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BAGGRUND 

Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er en forsknings- og undervisningsenhed under Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Der blev taget initiativ til forskningscentrets 

oprettelse i 2012, og det åbnede officielt som del af Klinisk Institut pr. 1. januar 2013.  

 

VISION (HVAD ØNSKER VI?) 

SeFo ønsker en kvalificeret, nytænkende og åben sexologisk fagkultur i Danmark. Vi ønsker sexologisk 

forskning, undervisning og formidling på højeste internationale niveau, ligesom vi ønsker 

evidensbaserede og kvalitetssikrede forebyggelses-, sundhedsfremme- og behandlingsaktiviteter i 

relation til seksualitet. 

 

MISION (HVORFOR ER VI HER?) 

SeFo vil bidrage til sin vision gennem udvikling og integration af sexologisk forskning, uddannelse og 

formidling. SeFo ønsker således at tilvejebringe ny viden og evidens samt at styrke den præ- og 

postgraduate sexologiuddannelse og bidrage til at kvalificere verserende fag- og folkelige 

seksualitetsdebatter.  

SeFo ønsker at bidrage til et rummeligt og innovativt forsknings-, undervisnings- og 

behandlingsklima og vil møde kolleger, studerende, patienter, presse og almen offentlighed med 

åbenhed og samarbejdsvilje. Det er målsætningen, at SeFo i perioden 2013-18 skal udvikle sig til 

Danmarks førende sexologiske forsknings- og formidlingscenter, ligesom centret vil stå som en stærk 

sexologisk aktør i Norden med samarbejdsrelationer i mange lande.   

 

INTERESSEFELTER 

SeFo varetager forsknings-, undervisnings- og formidlingsopgaver med relation til menneskelivets 

seksuelle fænomener, herunder seksuel funktion, adfærd, identitet og sundhed. SeFo har en åben tilgang 

til det sexologiske felt og interesserer sig for en bred vifte af basale og kliniske problemstillinger. Der 

lægges vægt på synergi mellem natur-, samfunds- og humanvidenskabelige traditioner og perspektiver.  
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FORSKNING 

SeFo interesserer sig principielt for alle typer seksualvidenskabelig forskning. Det gælder fx 

udforskningen af seksuel adfærd, identitet og livsstil, seksuel funktion og dysfunktion, seksualitetens 

rolle ved somatisk og psykisk sygdom/funktionsnedsættelse, udbredelse og konsekvenser af seksuelle 

overgreb, udviklingstendenser i køns-, krops- og seksualitetskulturen, seksualfysiologi samt udvikling og 

evidensbasering af forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering. Som eksempler på 

potentielle forskningsområder kan nævnes:  

 

1) Kliniske problemstillinger  

* Effekten af sexologisk intervention  

* Seksualitetens betydning ved kroniske sygdomme som kræft, herunder kortlægning af 

”hverdagssexologisk” praksis i det danske sundhedsvæsen 

* LGBT-personers møde med sundhedsvæsnet og LGBT-fagfolks arbejdsrelaterede trivsel 

* Følger af seksuelle overgreb  

* Seksualitet og aldring 

* Graviditet, fødsel og seksualitet 

 

2) Folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger  

* Sammenhængen mellem seksualitet, livsstil, sundhed og trivsel 

* Seksuel forebyggelse og sundhedsfremme blandt unge, herunder effekten af seksualoplysende tiltag 

* LGBT-personers seksuelle levevilkår, livsstil, trivsel, sygelighed og mortalitet 

* Ældres seksuelle forhold og udfordringer  

* Udbredelse og konsekvenser af seksuelle overgreb 
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3) Seksualfysiologiske problemstillinger 

* Kroniske smertetilstande og seksualitet 

* Genital nerveskade ved diabetes 

* Udvikling af nye diagnostiske metoder inden for sexologien 

 

4) Humanistiske problemstillinger 

* Sexologiens videnskabsteori og metodologi 

* Aspekter af seksualitetens, kønnets og kroppens historie, kultur, sociologi og filosofi    

 

UDDANNELSE 

SeFo påtager sig et bredt spektrum af præ- og postgraduate undervisningsopgaver, klinisk vejledning og 

supervision inden for det sexologiske fagområde. Internt på Aalborg Universitet er centret ansvarligt 

for den sexologiske grunduddannelse af læge- og folkesundhedsstuderende. Der tilbydes desuden 

opgavevejledning, ligesom der på lægestudiet arbejdes for et valgfrit kursus i sexologi med fokus på 

mere specielle aspekter af fagets teori, klinik og metode. Hertil kommer, at SeFo i nogen grad står til 

rådighed for undervisning, vejledning, censur og eksamination på studier uden for Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultets regi. På længere sigt stiles der mod etablering af ph.d.-kurser og 

forskeruddannelsesforløb inden for det sexologiske felt.  

Endelig har SeFo i samarbejde med studieledelsen ansvaret for planlægning, koordinering 

og afvikling af masteruddannelsen i sexologi ved Aalborg Universitet. Masteruddannelsen er den første 

universitetsforankrede uddannelse inden for det sexologiske felt i Danmark, og den har til formål at 

kvalificere professionelle til at varetage borgernært arbejde med ”hverdagssexologisk” rådgivning, 

udredning og behandling. Derudover vil uddannelsen give færdigheder inden for folkeoplysning, 

forebyggelse og sundhedsfremme samt basale forskningsmetodikker inden for det sexologiske område. 

Der henvises til studieordningen for yderligere detaljer. 

Uden for Aalborg Universitets regi tilbyder SeFo, så vidt det er muligt, præ- og 

postgraduat sexologisk kvalificering og vejledning. 



[5] 
 

FORMIDLING 

SeFo vil løbende bidrage til den faglige og folkelige debat vedrørende seksualitet og tilgrænsende 

områder, herunder samarbejde med medierne samt tilbyde oplæg, foredrag og andre 

oplysningsaktiviteter inden for centrets kompetenceområder. Desuden vil SeFo’s faglige team forestå 

udgivelse af faglitteratur og lærebogsmateriale. Endelig vil SeFo deltage i, være medarrangør af og selv 

afholde sexologiske møder, kurser, netværksaktiviteter, seminarer, workshops og egentlige konferencer 

på såvel nationalt som internationalt plan. 

 

KLINIK 

Sexologisk Center er en selvstændig afdeling under Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien i Region 

Nordjylland. Der stiles mod et løbende udviklings- og forskningssamarbejde mellem klinikken og 

Sexologisk Forskningscenter, og klinikkens ledende overlæge bidrager som klinisk lektor til 

uddannelsen af master- og medicinstuderende.  

 

ORGANISATION 

SeFo’s faglige kerne består ultimo 2016 af en professor (Christian Graugaard), en adjungeret professor 

(Morten Frisch), en lektor (Birgitte Schantz Laursen), en klinisk lektor (Astrid Højgaard) samt en 

postdoc-forsker (Ellen Moseholm Larsen). Hertil kommer associerede fagpersoner fra øvrige institutter 

ved Aalborg Universitet, Sexologisk Center samt eksterne forskningsinstitutioner. Disse deltager efter 

aftale i SeFo’s forsknings- og formidlingsaktiviteter samt i løbende møder. Der henvises til 

organisationsdiagrammet nedenfor.  

Den tilknyttede lektor fungerer som SeFo’s daglige leder med det primære ansvar for 

intern og ekstern kommunikation, administration og økonomi samt koordinering af fundraising-, 

undervisnings- og forskningsaktiviteter. Den tilknyttede professor har ansvaret for SeFo’s 

undervisnings- og forskningsaktiviteter.   

SeFo er hjemmehørende på Klinisk Institut, Aalborg Universitet med satellitfunktion ved 

universitetets campus i København.  
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Organisationsdiagram 

 

FINANSIERING 

SeFo’s faste stab finansieres af Klinisk Institut. Der søges løbende private og offentlige fondsmidler 

med henblik på igangsættelse af konkrete udviklings- og forskningsprojekter, herunder ph.d.- og 

postdoc-forløb.   

 

SAMARBEJDER      

SeFo er forankret på Aalborg Universitet, men det er hensigten at opbygge et bredt netværk af 

samarbejdsrelationer med sexologiske fagmiljøer og andre relevante interessenter i og uden for 

Danmark (se organisationsdiagrammet). Desuden samarbejdes der om konkrete projekter med 

videregående uddannelsesinstitutioner, sundhedsfaglige organisationer samt sygehusafdelinger, 

praktiserende speciallæger og almen praksis. 

 

Godkendt ved opstartsmøde i Aalborg den 26/11 2012. Lettere revideret i sommeren 2014. Revideret efter aftale med 

institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj den 14/10 2016. 


