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Sexologisk poliklinikk

• Etablert i januar 2014

• Lokalisert i PET-senteret

• Driftes av spesialist i sexologisk rådgivning, NACS

• Pasientkonsultasjoner og undervisning

• Åpent 2-3 dager i uken 9-17

• Lavterskeltilbud for alle

• Timebestillingstelefon 41 48 71 58



Lystproblemer, 

overgangsalder og 

samleiesmerter



Seksuell lyst

• Integrere bio-psyko-sosiale forhold

• Lyst og opphisselse

• Lyst er en subjektiv fornemmelse, med eller uten fysiske 

og adferdsmessige uttrykk

• Vanskelig å definere presist, en har en intuitiv 

fornemmelse

• Begjær, drift, drive, sult, opphisselse, lidenskap, libido, 

lengsel, varme, interesse og motivasjon



Lystproblemer

• Manglende lyst kan handle om somatisk, psykologisk eller 

relasjonell mistrivsel-ofte flere faktorer

• Risikofaktorer: Lengde på parforhold, manglende intimitet, 

kommunikasjonsproblemer, andre seksuelle 

dysfunksjoner, alder og sykdom



• Lyst kan oppstå spontant eller som et resultat av 

sansestimulering

• Lyst kan føre til bestemte handlinger, men handlinger kan 

omvendt føre til seksuell lyst

• Ulike lystmodeller



• Bassons sirkulære modell: lyst kan oppstå både spontant 

og som reaksjon på seksuelle stimuli eller ønske om 

følelsesmessig intimitet

• Ønske om intimitet som motivasjon for seksuell aktivitet



Institute of Public Health, hentet fra Åshild 
Skogerbø

Masters and Johnson/Kaplan
Linear Model

Basson
Non-linear Model (Sexual neutrality)



FSD in European women

Grazziotin JSM, 2007;4:211

*Hypoactive sexual desire disorder (HSDD) is considered as a sexual dysfunction and is characterized as a lack or absence of 
sexual fantasies and desire for sexual activity.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_dysfunction
http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_fantasies
http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_desire


• Hyppigheten av nedsatt seksuell lyst stiger med alder, 

men andelen kvinner som er plaget av det faller

• 39% av kvinner i alderen 18-102 år rapportert lite lyst, 10% 

av disse var plaget av det

• Lystproblemer fører til redusert livskvalitet, trivsel og 

nedsatt fysisk og partnerrealtert tilfredshet



Årsaker-biomedisinske

• Alder

• Direkte som ved endret hormonbalanse, eller indirekte 

som følge av sykdom som gir smerte, tretthet, angst og 

depresjon

• Andre seksuelle dysfunksjoner

• Bivirkning av legemidler, f eks antiøstrogener og SSRI 

preparat



Årsaker-psykologiske

• Traumatiske seksuelle opplevelser

• Negativt selvbilde

• Prestasjonsangst

• Stress og belastning

• Depresjon og angst



Årsaker-relasjonelle

• Manglende samhørighet

• Manglende intimitet og kjærlighet

• Lystasymetri-kan gi økende problem ved at kvinnen 

opplever press
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Rådgivning
• Har du lyst å ha lyst?

• Kartlegge, før og nå

• Press/Prestasjon

• Ulikhet vedrørende interesse, behov og motiv

• Kommunikasjon i parforholdet

• Spontan vs reseptiv seksuell lyst

• Hormonell utredning/behandling?

• Sensualitetstrening



• Bidra til åpen og konstruktiv kommunikasjon

• «Hjemmelekser»

• Sette av tid til intimitet og seksuelt samvær

• Sensualitetstrening, ikke genital->økt nærhet, ømhet, gi og 

ta i mot berøring, øke bevissthet om reseptiv seksuell lyst, 

nedsetter prestasjonsangst

• Hormonbehandling for å lette overgangsplager

• Testosteronbehandling



Overgangsalder



Seksualitet-hva skjer hos friske 

kvinner i overgangsalder?

• Irritabilitet

• Søvnløshet

• Hormonbetinget reduksjon av lyst-ingen generell regel

• Uten tørrhet i skjeden, like mye glede av sex som før

• Men det kan ta lengre tid, ikke like aktiv sexlyst, men 

like stor nytelse



Overgangsalder, hvilke 

seksuelle problem?

• Lite eller manglende seksuell lyst

• 52% har lite seksuell lyst mot 27% før menopause

• 10-15% av disse opplever det problematisk

• Dyspareuni

• Inntil 50% opplever vaginale plager som kan gi 

smertefulle samleier



• Nedsatt lubrikasjon

• Lengre tid å bli opphisset

• Endret orgasme, mindre intens

• Kvinner som opprettholder seksuell aktivitet har stabil 

seksuell fungering

• «Use it or loose it»



Betydningen av og motivet for 

seksualitet
• Fysisk og følelsesmessig velvære og nytelse (i en periode som kan være 

emosjonelt og kroppslig utfordrende)

• Intimitetsbehov

• Bekreftelse på kjærlighet

• Ekstatisk opplevelse

• Ønske om å tilfredsstille partners seksuelle behov

• Livskvalitet

• Gir opplevelse av økt mening med livet

• Styrker parforholdet og gleden i forholdet



Seksualitet etter profylaktisk 

BSO

• 25% lavere testosteronnivå enn ved naturlig 

menopause

• Høyere forekomst av seksuell dysfunksjon

• Symptomer og plager som direkte og indirekte 

påvirker seksualiteten

• Betydningen av HRT



Seneffekter
• Tap av østrogen og halvering av testosteron

• Økt mortalitet med ooforektomi før 45 års alder

• Økt risiko for tidlig død

• Kardiovaskulær sykdom

• Kognitiv reduksjon eller demens

• Parkinson

• Osteoporose og benbrudd

• Tap av psykologisk velbefinnende

• Nedsatt seksuell funksjon



Behandling
• Østrogen gir reduksjon i risiko for noen seneffekter

• Administreres ut fra klinisk effekt

• Ingen evidens for anbefalt dose

• Måling av østradiol og FSH gir lite praktisk nytte, det samme 

gjelder for testosterontilskudd

• Transdermal administrering anbefales for å unngå «first 

pass» effekt i lever

• Progesteron for kvinner med intakt livmor



Effekter av 

østrogenbehandling
• Reduksjon av hetetokter

• Mindre søvnproblemer

• Bedring av seksualfunksjon-Mindre dyspareuni, mer 

lyst, mindre orgasmedysfunksjon

• Østrogen er basis for bedret seksuell fungering, men 

må ofte kombineres med testosteron

• I sum bedre livskvalitet



Testosteronbehandling

• Behandling med testosteron, både med og uten østrogen 

gir bedret seksuell fungering

• Økt seksuell lyst

• Har milde bivirkninger

• Administreres transdermalt-gel, spray, krem eller plaster

• Det finnes begrenset kunnskap om testosteronets 

helseeffekt på lang sikt



Samleiesmerter



Dyspareuni-årsaker
• Vulvodyni, Lichen sclerosus, lichen planus og genital psoriasis

• Vestibulodyni

• Vaginisme

• Endometriose

• Kreftbehandling

• Operasjoner

• Fødselsskader

• Overgangsalder

• Anatomiske forhold, skjedekrans

• Infeksjoner

• Cysto,-rekto og enterocele



Dyspareuni
• Kartlegge, tatt GU?

• Indre, ytre smerter?

• Lubrikasjon

• Genital respons/Tidsbruk/Tenning

• Dilatorbehandling

• Glidemiddel/Vagifem/Hormonfrie alternativ

• Stillinger

• Ulike måter å forvalte seksualitet på

• Fysioterapi



Vestibulodyni

• Brennende, sviende smerte

• Lokalisert, provosert vulvodyni

• Ofte sterkest smerte klokken 5 og 7

• Stram vaginalåpning og bekkenvegg

• Ukjent årsak, sannsynligvis multifaktoriell

• Mye nervefibre i området, hos disse kvinnene er området 

oversensitivt 



Vestibulodyni-rådgivning

• Tidligere behandlingsforsøk?

• Seksuell historie, egen seksualitet

• Uønskede/vonde seksuelle opplevelser?

• Holdning til seksualitet?

• Angst, depresjon, selvhevdelse, grensesetting?



• Parforhold?

• Går langt i å tilfredstille partner?

• Livssituasjon, sosiale utfordringer?

• Andre seksuelle problem? Mangel på seksuell lyst?



• Kvinnens vurdering av situasjonen

• Frykt? Hva er konsekvensen av å ikke lykkes?

• Forventning til behandling/rådgivning

• Hva er realistisk å oppnå?



Tiltak

• Samleieforbud?

• Utvidelse av seksualitetsbegrepet

• Ulike måter å forvalte seksualitet på

• Sensualitetstrening

• Parforhold og kommunikasjon



• Unngå irritanter

• Lokalbedøvende gel/krem

• Unngå intimbarbering?

• Kaldt beslag

• Glidemiddel

• Dilatorsett



• Psykisk/emosjonell støtte

• Parsamtale

• Egen kontroll

• Bekkenbunnsfysioterapi
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