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Bedömning av erektil funktion 
Personuppgifter 

Namn Personnummer Datum 

 
Erektion (fråga 1–4) 
Ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer överens med hur du upplevt din situation under de senaste sex 
månaderna. 

 Mycket 
svag eller 
ingen alls 

Svag Måttlig Stark 
Mycket 

stark 

1. Hur uppskattar du att din tilltro till att  
kunna få och behålla en erektion har varit? 1 2 3 4 5 

 
 Ingen sexuell 

aktivitet 
Aldrig/ 

nästan aldrig 
Några få 
gånger 

Hälften av 
gångerna 

De flesta 
gångerna 

Alltid/ 
nästan alltid 

2. Hur ofta har din erektion varit 
tillräckligt styv för att kunna tränga in i din 
partner? 

x 1 2 3 4 5 

3. Hur ofta har du kunnat behålla din 
erektion under samlag när du trängt in i 
din partner? 

x 1 2 3 4 5 

 
 Inga försök 

till samlag 
Mycket stora 
svårigheter 

Stora 
svårigheter Svårigheter Vissa 

svårigheter 
Inga  

svårigheter 

4. Hur svårt har det varit att behålla 
erektionen ända till slutet av 
samlaget? 

 
x 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Summa frågorna 1–4:    

Tillfredsställelse 
 Inga försök 

till samlag 
Aldrig/ 

nästan aldrig 
Några få 

gånger 
Hälften av 
gångerna 

De flesta 
gångerna 

Alltid/ 
nästan alltid 

5. Hur ofta har du upplevt försök till 
samlag och genomförda samlag 
tillfredsställande? 

x 1 2 3 4 5 

 
Erektionens hårdhet  

6. Ringa in det alternativ som bäst motsvarar erektionens hårdhet under sexuell  
aktivitet (samlag, förspel och onani) de senaste fyra veckorna. 

Alternativ Poäng 

Penis blir större men inte hård 1 

Hård men inte tillräckligt för att tränga in i min partner 2 

Tillräckligt hård för att tränga in i min partner, men inte helt styv 3 

Fullständigt hård och styv 4 

Summa frågorna 5–6:    
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