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Indledning
Vi mennesker er seksuelle væsner, fra vi bliver født, og til vi
dør. Seksualitet, kærtegn og nærhed mellem mennesker er
et grundlæggende behov og en vigtig del af livet. Allerede
mens barnet ligger som foster i moderens mave, kan man
på scanningsbilleder se, at barnet berører og kærtegner
sig selv på kønsorganerne. Helt små børn berører ofte ugenert deres egne kønsorganer som et tegn på lyst.
Når børn kommer i puberteten og kroppen begynder at
ændre sig, bliver mange mere blufærdige og ”private” i
forhold til egen krop.
Selvom vi lever i en stærkt pornofikseret tid, er de fleste i
virkelighedens verden ikke vant til at se hinandens nøgenhed, og mange børn er blufærdige i forhold til deres egen
nøgne krop.
I sundhedsplejerskernes og lægens daglige arbejde med
at rådgive og vejlede unge omkring prævention og andre
emner om sund og sikker sex, møder vi mange spørgsmål.
Her i bogen har vi samlet nogle af de hyppigst stillede
spørgsmål med efterfølgende korte svar.

Når du kaster dig ud i kærlighedslivet…
Pas på dig selv og dine medmennesker.
Dyrk sikker sex - beskyt dig med kondom og HPV vaccination. Skulle
uheldet være ude, er det en god idé at søge læge. Din læge og din
skolesundhedsplejerske vil kunne give dig gode råd og vejledning,
hvis du er i tvivl om noget i forhold til sund og sikker sex
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Hvordan føles det at være
forelsket?
Hvis man er forelsket i et andet menneske, er man
sjældent i tvivl om, hvornår det sker, for man kan
stort set ikke tænke på noget som helst andet,
mens det står på. Forelskelse er en fantastisk del af
livet, som sætter gang i rigtig mange positive processer i hjernen og i hele kroppen. Du går nærmest
i en drømmeverden, føler ofte et enormt overskud
og er i super godt humør. Du ser næsten kun det
positive hos den person, du er forelsket i. Forelskelser kan udvikle sig til ægte kærlighed, venskab
eller fjendskab. En forelskelse kan komme pludseligt og forsvinde lige så brat, som den kom. Man
kan derfor let ryge helt ned i kulkælderen og være
meget ked af det og føle sig dybt såret, hvis forelskelsen og kærligheden ikke er gengældt. Nogle
gange forelsker man sig desværre i den forkerte,
det kan være din vens kæreste, og det sætter ofte
et godt venskab på en alvorlig prøve, og kan ende
med, at du bliver nødt til at vælge mellem venskab,
og den du er forelsket i.

At have en kæreste eller bare
en god ”bolleven”?
At være kærester er noget, man bliver enige om at
være. For nogle er det nok at være ”holde i hånd
kærester”, hvor man bare er sammen og måske
kysser og kæler for hinanden, mens det at være

Forelsket
Du er i en
drømmeverden,
føler et enormt
overskud og er i
super godt humør
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kærester for andre handler
om at have et seksuelt forhold helt fra begyndelsen.

”Bolleven”
Et mindre forpligtende
forhold, hvor man kan
være nysgerrig og
eksperimenterende
med sin seksualitet

Nogle er ”bollevenner” –
det vil sige et mindre forpligtende forhold – hvor
man kan være nysgerrig og
eksperimenterende med sin
seksualitet, og på den måde
får udlevet og afprøvet nogle
af sine seksuelle fantasier og
drømme, men hvor der ikke er
så dybe følelser på spil mellem
parterne.
Der findes ingen manual på,
hvordan man er kærester sammen, men det vigtigste er, at begge parter er
enige om, hvordan spillereglerne er i jeres kæresteforhold, så man undgår at såre hinanden følelsesmæssigt.

Hvad med porno?
En stor undersøgelse blandt unge (Ung 2006) viser,
at 99% af alle drenge fra 12 år og opefter har set
porno. Næsten alle drenge accepterer og snakker
åbent med hinanden om porno, mens mange piger forholder sig mere skeptiske.
Porno kan for nogle drenge være god underholdning, og mange siger, at de bliver inspireret af at se
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porno. Porno er lavet for at underholde og gøre dig
seksuelt opstemt. De kvindelige pornomodeller er
måske glatbarberede på kønsdelene og har ofte
fået forstørret deres bryster med silikoneimplantater, så deres bryster er store som kuglerunde meloner, mens mange af de mandlige pornomodeller er
voldsomt muskuløse og virker stærkt dominerende
i forhold til de kvindelige pornomodeller.
Porno er ren fiktion, og du må derfor forholde dig
kritisk, til det du ser, fordi seksualitet i virkelighedens verden er langt mere nuanceret og følsomt.

Porno
må derfor forholde
dig kritisk, til det du
ser. Seksualitet
i virkelighedens
verden er langt mere
nuanceret
og følsomt

Hvordan ser piger ud?
I puberteten begynder kroppen at ændre sig. Det
varierer lidt, hvornår man kommer i puberteten. Pigerne er som regel før på den end drengene. Forandringerne styres af hormoner i kroppen.
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1. Livmoder

1. Venusbjerget

2. Skeden

2. Klitoris

3. Endetarmsåbning

3. Urinrøret

4. Blæren

4. De ydre kønslæber

5. Urinrøret

5. De indre kønslæber

6. Indre kønslæber

6. Skedeåbningen

7. Ydre kønslæber

Skeden
Pigens skede er, ligesom penis, en variabel størrelse, det vil sige, at den udvider sig i dybde og
omfang i forbindelse med, at pigen er seksuelt opstemt, og på den måde er der god plads til penis
inde i skeden.
Skeden indretter sig efter størrelsen på penis og
derfor er det hverken penis længde eller tykkelse,
der afgør, om et samleje føles godt og rart.
Det er meget vigtigt, at pigen er seksuelt opstemt
og ”klar”, det vil sige, at hun skal være godt våd i
og omkring skeden, ellers kan det være smertefuldt og vanskeligt at trænge ind i forbindelse med
samleje. Pigen får ofte lyst til sex ved et godt forspil
med kys og kærlig berøring af særligt erogene zoner
på kroppen.
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Erogene zoner
Er særligt følsomme steder på kroppen, for eksempel
mund, ører, hals, mave, hænder, inderlår, brystvorter,
baller, anus, testikler, penishoved og klitoris

Hvad er klitoris og hvor sidder
den?
Klitoris er et af pigens mest erogene zoner på kroppen, det vil sige et meget seksuelt følsomt punkt
for pigen. Klitoris kan sammenlignes med drengens
penishoved, som også er et meget følsomt sted.
Klitoris sidder gemt, der hvor de 2 indre kønslæber mødes foroven i pigens skede. Se figuren af
kvindelige kønsorganer. Klitoris er på størrelse med
en lille ært. Den kan være svær at finde, da den er
dækket af et lille stykke forhud. Når pigen er seksuelt opstemt, fyldes klitoris med blod, svulmer op
og bliver hård. Samtidig bliver pigen våd i og omkring skedeindgangen, hvorved det bliver lettere
for penis at trænge ind i skeden.

Hvordan ser
drenge ud?
Som ung fyr har dine kønsorganer to formål
1. At få børn
2. At kunne nyde sex
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De ydre kønsorganer kan ses og mærkes. De indre
kønsorganer forbinder pungen med penis.
1

1. Sædleder
1. Sædleder
2. Sædblære
2. Sædblære
3. Endetarmsåbning

2

3. Endetarmsåbning
4. Blærehalskirtel

4. Blærehalskirtel
5. Pung
6. Testikel
5. Pung
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7. Urinrør
6. Testikel
8. Penis

7. Urinrør
8. Penis
8

7

6

5

4

Penis
Penis er en af de kropsdele, som ændrer sig allermest i løbet af puberteten. Ligesom testiklerne
vokser, når drengen begynder at komme i puberteten, så vokser penis også i størrelse, og huden på
penis bliver ofte mørkere.
På bagsiden af penis og videre ned over pungen
kan du se en tynd linje, som oprindeligt stammer
fra dengang, hvor dine kønsorganer blev dannet i
fostertilværelsen.
Under penishuden kan du se nogle snoede blodårer, som bliver ekstra tydelige, når du har rejsning.
Penis består af tre svulmelegemer, som fyldes med
blod og får penis til at rejse sig og blive stiv, når
drengen er seksuelt opstemt.
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Testiklerne
Er et meget ømt sted hos drenge. I testiklerne dannes cirka 1.000 sædceller pr. sekund, så der er virkelig tryk på ”kedlen”!
I hver sædudløsning kan der være op mod 100 millioner sædceller, og der skal kun én eneste sædcelle til at befrugte et æg og dermed gøre en pige
gravid. De fleste sædceller går til grunde undervejs, så derfor skal der være rigeligt med sædceller
i hver eneste udløsning. Sædceller kan holde sig
levende i op mod 4-5 døgn inde i pigens livmoder.
Testiklerne er beskyttede af pungen, som hænger
udenfor kroppen (se figuren af mandlige kønsorganer), og det er ret genialt, for sædceller trives
allerbedst, når de er lige lidt under normal kropstemperatur.

Hvad er en normal penisstørrelse?
Noget af det, der optager rigtig mange drenge og
unge fyre, er deres penisstørrelse. Penis udseende
og størrelse er meget forskellig fra mand til mand.
Din penis vil altid se mindre ud, når du ser den oppefra, end hvis du ser den fra siden for eksempel i
et spejl.
Har du en lille penis, skal du vide, at den vokser sig
større i forbindelse med rejsning, end en længere
penis vil gøre.

I forbindelse med
rejsning
er penis normalt mellem 12-18 cm lang og
ca. 8 cm i omkreds
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En penis i slap tilstand er i gennemsnit cirka 5-12
cm lang, og nogle kan være mere krumme end
andre. I forbindelse med rejsning er penis normalt
et sted mellem 12-18 cm lang og cirka 8-12 cm i
omkreds.

Hvad vil det sige at have rejsning?
Drenge kan have rejsning flere gange i løbet af
dagen, og det kan ske på de mest ubelejlige tidspunkter – det kender du sikkert!
Rejsning er helt uforudsigeligt, og drenge kan ikke
selv styre, hvornår det sker. De fleste unge fyre har
prøvet at vågne med ”stådreng” og ”våde drømme” det vil sige sædudløsning i løbet af natten.
Sædudløsning begynder ofte i 13 - 14 års alderen,
når puberteten starter, og herefter vil testiklerne
danne sædceller resten af livet.

Hvorfor er der drenge, som ikke
kan få rejsning?
Nogle unge fyre oplever, at de mister rejsningen, så
de ikke er i stand til at gennemføre et samleje. Dette
kan skyldes præstationsangst, men det kan også
skyldes, at man er træt, uoplagt og ukoncentreret,
for eksempel hvis man er stærkt påvirket af alkohol.
Er du meget fokuseret på at være den perfekte el-
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sker, så kan det hele også let gå i
”fisk”, og du kan risikere at miste
gejsten og rejsningen midt i kampens hede. I sådan en situation
vil det være en god ide at snakke
åbent med din partner omkring
dit problem.

Hvad betyder onani?
Onani betyder at kæle for sig selv på såkaldte erogene zoner, det vil sige på de særlige følsomme
steder på kroppen. Man kan onanere på flere forskellige måder, men mange fyre fortæller, at de
onanerer ved at stimulere penishovedet og selve
penisskaftet, imens de har seksuelle fantasier; for
eksempel samtidig med at de ser porno. Onani ender ofte med sædudløsning og giver en følelse af
kildrende velvære og muskelsammentrækninger,
som begynder i underlivet og breder sig ud over
resten af kroppen. Det hedder også at ”komme”
eller at få en orgasme.
Onani er en bekræftelse på indre seksuelle energier og drifter i kroppen. Onani kan være en god
måde at udforske din egen krop og seksualitet,
og du kan ikke ødelægge din sædkvalitet ved at
onanere. Samtidig kan det være med til at tage det
seksuelle tryk, hvis det i perioder bliver for stort.
Lysten til at onanere er individuel fra person til person, og mennesker har forskellige blufærdigheds-

Mange fyre gør det
ved at stimulerer
penis -skaft og hoved
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grænser, som man selvfølgelig skal respektere. Det
er vigtigt, at du finder din egen private måde at
udforske din seksualitet og din krop på.

Hvad er præsperm?
I det øjeblik du bliver seksuelt opstemt, vil der
komme lidt klar gennemsigtig væske, som flyder
ud fra penis – det kan du ikke selv kontrollere. Nogle kalder det for glædestårer eller præsperm, og
væsken kan indeholde levende sædceller. Derfor er
det nødvendigt, at du beskytter dig med kondom
helt fra begyndelsen.

Hvordan føles en orgasme?

kan være kraftig andre gange mere
afdæmpet.
Det afhænger
af hvor seksuelt
opstemt du er

En orgasme kan føles på forskellige måder fra gang
til gang, uanset om man er mand eller kvinde. Orgasmen kan være kraftig som et festfyrværkeri, andre gange er den mere afdæmpet. Det afhænger
blandt andet af, hvor seksuelt opstemt du er, og
hvornår du sidst har haft udløsning.
Hos mænd kommer der sammen med orgasmen
som regel altid en sædudløsning. Mængden og
konsistensen af sæd kan være forskellig fra gang til
gang, afhængig af hvor seksuelt opstemt du er, og
hvornår du sidst har haft sædudløsning.
Hos nogle kvinder kan der i forbindelse med en orgasme komme en klar væske ud af urinrøret – dette
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er ikke urin, som mange tror, men et rent, vandigt
sekret, som dannes i to små kirtler lige under urinblæren. Det kaldes også for kvindelig udløsning.
Det er ikke alle piger/kvinder, der kan opnå orgasme på denne måde.

Hvorfor har nogle drenge for
tidlig sædafgang?
En del unge fyre fortæller, at de oplever for tidlig
udløsning. Årsagen er som regel, at man er meget
seksuelt opstemt og bare slet ikke kan holde ”trykket” tilbage.
Hvis du oplever, at du kommer for hurtigt, næsten
hver gang du har sex, så kan det skyldes umodenhed i nogle af de reflekser, som styrer din sædudløsning. Problemet kan for mange unge fyre løses
ved, at man laver en såkaldt ”start-stop-onani-øvelse”. Øvelsen går meget enkelt ud på, at man onanerer, indtil man kan mærke at udløsningen er ved
at nærme sig, derefter standser man onani-bevægelserne og koncentrerer sig om ikke at få udløsning. Dette mønster gentages flere gange, inden
du til sidst giver dig selv lov til at få udløsning. På
den måde øver du dig i at have mere kontrol over
situationen, hvis ”kanonen” har det med at gå for
hurtigt af!
Der er også den mulighed, at du vælger at bruge
et lidt tykkere kondom, som er med til at nedsætte

For tidlig sædafgang
skyldes som regel,
at man er meget
seksuelt opstemt
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følsomheden i forbindelse med sex. Men du er
nødt til at prøve dig frem og finde ud af, hvad der
virker bedst for dig.

Hvad er andre former for sex?
Efterhånden som du får erfaring på det seksuelle
område, får du måske også lyst til at udforske og
udfordre dine egne grænser i forhold til din egen
seksualitet.
Mennesker er forskellige og har forskellige lyster,
når det gælder sex, og det er vigtigt at være opmærksom på dine egne og andres grænser i forhold til dette. Det er dig, der bestemmer, hvilken
form for sex du har det godt med, og det er helt
legalt at melde fra, hvis du føler din grænse er ved
at blive overskredet.
Nogle har måske lyst til at prøve oralsex, det vil
sige mundsex, mens andre tænder på at eksperimentere med andre former for sex som analsex,
det vil sige sex i endetarmen.
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Hvis du dyrker analsex, så er det vigtigt at bruge
kondom og glidecreme.
De fleste unge udtaler, at de aldrig har prøvet analsex, mens oralsex ser ud til at være mere almindeligt hos unge.
Munden er, ligesom kønsorganerne, et meget følsomt organ, og man kan bruge munden, læberne
og tungen til at kysse og kærtegne hinanden, når
man dyrker sex. Dette kaldes for oralsex.
Akkurat som man kan smitte hinanden med sexsygdomme, hvis man dyrker usikker sex uden kondom
i forbindelse med samleje i skeden, så kan man
også smitte hinanden med sexsygdomme, hvis
man dyrker analsex eller oralsex. Læs mere om dette under sexsygdomme.

Hvad er petting?
Petting betyder, at man kæler for hinandens kønsorganer, og det kan føles
mindst lige så dejligt som at gennemføre et samleje.

Seksuel orientering
Det er ikke alle, som tænder på det modsatte køn.
Omkring 5% af alle mennesker er homoseksuelt
orienteret. Særligt i ungdommen er det almindeligt at være i tvivl om sin egen seksualitet, fordi
unge oplever at føle sig tiltrukket af begge køn.

Andre sexformer
kan fx være oralsex
og analsex
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Seksuel lavalder
I Danmark er den seksuelle lavalder 15 år. Det betyder, at det er forbudt at have sex med børn, der
endnu ikke er fyldt 15 år.
Loven er lavet for at beskytte børn og unge mod
seksuelle overgreb.
En person, som er fyldt 15 år, kan derfor blive straffet, hvis han/hun har sex med en, som endnu ikke
er fyldt 15 år. Det gælder især, hvis aldersforskellen
er stor, og hvis den yngste ikke er gået frivilligt med
til at have sex.
Desuden er det forbudt at have sex med søskende,
forældre og bedsteforældre - også selv om det
sker frivilligt.

Seksuel debut
Danmark gennemsnitlig 16 år

Det er ikke tilladt for lærere, pædagoger, sportstrænere og andre personer, der arbejder med børn
og unge, at have sex med børn og unge, som er
under 18 år.
Gennemsnitsalderen for unges seksuelle debut er i
Danmark omkring 16 år.

Intimbarbering
Omkring kønsorganerne udvikler de fleste teenagedrenge en kraftig behåring. Drengen begynder
også i løbet af puberteten at få skæg og hår under
armene. Hårvæksten er bestemt af dine arveanlæg. Der findes ingen regler for, hvorvidt man skal
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barbere sine kønshår af eller ej. Det er ikke sjældent, at drenge, lige som mange piger, barberer
sig omkring kønsdelene og under armene. Hvis du
har tanker om at prøve intimbarbering, så vær opmærksom på at bruge mild
intim-sæbe uden parfume
og en ren barberskraber
samt lunken vand. Huden
er meget følsom omkring
kønsorganerne, så du kan
let få hudløshed og små
røde knopper, hvis du barberer dig omkring kønsdelene. Dette forsvinder dog
i løbet af nogle dage, og du kan eventuelt smøre
huden med en mild fugtighedscreme, hvis huden
svier og er meget rød og irriteret efter intimbarbering. Vær opmærksom på, at det på en del offentlige badesteder er forbudt at intimbarbere sig.

Penis- hygiejne
Under forhuden sidder der nogle talgkirtler, som
producerer et hvidt, klistret sekret - det som mange unge fyre kalder ”nakkeost”. Der kan også sidde
sædrester, som kan genere dig i form af lugtgener,
og det kan give irritation af huden. Det kan være
ret ulækkert - også for din kæreste. Sørg derfor for
at holde dig ren, det vil sige vask dig omhyggeligt
med mild sæbe omkring kønsorganerne, på penis
og bag forhuden – hver dag!
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Hvad er omskæring og hvorfor
gør man det?
Fra naturens side er penishovedet beskyttet af forhuden, som kan trækkes frem og tilbage. Forhuden
er fastgjort med en tynd streng på penishovedets
bagside.
I nogle kulturer i verden er der tradition for, at man
fjerner forhuden ved et kirurgisk indgreb. Det kaldes omskæring, og er et slags religiøst eller kulturelt renlighedsritual, som enten udføres, når drengen er nyfødt eller når puberteten starter. Cirka 1/3
af alle mænd i verden er omskåret.
Mænd, som er omskåret, kan få smerter i forbindelse med sex, fordi der kan opstå arvæv ved penishovedet, der hvor manden er omskåret. I nogle tilfælde kan det give blødning og smerter i forbindelse
med samleje. Omskæring kan resultere i, at fyren
kan opleve nedsat følsomhed af penishovedet.
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Hvad er forhudsforsnævring?
Hos nogle fyre kan forhuden være så snæver, at det
kan være svært at trække huden helt tilbage.

Forhudsforsnævring

I den forbindelse kan det være svært at holde sig
ordentlig ren under forhuden, og det kan være
meget ubehageligt og smertefuldt, når du har rejsning.

forældre, din skole-

Din læge er vant til dagligt at undersøge unge fyre
i forhold til forhudsforsnævring og andre seksuelle problemer, så tøv ikke med at kontakte lægen,
selvom det kan føles pinligt at skulle undersøges
på så privat og intimt et sted.

Fyrens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med (uønsket)
graviditet
Hvis du gør en pige gravid og føler, at du ikke er
klar til at blive far, så har du, uanset om du ønsker at
vedkende dig faderskabet eller ej, altid en juridisk
forpligtelse til at være med til at forsørge dit barn,
indtil barnet er 18 år gammelt. Det gælder også,
hvis barnets mor ønsker at gennemføre graviditeten imod dit ønske, og hvis du måske ikke kommer
til at have noget med barnet at gøre.
Så husk altid at bruge kondom, så nedsætter du
både risiko for uønsket graviditet og for at blive
smittet med sexsygdomme!

Det er vigtigt, at
du taler med dine
sundhedsplejerske
eller læge, hvis du har
forhudsforsnævring.
Både sundhedsplejersken og lægen
har tavshedspligt i
forhold til de
spørgsmål, du har
om dit seksuelle
helbred
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Sexsygdomme
HPV
er virus som der
lige typer af. Nogle er
kræft-fremkaldende
mens andre HPVtyper giver kønsvorter

HPV
kan hos fyre blandt
andet give kræft i
endetarms-åbningen,
i mandlerne og i
sjældne tilfælde kræft
på penis

HPV (humant papillomavirus) er navnet på et virus, som nemt smitter ved usikker sex og intim
kontakt. Det er en meget almindelig infektion.
Næsten alle mænd og kvinder vil få infektionen
på et eller andet tidspunkt i deres liv. Nogle HPVtyper er kræftfremkaldende, mens andre kan give
kønsvorter, finger- og fodvorter. Hos langt de fleste forsvinder infektionen af sig selv, men hos
nogle bliver virus ved med at være i kroppen. De
kræftfremkaldende HPV-typer kan give celleforandringer, som senere i livet kan udvikle sig til for
eksempel livmoderhalskræft hos unge kvinder.
Hos fyre kan HPV give kræft i endetarmsåbningen, i mundhulen som for eksempel mandelkræft
og i sjældne tilfælde kan det give kræft på penis.
Man bliver nemt smittet med HPV. Hud-mod-hudkontakt omkring kønsorganerne er nok til at sprede
virus. Derfor er det en rigtig god ide at beskytte
dig med kondom, og det kan anbefales, at både
unge piger/kvinder og fyre bliver HPV-vaccineret.
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Du kan ikke mærke, hvis du er blevet smittet med
HPV. Derfor kan man sagtens have infektionen
uden at være klar over det selv. Man er dog ikke i
tvivl, hvis man har fået synlige kønsvorter. Kønsvorter er ufarlige, men kan være meget generende og
muligheden for at smitte andre er stor.

Kønsvorter er små blomkålslignende knopper,
som kan sidde enkeltvis eller i grupper i og på
kønsorganerne. Drenge får oftest kønsvorter på
penis, specielt ved forhuden og ved urinrørsåbningen, men de kan også sidde på pungen. Hos
piger kan kønsvorterne sidde på kønslæberne og i
skeden. De kan også opstå rundt om og indenfor
endetarmsåbningen hos begge køn.
Intimbarbering er efterhånden blevet meget udbredt og barbering af et område med kønsvorter
er virkelig noget, der kan sprede kønsvorterne til
de omliggende hudområder. Fra man er smittet,
til kønsvorterne kommer i udbrud, kan der gå uger
eller måneder. Der findes ikke nogen behandling
mod HPV-infektion. Man kan fjerne synlige køn-

Kønsvorter
Har du kønsvorter
er det en god
idé at blive HPV
vaccineret. Vaccinen
virker mod at få
kønsvorter igen og
virker også imod de
to hyppigste typer
HPV som kan give
kræft hos fyre
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svorter, men man kan ikke fjerne virus helt. Derfor
kan man opleve, at kønsvorterne kommer igen.
Den bedste måde at undgå HPV-infektion, hos
både mænd og kvinder, er at blive vaccineret og
huske at bruge kondom, når man har sex.

Lægen laver en
Klamydiatest ved at
undersøge din urin

Klamydia er en sexsygdom, som skyldes klamydiabakterien. Klamydia er en af de mest almindelige
sexsygdomme blandt unge i Danmark. Der ses omkring 30.000 nye tilfælde om året. Klamydia smitter
let og spreder sig især, hvis man dyrker usikker sex,
det vil sige sex uden kondom enten i skede, mund
eller i endetarmen. Det lumske ved klamydia er, at
mange er smittet uden at mærke egentlige symptomer.
Hvis man får symptomer på klamydia, vil man ofte
få hvidt eller brunligt udflåd fra urinrøret og sviende smerter ved vandladning. Piger kan også få
øget udflåd fra skeden. Nogle fyre kan opleve hævelse i pungen som skyldes betændelse i bitestiklerne, og det er derfor vigtigt at søge læge hurtigst
muligt. Lægen laver en Klamydiatest ved enkelt at
undersøge din urin, mens piger skal have podet fra
både urinrør og skedeindgang, inden lægen kan
stille diagnosen klamydia. Klamydia kan behandles
med antibiotika.
Herpes er en virussygdom, der smitter ved kontakt mellem hud og slimhinder, for eksempel ved
seksuel kontakt (”herpes genitalis”). Det 1. herpes
udbrud, efter man er blevet smittet, er ofte det
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kraftigste, og kan vare 1-3 uger, men man vil altid
beholde herpesvirus i kroppen.
Efterfølgende kan man få nye udbrud, som oftest
er af mindre styrke og varighed. Antal og sværhedsgrad af udbruddene aftager ofte med tiden.
Det typiske udbrud er rødme, svie, kløe og små
væskefyldte blærer/vabler i huden/slimhinden og
heler op i løbet af 1-2 uger. Mange udbrud er dog
”atypiske”, og kan blot vise sig ved lidt rødme og/
eller kløe/svie. Man kan også have ”udbrud” uden
symptomer, og kan derfor smitte/smittes, uden at
man ved det! Udbruddene kan behandles medicinsk med tabletter ”Aciclovir”. Jo tidligere et udbrud behandles, jo bedre effekt!
Smitterisiko kan nedsættes, men ikke fjernes, ved
brug af kondom.
Gonoré er en sexsygdom, som skyldes bakterien
gonokokker. Den smitter først og fremmest ved
usikker sex. Symptomerne er svien ved vandladning (som at tisse glasskår), udflåd og hævelse i
pungen. Du beskytter dig mod sexsygdommen
ved at dyrke sikker sex, det vil
sige brug kondom hver gang.
Hvis du bliver smittet med gonoré, skal du og din partner
hurtigst muligt i behandling
med antibiotika. Dette kræver,
at du søger læge.
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Syfilis er en sexsygdom, som skyldes en bakterie.
Du smittes med sygdommen ved ubeskyttet sex.
Symptomerne er sår på penis, kønslæber, inde i
skeden eller omkring endetarmen. Udslet på kroppen vil komme efterfølgende samtidig med influenzalignende symptomer såsom ømhed i musklerne
og feber. Derefter kan symptomerne helt forsvinde
for at blusse op igen senere. På længere sigt kan
sygdommen give alvorlige skader i hjertet og forandringer i nervesystemet og hjernen. Ubehandlet
kan syfilis være dødelig. Derfor er det vigtigt, at
man kommer til læge og bliver behandlet.
HIV/Aids skyldes et virus kaldet HIV. HIV ødelægger kroppens evne til at bekæmpe infektioner,
hvorved man får AIDS. Vi har omkring 250 nye HIVtilfælde årligt i Danmark.
HIV smitter ved usikker sex, gennem blod, skedesekret, sæd og modermælk.
HIV kan trænge igennem slimhinder og rifter, men
ikke igennem hud og lukkede sår. I ugerne efter infektionen udvikler nogle personer influenzalignende symptomer med feber. Nogle får en smule hududslæt, hævede lymfekirtler i armhulen og skridtet
eller hvidlige belægninger på tungen.
Der kan gå flere år, fra man er smittet med HIV, til
man får symptomerne. HIV/AIDS er en dødelig sygdom, hvis den ikke behandles.
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Sex og prævention hører sammen

Der findes adskillige præventionsformer for at undgå graviditet. Se eventuelt:
www.praeventionsguide.dk
Men den eneste måde du og din partner kan beskytte jer mod sexsygdomme, er ved at dyrke sund
og sikker sex, det vil sige husk at bruge kondom
hver gang. Det er især vigtigt, hvis man har skiftende sex-partnere.
Kondom

Kondom
Man kan få kondomer i alle farver, størrelser og
smagsvarianter.
Vær opmærksom på at kvaliteten af det kondom,
som du vælger, kan variere meget. Det er vigtigt
at vælge et kondom, som er kvalitetstestet og som

nedsætter risikoen
for sexsygdomme og
graviditet. Men det
virker ikke 100%,
derfor bør du overveje
HPV vaccination, for
at undgå en af de
hyppigste sex-sygdomme
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ikke er for gammelt. Tjek derfor altid udløbsdatoen
på bagsiden af kondompakningen. Kondomer kan
købes på apoteket, i Matas, dagligvarebutikker og
kan også bestilles over nettet.
Vær opmærksom på om du får vendt kondomet
rigtigt fra starten. Det er en rigtig god ide at hjælpe
hinanden med at sætte kondomet på, og det må
gerne være en del af forspillet. Sørg for at gøre det
til noget sjovt og rart sammen at få sat kondomet
på fra starten. Kondomet skal rulles helt ned til roden af penis. Sørg for at det sidder glat og er uden
luftlommer.
Når du har haft udløsning, skal du holde fast på
kondomet, når du trækker penis ud, så sæden ikke
løber ud af kondomet.
Det er vigtigt, at kondomet passer penisstørrelse,
det vil sige, at det hverken er for stort eller for lille.
På apoteket kan man købe kondomer i forskellige
størrelser, ligesom man kan få latexfri kondomer,
hvis man har gummiallergi.
Selv om du bruger kondom, er du ikke 100% sikret
mod smitte med HPV-virus, da HPV også kan sidde
omkring kønsorganerne for eksempel på pungen,
men kondomet nedsætter risikoen i forhold til at
blive smittet med andre sexsygdomme.
Derfor kan det absolut anbefales, at bruge kondom, især hvis du har forskellige sex-partnere.
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Se også: www.kunmedkondom.dk

Vaccination mod HPV
Når du bliver HPV-vaccineret, mindsker du risikoen
for at få kræft og få kønsvorter. Vaccinationen
beskytter mod de to hyppigste HPV-typer, der
er skyld i størstedelen af alle HPV-relaterede
kræfttilfælde. Vaccinen beskytter derudover
også mod de to typer HPV, som er skyld i de
fleste tilfælde af kønsvorter hos begge køn.
Når man bliver vaccineret, danner kroppen antistoffer mod HPV. Kroppens immunforsvar kan
derfor bekæmpe virus, hvis man bliver udsat for
det. På den måde undgår man at få en infektion
med HPV, som kan udvikle sig til enten kønsvorter eller i værste fald kræft.
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HPV vaccinen virker også, selv
om man har haft sex
virker uanset om du
har haft sex eller ej.
Den beskytter mod
kønsvorter og visse
kræftformer

Har man allerede haft sex, kan man stadig have
glæde af at blive vaccineret. Enten fordi man ikke
har været smittet med HPV, eller fordi man kun har
været smittet med én af de typer HPV, som vaccinen beskytter imod. Vaccinen vil også beskytte dig
mod fremtidige udbrud.

Hvordan foregår vaccinationen?
Når du bliver vaccineret, foregår det hos din egen
læge. Du skal vaccineres tre gange inden for et år,
for at vaccinen virker:
1. Besøg. Ring og aftal en tid hos din læge - allerede nu
2. Besøg. Sker ca. 2 måneder efter det første besøg
3. Besøg. Sker ca. 4 måneder efter det andet besøg

HPV vaccinen skal du have hos lægen - tal med
dine forældre om det
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Husk – din mor og far har erfaring med sex og
forebyggelse. De har selv været unge engang

Nyttige hjemmesider
www.sexfordig.dk
www.sexsygdomme.dk
www.sikkerchat.dk
www.sikkerflirt.dk
www.netdoktor.dk
www.sexlinien.dk/hpvmand
www.lbl.dk
www.praeventionsguide.dk

Som undervisende sundhedsplejersker og som privatpraktiserende gynækolog møder vi dagligt mange unge piger
og drenge, som har en række spørgsmål omkring sund og
sikker sex, herunder emner om: Kæresteliv, onani, porno,
forskellige former for sex, risiko for smitte ved usikker sex,
symptomer på sexsygdomme, brug af kondom og anden
prævention samt information om HPV-vaccination.

”Den unge mands bog om sund og sikker sex” tager udgangspunkt i de spørgsmål, som mange unge fyre stiller i
forbindelse med seksualundervisningen. Med opdateret
faglig viden og et tvist af humor, forsøger vi i bogen kort at
give svar på en række emner omkring seksualitet, som for
en del unge fyre kan være svært og grænseoverskridende at
tale med sine forældre om. Ligeledes henviser vi i bogen til
relevante websites, hvis du vil vide mere.
Mange har efterspurgt ”Den unge mands bog om sund og
sikker sex” som en pendant til ”Den unge piges bog”. Bogen er fra vores side tænkt som et supplement til seksualundervisningen i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne, ligesom bogen gerne må finde naturlig
plads på informationshylden hos privat praktiserende læger.
”Den unge mands bog om sund og sikker sex” er gratis
og kan bestilles på: infodk@spmsd.com
Sanofi Pasteur MSD ApS har finansieret trykning af denne bog
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