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AAU, Ph.d. skole: Health Care, Education, Organizations, and Ethics 

Ph.d. skoleleder: Mette Grønkjær 

Titel: Udvikling af den komplekse intervention: Fysisk aktivitet der kan 

reducere vaskulære rejsningsproblemer.  

Hovedbudskaber:  

1. Der er høj forekomst af rejsningsproblemer blandt mænd med dårligt kredsløb 

og hjertekarsygdomme  

2. Dårligt kredsløb er den hyppigste årsag til at mænd får rejsningsproblemer  

3. Fysisk aktivitet af moderat til høj intensitet 4 x 40 minutter om ugen i 6 

måneder kan afhjælpe rejsningsproblemer 

4. Mænd, der deltager i hjertesygdomsforebygge og på hjertehold, ønsker at 

sundhedsprofessionelle taler med dem om seksualitet, rejsningsproblemer og 

seksuel sundhed  

5. Seksuel sundhed er ikke en obligatorisk del af sundhedsuddannelserne i 

Danmark, og de studerende efterspørger undervisning i emnet.    

  

Baggrund: Rejsningsproblemer, også kaldet erektil dysfunktion, er et almindeligt 

problem for mange mænd verden over. Den mest almindelige form for 

rejsningsproblemer er vaskulære. Det vil sige at rejsningsproblemerne hos de fleste 

mænd skyldes kredsløbsproblemer, som er forårsaget af fysisk inaktivitet, fedme, 

forhøjet blodtryk, præ-diabetes og hjertekarsygdomme. Tidligere forskning har vist, 

at fysisk aktivitet kan forebygge og afhjælpe vaskulære rejsningsproblemer, men 

interventionen var ikke implementeret i sundhedsvæsenet. Derfor var der behov for at 

udvikle den komplekse interventionen 'Fysisk Aktivitet der kan reducere Vaskulær 

Erektil Dysfunktion', på engelsk Development of the complex intervention Physical 

Activity to reduce Vascular ED.  

Der manglede viden om hvilket niveau af fysisk aktivitet, der er nødvendigt for at 

reducere vaskulære rejsningsproblemer. Derfor var der behov for at undersøge hvor 

meget fysisk aktivitet, der skal til for at afhjælpe vaskulære rejsningsproblemer.  

Rejsningsproblemer er almindelige for mænd med hjertekarsygdomme, og fysisk 

aktivitet er en central intervention i hjerterehabilitering, men sundhedsprofessionelle 

der arbejder med hjertesygdom informerer sjældent om rejsningsproblemer eller 

sammenhængen med fysisk aktivitet. Information om at rejsningsproblemer kan 

forebygges og afhjælpes med fysisk aktivitet inkluderer at den 
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sundhedsprofessionelle og patienten kommunikerer om rejsningsproblemer. 

Sundhedsprofessionelle taler imidlertid sjældent om seksualitet med patienter, og når 

den sundhedsprofessionelle ikke tager initiativ til samtalen om seksualitet, så 

fortæller mænd typisk heller ikke om deres rejsningsproblemer. Derfor var der et 

behov for at undersøge accept og perspektiver blandt mænd med hjertekar-sygdomme 

(potentielle modtagere af interventionen) vedrørende sundhedspersonalets 

adressering og kommunikation om seksualitet, rejsningsproblemer og interventionen 

fysisk aktivitet, der kan afhjælpe rejsningsproblemer.  

Danske sundhedsprofessionelle studerendes holdninger til at samtale om seksuel 

sundhed var ligeledes underbelyst. Danske sundhedsprofessionelle studerende er 

potentielle fremtidige formidlere af interventionen. For at formidle information om 

rejsningsproblemer til mænd må sundhedsprofessionelle uddannes til at samtale om 

seksualitet, og derfor var der behov for at undersøge danske sundhedsprofessionelles 

parathed til at samtale om seksuel sundhed.  

Formål: Ph.d.-projektets formål var at udvikle den komplekse intervention ’Fysisk 

Aktivitet der kan reducere Vaskulær Erektil Dysfunktion’ (PAVED). 

Udviklingsprocessen omfattede at:  

 tilvejebringe viden om det fysiske aktivitetsniveau, der er nødvendigt for at 

afhjælpe rejsningsproblemer for mænd, der er fysisk inaktive, har overvægt, har 

forhøjet blodtryk, præ-diabetes og/eller hjertekarsygdomme; 

 undersøge hvorvidt mænd kan acceptere at hjertesygdoms-

sundhedsprofessionelles samtaler om seksualitet, rejsningsproblemer og 

information om interventionen fysisk aktivitet, der kan afhjælpe 

rejsningsproblemer;  

 belyse mænds perspektiver på hjertesygdoms-sundhedsprofessionelles 

kommunikation om interventionen fysisk aktivitet der kan reducere 

rejsningsproblemer; 

 oversætte spørgeskemaet ’Healthcare Students’ Attitudes towards Addressing 

Sexual Health’ (SA-SH) fra svensk til dansk, og teste den danske version af 

spørgeskemaet    

 undersøge danske sundhedsprofessionelle studerendes holdninger til at adressere 

seksuel sundhed  
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Metoder: I det første studie blev der foretaget en systematisk gennemgang af det 

nødvendige niveau af fysisk aktivitet for at reducere vaskulære rejsningsproblemer.  

I det andet og tredje studie blev individuelle interviews med 20 mænd med 

hjertesygdomme analyseret. I det andet studie blev interviewene indholdsanalyseret 

med brug af den teoretiske ramme: ’the Theoretical Framework of Acceptability’, 

som blev anvendt i analysens første trin, der blev efterfulgt af en tematisk analyse, 

der tog udgangspunkt i mændenes fortællinger. I studie tre blev der anvendt en 

fortolkende tematisk analyse der tog udgangspunkt i mændenes fortællinger.  

I studie fire blev der udført en svensk-dansk oversættelse af spørgeskemaet ’Health 

Care Students’ Attitudes towards Addressing Sexual Health’ (SA-SH) til den danske 

version af spørgeskemaet: ’Sundhedsprofessionelle studerendes holdninger til at 

adresse seksuel sundhed (SA-SH-D). I studie fire blev SA-SH-D også testet for om 

spørgeskemaet kunne give et troværdigt billede af danske studerendes parathed og 

kompetencer til at adresse seksuel sundhed.    

Studie fem var en national spørgeskemaundersøgelse af danske fremtidige 

sundhedsprofessionelle studerendes holdninger, kompetencer og kapacitet til at 

adressere seksuel sundhed i deres professionelle arbejde. For at undersøge dette 

besvarede de studerende SA-SH-D.  

 

Resultater: Studie et viste at superviseret konditionstræning (aerob fysisk aktivitet af 

moderat til høj intensitet), 40 minutter 4 gange om ugen kan afhjælpe vaskulære 

rejsningsproblemer.  

Studie to viste at mænd med hjertekarsygdomme ser ud til at kunne acceptere 

sundhedsprofessionelles samtaler om seksualitet, rejsningsproblemer og information 

om fysisk aktivitet, der kan afhjælpe rejsningsproblemer. Mændenes accept er under 

forudsætning af at de sundhedsprofessionelle er professionelle, uddannede og 

kompetente inden for området seksuel sundhed.  

Studie tre viste at rejsningsproblemer er et stort problem for mænd med 

hjertesygdom. Mændene ønskede ’hjælp til selvhjælp’ for at lindre og afhjælpe 

problemerne. Det er muligt med kompetente sundhedsprofessionelles kommunikation 

om, hvordan man kan forebygge, reducere og håndtere rejsningsproblemer, herunder 

information om at fysisk aktivitet kan afhjælpe rejsningsproblemer. Mændene 

ønskede de sundhedsprofessionelles generelle information i grupper, individuel og 

parvis sexologisk rådgivning samt skriftligt materiale.  
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I studie fire blev SA-SH-D testet til at være et troværdigt og pålideligt spørgeskema 

til måling af sundhedsprofessionelle studerendes holdninger og opfattede kompetence 

til at adressere seksuel sundhed i deres fremtidige professionelle arbejde.  

I studie fem besvarede i alt 584 sundhedsprofessionelle spørgeskemaet SA-SH-D. 

Det svarer til en samlet besvarelsesprocent på 48 %. For sygeplejerskestuderende var 

besvarelsesprocenten 44 %, for ergoterapistuderende var den 70 %, for 

fysioterapistuderende var den 43 %. De studerende kunne klassificeres i den lave en 

ende af kategorien: ’komfortable og forberedte i nogle situationer’. Der blev ikke 

fundet klinisk relevante forskelle mellem de tre sundhedsprofessioner i forhold til 

opfattet kompetence og parathed til at adressere seksuel sundhed.  

 

Konklusioner: I studie et blev fysisk aktivitet til at reducere vaskulær ED anbefalet 

til at omfatte superviseret konditionstræning (aerob fysisk aktivitet af moderat til høj 

intensitet), 40 minutter 4 gange om ugen.   

I studie to syntes mænd, der deltog i hjerteforebyggelse og rehabilitering, at kunne 

acceptere sundhedsprofessionelles samtale om seksualitet, rejsningsproblemer og 

interventionen fysisk aktivitet der kan afhjælpe rejsningsproblemer - forudsat de 

sundhedsprofessionelles professionalisme, uddannelse og kompetence inden for feltet 

seksuel sundhed.  

I studie tre, som vedrørte sundhedsprofessionelles kommunikation, havde mændene 

perspektiver på at rejsningproblemer opleves som et stort bio-psyko-socialt problem 

både for mændene og deres partnere. Mændene havde behov for at 

sundhedsprofessionelle kommunikerer om seksualitet, rejsningsproblemer og 

informerer om at fysisk aktivitet kan reducere rejsningsproblemer. Mændene ønskede 

også at de sundhedsprofessionelles kommunikation skulle indeholde forebyggelse, 

behandling og håndtering af rejsningsproblemer. Mændene havde behov for at 

sundhedsprofessionelle tog initiativ til samtalen om seksualitet, og skabte et miljø 

hvor det er trygt at tale om seksualitet. Mændene ønskede generel information både 

mundtligt og skriftligt, individuel rådgivning og sessioner for par, som blev 

tilvejebragt at sundhedsprofessionelle der var uddannede og kompetente inden for 

området seksuel sundhed.  

I studie fire blev spørgeskemaet SA-SH-D tilvejebragt.  

I studie fem rapporterede de fleste danske sundhedsprofessionelle studerende om 

positive holdninger og behov for grundlæggende viden, kompetence, 

kommunikationstræning og uddannelse inden for seksuel sundhed.  
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Samlet set har resultaterne i ph.d.-projektet på tværs af de inkluderede studier 

bidraget til at der nu er et evidens- og behovsbaseret grundlag for at pilotteste den 

komplekse intervention fysisk aktivitet der kan afhjælpe rejsningsproblemer. 

Projektet har derudover øget forståelsen af hvor vigtigt det er at uddanne fremtidige 

sundhedsprofessionelle i seksuel sundhed. 


