
 

 

Följande frågor berör en eventuellt försämrad sexuell förmåga efter påbörjad behandling med: ______________________ 
 

A.  - Har du märkt någon förändring i din sexuella aktivitet (vad gäller upphetsning, erektion, orgasm eller 
utlösning) efter att du påbörjat din läkemedelsbehandling? 
 

 JA NEJ 
 

B.  - Berättade patienten spontant om sina besvär eller behövde han/hon aktivt frågas ut för att få fram 
den sexuella dysfunktionen? 
 
 JA Spontan rapport. 
 NEJ Ingen spontan rapport. 
 

1. - Har du märkt om din lust för sexuell aktivitet eller intresse för sex har minskat? 
 

1. Inga problem. 
2. Liten minskning. Litet mindre intresse. 
3. Ganska stor minskning. Mycket mindre intresse. 
4. Stor minskning. Nästan inget eller inget intresse kvar. 

 
2. - Har du lagt märke till om det tar längre tid innan du får utlösning/orgasm? 
 

1. Inte någon längre tid. 
2. Litet längre tid eller knappt märkbart. 
3. Klart längre tid eller tydligt märkbart. 
4. Mycket längre tid, men utlösning/orgasm är ändå möjlig. 

 
3. - Har du märkt om du inte alls kan få utlösning eller orgasm när du väl börjat en sexuell aktivitet? 
 

1. Nej. 
2. Ibland: mindre än 25 procent av gångerna. 
3. Ofta: 25-75 procent av gångerna. 
4. Alltid, eller nästan alltid: mer än 75 procent av gångerna. 

 
4. - Har du haft svårigheter att få erektion eller hålla kvar erektionen efter det att du påbörjat sexuella 

aktiviteter? (fuktad slida hos kvinnor) 
 

1. Aldrig. 
2. Ibland: mindre än 25 procent av gångerna. 
3. Ofta: 25-75 procent av gångerna. 
4. Alltid eller nästan alltid: mer än 75 procent av gångerna. 

 
5. - Hur pass bra har du klarat av att stå ut med dessa förändringar i ditt sexliv? 
 

1. Ingen sexuellt nedsatt förmåga. 
2. Bra. Inga problem av denna anledning. 
3. Ganska bra. Oförmågan utgör ett bekymmer även om han/hon inte funderat på att 

avbryta behandlingen av denna orsak. Parets samliv är påverkat. 
4. Dåligt. Oförmågan är ett stort problem. Han/hon har övervägt att avbryta behandlingen 

av denna orsak eller så påverkar den parets samliv på ett allvarligt sätt. 
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