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Seksualitet er så
mye mer enn
samleie
En fødsel trenger ikke å påvirke
seksuallivet, men i flere tilfeller kan
den gjøre det. 

Husk at dere har vært igjennom en
stor endring den siste tiden, både
fysisk, mentalt og sosialt. Med en baby
i hus endres døgnrytmen. Man kan
tappes for energi og følelser kan
svinge mer enn vanlig. 

Husk at seksualitet er så mye mer enn
samleie. Noen ganger kan nærhet
være vel så viktig i en krevende
hverdag. Gi hverandre en klem, et kyss
eller ligg tett inntil hverandre uten å
kjenne på et press om å oppta
seksuallivet dersom dere ikke er klare
for det. Det kommer trolig tidsnok. 

Og dersom det ikke gjør det, og
seksualiteten blir vanskelig å finne
frem til over tid - snakk med oss!



Kroppen etter fødsel
Mange er spente på hvordan kroppen vil
fungere når de skal gjennomføre samleie
for første gang etter fødsel. Vær klar over at
følelsene dine kan påvirke hvordan
kroppen reagerer. Dersom du er nervøs
kan dette forårsake spenninger i kroppen.
Bruk god tid på å skape en trygg og god
situasjon der dere begge kan slappe av og
nyte.

Etter en fødsel er det ikke uvanlig at
skjeden kan føles vid, tørr og øm, blant
annet på grunn av rifter, sting og hevelser.

Når man ønsker å gjennomføre vaginalt
samleie kan det være fint å benytte
glidemiddel, dersom skjeden føles tørr.
Husk at dersom dere benytter kondom må
glidemiddelet være vann- eller
silikonbasert, da oljebasert glidemiddel kan
ødelegge kondomet.

Det er også helt normalt med ulik grad av
lyst etter fødsel. Noen kan oppleve økende
lyst, andre kan oppleve mangel på lyst. Det
kan også være at man opplever ulik grad
av lyst i parforholdet.  Snakk med
hverandre om hva dere opplever, og
hvordan dere kan sørge for at begges
behov for nærhet og seksualitet ivaretas.

Dersom du opplever vedvarende ubehag
eller smerter i forbindelse med samleie
etter fødsel, kan du snakke med jordmor
eller lege om dette. De kan gjennomføre
en undersøkelse dersom det er behov for
det.

Bekkenbunnstrening
Bekkenbunnstrening er anbefalt både
under og etter et svangerskap. Under
svangerskapet og fødselen øker presset på
bekkenbunnen og musklene blir slappere.

I forbindelse med fødselen har sykehuset
et tilbud om veiledning rundt dette, fra
fysioterapeut.

For å finne de rette musklene for
bekkenbunnstrening kan en god øvelse
være å forsøke og stanse strålen når du
tisser, for så å slippe den igjen. 

Du kan også stå med bena litt fra
hverandre og en hånd lett plassert under
vulva og urinrør. Når du strammer
bekkenbunnsmusklene skal du kjenne at
huden heves opp fra hånden, og at den
kommer ned i hånden igjen når du slipper.
Du skal ikke presse den ned i hånden igjen,
bare slippe. 

Er du usikker på om du gjør øvelsen riktig,
spør helsesykepleier,  jordmor eller lege. 

For å finne konkrete øvelser, kan du søke
på nett etter videoer som demonstrerer 
bekkenbunnstrening.

Prevensjon
Det er mulig å bli gravid før
menstruasjonen har kommet tilbake, da
eggløsningen skjer før menstruasjons-
blødningen kommer. Det er derfor lurt å
ha tenkt igjennom ulike prevensjons-
alternativer.

De første seks ukene etter fødsel
anbefales bruk av kondom for å forhindre
infeksjon. Noen typer prevensjon kan
påvirke ammingen. Dere kan få
veiledning knyttet til prevensjon hos
helsesykepleier, jordmor eller lege.

Snakk med oss
dersom du lurer på

noe.


