
EGENVÅRDSRÅD 
 
 

 

 

Sexualitet efter behandling mot 
äggstocks-, livmoderhals- och 
livmoderkroppscancer 

Behandling för gynekologisk cancer kan påverka sexualiteten. Därför är det bra att 
vara förberedd på vad som kan inträffa. Sexualiteten är mer än bara samlag, till 
exempel närhet och ömhet. För olika individer och under olika faser i livet kan 
behovet variera. 

Sexuella behov upphör inte i och med en allvarlig sjukdom, men de kan förändras. 
Efter en operation eller behandling kan smärta, trötthet eller att den egna kroppen 
känns annorlunda vara bidragande orsaker till minskad sexuell lust. För de flesta 
som får en svår sjukdom blir sexualiteten och samlivet påverkat på något sätt. 
Stress och oro i samband med en cancerdiagnos kan göra att sexlusten tillfälligt 
minskar eller helt upphör. Det kan också bli så att sex känns viktigare än 
någonsin. 

Den sexuella funktionen kan också påverkas av andra faktorer relaterade till 
cancerdiagnosen och behandlingen så som inkontinensproblem, stomi eller 
depression.  

Om du har en partner är det bra att ni pratar med varandra om den förändring som 
sker. Försök att behålla den kroppsliga närheten. Fokusera på det som är bra och 
inte på det som eventuellt försvunnit. Cancer kan inte smitta vid kroppslig närhet, 
inte ens när man är intim och har sex. 

Det finns olika orsaker till att du som kvinna kan uppleva hinder vid sex efter 
gynekologisk cancer.  

Efter kirurgi 
Såret i toppen av slidan tar cirka fyra till sex veckor att läka. Du och din partner 
kan återuppta samlivet efter åtta till tolv veckor om du har slutat blöda. Det tar 
olika lång tid beroende på vilken operation du genomgått. Prata med din läkare 
och kontaktsjuksköterska om vad som gäller för dig.  
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Det är normalt att det förekommer obehag vid samlag i upp till åtta till tolv veckor 
efter operationen.  

Om båda äggstockarna har tagits bort upphör hormonproduktionen och du 
kommer in i klimakteriet. Har du redan innan operationen kommit in i klimakteriet 
kan symtomen öka under en tid. Om livmodern har tagits bort kommer du inte 
längre att menstruera.  

När en del av den övre slidan tas bort kan den vid första samlag kännas kortare än 
vanligt.  Eftersom slidans vävnad är mycket elastisk är det oftast ett övergående 
problem. Vid kirurgiska behandlingar i bäckenet kan nerver som styr blodkärlen i 
underlivet påverkas. Om dessa nerver skadas sker inte ökad blodfyllnad, något 
som är en förutsättning för fuktighet i slidan.  

Efter cytostatika 
Äggstockarna är känsliga för vissa cytostatika. Om du har livmodern kvar, kan 
cytostatika påverka att din menstruation upphör under behandlingen. Åldern har 
stor betydelse för om du får tillbaka menstruationen efter avslutad behandling. 
Flickor och yngre kvinnor har större chans att få tillbaka sin menstruation.  

Vissa cytostatika kan påverka känseln i underlivet. Under cytostatikabehandling 
ska du inte bli gravid. Var därför noga med att använda preventivmedel.  

Efter strålbehandling 
Om du får strålbehandling och äggstockarna ligger inom fältet för strålning 
kommer din östrogenproduktion slås ut och du kommer in i klimakteriet.  

Det finns en risk att det bildas sammanväxningar i slidan som gör det svårt att 
genomföra ett samlag eller utföra en gynekologisk undersökning. För att förebygga 
det får du en vaginal stav, en så kallad dilatator, utprovad.  

Egenvård 
Om du kommer in i för tidigt klimakterium kan du få behandling med östrogen, 
tabletter eller plåster, tills dess att du normalt skulle komma in i klimakteriet. 
Eftersom slidans väggar påverkas av strålbehandling bör du också få lokal 
behandling med östrogen. Den lokala behandlingen är livslång.  
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Vissa gynekologiska tumörer, till exempel livmoderkroppscancer, är 
hormonberoende och då ska inte generell behandling med östrogen ges, förutom i 
vissa enskilda fall. Däremot kan lokal behandling övervägas, som vagitorier och 
vaginalkräm. Fråga din läkare vad som är aktuellt för just dig.  

Är du torr i slidan kan du använda glidmedel. Det finns vatten- eller 
silikonbaserade glidmedel på apotek och i handeln. Du kan även använda olika 
fuktlotioner för vaginalt bruk som finns att köpa på apotek. Det går också bra att 
använda olja, såsom oliv-, mandel- eller barnolja. 

Om du har smärtor i slidan kan du använda bedövningsgel som innehåller 
lidocain. Tänk på att en manlig partner bör använda kondom för att inte själv bli 
bedövad. Vid smärtor djupt in i slidan kan en ändrad samlagsställning prövas så 
att inte penisen träffar ärret i slidtoppen. Prova att lägga en kudde mellan er så att 
penetrationen inte blir så djup och en ändrad riktning fås. 

För att förhindra sammanväxningar i slidan efter strålbehandling bör du använda 
en vaginal stav så kallad dilatator. Starta cirka fyra till sex veckor efter avslutad 
strålbehandling eller när den akuta slemhinnereaktionen har lagt sig.  

Till att börja med ska du använda staven dagligen. Efter någon månad räcker det 
med två till tre gånger per vecka i två till tre år. Hur länge du använder staven är 
individuellt.  

Även om du inte fått strålbehandling kan du använda en vaginal stav eller 
fingrarna för att känna hur din kropp reagerar. Vaginalväggen är normalt mycket 
elastisk.  

Hör av dig till din kontaktsjuksköterska om du har frågor. Det går också bra att 
kontakta Centrum för Cancerrehabilitering, ingen remiss behövs. Till 
Cancerrådgivningen kan du ringa, mejla eller chatta om du har frågor eller behöver 
stöd.  
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