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Kan afhængige bedre lide…..

• Er det dem, som bedst kan lige alkohol som bliver afhængige af alkohol?

• Er det dem, som elsker mad mest som bliver bulemikere?

• Er det dem, som hader mad mest som bliver anorektikere?

• Er det dem, som har mest lyst til sex som bliver sexafhængige?

NEJ

Afhængig af virkningen snarere end af alkohol, mad, sex, osv.



Hvad går ofte forud 
for afhængighedsadfærd?

• Kedsomhed – manglende spænding

• Ensomhed – manglende kontakt, tilknytning, tryghed sammen med en anden

• Længsel efter omsorg (et forsøg på selvmedlidenhed)

• Stress/overbebyrdelse (krav, pres, mm)  – behov for afkobling

• Rastløshed/anspændthed

• Følelser, fx vrede, sorg/ked-af-det-hed, skam, mindreværd, angst

• Mindreværd – et forsøg på at dulme

”Løsningen” på problemet bliver i sig selv et problem



Afhængighedsformer er
kendetegnet ved:

I henhold til WHO har man udviklet et afhængighedssyndrom, hvis tre eller 
flere af følgende faktorer har været til stede i mindst en måned eller 
gentagne gange inden for et år:

• en stærk trang til at indtage det pågældende stof (craving)

• svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen

• abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse

• toleransudvikling

• dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug

• fortsat brug trods erkendt skadevirkning.

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/definition1/en/


Definition seksuel afhængighed

Når seksuel adfærd er tvangsmæssig og fortsætter på 
trods af alvorlige negative konsekvenser

Jennifer Schneider, 1991



Definition af tvangsmæssig seksuel 
adfærdsforstyrrelse iflg. ICD-11

En tvangsmæssig seksuel adfærdsforstyrrelse er karakteriseret ved et 
vedvarende mønster af manglende evne til at kontrollere intense og gentagne 
seksuelle impulser eller behov, som resulterer i repetitiv seksuel adfærd. 
Symptomer kan omfatte repetitive seksuelle aktiviteter, der bliver en central 
del af personens liv i en sådan grad, at vedkomne forsømmer sin sundhed og 
personlige omsorg eller andre interesser, aktiviteter og ansvar; at personen har 
gjort adskillige mislykkede forsøg på at reducere den repetitive seksuelle 
adfærd på trods af de negative konsekvenser eller på trods af, at vedkomne 
kun får lidt eller slet ingen tilfredshed ud af den. Mønstret med fejlslagen 
kontrol over stærke seksuelle impulser eller behov og den deraf følgende 
repetitive seksuelle adfærd skal komme til udtryk gennem en længere periode 
(min 6 mdr) og forårsager markant mistrivsel eller væsentlig svækkelse af 
personlige, familiemæssige, sociale, uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige 
eller andre vigtige funktionsområder. Mistrivsel, som udelukkende skyldes 
moralsk fordømmelse og mishag vedrørende seksuelle impulser, behov og 
adfærdsformer er ikke tilstrækkeligt til at møde disse kriterier.



Udbredelse seksuel 
afhængighed

• 3-5 % lider af seksuel afhængighed i USA, PJ. Carnes, 1991

SEXUS:

• Personer der har mistet kontrol over seksuel adfærd indenfor seneste år

• Mænd 5 %, Kvinder 1,3 % (ratio 1,3 – 2,2 ugifte, singler, homoseksuelle mænd, 
biseksuelle mænd)

• Porno indenfor seneste uge: 

• Mænd 55 %, kvinder 9 %

• Ser mere porno end ønsket:

• Mænd 20%, kvinder 5 %



Comorbiditet

Følgende lidelser ses en del gange sammen med seksuel 
afhængighed:

• Angst

• Affektive lidelser, fx depression

• Alkohol og stofafhængighed

• Personlighedsforstyrrelser

• ADHD, ADD

• OCD

• Parafilier



Eksempler på seksuel 
afhængighedsadfærd

• Pornoforbrug

• Onani

• Opsøge prostituerede

• Telefonsex

• Sexchat

• Onlinesex

• Forførelse af en anden

• SMS eller telefonopkald med forførende/seksuelt indhold

• Voyeurisme
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Sårbarhed

• Historiske sårbarheder

• Udviklingshistorie – familiebaggrund

• Kvaliteten af reguleringen af barnets behov og følelser påvirker 
hjernens udvikling

• Evnen til at regulere egne følelser

• Stresshåndtering

• Identitet/selvværdsoplevelsen



Sårbarhed

• Historiske sårbarheder

• Udviklingshistorie – familiebaggrund

• 80 % havde forældre hvor mindst en af forældrene havde en eller 
anden form for afhængighed, heraf 36 % seksuelt afhængige (J. 
Schneider, 1991)

• 82 % havde været udsat for seksuel misbrug i barndommen   (PJ. 
Carnes, 1991)



Sårbarhed

• Historiske sårbarheder

• Udviklingshistorie – familiebaggrund

• I nogle familier var der ikke noget egentligt overgreb, men en række 
andre dysfunktioner, såsom

• Forældres åbenlyse seksuelle samvær

• Seksuelle kommentarer til børnene, fx vedr. udseende

• Manglende ret til privatliv, fx på badeværelse

• Følelsesmæssige svigt

• Forvrængede forhold til sex, fx tabuisering, væmmelse

(PJ. Carnes, 1991) 



Sårbarhed

• Historiske sårbarheder

• Udviklingshistorie – familiebaggrund

• Forringet evne til følelsesregulering

• Forringet evne til håndtering af belastninger/stress

• Uopfyldte følelsesmæssige behov

• Nedsat selvværd



Sårbarhed

• Historiske sårbarheder

• Udviklingshistorie – familiebaggrund

• Aktuelle sårbarheder

• Aktuel belastning, fx træthed, udkørt, uoverkommelighed, 
nederlagsoplevelser, afvisningsoplevelser

• Aktiverede længsler

• Anspændthed

• Ensomhed/kedsomhed

• Ubehagelige indre følelser
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Højrisiko-
situationer

• Interne stimuli

• Fx sexlyst, sextanke, længsel efter et ”kick”

• Eksterne stimuli

• Fx reklame fra Føtex, reklame i TV, ”pop-up” billede på nettet, 
letpåklædte personer, blade i kiosk, lyde (fx musik), lugte 

• Let adgang til 

• Internet – Triple A: 



Trible A

Der tales om 3 særlige medvirkende faktorer ved 
internettet, som øger risikoen for 
afhængighedsadfærd:

• Accessibility - tilgængelighed

• Affordability – relativ billig

• Anonymity – anonym (ansigtsløs)



Højrisiko-
situationer

• Interne stimuli

• Fx sexlyst, sextanke, længsel efter et ”kick”

• Eksterne stimuli

• Fx reklame fra Føtex, reklame i TV, ”pop-up” billede på nettet, 
letpåklædte personer, blade i kiosk, lyde (fx musik), lugte 

• Let adgang til 
• Internet – Triple A: 
• TV
• Mobil

• Alene/anonym



Afhængigheds cyklus

Grund-

antagelser

Sårbarhed

Højrisiko-

situationer



Grund-
antagelser

Ønsketænkning om lindring

• Komme af med ubehag 

• Opnå behag

Tanker/antagelser:

• Det føles rart

• Det er spændende

• Jeg kan ikke undvære det

• Hvis jeg ikke imødekommer det, vil det blot stige og jeg vil til sidst eksplodere

• Jeg har ingen udveje



Fejlagtig tolkning hos
afhængige

Tid

Indre drift/smerte/impuls

Stærk oplevet drift

Derfor aktiveres seksualadfærden

Forventning om at det aldrig får ende



Fejlagtig tolkning hos
afhængige

Tid

Indre drift/smerte/impuls

Kurven vil altid knække
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Trang
stiger

• De fleste har en vis form for ambivalens, dvs at der 
er noget som taler for og noget som taler imod. Men 
på dette tidspunkt i cyklus´en forsvinder 
ambivalensen. Der sker et skifte i tankeindhold. 
Ulemper trænges i baggrunden og fortoner sig.

• Trangen stiger
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Tilladende
tanker

Hjælper med at overvinde de sidste ”forhindringer”.

• Jeg stopper i morgen

• Jeg har styr på det, så der sker ikke noget

• Bare denne ene gang gør vel ikke noget

• Man må vel også være god ved sig selv
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Afhængigheds-
adfærd

• Adfærd, der styrer i retning af 
behovstilfredsstillelsen, fx 3 klik på pc´en til porno, 
gåtur til kiosken, skrive til en seksuel kontakt, gå 
rundt i kvarteret efter at se noget seksuelt, osv

• ”Tunnelsyn”, dvs oplevelsen af, at der ikke eksisterer 
nogen udveje

• Egentlig afhængighedsadfærd 

(kan vare fra få minutter til adskillige timer)
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Umiddelbar
resultat

• Behag – eufori (dopamin og endorfin-kick i hjernen)

• Lettelse

• Afslapning

• Umiddelbar reduktion i ubehagelige følelser, såsom tristhed, 
vrede, ensomhed, smerte

• ”det virkede”

Forøger sårbarheden
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Senere
resultat

• Skam, ensomhed forøget (tabuisering, kan/tør ikke dele det 
med nogen)

• Øgede selvbebrejdelser – nedsat selvværd

• Skyld
• Tabt/spildt tid (fx ifht. job, familie, venner, gode ting)
• Ifht. kæreste/ægtefælle
• For nogle også ifht. Gud

• Magtesløshed – håbløshed

• Tolerensudvikling (”virkningen” bliver mindre)

Forøger sårbarheden
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Dynamiske opgaver som seksuel afhængighed udfører eller 
forsøger at løse i den psykologiske husholdning:

• Dæmper ubehagelige følelser, fx angst, tristhed, bedrøvelse, 
vrede, smerte

• Giver øget velvære - selfpleasure (kortvarig)

• Frihed og flugt (fra krav, pres, ansvar, hverdag)

• Afslappelse – reduktion i anspændthed

• Forsøg på at overvinde ensomhed, forladthed



Håndtering af afhængighed 1

• Ved egentlig seksuel afhængighed skal der professionel behandling 
til. 

• Årsag:

• At komme ud af afhængighed kræver en stor indsats. Ved 
udfordringer med ændringer, så vil han let blive desillusioneret 
og miste overskuddet til at fortsætte. 

• Der er også stor risiko for, at en ikke-professionel bliver co-
afhængig, fx kontrollerende, benægtende

• Desuden vil det kræve egentlig terapeutisk hjælp at få arbejdet 
med de dybe følelser, tankesystemerne og adfærden.



Håndtering af afhængighed 2

• At give øget indsigt

• Modellen, herunder at ”løsningen” er blevet problemet

• Forvrængede tanker og deres betydning for uhensigtsmæssig 
adfærd

• Styrke og udvikle bedre tænke- og handlekompetencer

• Hjælp til konstruktiv regulering af følelser

• Træning i at mestre og udsætte behov



Håndtering af afhængighed 3

Arbejde med vedligeholdende faktorer

• Skam

• Lavt selvværd

• Skyld

• Co-afhængighed



Håndtering af afhængighed 4

• Registrering af højrisikosituationer

• Udarbejde og implementere alternative strategier i 
disse situationer, fx ring til en ven

• Finde alternative strategier

• Delmål

• Håndtering af tilbagefald

• Huskekort - krisekort



Håndtering af afhængighed 5

• Del det med nogen – bryder skam, benægtelse, 
selvforstærkende spiraler

• Hjælpeprogrammer, fx selvhjælpsgrupper eller 
internetbaserede behandlingsprogrammer

• Forøgelse af copingstrategier, fx øvelse i at regulere 
følelsesmæssig spænding via samtale med ven, udskyde 
behov

• Arbejde med højrisikosituationer og alternative strategier til 
disse situationer



Forskel på:
Seksuel udløsning og tilfredsstillelse

• Porno kan give udløsning 

MEN

• Porno kan aldrig give seksuel tilfredsstillelse. Og derfor bliver den 
afhængighedsskabende i stedet for tilfredsstillende.

Hvorfor kan porno ikke give tilfredsstillelse?

• Fordi seksualiteten er skabt til at give kontakt, berøring, relation, nærvær, osv
mellem 2 mennesker. Det sker ikke i pornoen. 

• Der udskilles kun begrænsede mængder oxytocin ved porno. I modsætning hertil 
udskilles der meget oxytocin i den gode kontakt og i den kropslige kontakt. 



Oplæg til samtale

• Hvad var det vigtigste du hørte eller kom til at tænke på i forbindelse med 
oplægget?

• Tal om de vedligeholdende mekanismer i afhængigheden/uønsket 
sexadfærd

• Del gerne erfaringer med hvad der kan være hjælpsomt når der er 
afhængighed/uønsket sexadfærd





• Mange som oplever problemer med porno tror de er skabt med større 
seksuel lyst/behov eller at det er seksualiteten, som er et problem

MEN

• Ikke afhængig af sex – men afhængig af VIRKNINGEN af seksuel adfærd

• Porno udløser særligt:

• Dopamin – velvære og behag. Belønningshormon

• Endorfiner – kroppens eget smertelindrende stof





Familiebaggrund 1

Undersøgelse af 75 tidligere seksuelt afhængige:

• 80 % havde forældre hvor mindst en af forældrene havde en eller anden 
form for afhængighed, heraf 36 % seksuelt afhængige

• I 40 % var mindst en af forældrene afhængige af stoffer

• For 36 % gjaldt at en eller begge forældre var seksuelt afhængige

• For 33 % gjaldt at mindst en af forældrene havde en spiseforstyrrelse

• I 7 % af tilfældene var den ene forældre ludoman

Lignende fordelinger er fundet i større undersøgelser 



Familiebaggrund 
Carnes undersøgelse af 900 seksuelt afhængige i 1991

• 80 % havde forældre hvor mindst en af forældrene havde en eller anden 
form for afhængighed, heraf 36 % seksuelt afhængige

• 82 % havde havde været udsat for seksuel misbrug i barndommen

• I nogle familier var der ikke noget egentlig overgreb men en række andre 
dysfunktioner, såsom

• Forældres åbenlyse seksuelle samvær

• Seksuelle kommentarer til børnene, fx vedr. udseende

• Manglende ret til privatliv, fx på badeværelse

• Følelsesmæssige svigt

• Forvrængede forhold til sex, fx tabuisering, væmmelse


