
SEXLIV. Det er ikke bare
mænd, der har brug for
hjælp til sex, når ungdom-
mens famlende vildskab har
lagt sig, og nattesøvnen er
blevet en bitter nødvendig-
hed. En undersøgelse, som
Zapera har lavet for Novo
Nordisk viser, at hver anden
kvinde over 50 har problemer
med sexlivet.

»Det er hver anden kvinde,
der rammes af dette her.
Slimhinderne bliver tørre og
så gør det decideret ondt at
have sex. Det forringer deres
livskvalitet og går ud over for-
holdet,« siger gynækolog i
Rungsted Christine Felding.

Og med et stærkt stigende
antal mænd, der nu er be-
gyndt at holde potensen i
gang med Viagra, er det et
problem, der presser sig på –
manden mister nemlig ikke
lysten til sex med alderen
mere. 

»Det her er et problem, der
let kan afhjælpes, hvis kvin-
derne opsøger en læge. De får

deres gode sexliv igen,« siger
Christine Felding, der anslår,
at hver fjerde kvinde tier pro-
blemet ihjel i stedet for at
søge lægehjælp – fordi hun
skammer sig.

»Mange bruger olivenolie
eller glidecreme, men det
hjælper ikke i længden.
Mænds impotens er langt me-
re synlig. Det er ikke et tabu
at tale om Viagra. Men du
kan ikke få en kvinde til at
stille sig op og sige, at hun får
hjælp mod tørhed i vagina,«
siger Christine Felding.

Kvindernes blufærdighed
undrer seniorforsker Anne

Leonora Blaakilde, redaktør
af det videnskabelige tids-
skrift ‘Gerontologi. Aldring
og ældre’.

»Deres generation er kendt
for at føre forandringer med
sig. Det var også de kvinder,
der kæmpede for ligestil-
ling,« siger hun og tilføjer,
at det i lige så høj grad
kan være uvidenhed om
behandlingsmuligheder,
der afholder kvinderne
fra at søge lægehjælp.

»Normalt er de jo ikke ban-
ge for at få hjælp til andre
tegn på ældning, både med
plastikoperationer og medi-

cin. De færreste ved nok,
hvad man overhovedet gør
ved tørhed for neden,« siger
Anne Leonora Blaakilde. 
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04 indland Lavsæson for skilsmisser Det er sommer og dermed lavsæson for skilsmisser. Ifølge kon-
torchef i Statsforvaltningen, Ole Kirkegaard, kan det skyldes, at man af hensyn til børnene,

vælger at udskyde den svære beslutning til efter ferien, skriver Dr.dk.                METROXPRESS/HP

• Overgangsalderen afslutter kvindens evne til at føde. Gennem-
snitsalderen for den sidste menstruation er netop nu 51,6 år. 

• I denne tid falder produktionen af østrogen, og det bevirker, at
slimhinder i skede og urinrør bliver tynde, tørre, skrøbelige og
modtagelige over for infektion. 

• Gener i underlivet forårsaget af østrogenmangel kan behandles
med vaginaltabletter eller creme med en lille mængde østrogen.

Av – derfor gør det ondt

Når overgangsalderen rammer, oplever hver anden kvinde impotens

Andre aviser skriver
Hver tredje dansker
sygemelder sig med stress
37 procent af danskerne har på
et eller andet tidspunkt i deres
arbejdsliv været så stressede, at
de har været nødt til at sygemel-
de sig. Det viser en menings -
måling, hvor Capacent Epinion
for PFA Pension har spurgt 1.168
danskere om deres oplevelser
med stress. 

Kun 2 ud af 10 
kiosker snyder 
SKAT. Der er ikke så mange
ulovlige øl og sodavand i lan-
dets kiosker i dag som for tre
år siden. For tre år siden be-
slaglagde Skat ulovlige øl el-
ler sodavand i 8 ud af 10
pantkontrolbesøg. Sidste år
blev der kun i 2 ud af 10
tilfælde fundet og beslaglagt
ulovlige varer. Undersøgel-
sen peger på, at der er en di-
rekte sammenhæng mellem
Skats indsats og omfanget af
den illegale handel.        RITZAU
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Blinklys skal stoppe
spøgelsesbilister 
TRAFIK. Vejdirektoratet gør
nu et nyt forsøg for at
forebygge spøgelsesbilisme
på motorveje. På lørdag
fræses der et antal såkaldte
‘lyssøm’ ned i asfalten på
Vestmotorvejen ved rampe-
anlægget Ringsted Øst.
Lyssømmene vil komme ‘rul-
lende’ som røde blink mod
trafikanter, der kører imod
køreretningen. RITZAU

Kvinder over 50 
har ondt i sexlivet

NANA ASKOV

Studerende speeder specialet
Den 1. september sidste år tråd-
te nye regler for speciale skriv ning
i kraft, som skulle få de stude -
rende til at færdiggøre specialet
hurtigere. Det har båret frugt,
fortæller studiechef på Syddansk
Universitet Per Andersen. Indtil
sidste år var over halvdelen af de
studerende mere end et halvt år
om at skrive opgaven. I dag er an-
delen faldet mere end 10 procent. 

Fangerne skal på skolebænken
Danske fængsler er alt for dårli-
ge til at løfte tidligere straffede
ud af kriminalitet og ind i en fast
tilknytning til samfundet og ar-
bejdsmarkedet. Derfor foreslår
de radikale nu at give indsatte i
fængslerne mulighed for at tage
en erhvervsuddannelse fra dag ét
– både inden og uden for murene.


