
Läs om sexologen som varnar för att funktionshindrade ungdomar inte får träna
sig i nära relationer, om Anette som flirtar med blicken istället för med ändan,
Rikard som klarar sig bra utan att vara en Tarzan i sängen och Caroline som
föredrar att sova framför att älska. Denna skrift handlar om olika aspekter av sex
och funktionshinder. Den handlar om attityder och självkänsla men också om hur
mediciner kan påverka lusten.

Sex &

Självförtroende



Rikard är i 30-årsåldern. Han har en muskel-

sjukdom som gör att kroppen är svag. Han

använder permobil och har en personlig assis-

tent för att klara vardagen. Rikard har haft

flera längre förhållanden. Numera är han sambo.

– Jag har alltid varit inställd på att jag någon

gång ska leva tillsammans med någon. Jag vet

att det inte är så för alla som har funktions-

hinder, men för mig har det varit självklart.

När Rikard tycker om en kvinna går han

ganska försiktigt fram.

– Jag är väldigt tydlig med vem jag är, pratar

mycket med dem innan jag visar att jag är

intresserad. Jag vill att de ska lära känna mig

ordentligt.

Fördomar kan finnas från båda håll. Tjejen

kan ha förutfattade meningar, men det kan

också vara tvärtom. Att Rikard inbillar sig att

de har negativa förväntningar. Att träffa någon

på krogen för en kväll och hänga med hem, är

inte Rikards melodi. Om han ska ha en sexuell

förbindelse så måste det anpassas till vad han

klarar av fysiskt.

– Jag är inte precis någon Tarzan som kan

slänga mig i taklampan.

För att det ska fungera måste han och tjejen

kunna prata med varandra om hur man ska

göra. Hitta sätt och ställningar som fungerar.

Det är inte lätt om bekantskapen är ny.

Nu, när han lever i ett förhållande, fungerar

det bra.

– Det som kan upplevas som ett stort

problem, har blivit en bagatell. Tycker man om

varandra så går det att hitta lösningar.

Det Rikard vet nu om sexualitet hade han

önskat att någon hade berättat för honom i

tonåren.

– Ja, så man hade sluppit att försöka ta reda

på sådana saker genom att titta på TV1000.

Det är ju inte särskilt bra.

I skolan hade de undervisning om sex och

samlevnad, men det var inte något som be-

rörde Rikards problem.

Trots att Rikard är född med sin sjukdom så

var det först i tonåren som han förstod att han

var annorlunda.

I det lilla samhället där han levde som barn

blev han aldrig särbehandlad. Varken av sin

familj eller av vänner.

– När jag någon gång träffade andra som

var funktionshindrade, så undrade jag vad det

var för UFO:n. Jag hade lite konstig självbild på

den tiden.

På gymnasiet kom han ifrån sin invanda miljö

och sina gamla kamrater. Då fick han för första

gången uppleva hur det är att vara annorlunda.

– Det fanns ett avstånd, en ovilja att ta kon-

takt med mig.

Rikard fick själv gå in för att skapa kontakt.

– Det kan uppfattas som påfluget, men som

funktionshindrad måste man vara beredd på

att själv visa vem man är. Jag måste bryta ner

Om man älskar varandra finns det alltid lösningar
Rikard har en svår muskelsjukdom. Det bäddar inte för tillfälliga ragg på krogen, men är
däremot inte något hinder för långa kärleksförhållanden.

– Om man älskar varandra så går det alltid att hitta lösningar.



avståndet som möter mig först.

När det gått några månader hade han fått

några vänner och livet blev lättare.

Efter gymnasieåren kom nästa vändning.

Han började på datorteket för arbetslösa

funktionshindrade. Det var som att komma

tillbaka till den trygga känsla han hade haft

innan gymnasiet. Han var åter en i mängden.

– En ny värld öppnades. Jag kände mig helt

accepterad.

Saker som gjorde honom till en avvikare i

gymnasiet, väckte inte alls uppmärksamhet i

de här sammanhangen. Som att han har lätt

för att tappa saker.

– I gymnasiet tänkte jag mycket på sånt. Att

någon skulle se när jag tappade en gaffel. På

datorteket kunde sånt hända hela tiden, det

var inte något märkvärdigt.

Som vuxen har Rikard haft förhållanden

både med kvinnor som har egna funktions-

hinder och de utan. Hans sambo har ett

funktionshinder, om än inte lika omfattande

som Rikards.

– Det blir enklare. Det finns en annan

förståelse. Min sambo skulle aldrig stressa mig

att jag måste bli färdig snabbt i badrummet.

Hon vet själv hur det är. Om tjejen inte har

funktionshinder, så blir det ändå en distans.

Rikard kallar sig själv en “datanörd”. Han

träffade sin sambo via nätet.

Rikard vet att det finns många människor

med funktionshinder som är väldigt ensamma.

– Jag tror att det finns en risk att man fixerar

sig vid handikappet och därför inte träffar

någon. Det var en kille som skrev i en diskus-

sion på nätet att folk glodde på honom och att

det var så hemskt. Då var det någon som

svarade att han borde ta reda på varför de

tittade på honom. Det är kanske för att han är

snygg och inte på grund av handikappet.

Rikard menar att det också finns en risk att

man är så fixerad vid sina egna svårigheter att

man inte ser vad andra människor har att

kämpa med.

– När jag gick i högstadiet så fanns det

personer vars liv verkade perfekta. Nu, flera år

senare, har jag fått veta att många av dem

hade det jobbigt hemma. Det var misshandel,

incest och andra allvarliga problem, som var

mycket värre än att jag inte kunde ta mig

uppför trapporna till gymnastiksalen.

Nyhetsbyrån ikapp/Louise Hertzberg

FOTNOT

Rikard heter egentligen någonting annat. Han

har valt att inte gå ut med sitt riktiga namn för

att kunna tala mer fritt.





Intervjun med Birgitta Hulter sker i lobbyn på

Royal Viking Hotel i centrala Stockholm. En

sober miljö där många människor passerar och

bor tillfälligt.

Birgitta Hulter resonerar kring vilka sexuella

möten som kan ske på rummen. Någon kans-

ke påbörjar en livslång relation, en annan har

en skön tillfällig upplevelse, medan en tredje

blir utnyttjad, kanske till och med våldtagen.

– Sex är så oerhört komplext. Vår önskan är

att det bara ska vara någonting fint. Men så är

ju inte verkligheten. Det kan vara livgivande,

men det kan också vara någonting fult och

dödande.

Birgitta Hulter tror att den här komplexiteten

gör att många handikapporganisationer und-

viker frågan. Det blir så svårt. Dessutom är

sexualiteten kopplad till människors integritet.

Birgitta Hulter arbetar som konsulterande

sexolog på Neurocentrum vid Akademiska

sjukhuset i Uppsala och på neurologiska klinik-

en vid Huddinge Universitetssjukhus. I sitt

arbete träffar hon många människor med

funktionshinder som behöver hjälp med sex-

uella problem.

Tre teman återkommer ständigt. Duger jag?

Hur kan jag fungera sexuellt trots

funktionshindret? Hur ser omgivningen på

mig?

Den första frågan, om identiteten, gäller

både för dem som har ett funktionshinder

sedan tidig ålder och de som råkar ut för

någonting senare i livet.

– Det tydligaste exemplet är ju en man eller

kvinna som hamnar i rullstol. Kommer jag att

duga som man? Kommer jag att duga som

kvinna?

Identiteten handlar inte bara om det som är

direkt kopplat till sexuella funktioner. Det

handlar om saker runt omkring.

Birgitta Hulter menar att det är viktigt att

människor får prata om sina känslor kring den

egna identiteten. En förutsättning för att andra

ska se på en som sexuell varelse är att man

själv gör det.

– Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, är

det vanligaste sexuella dilemmat ensamhet –

att man inte har någon att dela sin sexualitet

med. Man kan uppleva sexuell ensamhet

också i äktenskap och i andra parförhållanden.

Om man har ett funktionshinder är det lätt att

tänka att det bara beror på funktionshindret

ifall man inte vågar bryta sin ensamhet och

visa sitt intresse för en relation.

Det finns ALLTID möjligheter att fungera

sexuellt. Det är Birgitta Hulters utgångspunkt.

– Om en person råkar ut för en stroke och

förlorar talförmågan då hittar man andra sätt

att kommunicera. Det är samma sak med

sexualitet. När det blir annorlunda får man

hitta andra vägar att fungera. Sexualitet

handlar om så mycket mer än kroppsliga

funktioner. Det handlar om vad som händer

här, säger Birgitta och pekar på sitt eget

huvud.

Samtidigt vill hon absolut inte förmedla

någon käckhet om att allt ordnar sig. Hon har i

sitt arbete stött på många män som lider

oerhört av att inte längre kunna få stånd.

– De känner att livet inte längre har någon



Sexualitet – mer än kroppsliga funktioner
Sexuella problem kan sällan lösas bara med mekanik. Det handlar lika mycket om synen
på sig själv och hur man uppfattas av andra. Det menar Birgitta Hulter, en av Sveriges få
auktoriserade sexologer och specialiserad på frågor som rör funktionshinder.



mening. De är helt värdelösa. Första gången

jag träffade en man som blivit impotent så sa

han till mig att han inte längre kunde fatta

beslut. Självkänslan var så starkt kopplad till

hans penis. Det här kan vara väldigt svårt för

kvinnor att förstå.

Utgångspunkten i Birgitta Hulters arbete är

människors egna önskemål. Några tycker

samlaget är viktigt. Andra längtar bara efter

att få vara nära en annan människa.

– Det går inte att ge generella råd. Man

måste lyssna på vad varje person önskar sig.

För en del människor kan den sexuella upplev-

elsen bli bättre efter att de har fått ett funk-

tionshinder. Det har till exempel visats i en

undersökning av ryggmärgsskadade som

Agneta Sjösten genomfört. Fyra år efter

skadan var många nöjda med sitt sexliv, vissa

var mer nöjda än innan. Birgitta Hulter har själv

skrivit en avhandling om kvinnor med neuro-

logiska sjukdomar, bland annat MS, och deras

sexualitet. När sjukdomen förvärrades hade

de sex mer sällan, men behållning blev större.

Birgitta Hulters förklaring är att människor

omvärderar i takt med att omständigheterna

förändras.

– Om man har möjlighet att vidga sin före-

ställning om vad ett sexuellt möte kan vara och

inte är fast i en uppfattning om hur det ska

vara, då går det också att njuta i den nya

situationen. För män som sitter i rullstol till

exempel, kan det kännas bra att inte längre ha

kravet på sig att man måste ta alla initiativ och

prestera hela tiden.

Nyhetsbyrån ikapp/ Louise Hertzberg

FAKTA

Birgitta Hulter är doktor i medicinsk vetenskap

och auktoriserad sexolog. Hon arbetar på

Neurocentrum vid Akademiska sjukhuset i

Uppsala och på Råd- och stödenheten på

Neurologen på Huddinge Universitetssjukhus.

Dessutom driver hon Sesam AB med privat sex-

och samlevnadsmottagning i Uppsala och

Stockholm.



Kan man inte vifta på ändan får man använda blicken
Anette Bohm är ryggmärgsskadad. På tjejkurser diskuterar hon sex och samlevnad.
– Det gäller att ha ett bra självförtroende. Det är först när man har återfått självförtroendet
efter skadan som man kan börja experimentera, säger hon.

Anette Bohm jobbar som journalist på Rekryt-

eringsgruppens tidning Kick. Hon är klädd i

svart skinnjacka och kort kjol. Håret har färg-

ade slingor och hon utstrålar säkerhet. Både i

sitt jobb och via ideellt arbete möter Anette

andra kvinnor som sitter i rullstol efter att ha

blivit ryggmärgsskadade. Hon har hållit i en

kvinnokurs och lägerverksamhet där kvinnor

kunnat tala ostört om intima saker.

Anette berättar mycket om sig själv och vill

gärna vara en förebild.

– Jag har suttit 27 av mina 37 år i rullstol. Jag

har rest, pluggat, jobbar och jag har ett sexliv,

säger hon.

Anette märker hur deltagarna på kvinno-

kursen ser på sina egna kroppar.

– Förlusten av sin tidigare kropp kan bli en

identitetskris och leda till att man som nyskad-

ad tycker att man har blivit ful och sörjer sin

förlorade känsel.

Ryggmärgsskadade får ofta problem med in-

kontinens vilket kan leda till att de tappar   >>



möjligt. Lägret blir ofta en vändpunkt. På

tjejkurserna tas både medicinska frågor och

livsfrågor upp, något som vården sällan hinner

med.

– Där tar de upp många frågor om urologi

och mycket kring praktiska saker. Min

erfarenhet är att så länge man inte kan

kontrollera sitt kiss och bajs finns det inte i ens

huvud att gå ut och ragga eller ha sex.

Det gäller att man får ett bra självförtroende,

menar Anette. Det är först när kvinnorna har

fått det som de kan börja experimentera.

– Jag tror att det är lättare att tala med

andra kvinnor i rullstol än med gående

experter. Jag brukar tipsa dem om att det är

viktigt att inte glömma bort de kroppsdelar

som inte har känsel och att man tar hand om

och vårdar sitt yttre.

Anette tror att det är ännu svårare med

självuppfattningen för dem som blivit skadade

tidigt i livet. De har varit vana vid att mamma

och pappa bytt blöjor och känner kanske inte

att underlivet tillhör dem själva.

BEJAKAD KVINNLIGHET

När Anette var i Polen för att träffa den polska

motsvarigheten till Rekryteringsgruppen slogs

hon av att de polska kvinnorna utstrålade

sensualism och kvinnlighet i sitt rörelsemönster,

>>  självförtroendet och får ett sämre sexliv.

Den nya kroppen fungerar annorlunda. Att

hamna i rullstol leder till en ny situation för hela

familjen.

– För samliv och sexliv innebär det ett nytt

förhållningssätt. Har man redan en partner

krävs det att man kan tala med varandra och

ha fantasi. Är man singel får man tampas med

frågor som: kommer jag duga nu, vill någon ha

mig?

Anette menar att det är skillnad på mäns

och kvinnors tankar. För män är det så påtag-

ligt att de funderar kring om de kan få stånd

och utlösning, medan kvinnor undrar om de

duger och ifall de kan få en partner.

KORTA VÅRDTIDER

I Rekryteringsgruppen har man märkt av att

vårdtiderna har skurits ned. Tidigare kunde de

nyskadade betydligt mer när de kom till Rekry-

teringsgruppens läger. Tiden för rehabilitering

har blivit mycket kortare.

– Man hinner inte med att både psykiskt och

fysiskt lära sig det man behöver. Det gäller inte

bara sex och relationer utan även förflyttningar

och att klä på sig. Personerna blir mer beroen-

de av hjälp från andra.

På Rekryteringsgruppens läger jobbar de på

att personerna ska bli så självständiga som





något som hon tycker att svenska kvinnor i

allmänhet saknar, även gående. De svenska

kvinnorna hade bekväma joggingbrallor medan

polskorna hade klätt upp sig och var fina i hår-

et. Alla deltagare satt i rullstol. Anette berättar

att hon frågade sig varför polskorna var så

kvinnliga och om det är något fel i att visa sin

kvinnlighet. Hon kom fram till att hon inte

tyckte det och efter resan fattade hon ett

beslut. Hon skickade in en ansökan till Afton-

bladets tävlig “Årets kvinna” tillsammans med

en kompis som också sitter i rullstol. Hon blev

uttagen på grund av sin utstrålning och visade

upp sig på catwalken i glamorösa underkläder.

Du tycks ha en stark självkänsla men har det

alltid varit så?

– Nu har jag bra självförtroende, men jag

har fått kämpa länge. Det var speciellt jobbigt i

tonåren. Jag kände mig som den fula

ankungen.

Anette berättar hur hon kände sig annor-

lunda och ful eftersom hon satt i rullstol. Hon

kände sig inte sedd som tjej eftersom det

under tonåren mest var utseendet som

räknades. Men det blev successivt bättre.

– Jag tyckte att jag fick stå tillbaka när jag

jämförde med mina gående kompisar. Medan

mina vänner levde vanliga liv bestod mitt liv

periodvis av sjukhusvistelser och rehabilitering.

Det var jobbigt då, men senare insåg jag att

jag fick andra erfarenheter och dem har jag

stor nytta av idag. Jag har fått stor insikt och

förståelse.

– Man behöver inte resa runt jorden eller

bestiga höga berg för att finna sig själv. Det kan

man göra hemma vid köksbordet, säger hon.

Under sin uppväxt i Mora hade hon aldrig

tillfälle att tala med jämnåriga eller äldre

förebilder som satt i rullstol. På läkarkontroller

tog de aldrig upp frågan om sex och sam-

levnad. Jo, en gång minns hon att ortopeden

frågade: Har du någon pojkvän än då hö, hö?

Men hon var för blyg och osäker för att säga att

det var jättesvårt och att hon bara fick titta på

när kompisarna pussade på killar så hon skakade

bara på huvet.

– Under gymnasietiden fick jag nya vänner.

Jag började klä mig häftigare och reste till

Stockholm för att fixa håret på Klippoteket. Vi

gick ofta ut och dansade. Jag var en riktig krog-

tjej och flirtade mycket. Jag lärde mig att kunde

jag inte vifta på ändan fick jag använda blicken.

Det blev jag jättebra bra på. Jag spände ögonen

i den jag var intresserad av och när jag fångade

deras blick log jag, säger Anette och visar hur

hon kan svepa med blicken över lokalen.

Men det dröjde tills hon blev 21 innan

hon hade sitt första förhållande.

– Jag upplever det som svårare att få ett

långvarigt förhållande när jag sitter i rullstol. Jag

vet inte om det har med mig som person att

göra, men jag träffar även andra som säger att

män störs av att man sitter i rullstol, de ser så

mycket problem framför sig. Men någon gång

får faktiskt omgivningen ta sitt ansvar. Det är

männen som har problem om de inte kan vara

med en kvinna i rullstol.

Nyhetsbyrån ikapp/Ylva Branting

FOTNOT

Rekryteringsgruppen för Aktiv Rehabilitering (RG)

är en ideell förening. RG arbetar med fysisk och

mental träning av rörelsehindrade, främst

neurologiskt handikappade. RG använder sig av

positiva förebilder, personer med egen erfarenhet

av ett liv i rullstol, för att visa på möjligheterna.

Läs mer om deras kurser på:

www.rekryteringsgruppen.se





Det är fest hemma hos Holger. Han och Nina

ligger och kramas och kysser varandra på hans

tonårsrum. I köket sitter Ninas väninnor. De vill

egentligen gå men Nina har bett dem stanna

kvar. Hon är ytligt bekant med Holger och

känner sig trygg när kompisarna finns i när-

heten ifall Holger inte är så juste som han

verkar.

Det här är en påhittad situation men som

säkert många känner igen sig i. Tonåren är

tiden då människor börjar experimentera

sexuellt. En sorts träningsläger inför vad som

sedan väntar i livet. Hur man tar kontakt, hur

man undviker farliga situationer, hur man

avslutar ett förhållande och så vidare.

– All utveckling går vissa bestämda vägar.

Precis som vi lär oss krypa före vi kan gå så

behöver den sexuella förmågan övas i sin takt.

Känslor kring förälskelse och kärlek med

sexuella inslag kommer stegvis i utvecklingen,

säger Birgitta Hulter.

För den som har ett funktionshinder finns

risken att man hamnar utanför under

tonårsperioden.

– Många funktionshindrade är överbeskyd-

dade. Det är vanligt att man förbarnsligar dem

istället för att se att de är tonåringar.

Tillbaka till Holger och Nina. Holger visade sig

vara en hygglig kille. Nina och han blir alltmer

kära och bestämmer sig några veckor senare

för att genomföra samlag. Det är första

gången för bägge två. De är lite osäkra och

det blir ganska fnissigt.

– Att vara osäker och oerfaren när man är

17 år gammal är inte något som väcker

uppmärksamhet. Men för den som känner

samma osäkerhet vid 30 års ålder är det ett

stort problem. Då fungerar det inte att säga att

vi prövar och så får vi se. Då förväntas man

vara erfaren, säger Birgitta Hulter.

Hon menar att unga med funktionshinder

riskerar att hamna i en sådan situation om de

inte uppmuntras att vara sexuellt utforskande.

Hennes önskan är att alla unga med funktions-

hinder kunde få individuellt råd och stöd. Det

är så mycket som de missar annars, som kan

vara jobbigt att ta igen.

– Du kan inte hoppa över steg i den känslo-

mässiga och sexuella utvecklingen utan att det

blir krångligt. Man mognar så att säga med

erfarenheten.

Nyhetsbyrån ikapp/ Louise Hertzberg

Tonåringar behöver experimentera
Det är stor risk att unga som har funktionshinder inte får vara med och experimentera
under tonåren. Det kan försvåra sexuella relationer senare i livet, anser Birgitta Hulter,
sexolog och specialiserad på frågor som rör funktionshinder.







genomföra ett samlag men det ökar inte mitt

intresse för sex.

Caroline tycker ändå att hon själv är gynnad. I

ett stabilt förhållande som hon har kan man lära

av vandra och försöka få det så bra som möjligt.

–  Vi har varit tillsammans i 30 år och är

mycket lyckliga för övrigt. Men jag kräver

mycket sömn och somnar ofta innan det

börjar hända spännande saker i sängen.

Hennes man tycker att det är tråkigt att det

alltid är han som tar initiativet och att Caroline

ofta lägger sig på sovsidan.

– Jag har frågat honom  varför vi måste

ha sex. Det är viktigt för honom. Han säger

att det hänger ihop med att han älskar mig

och vill ha mig.

Den medicin som Caroline tar heter Tegretol.

Effekten är att den dämpar hjärnaktiviteten.

Caroline har sämre lukt och smak och är heller

inte den som blir rasande, gråter eller

gapskrattar åt något. Samtidigt är det svårt att

veta vad som är grundpersonligheten och vad

som är förknippat med epilepsin eller

medicineringen. Caroline har aldrig fått bek-

räftat att hennes ointresse för sex skulle vara en

biverkning av medicinen.

– Det skulle vara bra om man fick reda på

att detta är en logisk följd av medicineringen.

Nyhetsbyrån ikapp/Ylva Branting

FOTNOT

Caroline heter egentligen någonting annat. Hon

har valt att inte gå ut med sitt riktiga namn för

att kunna tala mer fritt.

Caroline Jansson var 16 år då hon drabbades

av sitt första epileptiska anfall. Hon tycker det

var en bra ålder att få diagnosen eftersom det

ändå sker många förändringar när man går

från att vara barn till vuxen. Hon känner inte

att hennes liv begränsas av sjukdomen. Att

hon inte kan köra bil innebär till exempel att

hon cyklar mer än vad hon skulle gjort annars.

– Jag har funnit en livsstil som passar mig

och som jag är nöjd med. Jag konstaterar

att jag ofta mår bättre än de flesta andra.

Men det finns en sak i hennes liv som hon

inte är fullt nöjd med och det är sexlivet.

– Det är begränsat. Jag blir aldrig tänd eller

kåt. Eftersom jag aldrig har fått orgasm längtar

jag inte precis till sängen.

Caroline vill tala öppet, men tillägger att

ämnet är känsligt. Hennes man som just

slagit sig ner bredvid oss med en kaffekopp

reser sig snabbt upp och går sin iväg när

han märker vad vi talar om. När han har

gått säger Caroline att fick hon välja själv

skulle hon helt välja bort sexlivet.

– Jag upplever inte det sexuella som givande

för mig utan mer som ett nödvändigt ont.

Den bild av sexlivet som media förmedlar

via kvällstidningar, filmer och såpor känner

hon inte alls igen sig i. Sexskildringarna

förstärker känslan av att det är något som

hon misslyckas med eftersom hon inte

känner lust eller uppskattar sex.

– Jag har försökt att tala med läkaren men

han hänvisade till kuratorn som rekommender-

ade glidmedel. Det är bra när man väl ska

Jag vill bara höra att jag är normal
Caroline Jansson, 47, har hittat en livsstil som passar henne bra. Hon tror att hon har det
bättre än de flesta. Men det finns en sak i hennes liv som hon saknar. Möjligheten att
känna lust.
– Eftersom jag aldrig har fått orgasm längtar jag inte precis till sängen.



Det finns många läkemedel som kan få effekt-

en att man tappar lusten. Den största delen

utgörs av läkemedel mot depression, men det

gäller även en del medel mot schizofreni, högt

blodtryck och mediciner som påverkar spasmer.

– Det finns mängder av rapporter men det

är svårt att få fram siffror på hur många

personer i samhället som berörs, säger

professor PO Lundberg, som skrivit böcker om

sexualitet och läkemedel.

Han berättar att när det exempelvis gäller

epilepsi kan vissa preparat ge minskad lust,

framför allt äldre läkemedel, medan andra

preparat inte påverkar i samma utsträckning.

– Det är inte så konstigt att det uppkommer

biverkningar av det här slaget eftersom de har

djupgående effekter på nervsystemet och då

påverkar de också vad som händer i hjärnan i

det sexuella sammanhanget.

Det är mycket ovanligt att läkemedlet får

motsatt effekt, men hos Parkinsonpatienter

kan lusten öka av vissa läkemedel.

– Det är inte så vanligt men vissa har fått en

stegrad lust. Det kan bli problematiskt om inte

rörelseförmågan riktigt hänger med.

Vad ska man göra om ens mediciner leder till

att man får minskad lust?

– De som är specialister på sjukdomen bör

kunna det här. Det går i allmänhet att göra

något åt. Det finns också läkare som sysslar

med sexologi.

När medicinen påverkar lusten
Det finns inga siffror på hur många personer som drabbas av minskad sexuell lust på grund
av medicinering. Men PO Lundberg, professor i neurologi, tror att det är vanligt.

– De flesta mediciner som påverkar nervsystemet kan ge effekten att man förlorar
förmåga till att känna lust eller få orgasm, säger han.

Vad ska man göra när ens läkare bara hän-

visar till kuratorn när man tar upp de här

frågorna?

– Egentligen borde läkare kunna svara på

frågorna, men jag vet att det inte är så lätt att

få svar på frågor som gäller sexuella ting. Det

är faktiskt tidningar som står för det mesta av

informationen.

Till Konsumentinstitutet Läkemedel och

Hälsa, KILEN, kan personer som drabbats av

biverkningar vända sig för att få råd och stöd.

Lena Westin, sjuksköterska, känner igen att

många hamnar i en hänvisningsrunda när de

tar upp sexuell problematik.

– Många som ringer till oss har försökt att ta

upp detta med sin läkare men har inte fått

hjälp. De får trubbiga svar, som att det tillhör

sjukdomen. När man kommer till sin läkare har

man funderat mycket på besöket och förberett

sig med frågor. Så möts man kanske av en

läkare som bara ger en fem minuter. Man

måste värma upp lite själv för att våga fråga

om det här och dit kanske man inte hinner.

Det är få som ringer till KILEN för att de har

fått biverkningar i form av minskad lust. Per-

sonerna tar upp andra problem kring sina

mediciner. Men under samtalet tar alltid

rådgivaren upp frågan när de vet att oförmåga

till orgasm eller erektion är en vanlig

biverkning.

– För många är det en lättnad att vi tar upp

frågan och de börjar då berätta. Det är mycket
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skam kring att inte fungera sexuellt så det

känns oerhört befriande för många att bara få

nämna detta. Bara att man får höra att det är

vanligt hjälper, säger Lena Westin.

Hennes erfarenhet är att ofta tänker inte

personen så mycket på problemet på en gång.

Har man mått psykiskt eller fysiskt dåligt så har

den sexuella lusten i alla fall inte varit så

framträdande.

Efter ett tag märker man att det sexuella

inte fungerar.

– Vet man att det har med läkemedlet att

göra då är det möjligt att handskas med det.

Men om ingen förklarar att det är en del av

läkemedelsbehandlingen att sexuallusten

minskar så tror man att man är sjuk, säger

Lena Westin.

Nyhetsbyrån ikapp/Ylva Branting

Läs mer om sexualitet och funktionshinder på
www.sof.nu
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