
SJEKKLISTE FOR HYPOGONADISME 
HOS MENN – for allmennleger

• Symptomer på lavt testosteronnivå er uspesifikke og vanskelige å skille fra 
symptomer på andre tilstander og sykdommer.

• Mange menn lider av udiagnostisert hypogonadisme.

• Ved symptomer og tegn på hypogonadisme skal totaltestosteron i serum måles.

• OBS! Det er ingen klar grense for normalt testosteronnivå. Laboratorieanalyser er 
kun veiledende og må sammenholdes med klinikken.

• Mål: Lindre plager og redusere risiko for sykdommer.

Laboratoriediagnostikk:

Hos voksne menn debuterer hypogonadisme 
ofte med:

• Redusert energi og motivasjon

• Mangel på seksuell lyst og morgenereksjoner

Ved ytterligere fall i testosteronnivå:

• Vektøkning

• Irritabilitet, depresjon, nedstemthet og 
manglende konsentrasjon

• Type 2 diabetes

OBS! Ereksjonsevnen kan være bevart selv ved 
lave testosteronnivåer

Hos menn med medfødt lavt testosteronnivå 
finner man typisk:

• Små testikler og nedsatt fertilitet

• Redusert behåring i ansiktet og omkring 
kjønnsorganer

• Redusert muskelmasse og økt mengde 
subkutant fett

Vurder alltid hypogonadisme hos menn med:

• Kroniske sykdommer

• Seksuelle dysfunksjoner

• Overvekt, metabolsk syndrom og type  
2 diabetes

• Hypertensjon og bruk av antihypertensiva  
som betablokker og tiazider

• Depresjon, nedstemthet og kognitive 
symptomer

• Redusert muskelmasse, osteoporose  
og lavenergifrakturer

• Bruk av glukokortikoider, opioider og 
antipsykotika

1. UTREDNING OG DIAGNOSTIKK

Serum-Testosteron (nmol/l)

8-12< 8  > 12

Usikkert nivå, 
behandling 

vurderes, evt 3 mnd 
prøvebehandling

Sannsynlig normalt 
nivå, lite nytte av 

tilskudd

Lavt nivå, 
testosterontilskudd 

startes

Tolkning
• Ved lavt testosteron og normalt LH har 

pasienten ofte også lavt SHBG (seksuelt 
hormonbindende globulin). Det er ofte 
de med overvekt og diabetes. Forsøk på 
vektreduksjon er aktuelt tiltak før oppstart 
med testosteronbehandling.

• SHBG kan være en hjelp i tolkningen av 
testosteron-nivå. SHBG binder det frie 
testosteronet. Høye nivåer av SHBG tyder 
på lite fritt og dermed aktivt testosteron. 
Lave nivåer det motsatte.

•  Høyt Prolaktin-nivå kan tyde på adenom i 
hypofysen. MR av hypofyse er aktuelt.

•  Lavt testosteron og høyt LH tyder på primær 
hypogonadisme, altså testikulær svikt.

• Blodprøver tas fastende på morgenen (8-10) etter en god 
natts hvile.

• Dersom lavt testosteronnivå påvises tas ny kontrollprøve 
etter 2-3 uker. Da skal samtidig Hb, Hct, SHBG, Prolaktin, LH, 
FSH og PSA tas.



3. OPPFØLGING VED BEHANDLING

Behandlingsmål:
• Substitusjonsbehandling skal gjenopprette normalt testosteronnivå.

• Lindre pasientens plager og sikre en bedre helse ved å redusere risiko for sykdommer.

Ta alltid stilling til om det er nødvendig med livslang behandling (primær hypogonadisme) 
eller om tilstanden er potensielt reversibel (sekundær hypogonadisme) og senere 
seponering av substitusjon derfor er aktuelt.

Testosteron forskrives på hvit resept. Blå resept er kun aktuelt ved påvisbar sykdom i 
testikkel eller hypofyse som årsak.

Testosterongel prøves som oftes først. Gel påføres på morgenen daglig, på skuldre og evt 
innsiden av lår. Testosteron injeksjon settes hver 10-12 uke dypt i gluteus-muskel.

Kontraindikasjoner/forsiktighet:
• Menn med snarlig barneønske fordi substitusjonsbehandling senker sædkvaliteten.

•  Menn over 45 år skal vurderes for prostatakreft før behandling startes. Ved høy PSA 
eller palpabel tumor i prostata skal dette utredes før oppstart. Aktiv prostatakreft er 
kontraindikasjon for behandling. Behandling av hypogonadisme øker ikke risiko for 
utvikling av prostatakreft. Menn som er behandlet for prostatakreft bør henvises urolog  
før oppstart behandling.

• Brystkreft hos menn.

•  Høye verdier av Hb (>18,0 g/dl) eller Hct (>53%) bør utredes innen behandling startes. 
Søvnapnesyndrom er mulig årsak. Risiko for venøs blodpropp er sannsynlig lav.

•  Menn med hjertesvikt bør være optimalt behandlet før behandling innledes. Tilskudd av 
testosteron kan medføre væskeretensjon.

•  Menn med kardiovaskulær sykdom skal behandles med nøye dosejustering og unngå 
høye testosteronnivåer.

• Vurder respons på behandlingen etter 3, 6 og 12 mndr. Deretter årlig

•  Spør etter effekt på pasientens symptomer. Typisk merker pasienten rask effekt på 
energinivå og seksualfunksjon. Effekt på depresjon og kognitiv funksjon kan ta lang tid 
før setter inn (>6-12 mndr). Ved manglende effekt over tid vurder seponering

•  Følg verdier av S-testosteron, LH, SHBG, Hb, Hct og evt PSA. Ved substitusjon med 
gel tas blodprøven 2 timer etter påføring. Nivå skal ligge midt innenfor normalnivå 
(8-35 nmol/L). Ved substitusjon med injeksjon skal blodprøven tas få dager før neste 
injeksjon. Nivå skal ligge i nedre tredjedel av normalnivå.

•  Følg opp prostatahelsen ved å sjekke PSA og palperer prostata årlig. Ved stigende  
PSA eller PSA > 3 henvises til utredning hos urolog
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2. BEHANDLING
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