Specielt nSpecielt nåår det handler om r det handler om sexualitetsexualitet og og 
kkæærlighed er der meget strlighed er der meget stæærke myter, der rke myter, der 
indskrindskræænker den nker den æældres ldres livsrumlivsrum..



Brev fra sygehjælper/1.

””Jeg vil gerne hJeg vil gerne høøre din mening om et problem pre din mening om et problem påå
mit job. Min alder er 38, og jeg er kvindelig mit job. Min alder er 38, og jeg er kvindelig 
sygehjsygehjæælper plper påå et kommunalt plejehjem for et kommunalt plejehjem for æældre. ldre. 
Problemet bestProblemet beståår i gamle menneskers r i gamle menneskers æækle kle 
liderlighed. I liderlighed. I åårevis har jeg vrevis har jeg vææret pret påå en afdeling en afdeling 
for gamle mfor gamle mæænd. Selvom de var svinske og fik nd. Selvom de var svinske og fik 
rejsning, srejsning, såå snart jeg nsnart jeg næærmede mig, klarede jeg det rmede mig, klarede jeg det 
med at give dem et dask pmed at give dem et dask påå rette sted, nrette sted, nåår de skulle r de skulle 
ggøøres i stand.res i stand.



Brev fra sygehjælper/2

((…………))
Jeg synes, at det er unaturligt, at svage, Jeg synes, at det er unaturligt, at svage, 
gamle mennesker, der dgamle mennesker, der dåårligt nok kan vaske rligt nok kan vaske 
sig selv, nemt kan finde ud af at onanere.sig selv, nemt kan finde ud af at onanere.
((……..) Hvad vil du r..) Hvad vil du rååde mig til?de mig til?””

SygehjSygehjæælperenlperen



Brev fra 74årig mand

Mit problem er, at jeg har sat et bekendtskab Mit problem er, at jeg har sat et bekendtskab 
med en dejlig dame (64 med en dejlig dame (64 åår) over styr r) over styr pgapga
manglende rejsning i den givne situation. Det har manglende rejsning i den givne situation. Det har 
givet mig nerver pgivet mig nerver påå, og f, og fåår mig til at synke hen i r mig til at synke hen i 
angst for gentagelse i et nyt forhold.angst for gentagelse i et nyt forhold.

Min lMin lææge er ikke til at tale med om det. Han ge er ikke til at tale med om det. Han 
spspøørger om jeg er syg og da dette ikke tilfrger om jeg er syg og da dette ikke tilfæældet ldet 
fføøler jeg, at jeg spilder hans tid.ler jeg, at jeg spilder hans tid.

Kan I hjKan I hjæælpe mig? Jeg vil slpe mig? Jeg vil såå gerne have et gerne have et 
normalt liv uanset alder.normalt liv uanset alder.

med venlig hilsenmed venlig hilsen
N.N.N.N.



Aldersfysiologiske forandringer kvinder

Med alderen sesMed alderen ses
Reduktion af vagina og Reduktion af vagina og labialabia
Nedsat blodfylde & Nedsat blodfylde & lubrikationlubrikation
Tyndere, mindre elastisk vaginal slimhindeTyndere, mindre elastisk vaginal slimhinde
Kortere orgasmer & fKortere orgasmer & fæærre kontraktionerrre kontraktioner
Orgasme kan vOrgasme kan væære smertefuldre smertefuld
kortere resolutionsfasekortere resolutionsfase



Aldersfysiologiske forandringer mænd

Med alderen sesMed alderen ses
nedsat lystnedsat lyst
erektionsbesverektionsbesvæærr

øøget behov for stimulationget behov for stimulation
nedsat rigiditetnedsat rigiditet
erektionen falder hurtigere efter serektionen falder hurtigere efter sæædafgangdafgang

ForlForlæænget nget refraktrefraktæærperioderperiode
Nedsat styrke, kraft & mNedsat styrke, kraft & mæængde ved ejakulationngde ved ejakulation
Penis kan skrumpePenis kan skrumpe



The Massachusetts male aging 
study
1290 m1290 mæænd (40nd (40--70 70 åår):r):
52% alle grader af ED (minimal,moderat & 52% alle grader af ED (minimal,moderat & 

komplet)komplet)
PrPræævalens er aldersafhvalens er aldersafhæængig:ngig:
39% af 4039% af 40åårige har ED (5% komplet)rige har ED (5% komplet)
67% af 7067% af 70åårige Har ED (15% komplet)rige Har ED (15% komplet)

(J (J UrolUrol 1994)1994)





The Massachusetts male aging 
study/2
Alderskorrigeret prAlderskorrigeret præævalens af komplet ED:valens af komplet ED:

28% hos mand med diabetes28% hos mand med diabetes
39% hos m39% hos mæænd med hjertend med hjerte--karsygdomkarsygdom
15% hos m15% hos mæænd med nd med hypertensionhypertension

MMæænd med diabetes, nd med diabetes, hypertensionhypertension & & iskiskææmiskmisk
hjertesygdom har 4 gange hjertesygdom har 4 gange øøget risiko for EDget risiko for ED



Problemer med at opnå erektion 
hos 60årige danske mænd     (N=62)

Ja, det lykkes aldrig                              3,2%Ja, det lykkes aldrig                              3,2%
Ja, mere end halvdelen af gangene       6.5%Ja, mere end halvdelen af gangene       6.5%
Ja, Ja, caca halvdelen af gangene                  1,6%halvdelen af gangene                  1,6%
Ja, under halvdelen af gangene             6,5%Ja, under halvdelen af gangene             6,5%
Ja, enkelte gange                                 35,5%Ja, enkelte gange                                 35,5%
Nej, aldrig                                           46,8%Nej, aldrig                                           46,8%

((FalgaardFalgaard, , WeignerWeigner & & SolstadSolstad 2003)2003)



Bio-psyko-social model 

biobio

social                        social                        psykopsyko



Ødipale forbud:

–– forbud mod forbud mod sexuellesexuelle fføølelser og handlinger lelser og handlinger 
i familieni familien

-- generaliseres i kulturen?generaliseres i kulturen?
-- ppååvirker behandlere?virker behandlere?



Sexuelle sammenbrudssyndrom/1
SSåårbarhed:rbarhed:

Signaler udefra:Signaler udefra:

Stempling:Stempling:

Patientrolle:Patientrolle:

AlderfysiologiskeAlderfysiologiske
forandringer, usikkerhedforandringer, usikkerhed

AsexuelleAsexuelle æældre, fldre, fåå
positive rollemodellerpositive rollemodeller

Gammel gris, Gammel gris, sexgalsexgal konekone

Syg, pervers , unormal Syg, pervers , unormal 
sexualdriftsexualdrift



Sexuelle sammenbrudssyndrom/2
AdfAdfæærdsrdsæændringndring

Henfald af fHenfald af fæærdighedrdighed

SelvstemplingSelvstempling

BenBenæægtengten af af sexuelsexuel lyst og lyst og 
interesse,interesse,

Tab af af Tab af af sexuelsexuel kapacitet kapacitet 
og evne til nydelseog evne til nydelse

Identitet som Identitet som asexuelasexuel eller eller 
pervers gammel mandpervers gammel mand

( ( MMøøhlhl 2002  efter Kaas 1981) 2002  efter Kaas 1981) 



Frequency of all sexual activity is:

* Data tabulated throughout this chapter are presented uniformly* Data tabulated throughout this chapter are presented uniformly for these five age groupsfor these five age groups

74%74%69%69%65%65%81%81%68%68%83%83%76%76%83%83%68%68%72%72%lines a through clines a through c

At least weekly =At least weekly =

41%41%53%53%32%32%63%63%39%39%54%54%49%49%60%60%46%46%53%53%Active = lines a + bActive = lines a + b

2222111127278821218812129917171313e. Rarelye. Rarely

44202088111111119912128815151515d. Monthlyd. Monthly

3333161633331818292929292727232322221919c. Weeklyc. Weekly

4040393928285151292939394141444433333838b. A few times weeklyb. A few times weekly

1%1%14%14%4%4%12%12%10%10%15%15%8%8%16%16%13%13%15%15%a. Dailya. Daily

221221212212230230227227295295282282380380353353268268254254N =N =

FFMMFFMMFFMMFFMMFFMM

65 65 --51 to 6451 to 6439 to 5039 to 5027 to 3827 to 3818 to 2618 to 26

Ages (Years)*Ages (Years)*



Sexuel aktivitet hos mænd 
mellem  50-78 år

5050--5454åårige                                    96,4%rige                                    96,4%
5555--5959åårige                                    96,3%rige                                    96,3%
6060--6464åårige                                    87,4%rige                                    87,4%
6565--6969åårige                                    79,1%rige                                    79,1%
7070--7878åårige                                    69,0%rige                                    69,0%

(Blanker et al 2001)(Blanker et al 2001)



Faktorer, som kan påvirke sexualfunktionen

Manglende viden om Manglende viden om sexualbiologi sexualbiologi –– sexualfysiologiske sexualfysiologiske forandringerforandringer
Angst eller skam over kroppen, Angst eller skam over kroppen, sexual sexual tiltrtiltræækning eller kning eller sexuelle sexuelle 
reaktionerreaktioner
Usikkerhed overfor mUsikkerhed overfor mæænds & kvinders nds & kvinders sexuelle sexuelle forventninger, forventninger, 
overbevisning og adfoverbevisning og adfæærdrd
MindrevMindrevæærd i forhold til ungdommens eller kulturens normer for rd i forhold til ungdommens eller kulturens normer for 
’’rigtigrigtig’’ eller eller ’’ideelideel’’ sexualitetsexualitet
Forvirring eller skam over Forvirring eller skam over sexuel sexuel prprææference eller identitet, eller over ference eller identitet, eller over 
fantasier & lysterfantasier & lyster
UtilstrUtilstræækkelig adgang til hjkkelig adgang til hjæælp i forhold til fx lp i forhold til fx sexuelle sexuelle traumer og vold traumer og vold 
i hjemmeti hjemmet

L. L. TieferTiefer et al 2002et al 2002



Faktorer i parforholdet, som kan påvirke det sexuelle liv

Sexuelle Sexuelle problemer eller sygdom hos partnerenproblemer eller sygdom hos partneren
Forskelle i lyst & prForskelle i lyst & prææferencerferencer
DDåårlig kommunikation med partnerenrlig kommunikation med partneren
HHææmning, undgmning, undgååelse eller bekymringer, der er opstelse eller bekymringer, der er opståået et pga pga utroskab, utroskab, 
modvilje eller frygt for partnerenmodvilje eller frygt for partneren
Mangel pMangel påå intimitetintimitet
Konflikter eller modsKonflikter eller modsæætninger ptninger påå grund af ikkegrund af ikke--sexuelle forhorldsexuelle forhorld fx fx 
øøkonomi, bkonomi, bøørnrn



Det sexuelle liv påvirkes af en balance mellem hæmmende og 
fremmende faktorer fx

HHææmmende faktorer:mmende faktorer:
Alkohol overforbrugAlkohol overforbrug
RygningRygning
SygdommeSygdomme
PrPrææstationsangststationsangst
stressstress

Fremmende faktorer:Fremmende faktorer:
Godt helbredGodt helbred
Godt parforholdGodt parforhold
Meningsfyldt livMeningsfyldt liv
Egen boligEgen bolig
Sex har altid vSex har altid vææret vigtigtret vigtigt
PDEPDE--5 5 hhææmmere mmere m.m.m.m.



Fordomme der vanskeliggør 
sexuel udfoldelse hos ældre

-- i kultureni kulturen
-- hos den hos den æældreldre
-- hos partnerenhos partneren
-- hos familie og vennerhos familie og venner
-- hos de professionellehos de professionelle

-- det det øødipale forbud?dipale forbud?



Årsager til ophør af sexuelt
samliv

Manglende partnerManglende partner
Omverdenens fordOmverdenens fordøømmelsemmelse
Boligforhold m.m.Boligforhold m.m.
Problemer hos partner (ED & nedsat libido)Problemer hos partner (ED & nedsat libido)

i.e. sji.e. sjæældent noget hos den ldent noget hos den æældre selvldre selv
((MMøøhlhl 2002)2002)

-- etcetc


