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• Gynavdelning/gynonkologen

• Inkontinensansvarig på Capio VC Berga

• Linköping

• VAD SKULLE JAG SVARA?

• Andrologi, 7,5 hp Ersta Sköndal, RFSU

• Sexologi 15 hp, Ersta Sköndal

• Sexualrådgivning på Berga VC

Hur hamnade jag här?
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• Utgångspunkt för eftermiddagen: 

• Alla har vi olika förutsättningar och erfarenheter av att 
prata om HBTQ, sexualiteter, kön och sex. 

Skämskudde?!
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• Munsex

• Gnidsex

• Smeksex

• Analsex

• Samlag

• Onani

Ha sex???
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Kanske……
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• Känna sig bekväm vilka ord man vill använda
• Ska man använda sig av samma ord som patienten gör?

Man får hitta själv det som 
känns bäst

Ju mer man pratar om det, ju mindre laddat, ta det tillsammans med 
anamnes

Hur ska vi prata om sex med 
våra patienter?
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• Förväntningar hos båda, rädd för att inte kunna ”hjälpa”

• Laddat, beredd på frågor

• Svårt att initiera frågor om sex, träna!

• Vid inskrivning, tarm, sömn och matvanor, lägg till sex

• Involvera partner

Vill patienten prata sex med 
sin vårdgivare?
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• Jag noterar att du har ärftlighet för hjärt-kärlsjukdomar. En tidig 
riskmarkör är erektionssvikt, hur är det för dig?

• Du äter läkemedel för depression, det kan påverka lusten, hur är 
det för dig?

• Du har nyligen haft en hjärtinfarkt. Många är ängsliga för att sex 
kan förvärra sjukdomen och upplever att de inte fått tillräcklig 
information av utskrivande läkare när du kan börja ha sex igen, 
hur är det för dig?

• Du säger att du har läckage från tarm och blåsa, hur påverkar det 
dig i ditt samliv?

• Du har prostatacancer, då är det vanligt med impotens,  hur 
påverkar det din sexuella hälsa?

• Du säger att du besväras av smärta, hur påverkar det dig i det 
dagliga livet och ger det dig någon påverkan på ditt samliv?

Hur frågar jag då?
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• Man, grav hjärtsvikt till följd av ett klaffel. Får under 
vårdtiden en kateter pga resurin och höga njurvärden. 

• Kommer till mottagningen för kateterdragning. 

Kissar, men bokas åter för kontroll av resurin 5 dagar senare. 

Dryg liter i blåsan, får tillbaka katetern. Kronisk kateterbärare. 

Vad hände under de fem dagar han var utan kateter?

Vid nästa besök var frun med och man undrade över 
möjligheten till att erhålla kateter på magen istället.

Patientfall: Man-född 32
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• Anmodad av sin partner att ”fixa det här” 

• Obalans i lusten och önskemål om frekvens på samlag. 

• Samtal om vill du? Vilken känsla hade du i magen sist du 
hade sex? Vad händer om du följer din magkänsla? Vilka 
konsekvenser får det?

• Känner du lust? Övriga relationsproblem? Otrygg, otrohet, 
ambivalens. #metoo, husfriden. 

• Vems lust ska råda? Hur hitta balans? It takes two to tango

Patientfall: Kvinna född-52
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• Påbörjat samarbete med biverkansmottagningen i 
Linköping. 

• Remittera patienter till mig eller Helena Järnåsen, dietist på 
Tannefors VC. 

• Tanken: att tydliggöra att sexuella problem finns vid 
behandling av tumor i lilla bäckenet, att det finns aktörer 
att remittera till och för patientens skull få adekvat 
information om hur man kan gå vidare. 

Cancer i lilla bäckenet
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• www.eftercancern.se

• Hjälpmedel vid intimitet (östrogen, glidmedel)

• Närhet efter en cancerbehandling (vissa vinklar funkar bättre, 
prova sig fram)

• Råd om det gör ont vid samlag eller användning av vaginalstav

• Förstå förändrad anatomi (östrogen, strålning)

• Användning av vaginalstav (god underlivsvård, glidmedel, avbryt 
smärta, underlivscancrar)

• Hormonersättningsmedel

• Lokalt östrogen

• Prostatacancer, särskilt uppmärksammat via besök med partner. 

Sex efter cancern
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http://www.eftercancern.se/


• Orgasmsvårigheter
• Snabb utlösning
• Samlagssmärtor
• Relationsproblem
• Skam/skuld
• Fetischer, ink. skydd
• Övergrepp/trauma
• Könsstympning
• Könsidentitet
• Sjukvårdens roll, kateter
• Sex vid särskilda sjukdomstillstånd/neuropsykiatriska diagnoser
• Sex vid kateter
• Lust och mycket mycket mer……….

Sexuell hälsa är så mycket 
mer…
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Frågor/tankar?
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• Erektil dysfunktion och andra manliga sjukdomar från hjärna till genitalia
Rasmus Borgqvist, Stefan Arver, Ralph Peeker

Praktisk sexualmedicin, Elin Gahm
Lust att ha lust, H Cewers

www.UMO.se
www.RFSU.se Tidningen Ottar
www.1177.se
www.eftercancern.se

Skönlitterärt: 
Varför vara lycklig när man kan vara normal? Winterson
Min pappa Ann-Christine E Roxberg
Den tusende gången U Ohlsson
Högläsaren  B Schlink

Litteraturtips:
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