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Närhet och sexualitet  

Det är vanligt att ha funderingar om sex, oavsett var du befinner dig i livet har du rätt till stöd.  

Det finns oftast inga hinder för att ha sex, men många upplever att sexlivet förändras under 

tiden de behandlas. Att vara sjuk och få behandling kan göra dig orolig och trött, och förändra 

kroppen och självbilden. Du kan också få biverkningar av behandlingen eller må allmänt dåligt. 

Allt detta kan påverka lusten och förmågan att ha sex. Periodvis kan du känna mindre lust, men 

lusten kan också öka. Vissa behandlingar kan också göra dig mindre känslig för smekningar och 

beröring, eller göra att det svider eller gör ont vid beröring och samlag.  

Om du har en partner, prata om hur ni ska göra med sex. Berätta hur du känner inför din kropp 

och kring närhet och sex.  

Prata med vårdpersonalen eller din läkare om du har frågor eller besvär.  

Råd om närhet och sexualitet  

• Cancer smittar inte, inte heller när man har sex. Du ska alltid använda kondom för att undvika 

graviditet, infektioner och att överföra spår av mediciner. 

• För att känna lust: 

─ Hitta dina erogena zoner, det vill säga områden på kroppen som ger njutning när de 

smeks. Armveck, knäveck, insida lår och nacke kan vara sådana områden.  

─ Tillåt dig själv att känna njutning och lust. Berör dig själv och unna dig till exempel 

massage. Tillfredsställ dig själv om det känns bra.  

─ Lusten till sex kommer oftast av att vara nära en partner. Beröring utlöser hormonet 

oxytocin, som ger välbefinnande.  

─ Pröva dig eller er fram och känn efter vad som kan väcka lusten. Var tydlig med hur du 

känner och visa hur du vill ha det. 

• Avstå från sex om det känns bäst för dig. Njut av närheten till varandra utan att det måste 

leda till sex. Om din partner blir upphetsad, se det inte som ett krav på sex utan som ett 

tecken på att du är sexuellt attraktiv.  

• Tvinga dig inte till något som gör ont. Lusten kan minska om sex förknippas med smärta och 

obehag. Glidmedel och andra samlagsställningar kan hjälpa. 

 

 Läs mer på pho.barnlakarforeningen.se. Sök på sex under cancerbehandling. Tryck på PHO 

dokument.  

 Läs mer på ungcancer.se eller umo.se. Sök på Sex. 

 


