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Annons Medicin

Mats Lindahl, 62, är helt öppen med sina 
problem. Men eget experimenterande 
ledde inte bara till hjälp mot erektions-
problem och ett bättre samliv. På kuppen 
blev Mats Lindahl, till vardags miljöchef i 
Mörbylånga kommun på Öland, egen fö-
retagare och talesman för den egna upp-
�nningen, erektionsstödet Syrsan.

Det som förvånar först är hur cho-
-

tar om erektionsproblem och om sin 
egen väg att hitta en fungerande me-
tod. Mannens sexuella förmåga är ett 
känsligt kapitel eftersom erektion och 
fullbordat samlag så starkt förknip-
pas med manlighet.

Men sedan är det som att prata om 
vilken väl fungerande hälsoprodukt 
som helst och det är uppenbart att 

om erektionsstödets Syrsans positiva 
effekt, utan han har också tagit på sig 
rollen att avdramatisera ett vanligt 
manligt problem.

– Jag har haft diabetes sedan två 
års ålder och 2006 genomgick jag 
en bypass-operation och �ck två nya 
kärl. Jag har haft erektionsproblem 
genom åren och det är inte ovanligt 
när man har diabetes, drabbas av en 
stroke, prostatacancer eller har hjärt-

Lust hela livet
Nej, detta problem var inte något han 
hade lust att acceptera. Visserligen 
menar en del att äldre inte har något 
sexliv och att detta inte är något som 
man pratar högt om. Men, den sexu-
ella lusten �nns kvar hela livet och 
intim samvaro i nära relationer ökar 
livskvaliteten, vittnar många äldre.

– Man inser själv när man blir äld-
re att sex är lika viktigt nu som förr, 

Erektionsproblem blev eget företag

Så han prövade sig fram med 
hjälpmedel från RFSU, bland annat 
silikonringar och vakuumpump. Men 
han tyckte att det krävdes för mycket 
planerande och att spontaniteten för-
svann. Dessutom var de obekväma.

– Så hittade jag den här spännrem-
men. Och när man syr ett tygfodral, 
som man trär in den i, blir det ett enkelt 
litet hjälpmedel som är lätt att hantera.

Men tanken att producera produk-
ten i större mängder väcktes först när 
han gick på en antistresskurs efter 
hjärtoperationen och lät några man-
liga kursdeltagare pröva Syrsan. De 
gjorde tummen upp och uppmanade 
honom att ta pantent.

Startade företag
– Jag startade företaget och importe-
rar nu spännremmar från Asien och 
sedan sitter jag och min fru i källaren 
och syr på tygskyddet. Sedan pakete-
rar vi och distribuerar dem i diskreta 

kuvert, säger han och ler.
Ja, och så blev det intervjuer i lo-

kalpressen. Vilket till en början kän-
des en smula genant, för både man 
och hustru. Men varför skämmas, när 
problemet är så vanligt, resonerade 

”uppdraget” hos arbetsgivaren, söka 
stöd och öppet tala om det många 
män oroar sig för.

– Ja, nu har det blivit intervjuer i 

har föreläst för Diabetesförbundet. Jag 
delar med mig av min erfarenhet och 
har blivit lite av en expert på området, 

Och så tar han fram spännremmen 
och visar, drar åt och spänner ut, allt 
efter behov.

– Jag tycker att detta vanliga problem 
borde vara något som läkarna också tar 
upp vid rutinmässiga hälsokontroller. 
Det �nns en mängd hjälpmedel. Beho-
vet får avgöra vad som passar bäst.

I framtiden är det möjligt att Mats Lindahl blir egen företagare och ägna sig helt åt 
sin uppfinning erektionsstödet Syrsan.

   Gå till doktorn: Problem med erektionen kan vara ett tidigt 
tecken på sjukdom. 
Vakuumpump: En pump som framkallar ståndet rent 
mekaniskt. Metoden kan kombineras med en pubisring. 
Pubisring: En gummiring som sätts runt penisroten och ser till 
att ståndet inte slaknar. 
Injektionsbehandling med Caverject: Man sprutar in ett 
ämnet direkt i penis som framkallar erektion efter tio minuter. 
Sexrådgivning: Sensualitetsövningar kan göra underverk och 
är ofta ett bra komplement till läkemedel. 

Operation: I extrema fall går det att operera in en protes i 
penis, en böjbar stav som böjs uppåt vid samlag. 
Potenspiller: Cialis, Levitra och Viagra.              

Källa: Lust av Malena Ivarsson, Ica-förlaget, 2008.

Förra året lanserades webb�lmen Malena pratar potens – med 
syfte att bryta tabun kring erektionsproblem. Nu �nns även en 
samtalsguide i broschyrform där man kan få hjälp med hur man 
kan ta upp och samtala kring potensproblem i relationen. Film 
och samtalsguide går att se och ladda ner på; 
www.potenslinjen.se

Andra hjälpmedel för att förbättra erektionen

Text & bild: Ullacarin Tiderman

Turlista t.o.m. 31/5 
Från Grisslehamn dagligen 10.00, 15.00. Tors–sön även 20.00.  
Från Eckerö dagligen 13.30, 18.30. Fre–mån även 8.30.

Sommarturlista 1/6–19/8
Från Grisslehamn dagligen 10.00, 15.00, 20.00.  
Från Eckerö dagligen 8.30, 13.30, 18.30. 
Med reservation för ändringar. 

Direktbuss till båten  

2 glada timmar till Åland
 

taxfreebutikens stora utbud. Varmt välkommen ombord! 

ket, t.ex. Lillsemester i Mariehamn från 695:–

Buss  
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från
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