
Fertility and sexuality– lets talk!

Forskargruppen Lampic & Wettergren



Ung Cancer Forum, mars 2016 

Bädda in:

https://www.youtube.com/watch?v=97xigPPVVMM#action=share

https://ungcancer.se/for-medlemmar/traffa-

andra/medlemsevent/ung-cancer-forum/
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Varför påverkas fertilitet och sexualitet?

 Behandling kan skada vävnader, nerver och blodkärl eller 

medföra att kroppsdelar/organ avlägsnas

 Cancer och behandling kan påverka hormoner
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Sexuell funktion

 För lite lust

 Svårt att bli upphetsad

 Torrhet i slidan 

 Få/behålla stånd

 Orgasm och utlösning

 Obehag och smärta

 Förändringar av kroppen pga cancer/behandling

 Håravfall, viktupp/nedgång, ärr, fatigue

 Tillfällig – permanentimportant life goals

Sexual function largely understudied
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Fertil förmåga efter cancerbehandling 

Män 

24-43% lägre fertilitet 

Nedsatt spermieproduktion

Sterilitet 

Kvinnor

27-54% lägre fertilitet

Minskad äggreserv, förkortad period för barnafödande

Hysterektomi

Många unga patienter vill kunna få barn efter cancerbehandling!



Vad vet vi?

 Vanligt med sexuella problem och oro kring fertiliteten 

under/efter cancerbehandling

 Många patienter tycker att dessa frågor är viktiga, och önskar att 

de tas upp i vården

 Vårdpersonal ovana att kommunicera kring sexualitet/fertilitet  
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Att tänka på!

 Visa att det är ok/normalt att prata om sex och fertilitet

 Vänta inte på att patienten ska ta upp det

 Bjud in till samtal

 ”Det är vanligt att … är det något som du funderar på?”
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Inleda samtal om sex

 Patient på vårdavdelning som ligger till sängs. Du kommer med 

medicin och patienten är ensam på salen. Du tycker har lärt 

känna patienten lite de senaste dagarna och det finns något 

grundförtroende mellan er.

 Det är inte ovanligt att besked om cancer och behandling för 

cancer kan påverka sexliv och parförhållanden, åtminstone 

under en tid. Hur är det för dig, är det något du har funderat på?
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Inleda samtal om fertilitet

 Utskrivningssamtal med patient (30 år), ni är ensamma på ett 

rum och du frågar om det är något annat hen funderar på varpå 

hen svarar: ” ja, jag funderar ganska mycket på framtiden”.

 Berätta, vad funderar du på?

 Cancerbehandling kan i en del fall påverka möjligheten att få 

egna barn. Har någon pratat med dig om det? Om ja: vad har du 

fått höra? Om nej: är det något du har funderar på?
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Fex-Can

 Kartlägga reproduktiv och sexuell hälsa hos unga personer som 

behandlats för cancer i jämförelse med allmänbefolkningen i en 

populationsbaserad studie

 Utveckla och testa effekten av internetbaserade program för att 

minska fertilitetsoro och sexuella problem hos unga med cancer 

Undersökningsgrupper

 Patienter (16-40 år) 1 år efter cancerdiagnos (≈1000 personer)

 Jämförelsegrupp från allmänheten (≈2000 personer)
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Våra forskarmedverkare

 En grupp av tidigare patienter (n=10) och närstående (n=2) är 

engagerade i Fex-Can projektet

 3-4 fysiska möten per år (arvoden + ersättning för omkostnader)

 Sluten Facebook-grupp 

 Gruppen uppdateras kontinuerligt om utvecklingen av projektet 

och ger oss feed-back på studien och behandlingsprogrammet

 Viktig bollplank!
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Det internetbaserade programmet 

 Två program: fertilitetsoro och sexuella problem

 Varje program 12 veckor

 Innehåller olika moduler med 

 Informationstexter

 Filmer med patientberättelser

 Övningar (t.ex. att hantera oro, mindfulness)

 Quiz

 Diskussionsforum
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Programmen vill påverka

 Deltagarnas autonomi, utveckla självständighet 

 Öka kompetens och tilltro till den egna förmågan 

 Skapa sammanhang och tillhörighet – jag är inte ensam!
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Var är vi nu?

 Feasibilitystudie våren 2016

 23 patienter (16-40 år)

 Pilotstudie hösten 2016

 Utbyggnad av projektadministration

 Start av huvudstudien 2017

Fex-Talk – utbildningsinsats om kommunikation kring fertilitet och 

sexualitet för specialistsjuksköterskor i onkologisk vård (HT16)
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Tack för uppmärksamheten! 

lena.wettergren@ki.se

claudia.lampic@ki.se


