
❙ ❙ Kroppens produktion av manliga
könshormon (androgener) avtar med
tilltagande ålder. Sänkta nivåer kan få
negativa hälsoeffekter. Därför har and-
rogensubstitution prövats i mindre skala
genom att testosteron, som är det mest
betydelsefulla manliga könshormonet,
tillförs.

Målet med androgensubstitution hos äld-
re män är att bevara eller öka benmassan
för att minska frakturrisk, öka muskel-
massa och styrka, förbättra det psykiska
välbefinnandet och stämningsläget, öka
libido samt eventuellt minska risken för
kardiovaskulära sjukdomar. Däremot är
erektil dysfunktion hos män över 50 år
sällan orsakad av låg produktion av
manligt könshormon och är därför av
underordnad betydelse i detta samman-
hang. 

Det finns principiellt tre metoder för
att tillföra testosteron: intramuskulära
injektioner, plåster och tabletter. Bero-
ende på de kriterier för behandling som
skulle bli aktuella kan den potentiella
målgruppen uppskattas till mellan 5 och
drygt 30 procent av alla män över 60 år.
Detta skulle innebära behandling av

mellan 45 000 och 200 000 män per år.
I Sverige finns närmare 900 000 män i
åldersgruppen 60 år eller äldre. 

Flera dubbelblinda kontrollerade stu-
dier har visat att behandlingen kan ha en
positiv effekt på libido och sinnesstäm-
ning. I nio mindre, okontrollerade, studi-
er har effekten på bentäthet utvärderats.
I flera av dessa fann man en positiv ef-
fekt medan andra inte visade någon
skillnad mellan kontroll- och studie-
grupp. Injektioner av testosteron har vi-
sat sig ge 3–5 procents ökning av mus-
kelmassan samt ökning av muskelstyr-
kan. 

Sammanfattningsvis kan konstateras
att behandling med testosteron vid ål-
dersrelaterad hormonbrist har viss ef-
fekt. Det finns dock oklarheter om den
kliniska relevansen av detta, och vilken
betydelse det har på patienternas livs-
kvalitet. Studier som utvärderat effekt
på sexuell funktion saknas. Effekten vid
långtidsbehandling är okänd.

De kortsiktiga biverkningarna vid testo-
steronsubstitution är få.  Tillförsel av
testosteron med plåster kan dock ge lo-
kala hudproblem. Testosteron ger ökad
blodbildning då det tillförs via injektio-
ner. Detta kan vara ett problem hos pati-
enter med hjärtinsufficiens, vilken ytter-
ligare kan förvärras av vätskeökningen i
kroppen. Andra potentiella biverkningar
är förvärrande av sömnapné och gyne-
komasti. Mest omdiskuterat är att testo-
steronsubstitution anses kunna öka ris-
ken för prostatacancer, men inga data
finns som styrker detta. 

Testosteronbehandling av män med
låga testosteronkoncentrationer ger
dock en modest ökning av patienternas
PSA-värden. Indikationer finns att and-
rogensubstitution kan accelerera sjuk-
domen när det finns skelettmetastaser.
Prostatacancer och bröstcancer, är kont-
raindikation för testosteronsubstitution.
Ingenting tyder på att risken för godartad
prostataförstoring skulle öka vid testo-
steronbehandling. 

Den osäkra nyttoeffekten av andro-
gensubstitution hos äldre män gör det
viktigt att informera patienten på ett
adekvat sätt om både den osäkra patient-
nyttan och biverkningar. 

Kostnadseffektiviteten är svår att bedöma
eftersom det är oklart vilken effekt be-
handlingen har på livskvalitet samt hur
de långsiktiga effekterna kommer att bli.
Om 10 procent av männen över 60 år
skulle behandlas med det billigaste be-

handlingsalternativet skulle den årliga
kostnaden för hälso- och sjukvården en-
bart för läkemedlet uppgå till cirka 80
miljoner kronor. Därtill kommer kostna-
der för läkarbesök och vid injektionsbe-
handling kostnader för sprutor och kany-
ler.

SBU Alert har bedömt att det vetenskap-
liga kunskapsläget om nyttan av och ris-
ker med androgensubstitution hos äldre
män är ringa. Det finns ingen vetenskap-
lig dokumentation om långtidseffekter
och kostnadseffektivitet. Medlet är inte
godkänt i Sverige för behandling av ål-
dersrelaterad hormonbrist och är därför
endast aktuellt för användning inom ra-
men för vetenskapliga studier. En fråga
av prioriteringskaraktär är var gränsen
för sjukvårdens åtagande ska dras, och
om det ska omfatta tillstånd som hör till
det naturliga åldrandet. Sådana ställ-
ningstaganden bör bli föremål för en
sjukvårdspolitisk diskussion.

Det pågår för närvarande två stora studi-
er med syfte att belysa sambandet mel-
lan könshormonnivån, generella hälso-
tillstånd, genetiska, sociala och geogra-
fiska faktorer och symtom som kan vara
associerade med mannens åldrande. Den
ena av studierna utförs i USA (Mas-
sachusetts Male Ageing Study). En eu-
ropeisk multicenterstudie (European
Male Ageing Study) är just påbörjad och
inkluderar länder som Storbritannien,
Estland, Polen, Ungern, Italien, Spani-
en, Belgien och Sverige. 
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Alert, som samordnas vid SBU och drivs i sam-
verkan med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen
och Landstingsförbundet, ska tidigt identifiera nya
metoder, bedöma det vetenskapliga kunskapslä-
get, patientnytta och kostnadseffektivitet, samt
lyfta fram områden som kräver ytterligare forsk-
ningsinsatser. Informationen riktar sig främst till
beslutsfattare och verksamhetschefer i sjukvården.
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