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Närhet och sexualitet efter cancer i lilla bäckenet – 

kvinna  

Sexualiteten är ett grundläggande behov och innefattar många olika funktioner såsom 

smekningar, närhet, samlag, onani och fertilitet. Dessa funktioner är en viktig del av livet oavsett 

om du har en partner eller inte. Om du har en partner är det bra om ni kan prata med varandra 

om den förändring som sker. Även din partner kan ha nytta av att läsa denna information.  

Försök att behålla den kroppsliga närheten. Försök också att fokusera på det som finns kvar 

och inte på det som har försvunnit.  

Varför påverkas sexlivet av behandling för tarmcancer?  

Det kan finnas flera orsaker till att du kan uppleva hinder vid sex efter tarmcancer. Behandlingen 

kan påverka kroppen både fysiskt och känslomässigt. Du kan till exempel få minskad sexuell 

lust, nedsatt känsel, svårt att få orgasm, obehag och smärta. Om du får en stomi kan den 

påverka kroppsuppfattningen, vilket kan påverka samlivet.   

I samband med operation kan nerver och blodkärl skadas. Detta gör att känselupplevelsen i 

underlivet förändras. Det kan betyda att den sexuella stimuleringen tar längre tid och att vissa 

områden kan bli känsligare.  

Har ändtarmen tagits bort kan livmodern tippa bakåt eftersom ändtarmen inte längre fyller upp 

bakom slidan. Slidans bakre vägg kan även växa fast bakåt och bilda ärr, vilket kan leda till att 

slidan blir mindre elastisk och torrare. Det kan även göra att sekret och slem samlas i slidan och 

större mängder sekret kan rinna ut vid till exempel motion eller när du reser dig. 

För läkningens skull bör du inte ha samlag de första 3 veckorna efter operation, men du får 

gärna onanera. 

Vad kan du och vården göra för att minska negativa följder av cancerbehandlingen?  

Torra slemhinnor  

Lokal behandling med östrogen, antingen som salva eller vagitorier, kan minska besvär med 

torrhet i slidan. Du kan också mjuka upp torra slemhinnor genom att använda en vattenbaserad 

glidkräm (finns att köpa på apotek), oliv-, mandel- eller barnolja, eller egen saliv.  

Flytningar  

Oftast räcker det att använda ett trosskydd.  

Trång slida  

Om du har fått strålbehandling kan det bildas ärr i vagina så att den blir kortare och snävare. Du 

kan behandla dig själv genom att vidga slidan med dina egna fingrar tillsammans med glidmedel 

eller med en vaginalstav. Behandlingen underlättar funktionen vid sex och gynekologiska 

undersökningar.  

Prova gärna vaginalstav före behandling, så att du vet hur den känns att använda. 

Börja sedan att använda staven tidigast 2 veckor efter avslutad strålbehandling, eller senare om 

det fortfarande finns en irritation i vagina. Ta god tid på dig. Tänk att det är en fysioterapeutisk 

behandling. Det är då lättare att inte förknippa användandet med förväntningar och känslor som 

hänger samman med sexlivet. 
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Använd oparfymerat glidmedel både på vaginalstaven och vid slidmynningen. Glidmedlet kan 

du köpa på ett apotek eller en specialaffär. Olivolja eller mandelolja går också bra.  

När du för in staven är det lättast om du ligger på rygg eller står med ett ben uppdraget. Försök 

att hitta en avslappnad ställning samt lugn och ro när du utför behandlingen. 

För långsamt in staven i vagina så långt du kan utan att forcera. Om staven halkar ut, tryck 

försiktigt in den igen. Om det gör ont, stanna upp och dra ut den en bit och prova igen efter en 

stund. Du kan också använda en lokalbedövande gel.  

För att tänja muskulaturen i vaginalväggen är det bra om du vickar vaginalstaven framåt och 

bakåt samt till höger och vänster med försiktiga rörelser. 

Använd staven på detta sätt varje dag i 5 minuter under den första månaden efter avslutad 

strålbehandling och därefter 2–3 gånger per vecka. Du kan behöva fortsätta med behandlingen i 

2–3 år. Diskutera hur länge behandlingen ska pågå med din läkare. 

Du kan ha samlag och använda vaginalstaven så ofta du vill. Sammantaget bör det bli minst 2–

3 gånger per vecka. 

Det är vanligt och ofarligt med mindre blödning eller blodblandad flytning när du använder 

staven. Vid smärta eller större blödning ska du kontakta läkare. 

Efter användning, tvätta vaginalstaven med tvål och vatten, skölj noga, torka av eller lufttorka.   

Lokalt östrogen 

Brist på östrogen kan orsaka torra slemhinnor, smärta, klåda och sveda. Du som har opererats 

eller fått strålbehandling eller cytostatika som påverkat dina hormonnivåer kan behöva behandla 

slemhinnorna i underlivet med lokalt östrogen. Lokalt östrogen är ett läkemedel som förs in i 

vagina i form av kräm, gel eller vagitorier. Kräm och gel för du in i vagina med en applikator eller 

med fingret.  

Du bör använda lokalt östrogen invändigt i vagina samt på de yttre könsdelarna. Inledningsvis 

använder du krämen eller vagitorierna varje kväll innan du går och lägger dig i 14 dagar. 

Därefter går du över till 2 gånger per vecka som en underhållsbehandling. Om du inte tycker att 

det ger effekt kan du öka underhållsbehandlingen till varannan dag. Underhållsbehandlingen 

bör du använda livslångt.  

Invändigt för du upp krämen eller vagitoriet i vagina. Därefter tar du kräm på fingret och smörjer 

från klitoris, samt de yttre blygdläpparna och hela vägen bak till mellangården. Sära på de yttre 

blygdläpparna och smörj de inre samt applicera försiktigt lite kräm vid urinrörs-mynningen. 

Under de 2 första veckorna kan du uppleva klåda, sveda och obehag, men det går över. 

Det finns flera olika preparat med lokalt östrogen. Flera är receptfria, medan andra är 

receptbelagda och ingår i högkostnadsskyddet. 

Om du har haft bröstcancer eller livmoderkroppscancer, diskutera med din läkare om du bör 

undvika att använda lokalt östrogen. Det finns alternativ om du inte kan eller vill använda lokalt 

östrogen, exempelvis Replens.  

Infertilitet  

Strålbehandling och cytostatika ger en hög risk för att du kommer in i klimakteriet, om du inte 

redan har passerat det. Efter strålning eller cytostatika kan du därför behöva östrogen som 

salva, vagitorier eller tabletter. Prata med din läkare om detta.  

Strålbehandling mot bäckenet gör dig infertil och cytostatikabehandling innebär också en risk för 

påverkan på fertiliteten. Prata med din läkare om möjligheten till fertilitetsbevarande åtgärder 

före behandlingen.  
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Analt samlag 

Om du har opererats i tarmen bör du vara rädd om din slutmuskel i ändtarmsöppningen, så att 

den inte tänjs ut och förslappas. Därför avråds du från anal penetration för att inte riskera att du 

får svårt att hålla tätt för avföring, framför allt om du opererats i ändtarmen. 

Smärta vid samlag 

Att ha smärta vid samlag kan bli både ett fysiskt och psykiskt problem. Om du är orolig för 

smärta vid samlag kan det minska lusten och spontaniteten i samlivet.  

Det är därför viktigt att du känner dig tillräckligt sexuellt stimulerad före en penetration. Även 

olika typer av olja eller glidmedel kan underlätta. Smärta kan även motverkas med alternativa 

samlagsställningar. 

 Om sexlivet inte fungerar efter din cancerbehandling, kontakta din kontaktsjuksköterska eller 

läkare för mer information och hjälp.  

 Läs mer på eftercancern.se 

 Läs mer på rfsu.se 

  

http://www.eftercancern.se/
http://www.rfsu.se/

