
Många upplever att kommunikationen 
blir bättre när man måste prata om vissa 
saker för att få sexlivet att fungera.
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e som har efter frågat 
det här mest är fak
tiskt vården. När vi 
har haft möten med 

vårt medicinska och veten
skapliga råd har det kommit upp 
att vården skulle vilja prata mer 
om sexuell hälsa, men att det 
är något som kanske inte hinns 

med och som kan kännas svårt 
att prata om, berättar Barbra 

 Bohannan,  verksamhetssamordnare 
för vård och behandling på Psoriasis
förbundet. 

En förhoppning med den nya 
broschyren, som riktar sig både till 
personer med psoriasis, anhöriga 
och till vården, är att den ska 
starta en dialog.

–  Vi vill att det här ska vara 
ett diskussionsunderlag som 
parterna kan mötas kring. 
En annan förhoppning är att 
broschyren ska kunna upp

muntra till ny forskning. Det 
finns oerhört lite forskning kring 

sexuell hälsa och kroppsuppfattning för 
 personer med  psoriasis och psoriasis artrit, 
säger  Barbra Bohannan. 

I höst kommer förbundet också starta  
en utbildning för sjuksköterskor och 
 under sköterskor, Psoriasis och omvårdnad, 
där  det nya materialet kommer att användas. 

–  Vi kommer att ta upp hur man kan   
prata med sina patienter om sexuell 
hälsa.  För hoppningsvis kan deltagarna bli 
 ambassadörer ute i verksamheterna och 
sprida arbets sättet vidare, säger Barbra 
Bohannan. 

Helhetsgrepp på sexuell hälsa och lust
Arbetet med broschyren har fått medel 
från projektet Min sexualitet  –  min rätt, 
som är ett samarbete mellan Funktionsrätt 
Sverige och RFSU, finansierat av Allmänna 
 arvsfonden. Syftet är att stärka de sexuella 
och reproduktiva rättigheterna för perso
ner med  funktionsnedsättning och kronisk 
sjukdom. 

–  Vi tar ett helhetsgrepp på sexuell 
hälsa och lust. Utifrån ett grundläggande 
rättighets perspektiv fokuserar vi på hur  

Ny broschyr ska väcka dialog 

om sexuell hälsa
I höst släpper Psoriasisförbundet en broschyr om sexuell hälsa.  

Den kommer att ta upp hur sjukdomen och medicineringen påverkar både 
självbilden och sexualiteten och ge tips på egenvård för ett bättre sexliv. 

D
Text karin janson Illustrationer colourbox

NY BROSCHYR



36   Psoriasistidningen 4/2022

man kan få saker att fungera och visa   
på goda exempel, berättar Hanna Öfors   
från  Funktionsrätt Sverige. 

Min sexualitet  –  min rätt har genomfört 
en enkät, som gått ut till personer över 15 år 
med funktions nedsättning och/eller kronisk 
sjukdom. Svaren har sammanställts i rappor
ten Vill du ligga med mig då? Hälften av de 
svarande upplever en bristande sexuell hälsa. 
Omgivningens stöd och bemötande inom 
vården pekas ut som en tydlig faktor som kan 
stärka möjligheten till en god sexuell hälsa. 

Ett par procent upplevde att sjukdomen/ 
funktions nedsättningen påverkar deras 
 sexuella hälsa positivt. 

– Att vrida och vända på perspektiven och 
se om det finns något positivt med funktions
nedsättningen eller sjukdomen tror jag är 
viktigt. Många upplever till exempel att kom
munikationen blir bättre när man måste prata 
om vissa saker för att få sexlivet att fungera, 
säger Lena Levin, RFSU.

Positiv kampanj i höst
Rapporten visar också att många av de till
frågade känner sig avsexualiserade.

–  Det är en process som yttrar sig på en 
mängd olika sätt. Man blir inte representerad 
i skolans sex och samlevnadsundervisning, 
man får inte frågan om sexuell hälsa under 
vårdmöten och heller ingen information om 
hur en viss medicin påverkar sexualiteten. Till 
slut kanske man inte längre ser sig själv som 
en sexuell person, säger Lena Levin. 

I höst kommer därför Min sexualitet  –  min 
rätt att genomföra en kampanj med positiva 
erfarenheter av lust och sexualitet hos perso
ner ur målgruppen. 

–  Det har varit ett väldigt stort intresse för 
att delta, vilket visar att det finns en brist på 
området och att många har saker att säga. Vi 
vill få människor att känna att det är spän
nande och härligt att tänka på sex och inte 
som ett problem, säger Hanna Öfors. 

Även Psoriasisförbundet har genomfört 
två mindre medlemsenkäter om sexuell 
hälsa. När de tillfrågade får ge tips på hur 
man får ett bättre sexliv är kommunikation 
ett tips som återkommer, att prata med sin 
partner om vilka problem man upplever, att 
man kanske känner sig trött och hur lusten 
påverkas. 

»Det finns oerhört lite forskning   
kring sexuell hälsa och 

 kropps uppfattning för personer   
med  psoriasis och  psoriasisartrit.«
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Där framkommer också att det är väldigt 
ovanligt att vården tar upp frågor som rör 
sexuell hälsa, förutom när det gäller medici
nering vid graviditet.

Informera, fråga och lyssna
Kristina Areskoug Josefsson, professor  i 
folkhälsa och rehabilitering vid Oslo Metro
politan University, är en av de som intervjuats 
i arbetet med broschyren.

–  Patienter behöver bli mer aktiva i att för
medla sina behov, samtidigt som det är viktigt 

att tänka igenom och förmedla vad man vill 
dela med sig av om sitt sexuella liv.

Hon tipsar om att förbereda sig genom att 
skriva ner på förhand vad man vill prata om.

–  Vilka problem upplever du som rör den sex
uella hälsan? Vad önskar du ha fått hjälp med 
vid mötets slut? Om läkaren inte kan hjälpa dig 
så fråga: Vem kan du hänvisa mig vidare till?

 Från vårdens sida är det viktigt att ta upp 
frågan på ett öppet och tillåtande sätt. Man 
kan använda de tre stegen informera, fråga 
och lyssna:

NY BROSCHYR

En enkät visar att många 
av de  tillfrågade  känner 
sig avsexualiserade.
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 1. Informera. Berätta hur den sexuella hälsan 
kan påverkas när man har psoriasis, till 
exempel genom att man upplever trötthet 
och smärta.

2. Fråga: "Är det något du vill prata eller ha 
mer information om"?

3. Lyssna på patienten och ta gemensamt fram 
en plan för vård/behandling.
 –  Genom att kort informera och sedan 

fråga om önskemål om mer information och 
behov av stöd skapar du en mer tillåtande 
 atmosfär, jämfört med att bara fråga rakt 
ut om någon har sexuella problem, säger 
 Kristina Areskoug Josefsson.

 Broschyren om sexuell hälsa kommer att 
publiceras i oktober och skickas ut till alla 
hud, reuma och ungdomsmottagningar i 
landet. Den kommer också att gå att beställa 
från förbundets materialbank. ■ 

»Det har varit ett 
 väldigt stort  intresse 
för att  delta, vilket 

visar att det finns 
en brist på  området 

och att många har 
saker att säga.«
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Tips ur den kommande broschyren

Projektet Min sexualitet  –  min rätt är ett samarbete 
mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU och ska  stärka 
sexuella och reproduktiva rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.
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livsstil: Undvik tobak i alla former och drick 
måttligt med alkohol. Prova att vänta med sex i 
minst två timmar efter att du har druckit alkohol 
eller ätit mat. Genom att motionera får du bättre 
genomströmning i blodkärlen, vilket ökar lusten. 

planera: Planera in sexuella aktiviteter när 
energi nivån är som högst och när du är av-
slappnad och utvilad, och till de dagar när 
 symptomen är som bäst. 

visa huden kärlek: Var extra snäll mot din hud 
och dina känselnerver – passa på att stryka kär-
leksfullt över din hud i duschen eller vid läggdags, 
särskilt de utsatta partierna. Gärna med en skön 
kräm eller massageolja som funkar för dina utslag. 
Beröring, även på sig själv, utsöndrar oxytocin och 
andra ”myshormoner” som sänker stress och ger 
en skön känsla i kroppen.

lär dig hantera stress: Stress triggar både 
 psoriasis och blockerar lust, så att träna på att 
hantera den är en bra insats för den sexuella 
hälsan. Det innebär att både minska på stress-
faktorerna som arbetsbelastning, krav utifrån, 
plingande skärmar och så vidare. Du kan sänka 
stresshormonnivåerna och visa kroppen att 
”faran är över” med exempelvis fysisk träning 
som inte ska mätas och presteras, långa kramar, 
sjunga och dansa – eller ha sex om du gillar det. 
Då ”jobbar” du ut stressen ur systemet.

ta hand om ditt underliv: Utöver vård av 
själva psoriasisen, ge ditt kön kärlek genom att 
smörja det utanpå med en skön kräm som funkar 
för dig, tvätta med vatten och inte uttorkande 
tvål, och ta på det på ett kärleksfullt sätt, exem-
pelvis lägga handen över det när du läser eller 
ser på tv, det skapar en skön känsla av lugn och 
kontakt med sin lust. Bär gärna luftiga under-
kläder i naturmaterial. 

våga prata om sex! Ju tryggare du är med att 
prata om din sjukdom med sexpartners, desto 
tryggare blir hen och ju mindre laddat känns det. 
Berätta att psoriasis inte smittar och inte är en 
könssjukdom, hur du vill/behöver bli berörd och 

om sjukdomen påverkar vad ni kan göra tillsam-
mans. Väv in det i ett samtal om vad ni båda läng-
tar efter och vill göra i övrigt, och fråga vad din 
partner har för specialbehov! Alla har något, så 
det blir ett fint sätt att mötas i lust och sårbarhet.

köp hem ditt favoritglidmedel: Gå till ett 
apotek eller en sexbutik och prova dig fram till vad 
som känns bra för dig, vattenbaserat fungerar med 
kondom och sexleksaker och minimerar friktion 
om exempelvis penisen annars gör ont vid olika 
typer av stimulans, för vissa spricker huden vid er-
ektion. Ställ ut flaskor där du brukar ha sex, kanske 
ihop med kondomer om ni använder det. När den 
finns nära till hands och är en sort du är bekant 
med blir det enkelt att ta fram den utan att det blir 
avbrott i sexet eller ett ämne för diskussion. 

fråga din partner var hen tycker bäst om 
att bli berörd och kysst: Då kommer du få 
samma fråga tillbaka, och kan då välja ställen på 
kroppen du är bekväm med, så kommer hen foku-
sera sina ömhetsbetygelser dit. En bonus är att ni 
båda blir bekvämare med att be om det ni vill ha 
och behöver, även utanför sex!

bädda rätt: Så du kan fokusera på det roliga! Se 
till att ha mörkare lakan om du är rädd att blöda lite, 
och vita lakan om du lätt får hudflagor som syns. 

ta hand om din egen lust: Att vårda sin egen 
sexualitet genom onani, fantasier och att prata 
om sex med andra på ett sätt som känns bra är 
en mycket bra grund för sexuell självkänsla. Köp 
en sexleksak som verkar spännande, eller som du 
tror underlättar stimulans för dig om sjukdomen 
påverkar dina könsorgan. 




