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Dagens agenda

• Presentation av våra enheter

• Vad är sexualitet?

• Vem är sexuell?

• Hur fungerar vi sexuellt?

• Cancer och dess behandlings påverkan på 
sexualitet hos kvinnor och män

• Praktiska råd



SUS

Onkologen

Malmö Lund

Enheten för cancerrehabilitering, 
SUS

Sjukgymnastmottagning

Lymfödemmottagning

Cancerrehabilitering SUS

Samtalsmottagning



Enheten för cancerrehabilitering, SUS:

• Arbetsterapeuter • Dietist

• Familjeterapeut • Koordinator

• Kuratorer • Läkare

• Psykologer • Sekreterare

• Sexolog • Sjuksköterskor

• Sjukgymnaster/fysioterapeuter

• Sjukgymnaster/fysioterapeuter med 
lymfödemutbildning



Vad är på gång på SUS

• Verksamheten arbetar ständigt med att bredda 
utbudet av rehabiliteringsinsatser, så som ACT-
grupper, Gymträning (Lund) Mediyoga, 
Bassängträning, Akupunktur. 

• 2018 kommer en fysioterapeut att starta en 
mottagning för patienter med problem från 
bäckenbotten



Cancerrehabiliteringsmottagningen,
Helsingborg

• Uppbyggnaden startade i Sund 2015, sist ut i Region 
Skåne

• Omfattar Helsingborg, Ängelholm, Landskrona och 
Trelleborg

• Mottagningar i Helsingborg, psykolog och sexolog

• Rådgivande/stöttande verksamhet, 
Specialistteam Cancerrehabilitering (arbetsterapeut, 
dietist, kurator, fysioterapeut med lymfödemutbildning, 

psykolog/rehabsamordnare, samt 

sexolog/ regionalkoordinator för bäckenca.rehab



Vad är på gång i SUND?

• Verksamheten arbetar ständigt med att bredda utbudet 
av rehabiliteringsinsatser; 

• ACT-utbildning och träning i grupp

• Patient- och närståendeutbildningar

• Lunchmingel för vårdpersonal

• Vårdplan-Cancervård i Melior

• BAS utbildningar i cancerrehabilitering

• Skräddarsydda föreläsningar för sluten – och 
öppenvården

• Forskning



Sexualitet enligt WHO
"Sexualitet är en integrerad del av varje människas 
personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. 
Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, 
som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte 
synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan 
ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra 
erotiska liv. Dessa kan, men behöver inte vara en del av vår 
sexualitet. Sexualitet är mycket mer: Den finns i energin som 
driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den 
uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra 
vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, 
handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och 
fysiska hälsa ”. 



Vem är en sexuell person och 
vem får ha sex?

• Unga, vackra, friska människor?

• Människor med funktionsnedsättning?

• Gamla människor?

• Människor med kronisk sjukdom?

• Personer som inte lever i en fast heterosexuell relation

• Kvinnlig resp. manlig sexualitet



Sexuell responscykel

• Lustfasen består av mental sexuell åtrå och väcks 
eller hämmas av olika erotiska stimuli. 

• Upphetsningsfasen är det fysiska svaret på lusten. 

• Orgasmfasen består av både fysiologiska och 
mentala komponenter. 
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God erektion/lubrikation kräver

• Tillgång till sexuella känslor – lust

• Intakta nervfunktioner 

• Intakt kärlfunktion 

• Hormonella nivåer ( inkl testosteron)

• Fungerande glatt muskulatur genitalt 
(svällkroppar)



Viktig information

• Cancer smittar inte, inte ens vid samlag.

• Cytostatika kan återfinnas i sädesvätskan upp till 24 
timmar efter avslutad behandling. Använd kondom 
under den tiden.

• Strålning kan inte stråla från en person till en annan.



Kirurgisk behandling

• förlust av organ och funktioner 

• förändrad kroppsuppfattning

• påverkan nerver och blodkärl 

som styr könsorganens funktion och sensibilitet



Strålbehandling

• slemhinnepåverkan

• ärrvävnad, sammanväxning

• trängningar, urin- avföringsinkontinens 



Cytostatikabehandling

• påverkan könshormoner

• torra slemhinnor

• nervpåverkan perifert

• håravfall

• fatigue



Hormonellbehandling

• värmevallningar, svettningar

• förändrad kroppsuppfattning

• påverkan humör

• nedsatt lust, 

• torra sköra slemhinnor

• erektil dysfunktion



Vem ska prata med patienten 

om sexualitet?

• Sjuksköterskor ska vårda patienter utifrån ett 
holistiskt synsätt.

• Hälso och sjukvårdspersonal har skyldighet att 
ge individuellt anpassad information om såväl 
hälsotillstånd, undersökningar samt 
behandlingar.

• Studier både nationella och internationella visar 
på brister i information kring sexualitet. 



Vad kan vi göra

• Att ge tydlig information om det kirurgiska 

ingreppet. Gärna visa på bild eller torso.

• Ge information om vilka sexuella konsekvenser 

behandlingen kan ge på ett naturligt sätt och med 

en öppen attityd.

• Dela ut skriftlig information. 



PLISSIT-modellen

1. Permission – tillåtelse att tala om 

sexualitet

2. Limited information – begränsad  

info.

3. Specific suggestions – konkreta 

förslag

4. Intensiv therapy- remiss till 

rådgivare



P=tillåtelse att tala om sexualitet

• Många cancerpatienter har tankar om sex, är det något du 

eller din partner funderat på?

• Ibland undrar patienter om det är ok att ha sex/samlag när 

man får cytostatika. Är det ngt du har undrat över?

• Dela ut broschyren Sex och Cancer och/eller Sexualitet 

och samliv under och efter cancerbehandling, Sex och 

samlevnad i samband med behandling av blodsjukdom



L= begränsad 

information

• cytostatikabehandling kan ge 

håravfall, all kroppsbehåring även 

könsbehåring.

• Cytostatika kan ge torra 

slemhinnor generellt i kroppen 

och även i slidan.

• Viktigt med information, för att 

undvika oro

• Använd glidmedel, eller lokal 

östrogen eller annan vagitorie

SS= konkreta förslag



L= begränsad 

information
• Cytostatika kan påverka 

fertiliteten

• Man kan ha sex under 

cytostatikabeh

• Män får lämna sperma före 

behandlingsstart. Kvinnor kan 

lämna äggstocksvävnad, mogna 

ägg eller befruktade ägg

• Män ska använda kondom 24 h 

efter cyt

SS= konkreta förslag



L= begränsad 

information
• Strålbehandling mot bäckenet kan 

ge sammanetsning i slidan, torr 

utlösning

• Hormonellbehandling kan ge 

nedsatt sexlust och 

erektionsförmåga

• Dilatator för att förebygga. Torr 

utlösning kan inte förhindras men 

informeras om.

• Hjälpa lusten med goda minnen, 

erotisk film, litteratur, 

sensualitetsträning. Erektions-

stimulerande lm osv

SS= konkreta förslag



Intensive therapy

• Fördjupade samtal om 

lustproblematik el. annat problem

• Rekonstruktion av slida

• Penisimplantat

• Remiss till sexologutbildad person

• Remiss till plastikkirurg

• Remiss till urolog



Egen reflektion utifrån PLISSIT

• Vad kan jag och vad kan jag inte?

• Vad skulle jag behöva för att ”gå upp en nivå”?

• När och var kan jag remittera vidare?



•Övning ger färdighet

• Prova med olika fraser, hur kan du inleda ett 
samtal. Vilka ord känns bra för dig?

– Ex. Många som behandlas för cancer kan ha 
tankar om sexlivet/samlivet. Har du eller din 
partner några frågor kring detta?

– Många som får cytostatika funderar över om det 
är ok att ha sex. Har du någon fundering kring 
det?



Vanligaste problemen hos kvinnor

• Minskad sexuell lust

• Samlagssmärta 

• Relationsproblem pga sexuella problem

• Hur inleder man en relation om man är 
singel?



Råd till kvinnor

• Glidmedel 



Råd till kvinnor

• Lokalt verkande östrogen 



• Icke hormonella alternativ

Råd till kvinnor



• Vaginal dilatationsstav, sjukgymnastik efter t.ex 
strålbehandling mot bäckenet

Råd till kvinnor



• Vibratorer för extra stimulans

Råd till kvinnor



Fertilitetsbevarande åtgärder 
för kvinnor

• Lämna äggstocksvävnad, mogna ägg eller befruktade 
ägg (innan 40år)

• Viktigt att ej ha oskyddat samlag under behandling 
om kvinnan är i fertil ålder

• Information om fertilitetspåverkan viktigt och 
möjlighet att få uttrycka sorg över förlusten



Vanliga citat från kvinnor

JAG HAR LÅST TILL MITT UNDERLIV

OCH KASTAT NYCKELN

JAG HAR STÄNGT 

AV FRÅN NAVELN 

OCH NERÅT

JAG FÖRSTÅR ATT 

DET MÅSTE BLI EN 

ÄNDRING,FÖR MIN 

MANS SKULL

”Vi kommer att 

förstöra ditt sexliv, för 

att rädda ditt liv”. Det 

är den sanna 

informationen



Kvinna i ca 65 årsålder med Corpus 

cancer

• Efter operation och cytostatikabehandling fungerade sexlivet bra.

• Efter strålbehandling är det trångt i slidan och djupet har minskat.

• Ofta urinläckage vid samlag



Vanligaste problemen hos män

• erektionsproblematik

• lustproblematik

• påverkad sädesavgång

• känselförändringar

• smärtor

• infertilitet

• omöjliggör analsex



Potensläkemedel till män



Tekniska hjälpmedel till män



• Anpassade samlagsställningar

Råd till kvinnor och män



Övriga råd

• Tidpunkt på dygnet för intima stunder

• Rådgivning 

• Smeksex

• Lust

• Sensualitetsträning



Sexualitet och kommunikation



”Use it or lose it” fenomenet 

• Stigande ålder och längre uppehåll från sexuell 
aktivitet kan ha negativa effekter på sexuell 
funktion.

• Hos mannen kan stramhet i blodkärl och vävnad 
ge minskad möjlighet till erektion.

• Hos kvinnan kan slidans elasticitet minska och 
mindre fuktighet bildas.



Hur kan jag få hjälp?

• Behandlande läkare
• Kontaktsjuksköterska, kurator
• Cancerrehabiliteringsmottagning 
• Sexualrådgivare
• Svensk förening för sexologi

www.rfsu.com
www.cancerfonden.se
www.1177.se
www.svensksexologi.se

http://www.rfsu.com/
http://www.cancerfonden.se/
http://www.1177.se/
http://www.svensksexologi.se/


Patienternas liv går vidare, oavsett om de får information eller inte om sexuell påverkan av sjukdom och 

behandling, men deras liv kan bli bättre om vi förbereder dem på de förändringar som kan uppstå. 



Här når ni oss

Eva Mossberg, 
barnmorska och sexolog
eva.mossberg@skane.se 

Else-Marie Rasmusson
onkologisjuksköterska och sexolog:
else-marie.rasmusson@med.lu.se 
samt else-marie.Rasmusson@skane.se


