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Torsdag den 7. april 2016 fra 19:00 til 21:30

Sted

Auditoriet, Aalborg Universitetshospital, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Deltagelse

Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendigt

Seksuelle dysfunktioner
Seksualiteten er en vigtig faktor i menneskers liv og kan påvirkes af sygdom og behandlingen af den. Hver 9.e dansker har
en seksuel dysfunktion, dvs. et seksuelt problem, der er vedvarende og som påvirker selvværd og relation. Aalborg
Universitetshospital har etableret et Sexologisk Center, der siden 2013 behandler hele spektret af seksuelle dysfunktioner
samt transkønnede og voldtægtsofre i et tværfagligt og tværsektorielt team af sundhedsfagligt personale fra det somatiske
og psykiatriske hospital. Aftenen vil byde på punktnedslag i områder, der enten er i kraftig fremmarch eller hvor diagnostik
og behandling byder på noget nyt og interessant.

Ordstyrer

Klinisk lektor, ledende overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik, FECSM,
Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital; formand for Scandinavian Society of
Sexual Medicine, Astrid Højgaard

Program
19:00 – 19:05

Velkomst
Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Endokrinologisk Afdeling, Aalborg
Universitetshospital; formand for Jydsk Medicinsk Selskab

19:05 – 19:40

For lidt lyst: Mandlig hypogonadisme — en update
Astrid Højgaard
Debutsymptomerne ved mandlig hypogonadisme er ofte rejsningsbesvær og nedsat lyst. Testo—
steron—mangel er især korreleret til metabolisk syndrom, men også andre tilstande, og medfører
øget risiko for cardiovaskulær død. Tilstanden defineres og behandlingsprincipper ridses op.

19:40 – 20:10

For meget lyst: Sexafhængighed — et problem i udvikling. Diagnose og
behandling
Cand. psych. aut. Lise Nissen-Lauritzen Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital.
Sexafhængighed er en diagnose i kraftig vækst, årsager til stigningen i antal og behandlingen af
forskellige typer af afhængighed vil blive gennemgået.

20:10 – 20:40

Kaffepause

20:40 – 21:10

Lichen sclerose: Resultater af gruppebehandling
Cand. psych. aut. Lea Treebak Jensen Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital
Lichen Sclerose er en tilstand, der medfører synlige og mærkbare skrumpeskader i vulva. Der er
udpræget nedsat livskvalitet og skamfølelse knyttet til tilstanden – et nyt koncept med
gruppebehandling er afprøvet og resultaterne vises.

21:10 – 21:30

At leve med præmatur ejakulation: Resultater af et kvalitativt studie
Cand. cur., klinisk sygeplejespecialist Anette Højer Mikkelsen Sexologisk Center, Aalborg
Universitetshospital
Præmatur ejakulation er mænds hyppigste seksuelle dysfunktion, hvor der først for nyligt er
kommet medicinske behandlingsmuligheder, der specifikt retter sig mod tilstanden. Der er
gennemført et studie til påvisning af hvilke følger, der er for livskvalitet og selvværd, som vil blive
gennemgået

21:30 –

Afrunding

