
UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET 

(FERTILITET OG INTIMITET) 



HVEM ER JEG 

 

Stine Legarth, 29 år 

Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København  

Ansat som projektleder i Drivkræften 

Ergoterapeut 

Studerer cand.pæd.pæd.psyk  

 

 



MIN HISTORIE 

 

Tanker efter ordene:       

 ”Stine, du har kræft” 

 



MIN HISTORIE 

 

• 2005, 20 år gammel – i gang med livet 

• Lymfekræft, Hodgkins. Stadie 2b 

• Kemo & strålebehandling i ca. et år 

• Nedfrosset æggestok, fertilitet 

• Raskmeldt 2006 

• Gik fra min kæreste efter 6 år –venner, ingen intimitet 

 



MIN HISTORIE 

• Første gang jeg mødte andre unge kræftramte, Dallund 2006. 

Fyr med ar 

•  Netværk 

•  Sygehus, ældre mænd over 50 

•  Behov: ligesindede samme sted i livet 

•  2006 Drivkræften - Århus 

•  Mening, indhold, foredrag, være noget for andre, social,         

 formidle erfaring, selvterapi 

 



HVAD GØR VI 

Drivkræften er i hele Danmark - syv 
lokalgrupper 
 
Drivkræften skaber mødesteder for unge kræftramte 
mellem 15-39 år i Danmark – både i det virkelige liv og 
online. Det gør vi gennem lokale aktiviteter, sociale medier, 
oplysningsarbejde og et årligt landsmøde for unge berørt af 
kræft 

 

Mødes en gang om måneden – aktiviteterne kan fx være 
bowling, paintball, koncerter, teater og caféhygge 

Mindst to årlige aktiviteter med temaer: seksualitet, intimitet 
og nærhed,  mistet fertilitet og angst 

 

 

 



VORES MISSION  

OG VISION 
 

 

Vores mission er at støtte og inspirere 

unge voksne berørt af kræft og øge 

kendskabet til unge kræftramtes særlige 

situation og behov 

 

Vores vision er at ingen unge 

kræftramte skal føle sig alene 



FACT OM UNGE 

Forekomsten af kræft blandt unge er stigende, både på verdensplan og i Danmark  
(Gennemsnitlige antal nye tilfælde pr. år fra 2007-2011) 

 

1421 unge mellem 15 og 39 år får hvert år kræft i Danmark.  

Kvinder: 839. Mænd: 582  

98 er mellem 15 og 19 år 

 

De hyppigste kræftdiagnoser blandt unge kvinder:  
Modermærke : 219 

Bryst: 171 

Livmoderhals:122 

Hjerne- og centralnervesystemet: 76 

 

De hyppigste kræftdiagnoser blandt unge mænd: 
Testikel: 174 

Modermærke: 102 

Hjerne- og centralnervesystem: 75 
Lymfekræft: 55 
 

Hvert år får omkring 1.300 danske unge mellem 15 og 39 år en kræftdiagnose 
Det er 3-4 unge om dagen, der får at vide, at de har kræft  
(Kilde: Nordcan 



UNGE ER EN SÆRLIG 

MÅLGRUPPE 
HVAD BETYDER DET FOR EN UNG AT FÅ KRÆFT? 

 
• Ikke børn. Ikke voksne 

 
• På hospitalet møder de kun ældre og børn 

 
• De føler sig alene  

 

• Dårlig timing – livet går i stå, mens vennerne farer derudaf med rejser, uddannelse og 
kærester. De unge føler, de spilder deres tid i hospitalssengen  
 

• Et sårbart tidspunkt i deres liv – de er under udvikling fysisk, psykisk, seksuelt og socialt 
 

• Hele familien rammes og inddrages frivilligt og ufrivilligt 

 
• De unge er syge, men de er først og fremmest unge 

 
• Vi bliver overset. DK er ikke gearet til at rumme vores særlige behov 

 





UNGE OG  
SEKSUALITET 

 
” Sex... bum bum bum... er det noget, man spiser? Lige da jeg havde fået diagnosen, havde hverken jeg 
eller min kæreste lyst til noget som helst – i takt med at operationer blev overstået, og svarene blev 
bedre og bedre, samt at jeg blev erklæret rask/symptomfri, fik min kæreste lyst igen. Men det gjorde jeg 
bare slet ikke, for hvordan er det lige, man føler sig attraktiv med et 17 cm langt sår på ryggen, 10 cm 
under armhulen og en arm, han slet ikke må komme i nærheden af – og mit højre bryst kunne han også 
godt holde sig helt fra! De første par gange var meget ”Nej, det må du ikke, ej, det gør ondt.” 
 
Det var virkelig ikke særlig romantisk. Hurtigt gik det min kæreste på, at vores sexliv var lige så tørt som 
Saharas ørken – sex eksisterede slet ikke i min verden, og det var en belastning for mig, at han havde 
lyst. 
 
Vi er heldigvis gode til at snakke om det og fandt frem til en løsning. Min kæreste måtte ikke konstant 
nævne, hvor hårdt han syntes, det var, at Saharas ørken var endt i vores soveværelse – og jeg skulle 
lægge op til kys og kærtegn, uden at det nødvendigvis skulle føre til mere. Et år efter diagnosen er vores 
sexliv på rette kurs – der er sket en positiv ændring – i sexlivet, men også i vores forhold.” 
 
Kvinde, 27 år, modermærkekræft 

 



                          UNGE OG  

                 
      SEKSUALITET 

 

• Kræft kan skabe stor afstand, når der er allermest brug for 
nærhed og tryghed – men den kan også gøre det modsatte: 

 

• Et godt seksuelt samliv kan være en kilde til velvære og trivsel. 

Det kan være med til at øge livskvaliteten og have en 

lindrende effekt på smerter, anspændthed og angst. Man kan 

glemme kræften, men.. 

 

• Seksualiteten er et eksistentielt behov for de fleste mennesker. 
Men det træder i baggrunden for en ung, der får kræft. 

Særligt under behandlingen..  

 

 



UNGE OG  
SEKSUALITET 

” Jeg fandt ud af, da jeg sad der på sengen uden 
bukser og kiggede på de sørgelige rester af den 
samlede pakke – nemlig mig, at jeg aldrig ville blive 
den samme igen. Hvad ville pigerne sige til Einstein? 
Det hjalp mig rigtig meget at tale med andre unge 
mænd, der havde siddet med de samme 
bekymringer om fremtiden. Hvordan vil det påvirke 
min scorechance – jeg skal i fremtiden have hjælp 
til at lave børn – de små kampsoldater er inaktive i 
en frostboks – mærkeligt ... ” 
Mand, 22 år, testikelkræft 



UNGE OG  
SEKSUALITET  

• Man er som ung ikke sikker i sin seksualitet – den er 
langtfra udviklet. Det er derfor ekstra svært for unge at 
forholde sig til og tale om seksualitet. Den unge er stadig ny 
i sit liv, krop og identitet. Og er ydermere underlagt det 
sociale pres med byture, at score, vild sex, skøre steder og 
overperfekte kropsidealer  

  
• Måske er man single – eller måske har man aldrig prøvet 

sex 
 
• I bliver måske ramt på jeres egen blufærdighed. Når vi så 

oven i købet også er unge kan det give en masse 
udfordringer..  
 

 



UNGE OG  
SEKSUALITET 

 

” Jeg havde kun været sammen med min kæreste i et lille år, da jeg fik 
konstateret kræft. Vores fælles liv var knapt begyndt, da det pludselig 
truede med at kunne slutte – og det satte vores forhold på en meget 
hård prøve. Fra den ene dag til den anden handlede det ikke om 
forelskelse eller spændende sex. Pludselig handlede alt om kemo, 
stråler, træthed, undersøgelser og operationer. Min kæreste så mig, 
når jeg var allergrimmest, træt og kemoulækker.  
 
Jeg følte mig ekstremt blottet og klædt af. Samtidig gjorde det 
forfærdelig ondt at se mine veninder blive gravide og få børn, for ingen 
vidste, hvordan min egen fertilitet ville reagere på behandlingerne. Og 
det var vi nødt til at tale om. Det er en stor og svær ting at sætte ord 
på så tidligt i et parforhold. Men vi stod det hele igennem, og i dag er 
vi forældre til en dejlig datter.” Kvinde 34 år, brystkræft 

 



UNGE OG  

SEKSUALITET 
• I skal være opmærksom på de kropsændringer, som behandlingen 

kan medføre. Det perfekte bodyimage krakeleres og det er svært at 
tale om de ændringer, der sker med kroppen – både synligt og 
usynligt 

   

• Man kan føle sig ramt på sin mandighed eller kvindelighed – specielt 
som ung, og det kan mindske lysten til sex.. 

 

• Det er vigtigt at få en dialog i gang med de unge, så den unge kan 
få sat ord på tanker og følelser omkring det ændrende bodyimage, 
og på den måde få en forståelse af – og lære at acceptere sin ”nye” 
krop 

 

• Selv om kvinden har vist manden sit ar, betyder det ikke, at sexlivet 
kommer til at køre på skinner. Jeg skjulte mit ar.. 

 

• Seksuelle problemer – tabu, både for den unge patient og 
sundhedspersonalet 
 

 

 



UNGE OG  
SEKSUALITET 

• Det handler om kommunikation. Både i patientens relation til en 
partner og til personalet. Kommunikationen  kan starte hos 
sundhedspersonalet. Man er pludselig underlagt jeres råd og 
vejledning. Man søger i blinde - har ikke prøvet det før 

 

• I bestemmer, hvad der er fokus på. Man bliver enormt praktisk 

 

• Det er individuelt -  behovet kan variere 

 

• Husk at tænke og tale om fertilitet, hvis behandlingen påvirker 
den. Det kan få konsekvenser.. 

 

• Snak ikke om sex specifikt, mere om man har en kæreste, mand, 
børn? 

 

• Sørg for forældrefri-tid 



UNGE OG  
SEKSUALITET 

• Spørg os, prik til os og forbered os fx på: 

  
 At det er okay at man ikke har lyst til at være intim med sin 

kæreste i en periode  

 At kæresten kan få en anden rolle 

 At det intime langsomt kommer tilbage efter behandlingen, 
men man skal være opmærksom på det. Evt. få hjælp 

 At man kan få ændret prioriteter. Pludselig fylder tanken om 
en familie langt mere 

 At der er hjælp at hente, hvis man har børn eller har mistet sin 
fertilitet 

 At man kan få en ændret kropsopfattelse og at det kan tage 
tid at være tilfreds i sin krop igen 

 At man skal fokusere på at gøre noget, der er godt for en selv 
 
 



HOLD 
OM 
MIG! 



DEN VIRKELIGE KAMP 

• Det sværeste for mig var at komme tilbage til livet igen: Du bør være glad! 

 

• Troede jeg kunne alt, begyndte at arbejde 45 timer. Ingen hjalp mig tilbage til 
livet 

 

• Angst – panikanfald London. Blev hæmmet i min dagligdag 

 

•  Skulle lære at stole på min krop igen  - føle mig feminin og lækker  

 

• Vandt livet igen ved skrive, venner, familie, Drivkræften, turde leve, acceptere 
livets skrøbelighed, psykolog og en forstående partner 





Velkommen i klubben ingen har lyst til at være 

medlem af 

- men nu hvor du er her, er du en del af familien! 



EFTERTANKER 

 

 

 

Spørgsmål? 

 

 



BESØG OS! 

• drivkraeften.dk 

• facebook.com/drivkraeften 

• pinterest.com/drivkraeften 

http://www.pinterest.com/drivkraeften
http://www.pinterest.com/drivkraeften

