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Nu finns effektiv behandling
vid erektil dysfunktion. Därmed
har antalet patienter liksom
kostnaderna ökat, och det har
ifrågasatts om samhället skall
rabattera behandlingen. Rela-
tivt sett är det dock mycket små
medel som avsätts.

Svällkropparnas fysiologi och
patofysiologi har visat sig vara
en komplicerad process. Nya lo-
vande behandlingsmetoder in-
klusive perorala farmaka kom-
mer snart att introduceras. 

Förmågan hos mannen att få en penil
erektion som tillåter samlag och be-
fruktning är en förutsättning för släktets
fortbestånd. En så viktig funktion mås-
te följaktligen vara funktionssäker. Det
finns få tillstånd som kan ge en så utta-
lad ångest, mindervärdighetskänsla och
så negativt påverka livskvaliteten som
erektionsproblem. 

Erektionen initieras och styrs också
av flera delvis parallella system. Slås
det ena ut kan andra träda till men sam-
tidigt som funktionen är robust är den
som alla biologiska funktioner utsatt för
störningar och erektil oförmåga (dys-
funktion) är inte ovanligt, framför allt
hos den medelålders och äldre mannen. 

Det är oftast inte infektioner eller
maligna sjukdomar som orsakar dys-
funktionen utan det är i de flesta fall ål-
dersförändringar och metabola sjukdo-
mar som arterioskleros och diabetes.
Olika iatrogena faktorer är också vanli-
ga orsaker, alltifrån prostatakirurgi till

blodtrycksmediciner. Oförmågan kan
också vara helt och hållet psykogent be-
tingad. Ofta samverkar en somatisk fak-
tor med en psykogen pålagring med en
negativ synergistisk effekt som resultat.

De flesta kan få hjälp
Utvecklingen mot effektiv behand-

ling har varit mycket snabb. Det finns
nu en rad olika behandlingsmöjligheter
och de flesta män kan få någon form av
hjälp. Denna kunskap har, nu inte minst
via information i media, nått ut till all-
mänheten. Detta har medfört att erek-
tionsproblem för närvarande är en av de
vanligare diagnoserna på en urologisk
öppenvårdsmottagning. 

Utredningen och behandlingen av
erektionssvikt är nu väsentligt enklare
och mer pragmatisk än bara för några år
sedan [1]. Trots detta har utredning och
behandling kommit att ta en ökande an-
del av resurserna i en verksamhet som
kontinuerligt utsätts för stora bespa-
ringskrav. För att lösa detta placeras
ofta patienter med erektionsproblem
sist i väntelistorna med mycket långa
väntetider som resultat. Det finns dock
alternativa lösningar som att engagera
specialutbildade sjuksköterskor eller
uroterapeuter i behandlingen Därmed
ökar tillgängligheten och vårdkvali-
teten samtidigt som trycket på de läkar-
bemannade mottagningarna hålls nere. 

Ökade kostnader
för rabatterade läkemedel 
De läkemedel som används, främst

prostaglandin E1 för intrakavernös in-
jektion, är liksom de flesta andra läke-
medel rabatterade. Den snabbt ökande
användningen under 1990-talet har ökat
kostnaderna för samhället. Användning
av prostaglandininjektion en gång per
vecka kostar 3 000–5 000 kronor per pa-
tient och år. De direkta läkemedelskost-
naderna är dock marginella jämfört med
vad som allokeras till behandling av
många andra sjukdomstillstånd som
inte heller är potentiellt livshotande.
Sannolikt kommer det inom kort att fin-
nas andra preparat tillgängliga, inklusi-
ve sådana som administreras peroralt.
Detta kommer att öka användningen
och därmed höja kostnaderna för sam-
hället ännu mer om de skulle rabatteras.

Även om kostnaderna i relation till and-
ra farmaka inte är så stora riskerar hotar
de i absoluta tal att bli substantiella. 

Vem skall betala? 
Skall behandling av erektionssvikt

rabatteras av försäkringskassan eller
inte? Att det inte är självklart har antytts
i en artikel i Läkartidningen [2]. Priori-
teringskommittén har i sitt betänkande
inte givit underlag för några mer kon-
kreta prioriteringar [3]. 

En möjlighet vore att särbehandla de
patienter där ett somatiskt tillstånd, som
insulinbehandlad diabetes och erektil
dysfunktion sekundär till kirurgiska in-
grepp i lilla bäckenet, kan anses ligga
bakom den erektila dysfunktionen och
då subventionera behandlingskostna-
derna. Detta hotar dock att allvarligt
störa patient–läkarrelationen.

I många fall är det svårt, nästan
omöjligt, att avfärda möjligheten att en
somatisk orsak är involverad. Hur skall
den åldersrelaterade nedsättningen av
erektionsförmågan, som gör att 25 pro-
cent av alla 65-åriga män har påtagliga
erektionsproblem, betraktas? Som en
somatisk orsak eller som en »normal»
åldersförändring? Är inte också t ex
godartad prostataförstoring en »nor-
mal» åldersförändring?

Ett alternativ är att ha en åldersgräns
för när samhället skall rabattera läke-
medelskostnaden. Detta vore inte heller
riktigt då en äldre man kan lida lika
mycket av sina erektionsproblem som
en yngre man och behandlingen kan
vara väl så effektiv hos den äldre man-
nen [4]. 

Ett analogt resonemang kan föras
vad gäller prioritering inför utredning.
Skall män med erektionsproblem sättas
upp utan förtur, vilket på många urolog-
kliniker innebär årslånga väntetider, el-
ler skall några prioriteras och skall det
då vara diagnos- eller åldersrelaterad
prioritering?

För att inte både utredning och be-
handling skall nedprioriteras respektive
rabatteras, talar att i de flesta fall en ef-
fektiv behandling kan ges, och att kost-
naderna för hälso- och sjukvården än så
länge är måttliga. Risken finns dock att
introduktionen av effektiva farmaka
som administreras peroralt (eller intra-
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uretralt) kommer att öka användningen
och därmed kostnaderna. 

Behandling
av intresserad allmänläkare
Att den sjukhusbundna specialist-

vården får minskade resurser och har
svårt att ta hand om alla patienter med
erektionsproblem, vilket sannolikt vore
det optimala, gör att patienterna söker
andra vårdformer. Den icke offentliga
specialistvården är ett ofta utnyttjat och
bra alternativ men den finns inte till-
gänglig inom alla regioner. 

Utredning och behandling bör rimli-
gen också kunna ske inom primärvår-
den av intresserade allmänläkare. Detta
kräver att verksamheten har en viss vo-
lym – att bara behandla någon patient i
månaden ger otillräcklig erfarenhet.
Tillräcklig tid på mottagningen för att
ge instruktioner om hur intrakavernösa
injektioner skall ges, och hur hjälpme-
del skall användas, måste också anvisas.
Detta gäller både intrakavernösa injek-
tioner och information om hjälpmedel
som vakuumpumpar. 

Insulinbehandlade diabetiker, som
mycket ofta får erektionsproblem, kan
behandlas av sin diabetolog/endokrino-
log. Denne borde också kunna ta hand
om sina patienters erektionsproblem,
vilket redan sker på många kliniker.
Även andra specialister, t ex neurolo-
ger, som oftare ser män med erektions-
problem, kan ha skaffat sig ett special-
intresse och ägnar sig även åt behand-
ling och utredning av erektionspro-
blem. 
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Figur 3. Tvärsnitt
genom corpora
cavernosa med det
vaskulära nätverket av
venösa hålrum omgivna
av glatta muskelceller.

Figur 1. Penis med corpus spongiosum
och den pariga svällkroppen – corpus
cavernosum.

Figur 2. Tvärsnitt genom corpora
cavernosa.
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Primär erektil dysfunktion, dvs att
patienten aldrig haft en tillfredsställan-
de erektion, är ovanligt och bör utredas
och behandlas på specialistkliniker. 

Individuell behandling
och perorala farmaka
Många forskargrupper ägnar sig nu

åt att än bättre klarlägga hur erektionen
initieras och styrs. Därmed ökar också
möjligheterna att på sikt ta fram nya be-
handlingsmetoder. Forskningen inrik-
tar sig på både att bättre förstå hur erek-
tionen initieras och underhålls och vad
som kan störa den. Möjligheten att kun-
na få fram effektiva behandlingsmöjlig-
heter hägrar också, inte minst med tan-
ke på vilka vinster ett effektivt preparat
skulle kunna ge. 

Som ett kuriosum kan nämnas att
både möjligheten att använda intraka-
vernösa injektioner och selektiva fosfo-
diesterashämmare  har varit resultatet
av tillfälliga observationer.

Erektion kan initieras
via flera mekanismer
Erektion kan utlösas reflexogent via

taktila stimuli av erogena zoner, speci-
ellt penis. Afferenta impulser når spina-
la centra varifrån efferenta signaler går
ut till svällkropparna och initierar en
erektion. Erektionen kan också vara ce-
rebralt inducerad av sexuella tankar,
synintryck, lukter etc. De båda meka-
nismerna verkar oftast synergistiskt.
Hur den cerebrala erektionen initieras
och medieras och vilka centra som är in-
volverade är bara fragmentariskt känt.
Den cerebrala erektionsprocessen på-
verkas av både testosteron och oxytocin
vilka har en potentierande effekt [5].
Hur detta sker mer exakt är oklart och li-
kaså kopplingen mellan erektionsför-
mågan och nivån av serumtestosteron.

Nattliga erektioner, som uppträder i
samband med REM-sömn, styrs också
av okända mekanismer men är viktiga
för att svällkropparna regelbundet skall
få inflöde av arteriellt blod, vilket bl a
förhindrar fibrotisering av matrix i
svällkropparna. 

Corpus cavernosum – 
ett högtryckssystem
Penis är uppbyggd av två sväll-

kroppssystem, corpus spongiosum vil-
ken omger uretra och slutar som glans
penis samt den pariga svällkroppen -
corpus cavernosum. (Figur 1-3).

De båda svällkroppssystemen är
vaskulärt förbundna med varandra.
Corpus cavernosum är avdelad medialt
i två rum av ett perforerat septum. Tuni-
ca albuginea, som omger corpus caver-
nosum, kan elastiskt utvidga sig men
bara till en viss gräns, därefter blir den i
det närmaste oeftergivlig. Detta samt
bäckenbottenmusklers kompression av

svällkropparnas crurae bidrar till att
trycket inne i corpora cavernosa under
erektionen kan bli mycket högt, till och
med suprasystoliskt. Bindvävshinnan
runt corpus spongiosum saknar dessa
egenskaper och i corpus spongiosum
blir inte heller trycket så högt under
erektionen. 

Vävnaden i de pariga svällkropparna
utgörs av ett vaskulärt nätverk av venö-
sa hålrum omgivna av ett trabekulärt
nätverk av glatta muskelceller. 

Centralt i corpus cavernosum går ar-
teria cavernosa som via grenar försörjer
de venösa hålrummen. Hålrummen drä-
neras till vener som penetrerar tunica al-
buginea och i sin tur dränerar sig till ve-
ner utanför tunica albuginea men innan-
för den inre penisfascian. Venerna kom-
primeras mellan svällkroppsvävnaden,
tunica albuginea och fascian när de ve-
nösa hålrummen distenderas under
erektionen, vilket förhindrar blodavflö-
det, dvs en venocklusiv funktion. 

I den icke-erigerade penisen är den
glatta muskulaturen runt hålrummen
kontraherad. Mellan de venösa hålrum-
men finns ett matrix av kollagen och
elastiska fibrer som under erektionen
komprimeras till buntar som går från
vägg till vägg och ökar stabiliteten i den
erigerade penisen. 

Glatt muskulatur –
en nyckelvävnad 
Den glatta muskulaturen runt arteria

cavernosa och de venösa hålrummen
har en avgörande betydelse för erektio-
nen. För att blodflödet in till svällkrop-
parna skall kunna öka med ca 25–50
gånger, vilket krävs för att erektionen
skall bli optimal, måste muskulaturen i
artärväggarna relaxeras. Den glatta

muskulaturen runt de venösa hålrum-
men måste också relaxera för att de
skall kunna ta emot inflödet av arteriellt
blod. Muskelcellerna hänger ihop i ett
nätverk med s k »gap junction» vilket
gör att en process, t ex medierad via en
intrakavernös injektion, sprider sig i
hela corpora cavernosa. Då det finns
förbindelser mellan de båda svällkrop-
parna räcker det med att ge injektionen
i den ena svällkroppen. 

Stress inhiberar erektionen
via adrenerga nerver
Den glatta muskulaturen innerveras

av tre typer av nerver: 
– Adrenerga nerver som kontraherar

den glatta muskulaturen.
– NANC(icke adrenerga icke koliner-

ga)-nerver som med kväveoxid som
mediator relaxerar muskulaturen. 

– De kolinerga nerverna som inhiberar
de adrenerga nerverna och stimulerar
NANC-nerverna. 
De adrenerga nerverna kan vid stark

psykokologisk belastning både i form
av akut och långvarig stress helt inhibe-
ra erektionen. En ökad aktivitet i de
adrenerga nerverna är alltså en av meka-
nismerna bakom psykogen impotens.
(Figur 4 och 5).

Den intracellulära matrixen
har också stor betydelse
För att de venösa hålrummen skall

kunna expandera när de fylls med blod
krävs att den intracellulära matrixen
komprimeras, dvs att det är uppbyggt av
kollagen och elastiska fibrer med poten-
tialen att kunna komprimeras. Produk-
tionen av den intracellulära matrixen
styrs av parakrina substanser som kom-
mer från den glatta muskulaturen,
främst TGF-β. Vid långvarig ischemi
ökar TGF-β-produktionen och matrix-
vävnaden fibrotiseras, vilket har negati-
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Figur 4. Innervationen av de glatta
muskelcellerna som omger de venösa
hålrummen.
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va effekter för erektionen, inte minst
den venocklusiva funktionen. Resulta-
tet blir att erektionen initialt är hygglig
men går tillbaka för tidigt. 

Kväveoxid och cykliskt GMP
I NANC-nerverna finns enzymet

kväveoxidsyntetas som producerar
kväveoxid, NANC-nervernas signal-
substans. Kväveoxid aktiverar guany-
latcyklas i muskelcellerna, ett enzym
som omvandlar GTP till cGMP. cGMP
inducerar sedan via en serie mellanre-
aktioner en sänkning av intracellulärt
Ca2+ vilket ger en relaxation av de glat-
ta muskelcellerna. 

cGMP bryts ned av fosfodiesteras.
Hämmas fosfodiesteras ökar halten
cGMP och därmed muskelcellsrelaxa-
tionen, vilket alltså underlättar erektio-
nen. 

Det är som framgår ovan en kedja av
konsekutiva och interrelaterade funk-
tioner som aktiveras för att en erektion
skall initieras och bibehållas. Detta in-
nebär bl a att det är möjligt att terapeu-
tiskt intervenera på många olika nivåer.

Behandlingen skall
individualiseras
Behandlingen måste givetvis avpas-

sas till patientens förväntningar och
möjligheter. Många gånger är det till-
fyllest med information. Okunskapen
om sexuella funktioner kan vara stor
och oförmågan att spontant inse att psy-
kogena faktorer spelar roll finns inte
sällan där. Då kan problemet bäst tack-
las genom att man klarlägger de sanno-
lika bakomliggande mekanismerna för
patienten. Hos en man med långvarig
insulinbehandlad diabetes och generell
arterioskleros kommer man sannolikt

inte så långt med information utan här
krävs mer handfasta åtgärder. Olika
möjliga alternativ skall presenteras för
patienten.

Utredningen kan förenklas
Anamnesen är av avgörande bety-

delse. Mer komplicerade utredningar
behöver oftast bara genomföras i forsk-
ningssyfte. Den arteriella funktionen
kan bestämmas med dopplerultraljud;
venocklusion med kavernosografi och
kavernosometri. Resultaten kan dock
vara svåra att värdera och undersök-
ningarna är sällan nödvändiga. Med en
noggrann anamnes kommer man myc-
ket långt i diagnostiken och komplette-
rad med en farmakotest (intrakavernös
prostaglandininjektion) brukar den ge
tillräcklig information. Fungerar inte de
intrakavernösa injektionerna och i fall
av primär erektionssvikt, bör patienten
hänvisas till urologspecialist. 

Kroppsundersökning genomförs för
att t ex upptäcka induratio penis plasti-
ca, atrofiska testiklar etc och för att pa-
tienten skall känna sig undersökt.

Om palpation per rektum rutinmäs-
sigt skall genomföras är tveksamt. Att
en prostatacancer skulle ge erektions-
problem som första symtom är utomor-
dentligt osannolikt. Att prostatacancer
upptäcks hos patienter som söker på
grund av erektionssvikt beror rimligen
mer på att prostatacancer är så vanligt
att fynd av denna sjukdom slumpmäs-
sigt av och till måste upptäckas hos män
som söker på grund av erektionssvikt än
att cancern skulle ha något med erek-
tionsproblemen att göra. 

Intrakavernös injektion den
vanligaste behandlingen 
Intrakavernös injektion är den be-

handling som de flesta män med erektil
dysfunktion erbjuds. De flesta får till-

fredsställande erektion efter att adekvat
dos provats ut och flertalet vill fortsätta
behandlingen. Bortfallet de närmaste
åren är dock stort, till vilket det finns
flera orsaker. En del upplever att den
spontana erektionen återkommit, andra
tycker behandlingsformen är krånglig
och/eller smärtsam.

Dosutprovning skall ske av läkare
och det kan krävas flera besök innan op-
timal dos är uttitrerad. Att patienten in-
formerats, muntligt och skriftligt, om
risken för förlängd erektion/priapism
och att då kontakta sjukvården inom
fyra–sex timmar bör dokumenteras i
journalen. Injektionsinstruktioner av
specialutbildad sjuksköterska eller uro-
terapeut innan patienten själv börjar be-
handlingen ökar behandlingsframgång-
en och frekvensen nöjda patienter. 

Rökning en riskfaktor
Rökning är deletärt för de flesta so-

matiska funktioner, så även för erektio-
nen. En stor konsumtion under kort tid,
som en kväll, kan ge akut erektions-
svikt. På sikt bidrar rökningen till arte-
rioskleros som försämrar blodtillflödet
och på sikt ger ischemin fibrotisering i
svällkropparnas matrix. Rökare är ock-
så överrepresenterade bland män som
söker för sina erektionsproblem. Dessa
bör givetvis upplysas om riskerna med
sitt tobaksbruk och även om ett rök-
stopp inte återför allt till det normala så
kan en ytterligare försämring undvikas. 

Perorala farmaka 
De flesta män klarar av att ge sig själ-

va en intrakavernös injektion men skul-
le av uppenbara skäl föredra en enklare
administrering, helst peroral. Mycket
lovande är den selektiva fosfodiesteras-
hämmare som nu testas i kliniska pröv-
ningar. Preparatet togs initialt fram för
att användas vid angina pectoris. De
män som fick prova preparatet fick sin
erektionsförmåga potentierad och tan-
ken uppkom då att prova det för behand-
ling av erektionssvikt. Det finns fem
olika isoenzymer och det isoenzym som
finns i svällkropparna finns för övrigt
bara i trombocyterna. Hämmaren är så-
ledes specifik och biverkningarna är
föga uttalade. Preparatet tas ungefär en
timme före förväntad sexuell aktivitet. 

Andra hjälpmedel
Andra hjälpmedel, som vakuum-

pump och/eller pubisring, kan ibland
vara lämpliga att föreslå. Vakuumpum-
pen ger hos de flesta män en till volym
och rigiditet tillfredsställande erektion,
men många upplever ett obehag av pu-
bisringen och att penis känns kall. Man-
nen måste därför vara mycket motive-
rad för att detta hjälpmedel skall funge-
ra och bör vara noggrant instruerad i
handhavandet av pumpen. Pubisringen
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Figur 5. Kväveoxid (NO) relaxerar de
glatta muskelcellerna – en förutsättning
för erektion.
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kan vara bra för män som initialt får en
tillfredsställande erektion men där den
avtar eller försvinner under samlaget.
Även här krävs dock motivation och
noggrann instruktion i handhavandet.
Män utan fast partner brukar föredra en
mer »diskret» lösning – oftast en intra-
kavernös injektion. 

Sexualrådgivning, sexologisk be-
handling – eventuellt inkluderande psy-
koterapi – bör prövas om psykosociala
faktorer är den dominerande orsaken till
erektionssvikten. Då psykosociala fak-
torer är en ofta förekommande bidra-
gande faktor (post eller propter) vid
erektionsstörningar bör läkare som
handhar patienter med dessa besvär
själva ha goda kunskaper om sexologis-
ka frågor.

Ett nära samarbete med en sexolog
höjer kvaliteten i omhändertagandet av
dessa patienter. 

Kirurgisk behandling
allt mer sällan aktuell
Rekonstruktiv arteriell och venös

kirurgi används numera sällan. Detta
beror främst på de nedslående resulta-
ten av dessa operationsmetoder. 

Penila implantat finns i olika varian-
ter. Kostnaden är relativt hög och inte så
sällan blir reoperation nödvändig på
grund av mekaniska fel och infektioner.
Utvecklingen går även här framåt med
allt bättre fungerande modeller. Antalet
ingrepp har dock minskat.

De goda behandlingsresultaten med
framförallt intrakavernös injektion är
sannolikt den främsta orsaken till denna
nedgång. 

Sammanfattning
Utvecklingen har givit oss nya effek-

tiva behandlingsmöjligheter. De ersät-
ter inte några tidigare metoder och med-
för följaktligen ökade kostnader för
sjukvården. Då samtidigt våra resurser
inte ökar utan reduceras uppkommer ett
dilemma.

Behandlingen av erektil dysfunktion
bör dock inte prioriteras bort, den är ef-
fektiv och kostnaderna är relativt sett
små jämfört med behandlingen av
många andra icke livshotande sjukdo-
mar där behandlingsresultaten är osäk-
ra och kostnaderna höga.

Sexualiteten är en viktig faktor för en
god livskvalitet hos många människor.
Sjukvården bör inte bara sträva att för-
länga människors liv utan även ge inne-
håll till detta liv. 

Ökar dock kostnaderna vid intro-
duktionen av mer lättadministrerade
farmaka finns riskerna att preparaten
börjar användas även av män utan erek-
tionssvikt för att potentiera en erektion
som egentligen är tillräcklig, en an-
vändning som samhället inte bör sub-
ventionera. 
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MEDICINENS
SPRÅK

Särtryck ur
Läkartidningen

1990–93
Läkartidningens språkspalt in-
nehåller både stort och smått,
både dagsländor och ”eviga”
sanningar  – om nu sådana
över huvud taget finns i språket
och medicinen.

Ett urval mer översiktliga artik-
lar från fyra år har samlats i det-
ta 32-sidiga särtryck, som togs
fram i anslutning till arbetet med
”Förslag till skrivregler för medi-
cinska termer”.

Pris 48 kr. Vid 11-50 ex 43 kr,
vid högre upplagor 40 kr/ex.
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Beställ här

.......... ex Medicinens språk
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Adress

...............................................
Postnummer/Postadress

Sändes till Läkartidningen, Box
5603,114 86 Stockholm

Märk gärna kuvertet ”Medici-
nens språk”.

Beställning per fax:
08-20 76 19


