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Hva bør en farmasøyt kjenne til – og hva kan du gjøre?

Terapiområde Ereksjonssvikt

Hvordan kan farmasøyter bidra?
• Øv deg på å snakke om seksualitet.
• Ikke ta utgangspunkt i egen erfaringsverden, møt pasienten med et åpent sinn.
• Informer pasienten om at PDE5hemmere har liten effekt ved nedsatt lyst.
• Oppfordre pasienten til å informere fastlege om medikamentbruk.
• Vær oppmerksom på samtidige legemidler som årsak til ereksjonssvikt eller som kan gi uheldig 

interaksjon.

Behandling
Ereksjon avhenger av et komplekst samspill 
mellom ytre og indre stimuli, kar, nerver og 
kjønnshormoner, i tillegg til en betydelig 
psykologisk komponent. Det er med andre 
ord snakk om et samspill mellom biologiske, 
psykososiale og relasjonelle faktorer. Det er 
derfor viktig å se behandlingen av erektil dys
funksjon i et biopsykososialt perspektiv. For 
å finne rett behandling, er det viktig med en 
grundig anamnese. 

Behandling av erektil dysfunksjon inne
bærer henholdsvis sexologisk rådgiving, 
psykoterapi eller medikamentell behandling, 
og for noen en kombinasjon av disse. Fysisk 
aktivitet og bekkenbunnstrening har også vist 
seg å ha god effekt på ereksjonssvikt.

Det medikamentelle førstevalget er 
PDE5hemmer. Effektiviteten ved farmako
logisk behandling er generelt god, men det 
er store individuelle forskjeller. Pasienten må 
alltid informeres om at tablettene kun virker 
ved seksuell lyst og stimuli.

Samtalebehandling og sexologisk råd
giving enten individuelt eller sammen med 
partner kan ha effekt på ereksjonssvikt, enten 
alene eller som supplement til medikamentell 
behandling.

Ved psykogent reisningsbesvær, for eksem
pel etter seksuelle traumer, vil samtaleterapi, 
individuelt eller i gruppe, generelt ha en 
bedre effekt enn medikamentell behandling.

Årsaksforhold
Årsaken til ereksjonssvikt er ofte sammen
satt. Ereksjonssvikt kan være et at de første 
tegnene på mer alvorlig sykdom, som for 
eksempel diabetes, hjerte og karsykdom
mer eller prostatakreft. Røyking, overvekt og 
stillesittende livsstil kan virke inn, samlivs
konflikter, depresjon, stress og prestasjons
angst er ikke uvanlig. Man kan dele inn i 
tre hovedbolker av årsaksforhold.

Biologiske forhold:
• Anatomiske forhold ved penis
• Forhold knyttet til kar, nervesystem og 

hormoner
• Livsstilsforhold, inkludert rusmisbruk
• Somatisk sykdom og behandling

Psykologiske forhold:
• Seksuell lyst og motivasjon
• Stemningsleie og opplevd egenverdi
• Kroppsoppfattelse og prestasjonsangst
• Seksuelle grenseoverskridelser og 

overgrep
• Psykisk sykdom og behandling

Sosiale og relasjonelle forhold:
• Parforhold og partnerrelaterte forhold
• Nettverk og sosial kompetanse
• Oppvekst og oppdragelse
• Kulturelle normer og idealer, 

minoritetsstress

Ereksjonssvikt – hva bør du vite?

TEKST: Trude Slettvoll Lien, spesialsyke-
pleier, spesialist i sexologisk rådgiving 
(NACS), psykoterapeut med spesialise-
ring i affektfokusert par- og sexterapi, 
Sex og samfunn

En stiv penis er viktig for mannens genitale identitet, og for mange er både størrelse og form 
av stor betydning. Penis skal stå på kommando, og det er viktig at den holder seg stiv så lenge 
en ønsker det. Allikevel er det sånn at ereksjonsevnen for de fleste menn vil variere fra gang til 
gang og i ulike faser av livet. I puberteten skal det som regel svært lite til for at ereksjonen er 
på plass, mens det senere i livet kan kreve mer arbeid. Det er heller ikke uvanlig at ereksjonen 
kan forsvinne under seksuell stimulering og samleie, selv om man er kåt og kjenner på lyst. 
Om man er stresset og sliten, vil det merkes på både lyst og ereksjon. Og uten lyst får man 
sjelden en god ereksjon. 

FAKTA OM EREKSJONSSVIKT
Ereksjonssvikt, eller erektil dysfunksjon, 
defineres som en vedvarende mangel på 
å bevare penis tilstrekkelig erigert til å 
kunne gjennomføre et vaginalt eller analt 
samleie. Problemet bør ha vedvart i mer 
enn seks måneder før en får diagnosen 
erektil dysfunksjon.

Reisningsproblem kan være primært 
(har alltid vært slik), eller sekundært (har 
tilkommet). I tillegg kan det være generali
sert (opptrer alltid) eller situasjonelt (opptrer 
i bestemte situasjoner eller av og til).

27 prosent danske menn som har hatt 
sex og forsøkt å penetrere sin partner, har 
opplevd reisningsbesvær som potensielt er 
utredningskrevende innenfor denne perio
den. Andelen stiger markant med alder. I 
alderen 15–24 år er andelen 8,5 prosent, 
mens andelen blant menn i alderen > 75 
år er 70 prosent (SEXUS, s. 349).

7 prosent danske menn oppgir at de 
opplever ereksjonssvikt hver gang eller 
nesten hver gang de skal ha seksuelt sam
vær med partner, og at ereksjonssvikten 
utgjør et problem (SEXUS, s. 350).

Vil du vite mer? 
Metodebok for seksuell helse, 
Sex og samfunn: www.emetodebok.no
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