
Sexologisk behandling



PLISSIT-modellen



PLISSIT
 P : Permission; give tilladelse til at tale om 

seksuelle emner og problemer
 LI : Limited Information; begrænset 

information om seksualitet generelt, eller om 
noget bestemt, f.eks. Prævention.

 SS : Specific Suggestions; Rådgivning/Konkrete 
forslag i forhold til at afhjælpe problemet

 IT : Intensiv Terapi; Varetages af specialister i 
klinisk sexologi/psykologer 



Motivation
 Vil parret hinanden?
 Er der utroskab?
 Har de tid?
 Kan de prioritere øvelserne og 

behandlingen?
(Samtale hver 14. dag, og øvelser mindst to 

gange om ugen)



Non-genital sensualitetstræning



NGS
 Øvelser som har til hensigt gradvist at øge 

intimiteten imellem parret
 Øvelse i at give, modtage og sanse
 Ledsages ofte af samleje ”forbud”, for at 

fjerne presset mht. afvisning
 Laves etapevis; bagside, forside, til sidst 

inddragelse af genitalier



Start/stop-teknik



Start/stop
 Kan laves alene og sammen med partner
 Øvelse i egne sansninger og signaler
 Kræver øvelse over tid



Hegarstave
 Dilatatorer i forskellige størrelser, som man 

øver sig i at indføre
 Gradvist større stave
 Når ”naturlig” størrelse er nået, kan evt. 

skiftes til dildo
 Kan bruges alene, eller sammen med 

partner



”Det seksuelle rum”



Visualiseringsøvelse
 Visualisere egen seksualitet som et rum
 Beskrive indretning, størrelse, døre, 

vinduer, tilgængelighed osv.
 Sanseindtryk; temperatur, duft/lugt, 

lys/mørke osv
 Skal der ryddes op/ud, indrettes 

anderledes? 
 Laves alene, men kan drøftes med partner 

bagefter



Sanseøvelser
 Udforskning af sanser 

og præferencer
 Ikke kun i forhold til 

seksualitet, men også 
f.eks mad



Udforskning af egen seksualitet
Vi har en seksualitet hver for sig, vi har 
en seksualitet sammen. Den vi har med os 

selv, giver energi til den vi har fælles.
 Hvor godt kender patienten sin egen 

seksualitet?
 Ved de hvad der tænder dem?
 Ved de hvilken sans der er den primære 

for dem?



Tid



Prioritering af tid
 Hvor meget tid tilbringer parret sammen?
 Hvad laver de sammen?
 Sætter de bevidst tid af til hinanden?
 Kan der sættes tid af til intimitet???



Psykoedukation



Psykoedukation
 Generel oplysning/undervisning om 

forskellige konkrete emner; f.eks. 
Lystmodeller, pardynamik, kommunikation 
etc.



Take home message…..
(hør nu godt efter…)



Hellere end god trekant…



..end en ond cirkel!
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