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Penishodet

• Penishodet har slimhinnehud. Og er svært følsomt. 

• Smegma/kukost. 

• Vask daglig med vann eventuelt olje. Unngå såper. 

• Rundt kanten av penishodet er det små talgkjertler 

som bidrar til fuktigheten, spicula glandis.



Forhud

• Viktig for at følsomheten bevares, og beskytter huden 

på penishodet

• Trang forhud bør behandles hvis det gir plager

• Mellom forhuden og penishodet går det en liten 

streng, frenulum. 



Omskjæring

• Forhuden fjernet, og penishodet er derfor synlig også i 

slapp tilstand. 

• Ved omskjæring vil huden bli tykkere og mer lik huden 

på resten av penis.

• Vanlig innenfor enkelte religioner, og i enkelte kulturer 

og land 



Ereksjon



Utløsning 

Vanligvis er ejakulasjonen og orgasmefølelsen 
synkronisert, men det er to ulike fysiologiske prosesser.

• Ejakulasjon er rytmiske sammentrekninger i bekken 
og rundt svamplegemer og urinrør. 

• Sædvæsken består av væske fra sædblærer og 
prostata, samt sædceller. 

• Normalt 2–5 milliliter væske, med opptil 300 millioner 
sædceller (spermier). Væsken kan bli mindre ved 
hyppige utløsninger.

• Blod i sæden kan forekomme. Stort sett sprukket 
blodkar, og ikke farlig. 



Er den bra nok?



Pungen



Prostata



Kvinners seksualanatomi og 

seksualfysiologi









Vulva

Skamlepper

Skamben

Lille klitoris

Jomfruhinne

Stor og små kjønnslepper Urinrørsåpning

Skjedeåpning

Underlivet Vagina



Hva bør vi lære om på skolen?





Skjedekrans



Nytelse og sex



Hvor stor prosent av klitoris er synlig?



Klitorisfakta

Armer

Klitorisputer

Klitoris hode

7-15 cm

airbags



• Svamplegemet

• Penishodet

• Forhud

• 4000 nerveender

• For nytelse, forplantning 

og urinering

• Svamplegemet

• Klitorishodet

• Forhud

• 8000 nerveender

• Kun for nytelse



Hva skjer når man blir kåt?



Hva skjer når man blir kåt?

• Forskjellige stoffer som øker blodtilstrømning til 

skjeden og klitoris

• Økt trykk i blodårene trykker væske over fra blodårer 

til skjeden, og man blir våt. 

• Skjedemuskelen endrer form og blir lengre og videre, 

livmorhalsen trekkes tilbake. 

• Klitoris svulmer opp og blir større og lengre





Orgasme



Orgasme

• Mange definisjoner; rytmiske muskelkontraksjoner og 

utslipp av nevrotransmitter som gir velbehag

Vaginalorgasme/klitorisorgasme

• Det er få nerveender i skjeden, men klitoris er stor! 

• Finn ditt G-punkt 



Kvinnelig ejakulasjon og squirting

• Kvinnelig ejakulasjon 

- Liten mengde

• Squirting

- Større mengde væske



Hvorfor skal vi vite noe om dette?

• Myter

• Par som sliter med å få orgasme ved samleie samtidig 

• Tørre samleier gir ofte vonde samleier, og kan gi 

ubehag for både kvinnen og mannen

• Gi bedre forutsetninger for et godt seksualliv!





Vulvodyni

• Ta kvinner med smerter ved samleie på alvor. 

• Husk at stress kan gi muskelsmerter, også i vulva

• Lær kvinner at sex ikke skal gjøre vondt

• Bruk god tid på oppvarming, får man vondt er det 

bedre å gjøre noe annet

• Henvis til noen som har interesse for vulvalidelser



Vulva.no

• Pasientinformasjon

• Informasjon til helsepersonell

• Liste over hvor man kan få hjelp



Vulvaforum

• En uavhengig forening for helsepersonell som jobber 

med vulvaplager og vulvatilstander. 

• Inkluderer leger, fysioterapeuter, osteopater og 

sexologer. 

• Møte 2 ganger i året. 



Case 1

• Josefine 24 år synes det ofte gjør vondt i skjeden når 

hun har sex. Hun føler at det er vanskelig å bli våt og 

vanskelig å få penis inn i skjeden. Hun er redd det er 

noe galt med henne. Hva kan du si til henne?




