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64 år
nattesved
[Brev]  Jeg er en kvinde på 64 år, som er i behand-
ling med hormonpillen Kliogest. Hver aften klok-
ken 21 tager jeg en pille, og det har jeg gjort i 12 år. 
I de sidste tre-fire år er jeg begyndt at få voldsom 
nattesved. Alt er vådt og klamt, når jeg vågner. Kan 
der gøres noget ved det? Jeg har prøvet at trappe 
ud af hormonbehandlingen, hvilket er umuligt, da 
jeg så får det dårligt både fysisk og psykisk. Skal jeg 
eventuelt skifte til hormonplaster eller creme? Kan 
man skifte fra den ene dag til den anden uden pro-
blemer? Findes der eventuelt et naturmiddel eller 
andet mod nattesved? Mit BMI er ret lavt, nemlig 
18.  Blodprøver viser ikke noget unormalt. Jeg har 
også en del åndenød.

I skal simpelthen 
blive bedre til at 
snakke sammen 
om, hvad hulan 
det er, der foregår 
inde i hovedet på 
jer begge.

[Svar] Jeg kan jeg godt forstå, at 
du er ked af det. Det er aldrig rart at 
nå derhen, hvor man bare har lyst 
til at råbe af sin kæreste. Jeg tænker 
virkelig, at det her handler om kom-
munikation, og du nævner det også 
selv. I skal simpelthen blive bedre til 
at snakke sammen om, hvad hulan 
det er, der foregår inde i hovedet på 
jer begge. Hvad er det, I føler, tænker 
og oplever? I skal simpelthen i gang 
med at øve jer i at være rigtig gode 
venner igen.

Det lyder jo lidt, som om I 

begge bare går rundt med hver 

sin agenda i hovedet, og det er 

enormt uhensigtsmæssigt. Jeg 

vil virkelig opfordre dig til, at I 

får taget hul på nogle snakke 

om, hvordan I egentlig har det, 

hvad I tænker på, og hvad I sav-

ner i livet generelt, men også i 

parforholdet. Og hvad der skal 

til, for at I to bliver bedre kære-

ster sammen.

Der er intet at sige til, at du 

føler dig afvist, og at det har 

gjort, at du ikke har lyst til at 

tage initiativ til sex med din 

mand. For det VAR en reel af-

visning, du fik, og det er såren-

de at få sådan en. Problemet 

er bare, at vi ikke kan undgå at 

blive afvist i vores parforhold, 

der VIL være nogle ting, hvor 

vi ikke er ens, og hvor vores 

partner siger »nej tak«, men 

måden, man siger det på, kan 

være mere eller mindre ele-

gant. Specielt i seksualiteten er 

afvisninger ofte meget sårende, 

og jeg tænker, at det er det, du 

har oplevet. Måske skulle du 

fortælle ham, at du faktisk blev 

enormt såret ,og at det ikke var 

meningen at gå ud over hans 

grænser. Og at du gerne vil 

tale om, hvad I kan gøre for at 

gøre jeres sexliv spændende og 

aktivt igen. Livet er en lang pro-

ces, og lige nu står du overfor 

at skulle lære at tale om det, 

der er svært med din mand. Og 

jeg vil virkelig anbefale, at du 

og I går i træningslejr og bruger 

en masse krudt på kommuni-

kationen. Du kan starte med 

at downloade mit gratis kursus 

om kommunikation og e-bo-

gen Når seksualiteten driller på 

min hjemmeside. Det tror jeg 

vil hjælpe jer med nogle kon-

krete redskaber, I kan bruge for 

at kickstarte samtalerne, og I 

kan få nogle gode ideer til at få 

sexlivet på banen igen. For du 

er nødt til at snakke med ham 

og øve dig i at sige tingene på 

en god og konstruktiv måde, 

så I kan få gang i dialogerne og 

skrue lidt ned for vreden. � 

[Svar] Egentlig burde 

alle dine overgangsal-

dergener være over-

stået i din alder, og du 

burde heller ikke have 

behov for så stor en 

hormondosis. Jeg ville 

starte med at under-

søge andre årsager 

til, at du sveder om 

natten. Du bør få taget 

prøver for stofskiftet, 

sukkersyge og even-

tuelt også for tuber-

kulose – alt sammen 

sygdomme, der giver 

nattesved. Det hjælper 

ikke at skifte til creme 

eller plaster, virkningen 

er præcis den samme, 

medmindre du er stor-

ryger. � 

Alle ubehageligheder 
med overgangsalderen 
burde være overstået i 
din alder.


