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Påverkan på sexualiteten  

Behandling av prostatacancer påverkar sexlivet mer eller mindre, både fysiskt och psykiskt. 

Lusten kan tillfälligt minska på grund av trötthet och oro kring cancersjukdomen eller på grund 

av urinläckage och de flesta drabbas av erektionsproblem. Det finns läkemedel, hjälpmedel och 

samtalsstöd som kan hjälpa dig att hitta tillbaka till ett sexliv. Prata med din läkare eller 

kontaktsjuksköterska för att få behandling och råd om egenvård. Många sjukhus har en särskild 

sexualrådgivare eller sexolog som kan ge ytterligare stöd och behandling, så kallad sexuell 

rehabilitering. Saknas det sexualrådgivare och sexolog vid ditt sjukhus, kan du på få kontakt 

med en sådan via internet (www.svensksexologi.se).  

Påverkan på sexlivet efter en operation 

Nästan alla män förlorar förmågan att få stånd, erektion, efter en operation av prostatan. Det 

beror på att nerverna som styr erektionen är belägna precis utanpå prostatakörteln. I samband 

med operationen skadas nervtrådarna alltid mer eller mindre. Nervfunktionen återhämtar sig 

mycket långsamt. Det kan ta månader för erektionsförmågan att återhämta sig, ibland upp till 3 

år. Ofta är nervskadorna för stora för att de ska kunna läka och förmågan att få erektion kan inte 

komma tillbaka. Chansen att få tillbaka erektionen beror på hur stor prostatatumören är, vilken 

kirurgisk teknik som använts, hur god erektionen var före operationen och hur gammal man är. 

Äldre män har sämre återhämtningsförmåga.  

Det är bra för erektionsåterhämtningen att tidigt återgå till sexuell aktivitet. Svällkropparna 

behöver fyllas med blod då och då för att behålla sin funktion. Detta innebär inte nödvändigtvis 

sexuell aktivitet tillsammans med en partner; stimulering av penis på egen hand är också bra. 

Du bör inte ha samlag de första tre veckorna efter operationen.  

Förmågan till orgasm finns kvar, men den kan kännas annorlunda, särskilt den första tiden efter 

operationen. Däremot kommer det ingen sädesvätska i samband med orgasm. Det kan istället 

komma en liten mängd urin. Detta är ofarligt och läckaget brukar minska eller försvinna med 

tiden. Efter operationen blir penis vanligen något kortare i slakt tillstånd än den var tidigare. 

Längden ökar igen under det första året. 

Påverkan på sexlivet av strålbehandling 

Strålbehandling av prostatan leder sällan till en minskad erektionsförmåga under behandling, 

men efter några år behöver cirka hälften av dem som har strålats använda läkemedel för att få 

god erektion. Hur mycket erektionsförmågan minskar beror på åldern och på hur bra erektionen 

var före strålbehandlingen. Förmågan till orgasm finns kvar vid strålbehandling och oftast är 

känslan oförändrad. Vissa kan ibland känna smärta vid orgasm, vilket brukar vara ett 

övergående problem. Sädesvätskan minskar i mängd vid orgasm och försvinner ofta helt. 

I slutet av stråbehandlingsperioden kan det uppstå besvär från urinblåsan och tarmen. Det kan 

röra sig om täta trängningar och ibland läckage från blåsan, mer sällan läckage från tarmen. 

Detta kan innebära att möjligheten till anal stimulering försvåras under och efter 

strålbehandlingen. 

Påverkan på sexlivet av hormonell behandling 

Om du får hormonell behandling i samband med strålbehandlingen brukar den sexuella lusten 

minska kraftigt eller försvinna helt. Detta beror på att produktionen av det manliga 

könshormonet testosteron blockeras. Produktionen av testosteron återhämtar sig ofta sex till 

tolv månader efter avslutad behandling; i så fall återkommer lusten gradvis. Nivån av 

testosteron kan mätas med ett blodprov. 

http://www.svensksexologi.se/
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