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Hvorfor snakke om seksualitet? 

Hvordan snakke om seksualitet? 
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Revmatisk sykdom og seksualitet 

Hva vet vi? 

 

 Seksualiteten kan påvirkes av den revmatiske sykdommen 

 Et godt sexliv er ikke bare et krydder i tilværelsen – det spiller også en 

rolle for helse og mestring av sykdom og opplevelse av livskvalitet 

 Seksualitet er et viktig tema for pasienten 

 Det synes helsepersonell også.. 
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Hvorfor er seksualitet viktig? 

 

 

 

«Seksualitet er en fantastisk kraft som kan gi god helse og høy livskvalitet»  

 

«God seksuell helse er med på å holde oss friske og i trivsel»  

 

«Dårlig seksuell helse gjør oss mer utsatt for sykdommer og mistrivsel»  
 

 

B. Høie, Strategi for seksuell helse 2017-2022 
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Hva er seksualitet? 

Seksualitet er en integrert del av et hvert menneskes personlighet. Den 

er et grunnleggende behov og et aspekt ved det å være menneske, noe 

som ikke kan skilles fra andre sider av livet…  WHO 1986 
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 Seksualitet handler ikke bare om kjønnsorganer, samleie og orgasme. Det er 

like mye knyttet til drømmer, lengsler og fantasier, nærhet, ømhet, kjærlighet, 

sensualitet, samhørighet, hengivelse og bekreftelse  

 Seksualitet henger også sammen med temaer som forplantning, uplanlagte 

svangerskap og abort, prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, seksuell 

orientering og kjønnsidentitet, trygghet og grenser 

 Seksualitet inntar forskjellige posisjoner  og inneholder forskjellige betydninger 

for den enkelte gjennom et livsløp 

 Seksualitet finnes i alle aldre og har betydning for så vel ung som gammel 

 Seksualitet omfatter fysiske, psykiske, åndelige, sosiale og kulturelle sider ved 

det å være menneske og kan nytes alene eller deles med andre 
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Seksualitet er en integrert del av et hvert menneskes personlighet. Den er et 

grunnleggende behov og et aspekt ved det å være menneske, noe som ikke 

kan skilles fra andre sider av livet. 

Seksualitet er ikke det samme som samleie. Det handler ikke om hvorvidt vi 

får orgasme eller ikke, og det er ikke summen av vårt erotiske liv. Dette kan 

være en del av vår seksualitet, men behøver ikke å være det. 

Seksualitet er så mye mer. Det er det som driver oss til å søke etter 

kjærlighet, varme og intimitet. Det uttrykkes i den måten vi føler, beveger 

oss, rører ved og berøres av andre på.  

Det er like mye det å være sensuell som å være seksuell.  

Seksualitet har innflytelse på våre tanker, følelser, handlinger og vårt 

samspill med andre mennesker, og derved på vår mentale og fysiske helse  

WHO 1986 
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Alle mennesker er seksuelle 
 

Betydningen varierer 

Fra person til person 

Fra en fase i livet til en annen fase 

Fra kultur til kultur 
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Seksualitet som ressurs?  

 

• Livskvalitet? 

• Helsefremmende? 

• Mestring? 

• Fordeler:  
• endorfiner 

• oxytocin 

• avspenning 

• samhørighet 

• vellyst 

• overskudd 

• flere forslag??? 
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 Mange har bekymringer knyttet til det, det er jo naturlig, fordi det betyr så mye 

for den enkelte 

 I alle faser av livet, uansett alder, seksuell legning, om en har partner eller 

ikke, er det normalt å være bekymret over hvordan sykdom og behandling vil 

påvirke den seksuelle helsen 

 Livskvalitet er sterkt knyttet til seksuell tilfredshet og seksuell funksjon 
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 Revmatisk sykdom kan påvirke alle aspekter av livet, inkludert 

seksualitet 

 

 Både sykdomsrelaterte faktorer og behandlingen av sykdommen kan 

påvirke seksualiteten, i tillegg kan de psykologiske og relasjonelle 

forstyrrelsene sykdommen fører med seg, påvirke seksualiteten 

        

         bio-psyko-sosialt perspektiv  

 

 Omkring hver tredje person med leddgikt opplever at helsetilstanden 

påvirker seksuallivet i betydelig grad 

 

 Komorbide tilstander (for eksempel hjerte- karsykdommer eller angst 

og depresjon) gir også økt risiko for seksuelle problemer 
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«Bio-psyko-sosialt perspektiv» 

= 

Samspill mellom biologiske, psykiske og sosiale faktorer som gjensidig 

overlapper og påvirker hverandre 

bio 

sosial psyko 

helse 
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Biologisk  

perspektiv 

 Spesifikke problemer: leddsmerter, muskelsmerter, endret sensibilitet, 

hudtørrhet, samleiesmerter, skjedetørrhet reisningsbesvær, nedsatt lyst, 

m.m. 

 

 Uspesifikke problemer: tretthet, uopplagthet, nedsatt kraft, innskrenket 

bevegelighet og endret utseende, kvalme, diare, m.m. 

 

NB! Både pga. sykdommen og behandlingen! 

Psykologisk 

perspektiv 

Nedsatt selvfølelse, følelse av å være annerledes, skyld, skam, dårlig 

samvittighet, sårbarhet, angst, depresjon, endret kroppsbilde, forstyrret 

maskulinitet/femininitet 

Sosialt  

perspektiv 

Mistet status, sykemeldt, arbeidsledig, pensjonert, forandret sosialt 

nettverk, sosial isolasjon, stigmatisering, påvirkning av parforholdet 

(intimitetsproblemer, endret rolle-maktfordeling) 

Typiske problemer som kan oppstå som følge av sykdom med relevans for 

seksualiteten – i  et bio- psyko- sosialt perspektiv: 
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 Selvbilde = det bildet vi har av oss selv, som vi selv former i hodet vårt 

    (kan påvirkes av sykdom, smerter, endret utseende og funksjon) 

 

 God selvfølelse = vennlig holdning til seg selv 

 

 Dårlig selvfølelse = følelse av skam og kritisk til seg selv 

 

 Kroppsbilde = hvilken holdning har man til egen kropp 

 

 Hva er perfekt? Hva definerer lykke? Krav og forventning?  

 

««tynn=pen» «tynn=lykkelig» «tynn=attraktiv» «skjønnhet=lykke» 

«veltrent kropp=statussymbol» «fit is the new sexy» 
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 Vanskelig å gi seg hen og nyte dersom man ikke er glad i seg selv? 
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De vanligst forekommende seksuelle problemer:  

(obs kjønnsforskjeller) 

 
 

 Nedsatt seksuell funksjon pga. nedsatt bevegelighet, smerter, fatigue og 

grad av morgenstivhet 

 Smerter ved samleie pga. for eksempel skjedetørrhet 

 Nedsatt seksuell lyst pga. angst, depresjon, nedsatt selvbilde 

 Erektil dysfunksjon 

 Orgasmeforstyrrelser  
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Hva gjør vi så??? 
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 «Toveistabu» hva betyr det? 

 

 

 
 

 

 

 

Seksualitet er vanskelig å snakke om;  

både mellom partnere  

og mellom helsepersonell og pasient 
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Hvorfor oppleves dette temaet så 

vanskelig? 
 

Mangel på kunnskap? 

 Uklart ansvarsforhold? 

 Toveistabu? 

 Usikkerhet om veien videre dersom noe vanskelig kommer opp – 

hvem skal hjelpe pasienten videre dersom behov for videre 

bistand? 

 Oppleves som «mindre viktig» enn andre temaer? 
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Gevinster for pasientene med at vi har en «systematisk» 

inngang til temaet: 
(kreftforeningen) 

 

 blir møtt som unike mennesker 

 beholder sin integritet 

 mottar informasjon om hvordan sykdommen, behandlingen, bivirkninger og 

senkomplikasjoner kan påvirke deres seksuelle helse 

 får anledning til å snakke om sykdommens innvirkning på deres seksualitet 

 har medbestemmelse i forhold til valg av behandling 
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Eventuelle konsekvenser ved at dette 

forblir  

et «ikketema»? 
 

 Kan virke begrensende for pasientens muligheter til å skaffe seg 

relevant informasjon og kunnskap – og dermed manglende 

mulighet for å utvikle relevant  mestrings- og handlekompetanse 
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Hva ønsker pasientene?  
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4 hovedtemaer: 

1. Ansees seksualitet som et viktig tema relatert til revmatisk sykdom? 

2. Hvem bør initiere samtale om temaet? 

3. Når i sykdomsprosessen bør temaet tas opp? 

4. Hvordan bør temaet tas opp/belyses? 
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1. Ansees seksualitet som et viktig tema relatert til revmatisk sykdom? 

 Seksualitet ble sett på som viktig i et parforhold 

 Smerter og fatigue var de største utfordringene 

 Mindre lyst 

 

 

«Det at det er større risiko for samlivsbrudd for de som lever med kronisk 

sykdom – det er jo ikke rart – for det kan jo være utfordringer!» 

 

«Mere informasjon hadde hjulpet veldig på hvordan man kan forholde seg 

til det, spesielt i forhold til det med trettheten. Det å vite at det er normalt, 

man vil jo gjerne være som de andre»  

 

«Føle seg god nok!»  

 

«At du må prioritere. Det hadde vært fint med informasjon om sånt..» 
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2. Hvem bør initiere samtale om tema? 

 

 

 

 

 

 

 

 Kun ett svar på det, hva tror dere pasientene sier? 
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3. Når i sykdomsprosessen bør temaet tas opp? 

 Ulike meninger om dette.. 

 

 Mye nytt og ukjent i starten rett etter en ny diagnose 

 Bedre etter hvert som man blir tryggere på diagnosen og helsepersonellet 

 Samtidig som at det hadde vært greit med info i starten, slik at man 

slipper å «gjøre alle erfaringene selv» 

 

 Altså – delte meninger 
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4. Hvordan bør temaet tas opp/belyses? 

 

 Viktigste er å åpne opp for samtale om temaet på en generell måte 

 Generell info om at både sykdom og behandling kan påvirke 

 At det er et «naturlig» tema 

 Viktig med forståelse for at ikke alle behøver å synes at det er greit å 

snakke om 

 

 

«Å få informasjon om at det er en naturlig ting å snakke om, at det er 

meningen at vi skal snakke om det. At vi skjønner at det kan være 

utfordringer!» 
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”Bare det at legitimere emnet  

ved at tale åbent om det  

er ofte nok til at give patienterne 

 en form for  

hjælp-til-selvhjælp” 
 

      C.Graugaard, professor i sexologi 
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Den negative spiral… sykdom 

seksuelt problem 

frustrasjoner  

misforståelser 

skyld 
 

Dårlig/manglende 

kommunikasjon 

manglende 
intimitet 

 

parforholds-
problemer 

dårlig livskvalitet 
og  

sykdomsmestring 
 



32 

Hva kan hjelpe pasienten? 

 Oppfordre pasienten og partner til å….. 

 Snakke sammen (ingen er tankeleser)  

 Sett ord på ønsker og behov  

 Snakk om seksuelle behov/-mangel på behov 

 Sett av tid sammen/planlegge 

 Kos/hold om/kyss (de små ting i hverdagen) 

 Sensualitetstrening (ikke bare samleiefokus) 

 Fokus på andre områder av kroppen 

 Erotiske soner 

 Sexleketøy/hjelpemiddel/stillinger? NB! tilpassede råd 

 Smertelindring 

 Kreativitet 

 Glidekrem 

 Bekkenbunnstrening 

 Sex som energikilde – tren opp «lystmuskelen» 
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 Seksualiteten er en av de mest ømtålige og private sider ved tilværelsen 

 

 For mange mennesker er det vanskelig å snakke om seksuelle følelser, lyster 

og ønsker, også til en man står nær 

 

 Ved å fortelle sin partner hva man liker og ikke liker, om usikkerhet og frykt, 

lyster og opplevelser, gjør at sex er så mye mer enn det å oppnå utløsning 

gjennom å stimulere kjønnsorgan 

 

 Kommunikasjon er det beste og viktigste hjelpemidlet for et godt seksualliv og 

et godt samliv 
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Oppsummert: 

 

«Seksualitet kan være en ”friskhetsfaktor”,  

som kan øke livskvalitet og trivsel  

og  

gi krefter, motivasjon og mestringsevner til å 

håndtere kriser, motgang og sykdom»   

      C.Graugaard 
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«Our most important relationship 

in life,  

is the one we have with 

ourselves!!»  
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Ta gjerne kontakt  med oss: 

 

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske 

sykdommer (NKSR) 

 

Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim 

 

Telefon: 72826417 mandag-fredag 08-15 

 

Epost: nksr@stolav.no 

 

Hjemmeside: www.stolav.no/nksr  

 

 

 
 

http://www.stolav.no/nksr

