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• Mestring av funksjonshemming, aktivitet og 
deltakelse 

• Kroppsbilde, selvbilde og relasjoner 

• Blære- og tarmfunksjon, inkontinens 

• Medikamenter (bivirkninger) 

Tertiære; omstendighetene 

• Lammelser, og spastisitet 

• Endring i hudfølelse 

• Smerter 

Sekundære; andre skadefølger 

• Opphisselsesresponser; lubrikasjon og ereksjon 

• Utløsning/ejakulasjon 

• Orgasme 

Primære; direkte følge av skaden  

Utfordringer på ulike nivå 
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Opphisselsesreaksjoner  
(ereksjon og lubrikasjon)  3 nervesystemer                          

– S2-S4 – (parasympatiske nerver) 
- ereksjon 

– T11-L2 – (sympatiske nerver) - 
ereksjon og detumesens 

– Genitalier - (sensoriske nerver) - 
S2-S4 (sensorisk)  

– S2-S4 - (somatiske nerver) – 
bekkenmuskulatur 

Vasodilatorer 
- c-GMP 

- NO 

 

 Psykogen ereksjon  

 Refleksereksjon  
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Skade >T10-12 

Sjelden psykogen 

ereksjon 

Oftest refleksereksjon 

Skade S2-4  

Mulig psykogen 

ereksjon 

Sjelden refleksereksjon 

Inkomplette skader 

* Alt er mulig, 

vanskelig å forutsi 
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Behandling av ereksjonssvikt 

• 1. Samtale, informasjon 

• 2. Revurdere viktigheten av ereksjon 

• 3. Revurdere medikamenter som kan gi 
ereksjonssvikt 

– Baklofen, Neurontin, Lyrica, Sarotex, Antidepr. 

• 4. p.o. medikamenter; Viagra, Cialis, Levitra 

• 5. avanserte behandlinger 
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Avanserte behandlinger 

• Bondil® uretralstift; 
medikamentpellet som føres 
inn i urinrøret vha applikator 

• Caverject® injeksjoner  

– Felles for disse: lokale 
bivirkninger, rask effekt, dose 
må tilpasses til passelig varighet 

– Viktig: Effekt utover 4 t kan 
være skadelig 

 



Seksualtekniske hjelpemidler 
• Penisringer 

– i kombinasjon med tabletter eller sprøyter 

– alene 

• Vakuumpumpe (manuell, batteri),  

 

 

 

 

• Seksualtekniske hjelpemidler rekvireres av lege 
direkte fra leverandør, leveres hjem.  



Anejakulasjon 
• Svært vanlig, spesielt ved 

komplette RMS 

• Samme PSN/SN/somatiske 
sensorimotoriske baner 
involvert som ved ereksjon 
– Torakolumbal SNemisjon 

– Sakral PSN og 
somatiskejakulasjon 

 

• Kan være reell anejakulasjon 
eller retrograd ejakulasjon 





Hjelp for utløsning/orgasme 
• De færreste menn med komplett RMS får 

utløsning/orgasme ved vanlig seksuell aktivitet 

• Orgasme kan være forsinket hos kvinne 

• Kraftige vibrasjoner kan gi sæduttømming hos 
de som vanligvis ikke får, eller som får retrograd 
ejakulasjon, høy suksessrate (80%) 
– Fortrinnsvis ved skader over T11 

• Ferti-Care vibrator 

• Midodrin (Gutron®) dokumentert tilleggseffekt 

• Mildere vibrasjoner kan være egnet ved 
inkomplette skader, samt for kvinner 
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Oppsummering 

• Kunnskap om vanlige 
seksualfunksjonsproblemer ved 
ryggmargsskade viktig for å møte pasientens 
informasjonsbehov 

• Detaljert analyse av seksualutfordringer etter 
skade og sykdom nødvendig rett hjelp 

• Svekkelse av ereksjon, utløsning og orgasme 
kan behandles medisinsk-teknisk, med stort 
utbytte for livskvalitet 
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