
Orgasmens virkning på  
kroniske smerter
– en undersøgelse om hvorvidt orgasme kan reducere smerter 
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Kan orgasmer dæmpe smerter? Det satte vi os for at undersøge, for at se, om orgasmer 
kan være et naturligt alternativ til den smertestillende medicin, som mange danske 
smertepatienter tager for at klare sig igennem dagligdagen. 

Ifølge interesseorganisationen Smerte Danmark lider over 850.000 danskere over 18 år 
af kroniske smerter1. Mange ville altså potentielt kunne få glæde af et sådant alternativ, 
hvis det findes. 

Baggrunden for undersøgelsen var en viden om, at kroppen naturligt danner bl.a. 
endorfiner og oxytocin, som f.eks. frigives under sex og orgasme. Disse stoffer kan 
virke smertedæmpende, hvorfor orgasme teoretisk set burde kunne bruges til at 
reducere smerter. 

Hvorvidt orgasmer også rent praktisk kan anvendes til smertereduktion kan vi ikke 
endeligt konkludere, men resultaterne fra vores forsøg indikerer, at de kan have en 
gavnlig effekt i forhold til at dæmpe smerter. 

Testpersonerne bestod af 40 kvinder med kroniske smerter af forskellig art.  
De fik alle udleveret en vibrator, som de blev bedt om at bruge regelmæssigt i 8 uger.
Deres smerter skyldes bl.a. fibromyalgi, migræne, piskesmæld og diskusprolaps.  
På kun de 8 uger undersøgelsen varede, oplevede testpersonerne følgende resultater: 

 77,5 % oplevede en forbedring i deres smerteniveau. 
 50 % fik større sexlyst. 
 48 % blev gladere. 

 45 % oplevede, at de sover mere, når de har brugt vibratoren.  

 40 % fik mere overskud i hverdagen. 

 38% fik højere livsglæde.  

 25 % nedsatte deres medicinforbrug.

I alt følte 75 % af testpersonerne ved forsøgets afslutning, at forsøget havde gjort en 
forskel i deres hverdag og hele 70 % af testpersonerne ville anbefale denne form for 
smertereducerende behandling til andre med smerter. 
 
 

Bemærk: Ovenstående resultater vil blive gennemgået enkeltvis i selve rapporten.

RESUMÉ
AF FORSØGET
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Det er videnskabeligt bevist, at kroppen naturligt danner gavnlige hormoner, som kan virke 
smertedæmpende. Det gælder både endorfiner, der kaldes kroppens morfin, og oxytocin, 
det såkaldte kærlighedshormon.

Endorfiner frigives bl.a. ved motion, fysisk aktivitet f.eks. sex, og ved orgasme2. 
Endorfinerne frigives i kroppens muskler og led, såvel som i områder i hjernen, der kan 
regulere smerte3. 

Den tyske smerteforsker Henning Boecker mener, at motion – på grund af de endorfiner, 
der frigives – bør kunne bruges til behandling af patienter med kroniske smerter. Han har 
desuden påvist, at endorfiner også påvirker vores lykkefølelse4. Jo flere endorfiner man har 
i kroppen, jo større følelse af eufori kan man opleve. 

Også oxytocin frigives bl.a. ved orgasme5, ligesom det også bliver det ved sex og anden 
kropslig kontakt. Ifølge den amerikanske læge Dr. Jorge Flechas6, har forskere i årevis 
vidst, at personer med migræne kunne få hovedpinen til at stoppe nærmest indenfor få 
sekunder, hvis de fik en orgasme. Man har sidenhen fundet ud af, at det skyldes de store 
mængder oxytocin, der frigives i hjernen.

Efterfølgende har studier vist, at også oxytocin, der gives intravenøst7 og nasalt8  kan virke 
smertedæmpende på migrænepatienter. På samme måde indikerer andre studier, ifølge  
Dr. Fletchas, at oxytocin også kan dæmpe smerter ved bl.a. fibromyalgi og rygsmerter i den 
nedre del af ryggen9. 

På baggrund af denne viden, mente vi, at orgasmer –  i kraft af de endorfiner og den 
oxytocin, der frigives – teoretisk set må kunne bruges til at mindske smerter. Det er dog 
meget begrænset, hvad der findes af videnskabelig forskning, som undersøger om det også 
er tilfældet i praksis. 

Faktisk fandt vi kun ét studie fra 200110, der har undersøgt orgasmers virkning på migræne 
og hovedpine. Her opnåede hele 47,8 % at deres hovedpine forsvandt helt, når de fik 
orgasme. 

Det er imponerende resultater, men da der er tale om et mindre forsøg og det blev ikke 
undersøgt, om orgasmer også kan dæmpe andre smerter, besluttede vi os for, at dette 
burde undersøges nærmere. 

BAGGRUND
FOR FORSØGET
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Vi vidste, fra et tidligere forsøg, at opnåelse af orgasme ved brug af en vibrator kan mindske 
flere af de almindelige bivirkninger forbundet med overgangsalderen11, og derfor blev vi 
nysgerrige efter at finde ud af, om brug af en vibrator også kunne reducere smerter.

Vi søsatte derfor først et pilotforsøg12 med en kronisk smertepatient, som regelmæssigt 
skulle bruge en vibrator til at opnå orgasme og notere, om hun oplevede nogle ændringer 
i sit smertemønster. Pilotforsøget indikerede, at der kan være en gavnlig effekt på smerter 
ved at bruge en vibrator og Ann-Charlotte, der deltog, formåede at reducere sit daglige 
medicinforbrug med op til 8 Panodil tabletter om dagen13. 

For at se, om det var muligt at opnå lignende resultater med en større testgruppe, iværksatte 
vi et nyt, større forsøg. Det er det store forsøg som denne rapport tager udgangspunkt i, dog 
har vi lejlighedsvist inddraget resultater fra pilotforsøget, for at sammenligne resultaterne 
mellem de to forsøg. 
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OM
FORSØGET
På baggrund af erfaringerne fra pilotforsøget, 
udarbejdede vi et nyt forsøg, hvor en større 
gruppe kvinder gennem 8 uger skulle teste, 
om regelmæssig brug af en vibrator til 
opnåelse af orgasme, kunne mindske deres 
kroniske smerter. 

Ved at bruge en vibrator som hjælpemiddel til 
at opnå orgasme fik alle deltagere teoretisk 
set ens forudsætninger for at være med, 
og det blev muligt at deltage, uanset om 
testpersonen var single eller i et forhold.  

Fra pilotforsøget havde vi erfaret, at en vibrator 
kan være en hjælp for smertepatienter, især 
på de dage, hvor smerterne er ekstra høje 
og det mentale overskud måske lavere end 
normalt. 

Ann-Charlotte fra pilotforsøget fortalte, 
at vibratoren kunne være uundværlig på 
sådanne dage, fordi den kunne bruges med 
minimal indsats. Hun kunne bare ligge og 
holde vibratoren forsigtigt ind til kroppen.

Som redskab valgte vi en Sinful Magic Wand, 
som er en kraftig, håndholdt vibrator, der 

bruges til udvendig stimulation på og omkring 
klitorisområdet og som gør det muligt at 
tilpasse vibrationernes intensitet, alt efter hvad 
man foretrækker. 

Ann-Charlotte erfarede, at hun havde brug for 
ekstra stimulation de dage, hvor smerterne var 
størst. Den erfaring tog vi udgangspunkt i, da vi 
valgte den vibrator den nye testgruppe skulle 
bruge  i  forsøgsperioden. En Magic Wand er netop 
kendt for, at den bl.a. er velegnet til kvinder, 
der har brug for kraftig eller længerevarende 
stimulation for at opnå orgasme, og med den 
vurderede vi, at testpersonerne ville have de 
bedste forudsætninger for at opnå orgasme. 

Ved at bruge denne vibrator valgte vi derfor 
også at fokusere på klitoris orgasmer, som 
er den type orgasmer de fleste kvinder har 
nemmest ved at opnå. Havde vi i stedet 
fokuseret på en anden type orgasme, f.eks. 
G-punkts orgasmer, kunne forsøget risikere 
at blive for krævende til at deltagerne ville 
fuldføre. På samme måde kunne resultaterne 
risikere at blive usammenlignelige, hvis vi 
lod deltagerne bestemme, hvilken form for 
orgasme de foretrak.

Jeg tror ikke at jeg havde fortsat forsøget, hvis det havde 
været med almindelige dildoer. Wanden er så kraftig, at du 
kan beholde alt tøjet på og så bare lægge dig ind i sengen og 
lade den klare arbejdet for dig.

Ann-Charlotte

“ “
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I løbet af de 8 uger blev testpersonerne bedt 
om at bruge vibratoren fire gang om ugen, 
eller flere, enten alene eller sammen med en 
partner. Hvor længe de brugte vibratoren, lod 
vi være op til dem, da det er individuelt, hvor 
længe man har behov for at blive stimuleret. 

Vi valgte 4 gange om ugen som udgangspunkt, 
fordi vores to tidligere forsøg indikerede, 
at jo mere man bruger vibratoren, jo større 
forandringer kan man potentielt opleve. Med 
dette udgangspunkt mente vi derfor, at det 
burde være muligt at se evt. forandringer hos 
personerne allerede indenfor 8 uger, frem for 
en evt. længere forsøgsperiode.

Under forsøget blev kvinderne bedt om at 
skrive ned, hvordan de havde det og hvordan 
deres smerter var, både før og efter de havde 
brugt vibratoren. På den måde kunne vi 
registrere evt. ændringer. 

Smerteniveauet blev registreret ud fra en 
numerisk rang-skala, fra 0 til 10, hvor 0 
er lig med ingen smerte og hvor 10 er de 
værst tænkelige smerter14. Værdierne er 
testpersonernes subjektive vurderinger 
af, hvor stærke deres egne smerter er.  

Kvinderne blev ligeledes bedt om at angive, 
hvorvidt de opnåede orgasme eller ej, for 
at kunne se, om der var forskel på en evt. 
forbedring i smerterne mellem de kvinder, der 
fik orgasme, og de kvinder der ikke gjorde. Én 
gang om ugen skulle kvinderne indsende deres 
registreringer. 

Foruden de ugentlige skemaer, fik kvinderne 
et spørgeskema, der skulle klarlægge deres 
udgangspunkt for forsøgets start, og et 
tilsvarende, der skulle klarlægge deres situation 
ved forsøgets afslutning. 

Det første og sidste spørgeskema indeholdt, 
foruden spørgsmål omkring testpersonernes 
smerter, også spørgsmål omkring deres 
skade/lidelse, evt. medicinforbrug, deres 
søvnhistorik, psykiske tilstand, generelle 
livsglæde og deres generelle vurdering af, hvor 
meget overskud de havde i hverdagen, da alle 
disse faktorer kan påvirke smertepatienter i 
deres dagligdag.

Samlet danner disse spørgeskemaer grundlag 
for resultaterne, der vil blive gennemgået 
senere i denne rapport. 

NRS-skalaen benyttes ofte 
inden for sundhedsvæsenet og 
derfor tog vi udgangspunkt i, 
at de fleste af testpersonerne 
allerede var bekendt med den 
inden forsøget. 
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For at finde relevante testpersoner til 
forsøget, lavede vi en offentlig efterlysning 
efter kvindelige kroniske smertepatienter, 
som havde lyst til at være med. Valget faldt 
på kvinder, for at vi bedst muligt kunne 
sammenligne resultaterne med vores tidligere 
forsøg. 

Fibromyalgi, giver hvert år omkring 100.000 
danskere svære smerter15. Sygdommen rammer 
primært kvinder, og det er en ag grundene til, 
at vi holdt fokus på kvinderne. Om regelmæssig 
brug af en vibrator eller et andet onani-produkt, 
til opnåelse af orgasme vil have samme effekt på 
mænd, som på kvinder, må derfor undersøges i 
et evt. efterfølgende forsøg.  

Tilbagemeldingen på vores efterlysning 
var overvældende. Vi fik langt flere 
tilkendegivelser fra kvinder, der ønskede 
at deltage, end vi havde turdet håbe på.  
I alt modtog vi næsten 250 ansøgninger om 
deltagelse, hvoraf 50 blev udvalgt. 

Ud fra ansøgningerne udvalgte vi 
testpersoner, hvis smerter og skader 
repræsenterede alle ansøgerne så godt som 
muligt. Det betyder, at bl.a. patienter med 

fibromyalgi, piskesmæld, diskusprolaps og 
migræne er stærkt repræsenteret i dette forsøg. 

Udvælgelsen blev baseret på et overordnet 
skøn, da vi ikke havde forudsætninger for 
at udvælge en testgruppe, der var statistisk 
repræsentativ. Dog mener vi, at den valgte 
gruppe er fyldestgørende i forhold til at opnå 
en indikation af, hvorvidt orgasmer kan bruges 
til smertereducering eller ej. 

Vi havde håbet at kunne sammenligne 
resultaterne for forskellige typer smerter, for at 
se om der evt. var bedre virkning på én type 
smertepatienter end på en anden. Det viste sig 
dog ikke at være praktisk muligt, da størstedelen 
af deltagerne døjede med en kombination af 
flere forskellige lidelser eller smerter. 

Ud af de 50 udvalgte, fuldførte i alt 40 
testpersoner. Selvom vi selvfølgelig gerne 
så, at alle deltagerne fuldførte, var et frafald 
forventeligt, fordi testgruppen bestod af 
smertepatienter som, i sagens natur, kan lide af 
smerter, der kan være opslidende og som kan 
påvirke både ens overskud og hvor meget man 
fysisk er i stand til. 

UDVALGTE
TESTPERSONER
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OPNÅEDE
RESULTATER

Efter de positive resultater fra pilotforsøget var vi optimistiske omkring resultaterne i dette 
forsøg og resultaterne var også langt mere postive end vi havde turde håbe.  

Det var ikke alle, der mærkede en forandring, men en størstedelen af testpersonerne kunne 
mærke en forbedring ved forsøgets afslutning, hvad enten det var i form af et reduceret 
smerteniveau eller andet, som f.eks. mere overskud i hverdagen og bedre søvn. 

Hvor mange der mærkede forandringer inden for forsøgets 8 uger, og hvor de mærkede 
forandringerne, vil blive gennemgået hver for sig i de følgende afsnit. 

Bemærk: Hvor deltagere er markeret med en stjerne (*), er fornavnet eller bynavnet ændret, 
da deltageren ønsker at være anonym. Sinful.dk er bekendt med testpersonernes rigtige 
identitet.  

Hver uge blev testpersonerne bedt om at angive, om de havde mærket en forbedring i deres 
smerter i forhold til den forudgående uge. 

I alt 77,5 % angav, at de havde oplevet forbedringer minimum én gang mens forsøget var i gang 
og 20 % oplevede forbedringer allerede i første uge. Andre oplevede, at ændringerne først satte 
ind senere i forsøget: 

Det tog dog nogle uger at nå til det punkt, hvor jeg synes at 
kurven vendte, så jeg ville råde andre til ikke at give op for 
hurtigt, hvis de skulle kaste sig over noget lignende.

Sofie, Ballerup

77,5 % oplevede en forbedring i deres smerteniveau

“ “
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Som illustreret nedenfor, var det meget individuelt, hvornår og hvor tit testpersonerne 
oplevede forbedringer i deres smerter undervejs. De grønne markeringer i skemaet viser, 
hvilke testpersoner, der mærkede en forandring uge for uge, samt hvilke uger de oplevede 
ændringerne i. 
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Samlet set har testpersonerne i gennemsnit oplevet en forbedring svarende til 1,0375 på 
smerteskalaen. Det lyder umiddelbart ikke af meget, men i praksis kan det betyde en stor forskel 
for smertepatienten og alt efter udgangspunktet, kan det betyde en stor procentvis ændring.  
Er ens smerter f.eks. på 4, vil forbedringen svare til en reduktion på over 25 %. 

Ved forsøgets opstart og afslutning, blev testpersonerne spurgt, hvordan deres smerter var, når 
de var værst og når de var bedst. Den største forbedring forekom hos Sandra fra København, 
som oplevede en gennemsnitlig forbedring svarende til 5,5 på smerteskalaen. 

Jeg troede ikke det ville gøre en forskel på mine smerter. 
Men er næsten blevet smertefri efter forsøget! Det er helt 
utroligt. Jeg har haft ondt i så mange år og så skulle der så 
lidt til!

Jannie, Skibby

Jeg havde enormt mange smerter, da forsøget begyndte og 
de er blevet meget mindre gennem forsøget.

Helle, Kalundborg

Ud af alle de gange testpersonerne samlet set har brugt deres vibrator i forsøgsperioden, er 
det i 18,6 % af tilfældene ikke lykkedes at opnå orgasme. Alligevel har flere antydet i deres 
kommentarer, at de har opnået en effekt ved at bruge vibratoren, enten i forhold til smerter 
eller afslapning, selvom de ikke fik orgasme: 

Min hovedpine blev mindre og jeg undgik migræne.

Eva, Ringe, der gik fra et smerteniveau på 4 til 3

Bedring i smerterne pga. afslappelse og varme i kroppen.

Majbritt, Fredericia*, gik fra et smerteniveau på 7 til 5

“ “

“ “

“ “

“ “
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Dog viste forsøget, at de kvinder, der opnåede orgasme, mærkede den største forbedring i deres 
smerteniveau, hvilket kan skyldes, at det er under selve orgasmen, der frigives mest oxytocin16.

Kvinderne, der fik orgasme, oplevede en gennemsnitlig forbedring svarende til 1,08 på 
smerteskalaen. Til sammenligning oplevede kvinderne, der ikke fik orgasme, en gennemsnitlig 
forbedring svarende til 0,21 på smerteskalaen.

Enkelte testpersoner i forsøget oplevede ikke forbedringer, men derimod, at deres smerter 
gennemsnitligt set blevet værre, hvilket der kan være flere grunde til:

Min generelle tilstand er blevet værre under forløbet, 
men det er ikke noget med selve forsøget at gøre. Det er 
almindeligt at min situation forværres når det bliver koldere  
i vejret og generelt svinger min tilstand meget.

Jannie, Skibby

En anden testperson oplevede, at vibratoren ikke havde nogen gavnlig effekt på hendes sklerose, 
men at den derimod var så kraftig, at hun midlertidigt fik føleforstyrrelser i kroppen. Det kan tyde 
på, at vibratoren eller denne behandlingsform ikke er velegnet til alle sygdomme eller lidelser.  

Sidst, men ikke mindst, kan der være tale om mindre uoverensstemmelser, som muligvis opstår, 
fordi det kan være svært at vurdere præcist hvilket niveau ens smerter er på. En testperson 
oplevede f.eks. at have oplevet en forværring i sine smerter, men skrev samtidig dette: 

Jeg har erfaret, at min migrænelignende hovedpine lindres 
ved opnåelse af orgasme, og nogle gange lindres også mine 
bækkensmerter.

Kristina, Aalborg

“ “

“ “
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Hvor længe testpersonerne har mærket en evt. forbedring er ikke undersøgt i dette forsøg og 
det vil derfor være oplagt at undersøge i et evt. efterfølgende forsøg. Ud fra kommentarer som 
testpersonerne har givet undervejs, tyder det dog på, at virkningens varighed er individuel: 

Jeg synes ofte at jeg havde det bedre i 5-10 minutter efter, 
men allerede efter et kvarters tid, var alt oftest tilbage som 
før. Mht. til muskelsmerter i ryggen, synes jeg at det kunne 
hjælpe lidt også i længere tid.

Elisabeth, Frederiksberg

Den periode hvor mine smerter blev mærkbart formindsket 
holdt desværre ikke så længe. Måske max 1 time. Men til 
gengæld synes jeg, at det generelle smertebillede er blevet 
bedre og at min rummelighed ift. mine smerter efter en 
orgasme er bedre og den rummelighed synes jeg varer langt 
længere end den times tid hvor smerterne var reelt mindre.

Sofie, Ballerup

Til sammenligning rapporterede testpersoner fra et amerikansk forsøg, hvor oxytocin blev brugt 
til behandling af migræne, at virkningen varede i timevis. 4 timer efter at testpersonerne havde 
fået oxytocin, angav 27 % at deres smerter var 017. 

Samme forsøg indikerede, at oxytocin har en større effekt på personer, der ikke har indtaget 
såkaldt NSAID-medicin – dvs. betændelsesdæmpende medicin uden binyrebarkhormon, som 
f.eks. Ibuprofen – inden for de sidste 24 timer18. Om dette også er tilfældet når oxytocinen 
frigives gennem orgasmer, ville være interessant at undersøge i et mere dybdegående forsøg.

“ “

“ “
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Når man har kroniske smerter, kan sex og onani være noget af det sidste man har lyst til, og 
smerterne kan dermed være direkte årsag til, at mange smertepatienter får problemer med sexlivet19. 
Dette illustreres bl.a. igennem en engelsk undersøgelse, der blevet foretaget blandt kroniske 
smertepatienter, og som viste, at 73 % havde problemer med sexlivet i et eller andet omfang20.  

Ann-Charlotte var en af de mange, hvis sexliv er blevet væsentligt forriget som følge af hendes 
smerter. Hendes smerter opstod efter en bilulykke og efter ulykken oplevede hun, at hendes 
sexlyst blev mindre og mindre21, og hun tog aldrig initiativ til sex. Det ændrede sig, efter hun 
deltog i pilotforsøget.

Og hun er ikke den eneste, hvor brugen af en vibrator har haft stor betydning for sexlivet:

Normalt når jeg har ondt er sex eller onani jo ikke liiiige det 
første der er faldet mig ind. Snarere at kravle i seng og håbe 
på det er bedre i morgen, men nu har jeg faktisk ændret 
holdning til, at det kan være et virkelig godt redskab til at 
ændre smerteniveauet og ikke mindst afslapningsgraden 
i kroppen, når smerterne gnaver og muskulaturen er helt 
overspændt af at have ondt.

Sofie, Ballerup

Hvor stor indvirkning smerterne evt. har på ens sexlyst, må formodes delvist at hænge sammen 
med, hvor kraftige smerterne er. Og det er da også forskel på, hvor stor sexlyst testpersonerne i 
dette forsøg havde, da det startede:

17,5 % angav, at de havde lidt eller ingen sexlyst. 30 % angav at de hverken oplevede høj eller 
lav sexlyst, mens 52,5 % angav, at de havde høj eller meget høj sexlyst. Alligevel oplevede 50 % 
af alle deltagerne, at deres sexlyst steg undervejs:

Min sexlyst er helt klart steget – helt vildt.

Helle, Kalundborg

Positivt overrasket over vibratorens store virkning i forhold 
til humør, sexlyst og smerter.

Sandra, København

Denne ændring kan muligvis skyldes, at det er under orgasmen der frigives mest dopamin, som 
bl.a. påvirker vores lystfølelse22.

50 % fik større sexlyst

“

“

“ “

“ “
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Når man dagligt er plaget af smerter, kan det nemt påvirke ens humør og psyke, især hvis der 
er tale om svære smerter, som giver begrænsninger i hverdagen. 

Det afspejler sig i de tilbagemeldinger vi fik ved forsøgets start, hvor 27,5 % af deltagerne 
angav, at de havde det dårligt eller meget dårligt psykisk, mens lige så mange angav, at de 
hverken havde det godt eller dårligt psykisk. 

Der er ingen tvivl om, at det kan være utroligt hårdt at indse og forholde sig til, hvilket mange 
andre smertepatienter, såvel som deres nærmeste, vil kunne nikke genkendende til. Og det var 
i håb om at hjælpe bl.a. folk i den situation, at vi lavede dette forsøg.

For langt de fleste havde forsøget en positiv påvirkning af deres humør. Ved forsøgets afslutning 
angav hele 48 % af testpersonerne, at de var blevet gladere eller mere positive efter forsøget.

Èn af testpersonerne, der angav at hun ved forsøgets start havde det dårligt psykisk, oplevede 
desværre at blive endnu mere ked af det undervejs. En af grundene til det var, at forsøget for 
alvor åbnede hendes øjne for, hvilke begrænsninger hendes smerter giver hende. Begrænsninger, 
som vel at mærke vil følge hende hver dag fremover. 

Det har været fantastisk at få bekræftet at orgasmer rent 
faktisk har indflydelse på mine smerter, og dermed også mit 
humør. Jeg har forsøgt at bruge den dagligt, og har tydeligt 
kunne mærke forskel de dage det er smuttet.

Betina, Silkeborg

Det at smerterne har fortaget sig, har gjort at mit overskud 
er større og at jeg er langt mere glad – det er en god cirkel og 
en som jeg gerne vil blive i.

Nina, Odense

48 % blev gladere

“ “

“ “
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Også Ann-Charlotte oplevede, at hendes humør ændrede sig, da hun begyndte at bruge 
vibratoren til at opnå orgasme. Hun fik mere overskud og blev generelt gladere end før forsøget 
– til glæde for både hende selv og hendes familie:

Jeg føler, jeg har mere overskud. Mine dage ser lysere ud og 
jeg ved, at jeg kan gøre andet end bare at tage piller og flere 
piller, som umiddelbart gør, at jeg bliver påvirket i negativ 
retning.

Ann-Charlotte

Jeg er ikke smertefri og bliver det aldrig, min tilstand er 
kronisk. Men efter brug af vibratoren er jeg mere afslappet 
og gladere, det hjælper meget med til at kunne holde de 
kroniske smerter ud.

Maria, Gilleleje

“ “

“ “
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For mange smertepatienter har smerter ikke kun indflydelse på deres hverdag, men også 
deres nattesøvn. Fibromyalgi er blot et eksempel på en sygdom, som for mange giver alvorlige 
søvnproblemer23. Smerterne kan f.eks. gøre det svært at falde i søvn eller give natlig uro, som 
gør det svært at sove igennem. 

Ved forsøgets start angav hele 87,5 % at de ofte led af søvnforstyrrelser af den ene eller anden 
slags, selvom flere får sovemedicin. Yderligere 5 % angiver, at de ville have søvnforstyrrelser, 
hvis de ikke fik sovemedicin.

For en stor dels vedkommende har brugen af vibratoren haft en positiv indvirkning på deres søvn.  
I alt 45 % oplevede, at de sov mere efter forsøget og flere fortæller, at brugen af vibratoren 
havde en afslappende effekt: 

Jeg har fundet ud af at jeg slapper mere af mine muskler, når 
jeg har brugt den [vibratoren, red].

Pernille, 46 år

Selv om der er nogle smerter som det ikke virker på når jeg 
bruger vibratoren (hovedpine pga. låste led) så hjælper det 
mig til en bedre søvn og DET er godt!

31-årig kvinde fra Randers

Også Ann-Charlotte, der selv døjede med søvnproblemer, mærkede en gavnlig effekt, når hun 
brugte vibratoren:

Det har en afslappende effekt på musklerne, så det 
ofte lykkes mig at sove bagefter, hvilket jeg normalt har 
problemer med. At sove er også noget af det bedste man kan 
gøre, hvis man f.eks. har migræne.

Ann-Charlotte

At testpersonerne føler sig mere afslappede og sover bedre, når de har brugt vibratoren, kan skyldes 
at der frigives endorfiner i kroppen, som udløser en følelse af behag og som gør os trætte24.

 45 % oplevede, at de sover mere, når de har      
brugt vibratoren

“ “
“ “

“ “
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Mange, der lider af kroniske smerter, bliver påvirket fysisk såvel som psykisk. Har man ondt 
hele tiden og lider man f.eks. af søvnforstyrrelser, kan det være nedslidende og påvirke både 
ens humør og følelsen af overskud i hverdagen. 

Dette må antages at være tilfældet for mange af testpersonerne i dette forsøg, for ved forsøgets 
start angav hele 72,5 % af dem, at de havde enten lidt eller intet overskud i hverdagen, 
mens yderligere 25 % angav, at de hverken havde lidt eller meget overskud i hverdagen.  
Med andre ord havde kun én, svarende til 2,5 %, en følelse af at have meget overskud i 
hverdagen.

Om det skyldes færre smerter, bedre evne til at slappe af eller sove, en kombination af disse 
eller noget helt fjerde, er uvist, men forsøget har betydet, at 40 % af testpersonerne har fået 
mere overskud i hverdagen:

Hvad kan orgasmer og større fokus på sex gøre? Jeg gik helt 
sikkert fra at være temmelig skeptisk til at blive overbevist 
om, at det har kæmpemæssig betydning for at føle mere 
overskud, energi og ikke have fokus på eventuelle smerter.

38-årig kvinde fra Holstebro

At smerterne har fortaget sig, har gjort at mit overskud er 
større og at jeg er langt mere glad – det er en god cirkel og 
en som jeg gerne vil blive i. 

Nina, Odense

40 % fik mere overskud i hverdagen

“ “

“ “
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Ligesom kroniske smerter bl.a. kan påvirke ens søvnmønster og humør, kan det også påvirke 
livskvaliteten og livsglæden. Dette kan være grunden til, at 15 % af testpersonerne ved forsøgets 
start angav, at de havde lav livsglæde, mens 52,5 % angav, at deres livsglæde hverken var høj 
eller lav. 

I løbet af forsøget oplevede 38 % af testpersonerne, at deres livsglæde steg, ligesom også  
Ann-Charlotte gjorde det, da hun deltog i pilotforsøget:

Vibratoren har givet mig fornyet livsglæde.

Ann-Charlotte

38 % fik højere livsglæde

“ “
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En stor del af testpersonerne tog dagligt medicin for at dæmpe deres smerter, da forsøget 
startede. Mere præcist var det i alt 70 %, der angav, at de tog medicin i et eller andet omfang. 

Mængden af medicin og selve medicinen var individuel, men overordnet set kunne testpersonerne 
deles ind i fire forskellige grupper, alt efter hvor meget medicin de tog: Første gruppe tog fast 
daglig medicin, mens anden gruppe tog fast daglig medicin og supplerede det med såkaldt  
“pn-medicin”26, som tages ved behov. Tredje gruppe tog udelukkende medicin ved behov, mens 
fjerde gruppe slet ikke tog medicin. Grafen nedenfor illustrerer, hvordan deltagerne fordelte sig 
i de fire grupper: 

Kvinderne, der ikke tog medicin, gjorde det, fordi medicinen giver dem bivirkninger eller fordi 
medicinen, efter eget udsagn, ikke virker på deres smerter. 

Efter forsøgtes afslutning har mange af testpersonerne oplevet ændringer i forhold til ikke bare 
smerter, humør, søvn m.m., men også i forhold til deres medicin. 

25 % af testpersonerne angav ved forsøgets afslutning, at deres medicinforbrug havde ændret 
sig. 15 % nedsatte deres forbrug af pn-medicin, mens 7,5 % nedsatte både deres forbrug af fast 
daglig medicin og pn-medicin. 

Gababentin (epilepsimedicin) har jeg reduceret med 400 mg 
om dagen.

Mette, Korsør

25 % nedsatte deres medicinforbrug

“ “
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Oxynorm (morfinpræparat) reduceret fra 40 ned til ca. 20 mg 
på døgnbasis alt afhængig af akutte smerter.

Majbritt, Fredericia

Jeg har altid taget smertestillende efter behov. Det er dog 
reduceret væsentligt – så meget, at min læge har haft ringet 
og spurgt om jeg er ok. :-) 

Nina, Odense

På samme måde reducerede Ann-Charlotte, som tidligere nævnt, sit daglige forbrug af pn-medicin 
med ned til 8 Panodil tabletter om dagen.

Fordelen ved at bruge orgasmer til at reducere smerter, i stedet for medicin, kan være, at orgasmer 
ikke giver negative bivirkninger:

Hvis jeg skal ud i at tage mere medicin, kan jeg f.eks. ikke 
køre bil, for så bliver jeg træt og ukoncentreret. Fordi 
endorfiner er kroppens egen morfin, oplever jeg ingen 
negative bivirkninger ved den her form for smertebehandling 
og det gør en stor forskel i hverdagen.

Ann-Charlotte

Sidst, men bestemt ikke mindst, stoppede én deltager, svarende til 2,5 %, helt med at tage 
medicin efter forsøget. Inden forsøgets start, tog hun op til 8 Pinex dagligt, op til 10 Diclofenac 
ugentligt, foruden Mandolgin et par gange om måneden.

“ “

“ “
“ “
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Vi kan med dette forsøg ikke definitivt kunne konkludere, at orgasmer kan reducere smerter, 
ligesom vi heller ikke kan sige helt præcist, hvor mange andre, med en eller anden form for 
smerter, der evt. ville kunne opleve en virkning med denne form for smertebehandling. 

Men forsøget indikerer klart, at orgasmer kan have en positiv virkning for smertepatienter, 
enten direkte på deres smerter og/eller på nogle af de andre faktorer, der utvivlsomt kan have 
stor indflydelse på deres hverdag, som f.eks. søvn, psyke og generel livskvalitet. 

På baggrund af resultaterne, der er gennemgået her i rapporten, følte hele 75 % af testpersonerne, 
at forsøget har haft en positiv indvirkning i deres hverdag og 70 % angav, at de ville anbefale 
brugen af en vibrator som lindring af smerter til andre.

I forbindelse med forsøgets afslutning, bad vi testpersonerne fortælle os, hvordan det var at 
være med, og hvad de synes om forsøget. 

Herunder har vi indsat nogle af deres kommentarer: 

KONKLUSION

Det har været så fantastisk at være med til jeres forsøg. Er 
næsten sluppet helt for mine smerter og effekten holder 
længere og længere. Det har virkelig betydet en masse for 
mit liv at slippe for den evige smerte og murren i kroppen.

Jannie, Skibby

Det har været lidt grænseoverskridende, men virkelig 
interessant at se og mærke forandringerne :) 

Lea, Store Heddinge

Dette resultat bør videregives til landets smerteklinikker.

Majbritt, Fredericia

“ “

“ “

“ “
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Det har været utroligt spændende, hvilket jeg forventede. 
Jeg har talt med flere om det og har direkte anbefalet onani/
sex ved smerter, da jeg synes at konstatere det virker.

Hanne, Ringsted

Jeg syntes det er fantastisk at I har ville lave det her forsøg 
og jeg håber at det har hjulpet rigtig mange kvinder til en 
bedre hverdag.

Eva, Ringe

Det har været interessant og til tider også træls.   
Forpligtelsen til at bruge vibratoren når jeg var træt og om 
det nu også virkede. 

Men jeg har også oplevet at jeg har haft sovet bedre, når jeg 
har brugt vibratoren lige inden jeg skulle sove (så sent som i 
nat – natten til den 14.) og jeg har oplevet at have sindssyge 
smerter i skulderen der gik helt væk efter brug af vibratoren 
lige inden jeg skulle sove.

42-årig kvinde fra Roskilde

Jeg har været rigtig glad for at deltage og synes det er et 
rigtig spændende projekt. Jeg synes også det både har været 
lærerigt og udfordrende. Udfordrende, fordi jeg har oplevet 
at det er gået en anelse ud over sexlysten at “skulle” nå 4 
orgasmer på 1 uge. 

Egentlig passer det min sexlyst meget godt, men det ændrer 
lidt på lysten, når man “skal” gøre det. De perioder hvor jeg 
har haft menstruation falder min sexlyst f.eks. Så har det 
været meget lærerigt (og faktisk lidt overraskende) at jeg 
føler, at mit gennemsnitlige smerteniveau er lavere.

Sofie, Ballerup

“ “

“

“
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Flere testpersoner har efter forsøget fortalt, at de stadig anvender vibratoren: 

Bruger stadig min Wand, og mærker stadig god effekt :-)

Betina, Silkeborg

Bruger stadig dimsen [vibratoren, red], når smerterne og 
spændingerne bliver for voldsomme. 

Pernille, 46 år

Også Ann-Charlotte, som blev afsluttet tilbage i foråret 2014, bruger stadig vibratoren: 

Det [forsøget, red.] har gjort så stor en forskel for mig, at jeg 
nu ikke vil undvære vibratoren.

Ann-Charlotte

For alle os, der har været involveret i forsøget, har det været fantastisk at se, at behandlingsformen 
har potentiale til at hjælpe en masse med smerter til at få en bedre hverdag. Vi er overvældede 
over, hvor stor opbakning vi har fået, og hvor mange modige kvinder, der ville være med i forsøget. 

Vi vil gerne takke alle, der var med i forsøget og som hang i, selv når smerterne var værst. Det 
har krævet både mod og vilje, og vi ved, at flere har skullet overskride nogle grænser undervejs 
– nogle endda også en manglende sexlyst – i forsøget på at mindske deres smerter. Det har vi 
dyb respekt for og vi  er taknemmelige for at de havde mod på at gøre noget aktivt for at få det 
bedre for derefter at dele deres personlige erfaringer med os. 

Vi håber, at vi med forsøget har plantet et frø, som vil vokse sig så stort, at endnu flere med 
kroniske smerter med tiden bliver oplyst om, at der findes et hjælpemiddel og en naturlig 
behandling, som måske kan hjælpe dem i forhold til deres smerter. Vel at mærke en behandling, 
der ikke giver negative bivirkninger.

Vi håber også, at vores forsøg kan være med til at inspirere læger og forskere, så de får lyst til at 
se udforske orgasmens virkning på smerter i dybden, så den kan klarlægges endnu mere tydeligt.  
Det kunne betyde en stor og vigtig blåstempling af denne lidt alternative måde at behandle smerter på.

“ “

“ “

“ “
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TESTPERSONERNES
ANBEFALINGER

Det er meget individuelt, hvordan man har det som kronisk smertepatient, og hvordan ens 
smerter kommer til udtryk. Derfor er det også forskelligt fra person til person, hvilken form for 
vibrator, der passer bedst til én. Størstedelen af testpersonerne i dette forsøg har været fuldt ud 
tilfredse med den Magic Wand vibrator de fik udleveret. Der har dog også været testpersoner, 
for hvem den var for kraftig, samt testpersoner, for hvem en mindre størrelse og lavere vægt 
havde været at foretrække:

Min eneste anke er nok, at det måske burde have været et 
selvvalg, hvilken vibrator det skulle være.

Vibratorfunktionen fejlede absolut ikke noget, men det var 
flere gange et problem for mig, at den var meget tung og 
stor, at den kun kunne fungere med ledning og at størrelsen 
gjorde at benene skulle ret langt fra hinanden for at den 
kunne komme rigtig “til”. Hvis man har svage/dårlige 
hænder og smerter i hofter/bækken osv. så vanskeliggør det 
behandlingen mere end højest nødvendigt. 

Det er jo virkelig ærgerligt, hvis man faktisk har et redskab, 
der kan lette smerter og bedre humøret, men desværre har 
man for store smerter til at kunne aktivere det.

Sofie, Ballerup

“
“
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KONTAKT
OS

Har du spørgsmål vedrørende forsøget, eller har du brug for en udtalelse eller lign. i forbindelse 
med en pressemeddelelse, så kontakt Mathilde Mackowski, der er talskvinde for Sinful.dk på: 
mathilde.mackowski@sinful.eu.

Har du selv fået lyst til at undersøge, om brugen af en vibrator kan gavne dig, hvis du har smerter?  
Har du i den forbindelse brug for hjælp til at vælge den rigtige vibrator, så kontakt vores 
kundeservice for at få råd og vejledning. Kundeservice kan kontaktes på service@sinful.dk eller 
på telefonnummer 70 77 70 70.
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