
CHECKLISTA HYPOGONADISM

Diagnosen testosteronbrist ställs genom att mäta halten testosteron 
i blodet samtidigt som du finner kliniska tecken och symtom förenliga 
med testosteronbrist.

Det är viktigt att utesluta systemiska sjukdomar, tecken på undernäring 
och malabsorption, liksom pågående akut sjukdom. En fysisk 
undersökning för tecken på hypogonadism bör också genomföras.

Riskgrupper för hypogonadism
Uteslut hypogonadism hos män:  Med sexuell 
dysfunktion, typ 2 diabetes, metabolt syndrom, 
övervikt, osteoporos, lågenergifrakturer, 
fertilitetsproblem, och män som tidigare 
har behandlats för malign sjukdom samt 
opioidanvändare.

Biokemisk analys

Kliniska tecken och symtom på hypogonadism: 

Nedsatt fertilitet

Minskad sekundär behåring och minskat behov 
av rakning

Gynekomasti

Minskad muskelmassa och muskelstyrka

Ökad uppbyggnad av subkutant och 
intraabdominellt fett

Små testiklar: volym 12 mL eller lägre

Frakturer vid mindre trauma (osteoporos)

Mild anemi

Sexuella symtom:

Minskad förekomst av morgonerektioner

Minskad eller avsaknad av sexuell lust 

Erektil dysfunktion 

Kognitiva och psykovegetativa symtom:

Blodvallningar och svettningar

Minskad energi, motivation, initiativförmåga, 
ökad aggressivitet (irritabilitet)

Sömnstörningar

Nedstämdhet, depression

Försämrad koncentrationsförmåga och 
sämre minne

1. UTREDNING OCH DIAGNOSTIK
Ställ frågan om 
sexuell funktion!
Vanliga symtom på hypogonadism 
är bl.a. minskad förekomst av 
morgonerektioner och minskad 
sexuell lust. 

S-testosteron

8-12< 8  > 12

Sannolikt 
normalt

Gråzon
Kan vara både 

normalt och 
brist, beroende 

på individ.

Klara skäl 
att överväga 

behandling vid 
symtom.

Tolkning**
• Om testosteron är lågt, verifierar med ytterligare ett prov

• SHBG kan vara en vägledning i tolkningen av 
testosteronvärden i gråzonen. Vid låga nivåer av SHBG 
är mängden fritt aktivt testosteron högre och omvänt 
vid höga nivåer av SHBG är testosteronvärdet lägre än 
det uppmätta. Genom att mäta SHBG får man därför en 
uppfattning om den fria och aktiva nivån av testosteron

• Vid lågt testosteron och normalt LH har patienten ofta 
även lågt SHBG. Det är, som oftast, de med övervikt 
och/eller diabetes. För den gruppen kan en viktreduktion 
övervägas som den första åtgärden. 

• Vid mycket låga LH- (referensvärde 0,6-12 IE/L)*** 
och testosteronnivåer (< 5 nmol/L) finns anledning 
att komplettera utredningen med S-prolaktin och 
konsultera specialist. 

• Om testosteron är lågt och LH högt föreligger en primär 
hypogonadism. Detta innebär att testiklarna inte förmår 
att producera tillräckligt med testosteron trots ökad 
stimulering. Specialist konsulteras för vidare utredning.

SexHormonBindande Globulin

Det finns ingen exakt gräns för vad som är normalt och laboratorieanalys 
av S-testosteron är endast vägledande.

”Om LH (och FSH) ligger inom övre hälften av referensområdet är 
sannolikheten för hypofystumör mycket liten men kan inte helt avskrivas.” 
Från Svensk Andrologisk Förenings riktlinjer

*

** 

***

Sannolikt brist
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Checklistan är framtagen i samarbete med Svensk Andrologisk Förening

Proverna, S-testosteron, S-SHBG* och S-LH tas 
fastande på morgonen kl 7-10 efter en normal nattvila.



• Före insättande av testosteronbehandling skall hos män över 45 år prostata undersökas med palpation 
och mätning av PSA-värden, då prostatacancer är en absolut kontraindikation mot behandling.

• Män med förhöjd risk för prostatacancer ex män som har en bror eller far (förstagrads släkting med 
prostatacancer) bör monitoreras tätare och åtminstone årligen från 40 års ålder eller enligt lokala 
rekommendationer. 

• Bröstcancer hos män.

• Höga Hb-värden med EVF > 53% utgör en relativ kontraindikation och bör utredas och behandlas innan 
testosteronbehandling startas. Kontrollera om patienten har sömnapnésyndrom eller annan orsak till hypoxi.

• Män med hjärtsvikt bör ha stabil hjärtsviktsbehandling innan testosteronbehandling inleds. 
I sällsynta fall kan nämligen ökad vätskeretention förekomma vid behandling.

• Män med kardiovaskulär sjukdom skall behandlas med långsam doseskalering och höga nivåer 
testosteron skall undvikas.

• Män med aktuell eller snarlig fertilitetsönskan.

Utvärdera responsen på testosteronbehandling vid 3-6 månader och 12 månader efter behandlingens 
början och därefter årligen. Fråga patienten om morgonerektion, sexuell lust, energi och fysisk 
prestation samt övriga symtom som bidrog till att hypogonadismen diagnosticerades från början. 
Följ upp blodtryck och blodfetter (fastande på morgonen). 

Följ värdet på S-testosteron, LH, SHBG, Hb och EVF vid 3-6 månader och tolv månader och 
därefter årligen. OBS! Testosteronprovet bör tas på morgonen, före applicering av gel, eller om 
patienten behandlas med injektion, strax före injektionen. Minska testosterondosen eller byt 
testosteronpreparat från intramuskulär till gel om EVF är över 53%. Om EVF förblir förhöjd, avbryt 
testosteronbehandlingen och påbörja behandlingen med en lägre dos så snart EVF har normaliserats.

Bedöm prostatahälsan genom rektal undersökning och prostataspecifikt antigen (PSA) före starten 
av testosteronbehandlingen. Uppföljning genom PSA-test vid 3-6 månader och tolv månader och 
därefter årligen.

Kontraindikationer/försiktighet 

3. REKOMMENDATIONER FÖR UPPFÖLJNING

Inom  
3-6 mån

X

X

X

X X

Utvärdera klinisk respons

Testosteronnivå

Bedöm prostatahälsan

EVF ≤ 53%

Blodtryck*, blodfetter

12 mån   

X

X

X

XX
PSA, rektal undersökning
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Målsättning med behandlingen
Målet med substitutionsbehandling är att återställa testosteronnivån till normal nivå.

2. BEHANDLING

*Patienter med tablettbehandlad hypertoni kan behöva gå ner i antihypertensiv dos.

Källor: EAU Guidelines. (Edn. presented at the EAU Annual Congress Copenhagen 2018. ISBN 978-94-92671-01-1.) och Testosteronbrist, Vårdprogram och 
behandlingsrekommendationer, Svensk Andrologisk förening (2011).

 därefter årligen


