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Hvordan kan hjertemedicin påvirke
mit sexliv - skal jeg være bange?
Brevkasse.

Til brevkassens 
sexolog
Jeg er en kvinde på 53 år, og
har fornyligt fået konstateret
dårligt hjerte og er begyndt at
få medicin for det.
De sagde intet på hjerteaf-

delingen om, hvad der kan
være af bivirkninger til medi-
cinen i forhold til mit sexliv.
Kan medicinen eller syg-

dommen have indvirken på
det? Jeg synes ikke, jeg har så
meget lyst, og jeg er faktisk
også bange for, at det kan væ-
re farligt at blive ”revet med af
min lyst og være sammen
med en mand”, så det holder
mig tilbage. Skal jeg være
bange for det?
Jeg er single, men ville ger-

ne møde en ny mand i mit liv,
men det indebærer jo også
oftest sex.

Kære kvinde.
Tak for spørgsmålet – og jeg
kan godt forstå, at du tænker
over det med at møde en ny

mand, især fordi de ikke har
talt med dig om det på hjer-
teafdelingen.
Oftest kan man sagtens

dyrke det intime og seksuel-
le lige så nydelsesfuldt, men
måske med lidt små justerin-
ger i forhold til, hvad du har
kunnet før. Når man får en
hjertesygdom, er man ofte
forkalket i blodårene og der-
ved kan blodgennemstrøm-
ningen i kroppen og også til
kønsdelene være lidt eller
meget nedsat. Det kan gøre,
at du har sværere ved at blive
fugtig, og der skal længere
tids berøring til for at blive
tændt. Derfor er det ofte også
et ”must” at bruge glidecreme
(silikone glidecreme virker
ofte bedst) og også at fortæl-
le en ny mand om dette, så I
kan bruge god tid og tale
sammen om, hvad der er rart,
og finde ud af, om der er no-
get, der er bedre end andet
for dig, når du har udfordrin-
ger med hjertet. Måske skal I
finde en stilling, hvor du ikke
oplever blive ”mast” på bryst-
kassen, da det kan føles ube-
hageligt, men det kan være
meget forskelligt, afhængig af
din sygdom og symptomer,
og du vil i så fald selv kunne
mærke, hvad der er bedst -

En kvinde, der har fået dårligt
hjerte, vil gerne indlede en kær-
lighedsrealtion. Hun er dog i tvivl
om, hvordan den nye diagnose
samt medicinen kan påvirke et
eventuelt sexliv. Foto: Johan Ga-
degaard

det er ikke farligt.
Den medicin, du får for dit

hjerte, kan godt have indfly-
delse både på din lyst og og-
så på det med at blive fug-
tig/tændt. Jeg synes, du skal
tale med din egen læge eller
hjertelægen om, hvilke typer
af medicin du får, om de kan
indvirke på din lyst og seksu-
alitet, og om noget af det må-
ske kan laves om til et andet

præparat, der ikke har så stor
indvirkning på det seksuelle.
Mange læger vil meget gerne
hjælpe med dette, men en del
venter desværre stadig ofte
på, at man selv tager emnet
op, men hold dig ikke tilbage.
Og angående det med, at

du er bange for ophidselsen
og sex. Man skal generelt ik-
ke være bange for det med at
blive ophidset, have sex eller

få orgasme, når man har hjer-
tesygdom. Det er faktisk god
motion for hjertet, når krop-
pen bliver seksuelt tændt, li-
gesom det også er godt at dyr-
ke motion i det hele taget
med hjertesygdom, så du har
en rimelig kondition, for det
kan forebygge, at du bliver
forpustet af det intime.
Nu ved jeg selvfølgelig ikke,

hvor påvirket du er af din

hjertesygdom, men man ple-
jer at sige, at det ikke er me-
re anstrengende for krop-
pen/hjertet at have sex, end
at gå to trapper op ad en trap-
pe, eller at gå en rask tur i sko-
ven, som du jo nok sagtens
kan, tænker jeg, men spørg
endelig lægen om dette, hvis
du er i tvivl om noget. Så vær
ikke bange, spørg lægen og
kast dig ud i det. Og husk at
det seksuelle ikke kun er sam-
leje, men der kan være man-
ge måder at være intime sam-
men på, hvor man giver hin-
anden kropsberøring og ny-
delse.
Mange hilsener fra Rikke
Thor, sexolog
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Send dit spørgsmål direkte til eksperterne eller skriv til Ugeavisen
Svendborg på mith@faa.dk, hvorefter vi sender dit spørgsmål videre.

Dit Liv
I Ugeavisen Svendborgs brevkasse, ”Dit Liv”,

som hver uge vil være at finde i avisen, kan du stille følgende
eksperter spørgsmål om problemstillinger i dit familieliv

– det gælder dine børn, parforhold, arbejdsforhold, juridiske
problemer, dit sexliv og andet, som optager dig.
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