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Sex och samlevnad  
med Karin Bergmark, gynekolog och gynonkolog, Radiumhemmet. 
Denna workshop om sex och samlevnad hade inga likheter med skolans sexualupplysning 
med rodnande och stammande lärare. Nej, här var det tvärtom en mycket kunnig kvinna som 
pratade om sådant som vi inte alltid har så lätt att prata om och det gavs även råd om både 
hjälpmedel och om hur vi kan försöka tänka i nya banor kring sex.  
 
Karin Bergmark jobbar på Radiumhemmet framför allt med gyncancerpatienter, men har även 
träffat många bröstcancerpatienter i samband med kom-igång-grupper. Hon menar att många 
som jobbar inom sjukvården inte har någon utbildning i sexologi. Den enda erfarenhet de har 
är den egna och den blir för privat att använda sig av i arbetet med patienterna. Dessutom tror 
många, både läkare och annan personal, att de måste sitta inne med alla svaren och av den 
anledningen är det få som tar upp frågan om sex och samliv med patienterna. Karin Bergmark 
upplever också att vi patienter gärna vill fråga våra läkare om detta, men att vi vill att läkaren 
ska vara den som tar upp frågan. Att läkaren så att säga bjuder in till samtal om dessa mer 
känsliga ämnen. Dessutom kommer ofta frågor om sexualitet långt ner på dagordningen i 
samband med behandlingarna. Oftast är det så mycket kring behandlingen att dessa frågor inte 
hinner tas upp under de få minuter vi träffar läkaren.  

 

Faktorer som påverkar vår sexualitet 
Karin Bergmark menar att sexualitet är så mycket. Det står för fysisk tillfredställelse, närhet 
och ömhet. Den ger även bekräftelse på att vi duger, att vi är attraktiva. Sexualitet kan även 
vara sensualism och sinnlighet, liksom att den lindrar vår ”skinnhunger” - att någon tar på en. 
Sex kan också kännas väldigt livsbejakande som kontrast till cancersjukdomen. Allt detta gör 
att sexualiteten ofta är viktig för oss. Samtidigt är det mycket som händer med oss när vi får 
en cancerdiagnos och behandlas för den, vilket påverkar vårt samliv och vår sexualitet. 
Oavsett om vi har en fast partner eller inte.           
 
Karin Bergmark visar att det är flera faktorer som påverkar varandra vid cancer. Vi förändras 
rent fysiskt genom operationer och behandlingar och det kan göra att vår förmåga att ha sex 
påverkas. Dessa fysiska förändringar påverkar också vår kroppsuppfattning, vår identitet. Vi 
kan även börja fundera över mer existentiella frågor som meningen med livet och vår syn på 
döden som får betydelse för vårt mående. Våra relationer med andra människor påverkas 
naturligtvis också av ett cancerbesked. Det är inte bara kontakten med eventuella partners och 
barn som påverkas utan även den med arbetskamrater, grannar, ja i stort sett de flesta som vi 
kommer i kontakt med i olika sammanhang.  
 
Vilket kulturellt sammanhang vi befinner oss i har också betydelse för hur vi påverkas av 
cancersjukdom. Ser vi exempelvis sjukdom som någon form av straff eller synd mår vi 
förmodligen annorlunda än de som inte har den uppfattningen. Karin Bergmark menar att alla 
dessa faktorer påverkar varandra i båda riktningarna. Till exempel kan ett försämrat 
självförtroende göra oss spända vid sex så att vi får svårt att fungera rent fysiskt eller att vi 
tappat lusten på grund av att vi skäms för att vi blivit sjuka. 
 
Naturligtvis skiljer sig våra reaktioner och vilka faktorer som påverkar oss mest beroende på 
när i livet vi blir sjuka. Enligt Karin har det betydelse i vilken fas i livet vi befinner oss, hur 
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gamla vi är, om vi har någon partner eller ej, vilken självbild och självförtroende vi har, vår 
personlighet, könsroller, våra tidigare erfarenheter både goda och dåliga, vilka normer vi lever 
efter och vilken kunskap vi har om vår kropp, om sjukdomen, behandling och om hur psyket 
fungerar. Allt detta spelar in och påverkar vårt liv.  
 
Karins erfarenhet är att många bröstcancerpatienter har det lite jobbigt med sin självbild, 
kroppsuppfattning och kvinnlighet efter operation och behandling. Något som kan göra 
samlivet besvärligt. Det kan vara att som kvinna känna sig defekt (befläckad eller 
stigmatiserad). Många upplever sig som mindre attraktiva. Kroppen har fått en massa ärr och 
bröstet/brösten har fått ett nytt utseende. Håravfall kan vara jobbigt, särskilt när även håret i 
underlivet faller av och man ser ut som en liten flicka. Nerverna kan ha påverkats så att 
känseln minskat eller ändrats, många har även ont. Karin berättade att ju mer nerver som finns 
i de områden som påverkas av operation eller annan behandling, ju större är risken för konstig 
läkning.  
 

Relationer 
Karin Bergmark kan naturligtvis inte ge något enkelt svar på när man berättar för en ny 
partner att man är bröstcanceropererad med allt vad det innebär, men hon bekräftade oss i att 
detta inte är någon lätt fråga. Det är inte någon bra raggningsreplik i baren att säga att man vill 
ha barn, men när säger man att man inte kan få barn? Hon konstaterar att det även kan vara 
svårt att avsluta ett förhållande som man lever i för att man är rädd för att inte kunna hitta 
någon ny. Men hon ser också många kvinnor där förhållandet till partnern stärks och man 
kommer varandra närmare efter allt man gått igenom.         
 

”Problem” med sexualiteten    
Om vi ser till de saker som händer både i kroppen och själen vid en bröstcancerdiagnos och 
påföljande behandling är det enligt Karin Bergmark ganska vanligt att vi får en del problem 
med sexualiteten och detta kan hålla i sig även efter att behandlingen är avslutad. Vi kan till 
exempel känna minskad lust, som i sin tur beror på flera saker. Lusten kan minska för att vi  

- har ett annat fokus för tillfället,  
- äter hormonmedicin,  
- är trötta och/eller har blodbrist, 
- är deprimerade, 
- har en ändrad kroppsuppfattning, t ex på grund av hur bröstet ser ut, lymfödem, 

håravfall, viktförändring. 
 
Hur våra slemhinnor fungerar efter behandlingarna har också betydelse för vår sexualitet. En 
personlig reflektion från Karin Bergmark är att cellgifterna kan ge nerv- och kärlpåverkan 
som i sin tur leder till minskad känsel och fuktighet. Hon beskrev det som att det blir nedsatt 
ledningshastighet i nerver och kärl. Det gör att det blir minskad blodfyllnad i underlivet och 
eftersom det är blodfyllnaden som ger fuktigheten blir vi helt enkelt inte lika våta när vi blir 
upphetsade som vi blev tidigare. Detta har inte studerats vetenskapligt på kvinnor, men det är 
påvisat hos män med testikelcancer. Karin Bergmark menade att nerv- och kärlfunktion inte 
skiljer sig mellan män och kvinnor och att det därför är troligt att detta påverkar även kvinnor.  
 
Hur vi upplever partnerns behov påverkar också vår egen sexualitet. Om vi ställer upp på sex 
fast vi inte har lust kan det påverka oss negativt.  
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Karin Bergmark menar också att det förekommer att kvinnor känner skuld eller skam för att 
de vill ha sex trots att de har cancer. Det händer också att det i tidningarna framställs som att 
cancer kan man få om man har varit otrogen (det gäller då främst underlivscancer). Det leder 
också till att det här med sexualitet blir skamfyllt.             
 

Tips och råd 
Som avslutning på sitt anförande gav Karin Bergmark oss lite tips och råd om hur vi kan 
förbättra vårt sexliv. Det var både tips om fysiska hjälpmedel och råd om hur vi kan förnya 
vårt sätt att tänka kring sex och samlevnad.  
 
Hon började med att gå igenom hur vi vanligen tänker kring sex och att ha sex. Då börjar vi 
med att bli attraherade, sedan känner vi lust och blir sexuellt tända, därefter kommer förspelet 
igång, våra kroppar reagerar fysiskt på tändningen och vi har sex. Karin Bergmark menar att 
detta tankesätt kan vara hämmande för oss och att ha sex inte alls behöver vara i den 
ordningen och vi behöver inte alls alltid ha samlag. Alla dessa delar med attraktion, lust, 
förspel osv. hänger ihop, men det behöver inte alls ske i den ordningen. Det kan lika väl börja 
med att vi längtar efter en kram. Då menar Karin Bergmark att vi måste bli lyhörda för vart 
det leder. Att vi är uppmärksamma på våra känslor, tankar och reaktioner. Kramen kan leda 
till att vi får lust. Det låter självklart, men tänk efter hur det började när du hade sex senast. 
Hur ofta börjar det inte med att vi känner attraktion och lust och slutar med samlag? Det är 
naturligtvis inte fel att göra så, men om man har svårt att känna lust är det lätt att det aldrig 
blir något om vi tänker att lusten måste komma först.  
 
Karin Bergmark menar att vi inte bara ska ha sex med vår partner utan också med oss själva, 
liksom ha sex i tanken och i fantasin. Att vi ska använda våra minnen och fantasier. Vi 
behöver ju inte dela detta med vår partner om vi inte vill.     
  
Slutligen gick Karin Bergmark igenom lite av de läkemedel som finns och som kan användas 
som hjälpmedel.  
Vaginalt östrogen, ex Vagifem (receptbelagt), Ovesterin (receptfritt). Denna typ av lokalt 
verkande östrogen tas inte upp tillräckligt av kroppen för att vara farligt även om man har 
hormonkänslig tumör. Detta ska tas oftare än vad som står på förpackningen om man står på 
anti-östrogen. 
Glidmedel.  Använd ej spermiedödande eftersom de är retande, utan använd  

- vattenbaserade ex Klick, Glid som båda finns på apoteket.  
- silikonbaserade ex BodyFluid som säljs på RFSU (www.rfsu.com) 

Vaginal gel. Hormonfri, ex Replens som finns på apoteket. Sprutas in i slidan och fungerar 
som en fuktkräm.  
 
 
 
 


