
Men när får jag ligga 
igen? - Därför pratar 
Ung Cancer om sex

Sex och cancer. Två ord 
som befinner sig långt ifrån 
varandra i de flestas värld. 
Men efter ett cancerbesked 
tvingas de samman. Inte 
minst när man är ung vuxen. 
Samtidigt verkar inte allt stå 
rätt till inom cancervården 
för unga vuxna när det gäller 
kommunikation, planering 
och åtgärder som berör sex 
och cancer. Därför släpper 
nu Ung Cancer kampanjen 
Men när får jag ligga igen?
 
I Ung Cancers rapport om unga vuxna 
cancerberörda i Sverige som kom ut 

tidigare i år uppger nästan hälften att 
de inte fått någon information om hur 
sex, samliv och sexualitet påverkas 
av diagnos eller behandling. Med ett 
cancerbesked följer ofta tuffa be-
handlingar och operationer. Fysiska 
förändringar som operationsärr, torra 
slemhinnor och erektionsproblem 
är vanliga. Lust och intimitet känns 
främmande när stress och oro häng-
er som ett svart moln över både den 
drabbade och dess närstående. 

Problem som är välkända för oss på 
Ung Cancer tycks inte få något utrym-
me inom sjukvården. Det verkar som 
att det fortfarande finns en tabu kring 
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frågor som rör sex och samliv, men 
även att det saknas kunskap om ämnet 
hos vårdpersonal – något som Ung 
Cancer vill ändra på. 

I kampanjen Men när får jag ligga 
igen? svarar Ung Cancer tillsammans 
med sexologerna Hanna Byström och 
Else-Marie Rasmusson på olika frågor 
och funderingar som unga vuxna 
cancerberörda har kring sex, lust och 
sexualitet, i samband med ett cancer-
besked. 

Vi vill kunna fungera som ett informa-
tionsnav med direkta svar på funde-
ringar unga vuxna cancerberörda har 
men även belysa det kommunika-
tionsproblem som verkar finnas inom 
cancervården. Dessa frågor har vi även 
samlat i ett material som vi kommer 
skicka ut till sjukhus och ungdoms-
mottagningar för både unga vuxna 
och vårdpersonal att ta del av. Ingen 
ska behöva fundera på när de får ligga 
igen!
 

        Sexuell intimitet och närhet är något som 
även cancerdrabbade behöver, och jag vägrar 
acceptera en särställning där våra problem inte 
syns och där våra behov inte tillgodoses.

Ung Cancer
Norra Allégatan 7
41301 Göteborg
ungcancer.se

För mer information om 
kampanjen, kontakta:
 
Maja Frendin
presskontakt Ung Cancer
maja@ungcancer.se
076-308 58 76

Ung Cancer
Ung Cancer är en ideell organisation som grundades 2010. Vi arbetar 
för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda 
(drabbade och närstående) i åldrarna 16-30. Ung Cancer skapar 
mötesplatser, ger personligt stöd, informerar och debatterar frågor 
på individ- och gruppnivå. Det är vi som säger Fuck Cancer. Mer 
information finns på www.ungcancer.se
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