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1. Mötet öppnades och ordförande John hälsade välkommen. 

2. Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes. 

3. Kvällen till ära var lite ovanlig då vi inte hade bara en föreläsare utan tre, varav två våra 
lokala kändisar: The Sedvallsons! Såväl Göran som Barbara var dock betydligt tystare än 
vanligt, och för snacket stod mestadels deras samarbetspartner och handledare på 
Sexologiska mottagningen sedan många år; Torvald Höjerback, psykiater och sexolog från 
Lund.  

 Inledningsvis en presentation av den Sexologiska mottagningen, där Blekinge faktiskt 
utmärker sig som den äldsta, fortfarande aktiva i landet med sina 27 år igång. 
Verksamheten tillhör organisatoriskt psykiatrin och rymmer för närvarande frånsett 
representerade doktorer även terapeut Agnes, samt när det bedrivs vulvagrupp också 
hudläkare, barnmorska och, i alla fall tidigare, gynekolog. 

Vidare gavs en översiktlig genomgång kring vad sexologi omfattar. Däribland lust och 
diverse övriga kroppsliga/sexuella funktioner, samt vilka störningar som kan ses i dessa 
sammanhang. Utrymme fick även transsexualism och könskorrigering. Det blev en klart 
ifrågasättande stämning i församlingen efter informationen att kvinnor inte har så kallad 
spontan lust. Det viskades om att det hela måste vara någon gammal freudiansk kvarleva 
och allas vår Rutger [Stjernström], som generellt var på hugget under kvällen, 
konstaterade att det hela lät såväl förvånande som sorgligt, och han verkade inte helt 
främmande för en personlig forskningskarriär inom området. Tidigare forskning hur som 
helst, har visat att sexlust hos kvinnor inte korrelerar särskilt väl med hormoner, däremot 
med veckodagar med klar tyngdpunkt för helgen. Ytterligare en dyster nyhet var att ju 
längre tid i ett stabilt förhållande, desto mindre blir partnerns sexuella attraktivitet. Rådet 
blev att aktivt hålla relationslågan tänd, så tänk på det allihop! I övrigt presenterades bland 
annat den kanske lämpligaste benämningen på det vi ofta kallar sexuellt missbruk eller 
beroende, nämligen hypersexualitet. Detta är en växande grupp på mottagningar idag och 
genom åren har man inom verksamheten sett att fokus kontinuerligt förändras, diagnoser 
kommer och går. Barbara avslutade med en genomgång av vulvovestibulit, som är ett 
svårbehandlat, multifaktoriellt och ökande bekymmer, med stort lidande för den 
drabbade kvinnan.  

Trions slutgiltiga uppmaning löd att vi inte ska vara blyga, utan våga fråga våra patienter 
och vid behov gärna hänvisa dem till Sexologiska mottagningen. På det hela taget var 
aktiviteten från auditoriet under kvällen god, så det synes väl finnas fina förutsättningar 
att tillmötesgå önskemålen, samt inte minst ska vi väl passa på att utnyttja att någon för 
en gångs skull efterfrågar våra remisser... 

Vid penna och tangentbord  Linda Thörn, KLF-sekreterare 2011 


