
Tabuer giver grobund for uvidenhed, myter og for-
domme, som igen er med til yderligere at forstærke ta-
buet. Det er en ond cirkel, som kun kan brydes ved god
rådgivning og faglig information.
     I 2008 viste en Megafon-undersøgelse gennemført i
anledning af tiåret for Viagra, at uvidenhed og for-
domme om rejsningsproblemer trives i bedste velgående
blandt danskerne. Det skyldes tabu, og der er brug for
mere åbenhed om emnet, hvis fordommene skal manes i
jorden, vurderer ekspert. Siden før Kristi fødsel har rejs-
ningsproblemer udgjort et problem for mange mænd.
Det er et emne, der alle dage har været omgæret af my-
stik og myter, og ifølge Megafons undersøgelse florerer
fordommene fortsat. For eksempel er næsten halvdelen
af danskerne i tvivl om, hvorvidt man kan få rejsnings-
problemer af at gå med mobiltelefon i lommen! Og
selvom de fleste nok vil mene, at der er sket meget, siden
man i det 17. århundrede troede, at rejsningsproblemer
skyldtes hekseri og kunne kureres ved at tisse gennem
nøglehullet til den kirke, hvor man var blevet gift, er
mere end hver tredje dansker stadig i tvivl om, hvorvidt
man får problemer med potensen af at onanere. 

Tabu giver grobund for fordomme 
Ifølge Christian Graugaard, læge og tidligere formand
for Sex & Samfund, skyldes uvidenheden, at rejsnings-
problemer stadig er et tabubelagt emne, på trods af at
det er et ganske udbredt problem, og hver anden dan-
ske mand over 40 år har oplevet rejsningsproblemer i
større eller mindre omfang. 
     Der er sket en gradvis aftabuisering af rejsningspro-
blemer, siden Viagra kom til for 10 år siden, simpelthen
fordi det er lettere at tale om, at man har et problem,
hvis der findes en løsning. Men det er stadig et tabube-
lagt emne, og tabuer giver grobund for uvidenhed,

myter og fordomme, som igen er med til at forstærke
tabuet. Det er en ond cirkel, som kun kan brydes, hvis
vi bliver bedre til at tale åbent om seksualitet og seksu-
elle problemer, forklarer han. 

Rejsningsproblemer rammer også kvinder 
Megafon-undersøgelsen viser også, at hele 16% mener,
at rejsningsproblemer primært er mandens problem.
Ifølge Ellids Kristensen, sexolog på Rigshospitalets 
Sexologiske Klinik, går rejsningsproblemer dog ikke
kun ud over manden, men også kvinden i forholdet. 
’Mange kvinder tror fejlagtigt, at mandens rejsnings-
problemer skyldes, at han ikke elsker hende længere
eller ikke finder hende tiltrækkende. Derfor er det vig-
tigt at tale sammen om det, da man ellers risikerer at
glide fra hinanden’, forklarer hun. 

Sex også vigtigt for seniorer 
Undersøgelsen viser også, at hver femte tror, at sex ikke
længere er så vigtigt i parforholdet, når man bliver
ældre. Men sådan forholder det sig ifølge sexolog Ellids
Kristensen langt fra. 
     ’Sex betyder meget for parforholdet, også når man
kommer lidt op i årene, og for mange mennesker er sex
den lim, der er med til at holde parforholdet sammen.
Undersøgelser viser, at næsten ¾ af de 57-64-årige og
over halvdelen af de 65-74-årige er seksuelt aktive, og
at de fleste ældre ser seksualitet som en vigtig del af
deres liv’, forklarer hun og fortsætter: 
     Hvis begge parter har lyst til sex, men det ikke kan
lade sig gøre på grund af rejsningsproblemer, kan det
gå ud over livskvaliteten. 
     Potensmedicin har siden 1998 hjulpet over 35 millio-
ner mænd verden over med at få rejsningen tilbage. I
Danmark er ca. 42.000 mænd i behandling. 
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udvidenhed og fordomme om 

rejsningsproblemer 

trives i bedste velgående

Nu vi er ved
tabuerne... 
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