
Invitation
Seksualitet og senfølger efter kræft i bækkenorganer

31. oktober 2019 kl. 8.30 – 15.30
Aarhus Universitetshospital, auditorium G206-145,  

indgang G

Målgruppe
Sundhedsprofessionelle (sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre), der arbejder 
med patienter, der har kræft eller senfølger efter kræft i bækkenorganer.

Formål
At sundhedsprofessionelle i deres praksis taler med patienter om seksualitet og seksuelle problemer og 
henviser patienter til videre sexologisk rådgivning og behandling, hvis ikke den sundhedsprofessionelle har 
tilstrækkelige kompetencer til at rådgive patienten.  

Læringsmål/indhold
At kursusdeltagerne

•	 Får viden om seksualitetens biologisk- psykologisk- social/relationel grundlag i en kulturel kontekst
•	 Får viden om sexologiske dysfunktioners indvirkning på den enkelte, parforhold og livskvalitet
•	 Får viden om behandlingsmuligheder af seksuelle dysfunktioner
•	 Bliver i stand til at varetage kommunikation med patienter om seksualitet i relation til PLISSIT model-

lens basale trin samt vurdere, hvornår patienten må henvises til sexologisk rådgivning- og behandling.  



 8.30 – 8.45
Velkomst og kort præsentation af projekt ”Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter 
for Senfølger til Kræft i Bækkenorganer” med fokus på den sexologiske del v./Gitte Kjær  
Sørensen og Therese Juul

8.45 – 9.30 Seksualitet i et bio-psyko-socialt perspektiv v./Tina Albrectslund Schwennesen

9.30 – 9.45 Pause, kaffe og te 

9.45 – 10.30 Fysiologiske senfølger efter kræft i bækkenorganer v./ Anne Vestbjerg Thyø 

10.30 – 10.40 Pause

10.40 – 11.45 Seksuelle problemstillinger efter kræft i bækkenorganer set i et bio-psyko-socialt perspektiv 
v./Tina Albrectslund Schwennesen

11.45 – 12.15 Frokostpause  

12.15 – 12.45 Plissit-modellen og anvendelse i klinisk praksis v./Anne-Dorte Seyer-Hansen

12.45 – 13.15 Sexologisk rådgivning og behandling af seksuelle dysfunktioner hos mænd v./Anne-Dorte 
Seyer-Hansen

13.15 – 13.45 Sexologisk rådgivning og behandling af seksuelle dysfunktioner hos kvinder v./Kirsten Marie 
Rasmussen (Sus)

13.45 – 14.00 Pause med kaffe og te

14.00 – 15.20 Den sexologiske samtale mellem sundhedsprofessionelle og patient med udgangspunkt i 
Plissit-modellens 2 første niveauer v./Anne-Dorte Seyer-Hansen

15.20 – 15.30 Evaluering af dagen samt afslutning v./Gitte Kjær Sørensen

Pris 
Ingen deltagergebyr og der tilbydes fuld forplejning
Bindende tilmelding til sygeplejerske Gitte Kjær Sørensen: gittesoe@rm.dk . Senest d. 17. oktober 2019
Mere informationer kan ses på:  www.senfoelger-baekken.auh.dk

Oplægsholdere
Therese Juul, Datamanager, sygeplejerske, cand.scient.san, Phd,  
Mave- og tarmkirurgisk Forskningsafsnit, Aarhus Universitetshospital (AUH). 

Tina Albrectslund Schwennesen,Specialeansvarlig sygeplejerske & Master i sexologi
Klinik for Bækkenbundslidelser, Urinvejskirurgi, AUH.

Anne Vestbjerg Thyø, Læge, Ph-D studerende,  
Mave- og Tarmkirurgisk Forskningsafsnit, AUH.

Anne-Dorte Seyer-Hansen, Specialist i sexologisk rådgivning (autoriseret i NACS), specialeansvarlig sygeplejerske
Urinvejskirurgisk Klinik, AUH.

Kirsten Marie Rasmussen (Sus), Kontinenssygeplejerske, specialist i sexologisk rådgivning (autoriseret i NACS)
Klinik for Bækkenbundslidelser, Urogynækologisk Klinik, AUH.

Tovholder: Gitte Kjær Sørensen, Udviklingsansvarlig sygeplejerske, MKS,  
Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne, Klinik for Bækkenbundslidelser, AUH.

Program

http://www.senfoelger-baekken.auh.dk

