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Tema for dagen:

• Vanlige seksuelle dysfunksjoner

• Den problematiske og grensesprengende 

seksualiteten

– Jenter og smerter

– Fetisj / parafilier / BDSM

– Unge med skadelig seksuell adferd

• Kjøp, bytte og salg



Anbefalt litteratur – til inspirasjon!

• Sexologi i praksis; Almås og Benestad, Universitetsforlaget

• Menns seksualitet; H. Aars, Cappelen Damm Akademisk

• Gleden med skjeden; Brochmann og Støkken Dahl, 

Aschehoug

• Jenter som kommer; Jackson og Solli, Spartacus 

• 157 spørsmål og svar; Leren, Knutsen og Solli, Kagge 

forlag

• Sex som kapital; Prosenteret.no

• Snakk om det – strategi for seksuell helse (2017-2022); 

Regjeringen.no

• Rett til rett kjønn- helse til alle kjønn; Regjeringen.no

• Alskens folk; J. van der Ros, Likestillingssenteret 2013



Nettsider – til inspirasjon!

• www.nacs.eu

• www.klinisksexologi.no

• www.foreningenfri.no

• www.skeivungdom.no

• www.smil-norge.no

• www.hbrs.no

• www.sexogsamfunn.no

• www.transformering.se

• www.rfsu.se

• www.prosenteret.no

http://www.nacs.eu/
http://www.klinisksexologi.no/
http://www.foreningenfri.no/
http://www.skeivungdom.no/
http://www.smil-norge.no/
http://www.hbrs.no/
http://www.sexogsamfunn.no/
http://www.transformering.se/
http://www.rfsu.se/
http://www.prosenteret.no/


Vanlige seksuelle dysfunksjoner



Dysfunksjoner

• Nedsatt eller manglende lyst

• Smertetilstander

• Dyspareuni

• Vaginisme

• Vulvodyni

• Trang forhud

• Orgasmeproblemer

• Erektil dysfunksjon

• Tidlig sædavgang

• Forhold til egen kropp / dysfori



Mange veier til Rom

• Hvordan jobber vi sexologisk med disse 

utfordringene?



Nedsatt lyst

• Sex – et overskuddsfenomen?

• Hvordan har en det i livet?

• Kunnskap om egen lyst / tenningsmønster?

• Hvem er jeg som seksuell person?

• Lyst til å ha lyst?



Smertebehandling 

• Tradisjonell

I. Antiinflamatorisk – kortisonbehandling

II. Lokalbedøvende gel

• Samtaleterapi

I. Sexologisk rådgiving / seksualterapi

II. Psykoterapi

• Fysioterapi

I. Bekkenbunnstrening

II. Bio-feed-back

• Kombinasjoner av disse



Bør ikke ha sex (NRK 19.03.17)

– Det viktigste for meg er at smertene ikke 

går utover hverdagslivet. Jeg er jomfru, og 

det kan jo tenkes jeg aldri kan ha 

penetrerende sex. Men så lenge jeg kan få 

en grei utdanning, får jobb og har gode 

venner og familie rundt meg, er jeg fornøyd.

– Hvordan er det å tenke på at du kanskje ikke 

kan ha sex?

– Det er selvfølgelig kjipt. Når man er 18 år 

er det å få kjæreste og oppleve nye ting 

seksuelt et tema blant venner. Da kan jeg 

føle meg litt utenfor. (Karoline 18 år)



Orgasmeproblemer / anorgasme

• Forventning om hva en orgasme er

• Forhold til egen kropp

• Kunnskap om egne behov og kunne kommunisere 

disse til partner

• Kontroll / hemninger / prestasjon



Ereksjonssvikt

• Tradisjonell
– PDE5hemmere (Viagra, Cialis)

– Fysiske undersøkelser

• Samtaleterapi
– Sexologisk rådgiving

– Psykoterapi

• Fysioterapi
– Bekkenbunnstrening

• Kombinasjon av disse



Ejakulasjonsutfordringer

• Onanivaner

• Start / stopp / squeeze

• Medikamentell behandling



Selvbilde / kropp / dysfori

• Bra nok?



Den problematiske og 

grensesprengende seksualiteten



Presentasjonsproblem

• Herpes

• Hiv

• Psykisk/fysisk funksjonshemming

• Somatiske sykdommer

– Stomi

– Hudsykdommer



Tabuer

• Parafilier

• Fetisjer

• BDSM

• Grensesprengende seksualatferd

• Skadelig seksualadferd

Illustrasjon av Cecile Dormeau



Parafilier

• «Para»/«philia» – ved siden av/kjærlighet, altså 

kjærlighet til det som er på siden av det som anses som 

vanlig.

• Tidligere kalt perversjoner 

• Ex: voyeurisme, ekshibisjonisme, fetisjisme



Fetisjer

Fetisjisme, seksuell tenning på gjenstander. 

Mange liker sexy antrekk, ofte i skinn, lakk eller gummi. 

Det finnes også mange andre former for fetisjisme. 

Generelt kan man si at alle gjenstander og materialer har 

sin egen fetisjisme med eget navn. 

Ofte i forbindelse med BDSM. 



BDSM

Bondage / Discipline

Bondage kan oversettes til "fangenskap", og 

spenner i fra myke silkeskjerf i sengen til lenker 

og bur. 

Tau, håndjern, mansjetter og kroker, lærreimer, 

bagasjestropper, tape og plastfolie kan

benyttes

Eller noe så enkelt som å bare bli holdt fast 



Dominance/submission SadoMasochism

Dette er selve essensen i SM følelsene. Mange 

SM'ere spiller rollespill som bringer inn forskjellige 

former for kommandering, belønning/straff, respekt 

og ydmykhet. 



• Skadelig seksualadferd?

• Hvordan er det å snakke om dette?




