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Den allmennpraktiserende legen er den første innenfor helsevesenet som de fleste
kontakter angående et seksuelt problem. Målgruppen er derfor spesielt allmennleger, men
også leger med andre spesialiteter.

Boken gir en bred innføring og forståelse i sexologi som en tverrfaglig profesjon. Forfatterne
sier at de i denne 3. utgaven legger mer vekt på det biopsykososiale perspektivet som
grunnlag for sexologisk forståelse. Jeg har lest den 2. utgaven tidligere og ser dette poenget.

Gjennom 18 kapitler gir forfatterne oss et spennende perspektiv i sexologiens historie. Den
forteller oss om PLISSIT-modellen som beskriver de ulike nivåene du kan forholde deg til og
behandle seksuelle problemer på. Den seksuelle responssyklusen blir forklart. Seksualitet
og aldring blir mer og mer relevant, og som forfatterne sier er de eldre en sammensatt
gruppe med ulike problemstillinger.

Jeg mener vi leger i for liten grad har vært opptatt av seksuelle bivirkninger av ulike
medikamenter. Dette blir gjennomgått på en oversiktlig måte av forfatterne. Det samme
gjelder ulike sykdommer og kroniske tilstander som kan påvirke seksualiteten.

Det gis en grundig innføring i seksuell funksjon og dysfunksjon, noe jeg merker jeg har mye
igjen for i forholdet til mine pasienter etter at jeg selv tok utdanningen i sexologi. Almås &

https://tidsskriftet.no/


Sexologi for allmennlegen | Tidsskrift for Den norske legeforening

Benestad forteller oss hvordan vi kan utrede ulike seksuelle utfordringer. Et kapittel vies
seksualterapi, der målsettingen er å bistå klienten med klarlegging av seksuelle behov og
bidra til å finne en løsning som er tilfredsstillende så langt det er mulig.

Kjønnsinkongruens forklares, og seksuell tiltrekning og seksuelle tenningsvariasjoner er
andre og viktige temaer som gis oppmerksomhet i denne 3. utgaven.

Som spesialist i allmennmedisin ser jeg helt avgjort at denne boken kan være verdifull for
oss allmennleger. Det gis konkrete forslag til rådgivning og terapi for ulike seksuelle
utfordringer eller problemstillinger. Etter min mening fungerer den også bra som et
oppslagsverk dersom man ikke har tenkt å lese boken fra a til å.
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