


Då bultar hjärtat så hårt så 
man känner sig alldeles dallrig   
Signe 7 år 

När man är kär är man väldigt glad 
inuti. Och så längta man till skolan  
Louise 7 år 

Det syns på folk när de är kära för 
de går nästan på varandra  
Malene 8 år 

När man är kär är det som 
om man fyller år i magen  
Mikael 8 år 

När man är kär  
blir man röd om 
öronen och generad i 
hela kroppen   
Jesper 8 år 

Barns tankar om kärlek  
Grethe Dirckinck-Holmfeld 

Förälskelsen varar för 
evigt tills man gifter sig 
och får barn Då är det slut  
Lasse 8 år 

Man fortsätter att vara kär tills man bli 
vuxen. då är det bara att man hittar en ny  
Martin 6 år 

Barns tankar om kärlek och  förälskelse 



Kärlek känner vi hela livet 

•  Ca70%av män och 50%av kvinnor är 
sexuellt aktiva vid 70års ålder 



Sexualitet finns också hela livet  





Är det viktigt med sex? 





Sexualitet 

•  Är inte bara synonymt med 
samlag 

•  En energi som driver oss att söka 
kärlek, kontakt värme och närhet 

•  Uttrycker hur vi rör vid andra och 
själva tar emot beröring 

•  Påverka tankar, känslor, 
handlingar och gensvar och 
genom detta vår fysiska hälsa. 



Tidsmiljonär 



Ny ”sexuell debut ” 

Sexlivet kan förändras Det som var vant 
innan kan kännas förlorat men att hitta 
nya vägar och uppleva nya sätt att 
utforska sin sexualitet är spännande  



Sexualitet är mer än 
samlag 



Betyder vår historia något? vår 
histoBetydvår  











Är det någon skillnad på manlig och 
kvinnlig sexualitet? 



Könet sitter i hjärnan 

Annica Dahlström, Läkare och professor i neurobiologi 











”Den” slaknar  





Potensläkemedeläkemedel vid 
ED 
 

Vitaros 











Svidande,brännande och mycket ytlig smärta vid 
penetration vid  
Kan  oftast inte ha tampong 
Ibland smärta vid ex cykling,ridning och trånga kläder 

Vestivulvodyni 





Lichens	  scleros



Lichens	  sclerosus







Fysiologi 
•  Ej inf. Cortison hjälper ej 
•  Innehåller flera ytliga nervfiber än 

hos andra kvinnor 
•  Sänkt smärttröskel i perineum 
•  Biopsier ger ingen vägledning 



•  Högpresterande 
•  Höga krav på sig själva 
•  Högutbildade 
•  Har ofta höga skolbetyg 
•  Kontrollbehov 
•  Stressade  
•  Spänd kropp Spänt 

underliv  

Gemensamma drag hos 
patienten 

Enl Nina Bohm-Starke 



Den onda cirkeln 
smärta 

Rädsla för 
smärta Hämmar 

sex lusten 

Vaginism 





Utredning 
• Ställa rätt diagnos 
• ”Lyssna in” 





Miracon 







Lokala östrogenprodukter 







Sexualitet med kläderna på 



X 4 
X 4 
 

X 4 







• Förakt 







Att se varandra med positiva ” resp 
”negativa ögat”  



Tid för varandra 





Prioritera tid 



Ta och ge varandra gåvor 
 



Investera i känslobanken 
 

Investera i känslobanken 





Nyföddhetsperioden 



Inte underskatta ”snabbisarna” 



Man kan ”prata” sönder sina 
sexuella känslor 

















Vara aptitretande för varandra 





Ta vara på efterspelet 







Påminn dig förälskelsen 



…och sensualismen 



Älska på nya platser 





Samhörigheten, tryggheten  
och tilliten till partnern viktig 

Ha kul ihop 
 



KYSSAS KYSSAS KYSSAS 



Smek utan penetration 





Gympa lustcentrat 



Förslag med böcker  

•  Lust 
•  Passion 
•  Begär  

•  Erotiska noveller av 
Clara Johnsson 

  



 Titta och diskutera 
relationsfilmer  

En treårig studie med 174 par visar att 
skilsmässotalet mer än halverades om paren 
regelbundet  såg på film och efteråt 
diskuterade dem 







HA LUST ATT HA LUST  

På sätt och vis är integritet en 
känsla av att vara åtråvärd i sina 
egna ögon. Där börjar all lust 

Kloka	  ord	  av	  Malena	  Ivarsson	  	  

	  


