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VARFÖR PRATAR VI INTE OM SEX? 

▪ Okunskap

▪ Tabu/ Obekvämt samtalsämne

▪ Tonåringar är i minoritet

▪ Nationella riktlinjer saknas

▪ Broschyr för både patienter och personal saknas



BAKGRUND

▪ Uppdrag av Maria Olsson om översättning av broschyr från 
Storbritannien utfärdad av Univeristy College London Hospitals:

”Chemoterapy – How can it affect sex and pregnancy”

”Further Sexual Health information for Young People with Cancer” 

▪ Inventering av svenskt informationsmaterial

▪ Konsultation med olika professioner



KAN JAG HA SAMLAG OCH ANNAN SEX MED 

NÅGON NÄR JAG HAR CANCER?

▪ Ja, att ha cancer är i sig inget hinder

▪ Cancer smittar inte och kan inte överföras via sexuell kontakt

▪ Ur medicinsk synvinkel finns det sällan någon anledning att avstå 

▪ Det är okej så länge du själv vill och har lust.

▪ Om cancern sitter i underlivet, nära penis, vagina eller ändtarm, kan 
det påverka sexualiteten 

▪ Om det gör ont eller blöder prata med din läkare eller sjuksköterska



KAN JAG HA SAMLAG OCH ANNAN SEX 
UNDER BEHANDLING? 

▪ Ja!

▪ Vissa biverkningar kan påverka lusten

▪ Cytostatika via kroppsvätskor? KONDOM!

▪ Låga TPK kan orsaka blödning, kontakta din läkare eller sjuksköterska

▪ Sköra och känsliga slemhinnor kan göra att det gör ont 

▪ Strålbehandling mot buk, bäcken & underliv och huvud -> mer 
komplicerat! 



KAN DET VARA DÅLIGT ATT ONANERA?

Onani är bra: 

▪ Njutning och avslappning

▪ Kravlöst

▪ Alltid ofarligt



KAN JAG HA ORALSEX? 

Ja 

Tänk på att undvika oralsex:

▪ om du eller din partner har sår eller blåsor i munnen

▪ om du eller din partner har munsår eller genital herpes

▪ om du eller din partner har svamp i munnen eller på könsorganen



KAN JAG HA ANALSEX?

Ja, tänk på att:

▪ använda kondom och glidmedel

▪ blodplättar <50, undvik analsex med tanke på 
blödningsrisken

▪ neutrofila <0,5, undvik analsex med tanke på infektionsrisken

▪ vaginalsex efter analsex, använd ny kondom



KAN JAG SMITTAS AV SEXUELLT 
ÖVERFÖRBAR SJUKDOM? 

▪ Ja, lika stor risk som för alla andra som har sex

▪ Använd kondom!

▪ Om du misstänker att du är smittad, kontakta din läkare eller 
sjuksköterska



ÄR DET OKEJ ATT BLI GRAVID? 

▪ Nej

▪ Undvik att bli gravid. Cytostatika kan orsaka skador på det växande 
fostret

▪ Använd preventivmedel, även om cytostatika kan påverka din 
fertilitet

▪ Om du tror att du är gravid eller har gjort någon gravid kontakta 
din läkare eller sjuksköterska



▪ Nationella riktlinjer 

▪ Någon med stort intresse

▪ Suppar/ Temp .. Analsex ? 

▪ Hur länge efter ska man vänta med att bli gravid

▪ ”Oralsex är i allmänhet säkrare än oskyddat vaginalt eller 
analt samlag” 

ATT DISKUTERA



Tack!! 
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