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Abstrakt 

Bakgrund: Testosteron/ anabola steroider är kroppens kraftigaste uppbyggande hormon. Som 

läkemedel utnyttjas dessa effekter i mycket liten utsträckning idag. Syfte: Syftet med studien 

var att kritiskt granska den vetenskapliga litteraturen om användningen av testosteron/ anabo-

la steroiders effekter vid rehabilitering av sjukdomstillstånd/ skada. Metod: En sytematisk 

översikt av litteraturen genomfördes. 18 RCT-studier uppfyllde inklusionskriterierna och 

granskades kritiskt enligt PEDro-scale. Efter bedömning omsattes poängen från PEDro till 

bevisvärdet enligt SBU:s gradering för slutsatsers evidensvärde. Resultat: Sammanställning 

gjordes enligt ICF efter sjukdomstillstånden KOL, benskörhet, kronisk hjärtsjukdom. Även 

testosteron/ anabola steroiders eventuella ytterligare effekter på KOL patienters träning redo-

visades.  Studierna var av god kvalité enligt PEDro-scale och visade på generell begränsad 

effekt för kroppsstruktur och kroppsfunktion. Resultat för interventionernas effekter på delak-

tighet var otillräckliga då få studier redovisade mätvärden. Konklusion: Testosteron/ anabola 

steroider visar generell begränsad effekt på kroppsstruktur och kroppsfunktion/ kapacitets 

mått hos patienter med KOL, benskörhet och kronisk hjärtsjukdom. Inga belägg finns för ök-

ning av aktivitet/ delaktighet. Fler studier behövs som utvärderar testosteron/ anabola steroi-

ders effekter i kombination med träning/ rehabilitering. 

 

Nyckelord: anabola steroider, rehabilitering, testosteron, sjukgymnastik, träning
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Begreppet anabola androgena steroider innefattas av tre grupper av ämnen. Det manliga köns-

hormonet testosteron, syntetiska varianter av detta hormon som framställs på konstgjord väg 

(anabola steroider). Dessutom omvandlas delar av testosteronet när det väl är i kroppen till 

5α-dihydrotestosteron (DHT) som i sin rena form är ännu kraftfullare än testosteronet. Dessa 

tre ämnen är kraftigt vävnadsuppbyggande (Clark & Henderson, 2003). 

 

Testosteron, IGF I och IGF II (insulin) och tillväxthormon (HGH, human growth hormone) är 

de substanser i kroppen som står för underhåll, uppbyggnad och förnyelse av kroppens struk-

turer. Det viktigaste av dessa för denna funktion är testosteronet. I detta sammanhang används 

orden anabol och katabol som står för uppbyggande respektive nedbrytande. Dessa ämnen har 

alltså en anabol effekt på våra vävnader. I kroppen pågår hela tiden ett nedbrytande och upp-

byggande av vävnader. Denna process påverkas av kroppens endokrina omgivning, dess när-

ingstillförsel och eventuella sjukdomar (SOU, 1996:126). 

 

Hormoner tillsammans med nervsystemet är de huvudsystem som styr regleringen av krop-

pens verksamheter. Nervsignalerna och hormonerna styr kroppens reaktioner för exempelvis 

kyla, stress, svält, infektioner, skador samt tillväxt och uppbyggnad av vävnader och organ. 

Hormonerna kan vara vattenlösliga eller fettlösliga. Könshormoner som testosteron är fettlös-

liga och kan på det sättet enkelt tränga igenom cellmembranen som mestadels består av fett. 

Inne i cellen träffar testosteronet en receptor som aktiveras och skickar signaler till cellkärnan. 

Det blir en så kallad transkriptionsfaktor som gör att transkriptionen av gener ökar. Detta le-

der slutligen till en ökad vävnadsuppbyggande effekt, alltså en anabol effekt (SOU, 1996:126). 

 

Testosteronet styr på detta sätt en mängd processer i kroppen. Den står för utvecklingen av 

yttre könsorgan, påverkan av psyket, ökning av könsdriften och fördelning av fettvävnad i 

kroppen. Men även uppbyggnad av muskelmassa och skelettillväxt hos växande personer, där 

testosteronet också har effekten att det sluter epifysskivorna när personens skelett har vuxit 

färdigt. Testosteron finns även hos kvinnor men i en betydligt mindre mängd. Hos kvinnor är 

det istället östrogenet som är det kraftigaste naturliga hormonet (Clark & Henderson, 2003; 

SOU, 1996:126). 

 

Testosteron som framställs på konstgjord väg används i dag i ganska liten utsträckning inom 

sjukvården och då främst om den egna produktionen är nedsatt exempelvis vid hormonella 

störningar, vid skador på testiklarna eller hypofysen, samt vid allvarligare benskörhetssjuk-
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dom, svårare blodbristsjukdomar, brännskador, tillväxtstörningar hos barn och vid vissa typer 

av bröstcancer (Andrén-Sandberg, 1997; SOU, 1996:126). 

 

 

Dopning med testosteron och anabola steroider 

 

Inom idrotten har anabola androgena steroider används i olika utsträckning sen 1950-talet. För 

att definiera dopning inom idrotten kan följande förklaring ges: ”Med dopning menas dels 

bruk av medel, dels användande av metoder som enligt av IOK (Internationella olympiska 

kommittén) eller av internationella specialidrotters förbund där utöver, ansetts vara dopning”. 

Denna typ av definition är dock dåligt användbar ur ett juridiskt perspektiv då många preparat 

och mediciner hamnar i ett gränsland där det inte går att peka ut exakt vad som är tillåtet eller 

inte. Är man intresserad av att veta exakt vilka preparat som får intas bör man titta på IOK:s 

(internationella olympiska kommittén) eller WADA:s (World anti-dopning agency) lista över 

förbjudna preparat (Andrén-Sandberg, 1997). Utanför idrotten är det ”Lag om förbud mot 

vissa dopningsmedel” (Sveriges författnings samling(SFS) 1991:1969) och ”lag om ändring i 

dopinglagen” (SFS 1999:44) som styr vilka substanser som är dopningklassade och förbjudna 

för gemene man.  

 

För idrottare har anabola steroider en rad effekter som delvis beror på vilken träning de kom-

bineras med. Effekter som kunnat påvisas är bland annat ökad muskelmassa, fettreduktion, 

ökad styrka och uthållighet samt snabbare återhämtning efter träning eller skador. Dessa ef-

fekter kan ses på både män och kvinnor (Yesalis, 2000; Eriksson, Holmner, Kadi & Thornell, 

1999). 

 

Problematiken med intaget av anabola steroider i dopningsyfte är att doserna som intas är 10-

100 gånger högre än de doser som ges i medicinskt syfte. Detta gör att en rad biverkningar 

kan uppkomma (Bäckström, Thurelius & Toll, 2005). Biverkningar som har kunnat kopplas 

till dopningen är till exempel påverkan på psyket, sömnstörningar, depressioner, psykoser. De 

rent fysiska bieffekterna som kan uppkomma är atrofiering av testiklarna, sterilitet och impo-

tens, förändringar av könsdriften, hudförändringar, skallighet, gynekomasti som är förstorade 

bröstkörtlar hos män, att epifysskivorna sluts i förtid hos unga individer, ökad risk för hjärt- 

och kärlsjukdomar, hjärtförstoring, njur- och leverskador, med mera. Specifika biverkningar 

hos kvinnor som kan uppkomma vid dopning är till exempel förstorat struphuvud, skäggväxt, 
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klitorishypertrofi, tillbakabildning av bröst och minskad eller utebliven menstruation, med 

mera. (Yesalis, 2000; SOU, 1996:126) 

 

 

Anabola steroider och testosteron inom medicin och rehabilitering 

 

Berman, Bhasin, Callegari, & Storer, (1996) visade i en studie på friska män i en ålder mellan 

19- 40 år att med hjälp av att injicera 600mg testosterone/ vecka i tio veckor kunna signifikant 

öka både muskelmassa och styrka mot placebo. Tillsattes dessutom träning i kombination blev 

effekterna ännu kraftigare. Denna dos av testosteron beskrevs i studien som ”supraphysiolo-

gic” vilket syftar till betydligt högre doser än de som ges för återställning av undermånlig 

testosteron produktion. Trots denna höga dos uppkom inga biverkningar under interventionen 

som var den första i sitt slag.  

 

Bhasin, Cornford, Gaytan, Lee & Sinha-Hikim, (2006) har genom en studie visat att man ge-

nom att tillsätta testosteron kunnat öka muskeltillväxten hos äldre män. En litteratursamman-

ställning för effekterna av testosteronsubstitution på äldre män visar också en ökning av mus-

kelmassan (Andersson & Isacsson, 2009). Detta är av intresse med utgångspunkt att se om det 

finns evidens för att använda sig av denna kunskap för att applicera detta i medicinskt syfte, 

exempelvis på äldre patienter med sarkopeni, eller vid sjukdomstillstånd som benskörhet, 

reumatism eller artros. 

 

Det är tydligt att anabola steroider och testosteron har kraftiga anabola effekter (Berman et al. 

1996). Yesalis, (2000) menar också att de hjälper idrottare att komma tillbaka snabbare efter 

skador. Det är allmänt vedertaget att fysisk aktivitet är en viktig del i rehabiliteringen av flera 

olika patientgrupper. Nilsson, Risberg & Westheim, (2008) visar exempelvis i en studie att 

träning har en avgörande del i rehabiliteringen av kroniskt hjärtsjuka. Faager & Larsen, (2004) 

visar i en annan studie att träning och sjukgymnastik har en viktig roll i rehabiliteringen av 

KOL-(kronisk obstruktiv lungsjukdom)-patienter. Träning har även visats ha positiva effekter 

på benskörhet. (Bocalini, Levy, Murad, Serra, & dos Santos, 2009), (Ermolao, Tolomio, Tra-

vain, &Zaccaria, 2008), (Bergström, Brinck, Freyschuss, & Landgren, 2008). Skulle det inte 

då vara möjligt att kombinera träningen och steroidernas anabola effekter (Bhasin et al, 2006; 

Berman et al, 1996) för att ge sjuka och svaga människor en större chans till rehabilitering? 

 



  Arbetsexemplar 

 8 

Sjukgymnasten är en av de första instanser som kommer i kontakt med patienter som till ex-

empel har extra svårt att öka eller bibehålla sin fysiska kapacitet på grund av olika sjukdoms-

tillstånd som till exempel KOL, benskörhet, artros och generell hypotrofi. Sjukgymnasten står 

nära patienten under rehabiliteringsprocessen och kan vara med och bedöma om patienten 

skulle vara i behov av medicinering för att bli starkare. Vi kan också utföra flertalet styrka- 

kondition- ADL tester med mera, för att mäta den fysiska kapaciteten hos patienterna både 

före och efter behandling. Då sjukgymnasten allt mer arbetar multimodalt (Borg, Gerdle, 

Grimby & Stibrant Sunnerhagen, 2006) och i team med läkare och övrig vårdpersonal så är 

det av stor vikt att vår kunskapsbank är bred och inte bara innehåller det rent sjukgymnastiska. 

Även om vi inte är den del i teamet som skriver ut medicinerna så är vi i högsta grad delaktiga 

då vi är specialister på träning och fysik kapacitet. 

 

Genom vår studie skulle vi vilja undersöka om det finns vetenskapliga studier som visar att 

testosteron/ anabola steroider skulle kunna användas för att förstärka effekterna av rehabiliter-

ingsarbetet inom vården.  Dessutom om testosteron/ anabola steroider även kan öka tränings-

effekterna hos sjuka individer som de bevisligen gör hos friska individer (Bhasin et al, 2006; 

Berman et al, 1996). 
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1 Syfte 

 

Syftet med denna översikt var att kritiskt granska den vetenskapliga litteraturen om använd-

ningen av testosteron/ anabola steroiders effekter vid rehabilitering av sjukdomstillstånd/ ska-

da. 

 

1.1 Frågeställningar 

 

 Vilka effekter kan ses vid tillförsel av testosteron och/ eller anabola steroider med me-

dicinsk övervakning hos män och/ eller kvinnor med sjukdomstillstånd/ skada? 

 

 Finns det vetenskapligt stöd för att testosteron och/ eller anabola steroider tillför någon 

ytterligare effekt hos patienter som utför samtida träning/ rehabiliteringsprogram? 
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2 Metod 

2.1  Litteratur och sökning 

Figur 1 Modell för artikelinsamling 

För att svara på frågeställningen genomfördes sökning av vetenskapliga artiklar i den medi-

cinska databasen Pubmed. Artiklarna som sedan granskades var RCT studier. Sökningen 

genomfördes systematiskt genom att sökorden ”testosterone” och ”anabolic steroids” använ-

des. Utifrån en översiktlig genomgång av artiklarna som framkom av dessa sökord togs dia-

gnoser fram för vidare sökning. För översikt av sökord och träffar se tabell 1. Sökningen ägde 

rum mellan september och oktober 2009. Totalt 26 artiklar granskades efter att dubbletter och 

irrelevanta artiklar sorterats ut. Efter noggrann granskning av dessa 26 artiklars litteraturlistor 

tillkom ytterligare 6 artiklar. Av dessa 32 artiklar sorterades 14 artiklar bort på grund av att 

studierna var gjorda på människor med enbart låga naturliga nivåer av testosteron eller att det 
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inte fanns tillräckligt med studier för att sammanställa ett resultat för en viss sjukdomsgrupp. 

Totalt användes slutligen 18 artiklar i denna litteratursammanställning. (Denna process visas i 

figur 1) 

 

Tabell 1 Artikelsökning PubMed med begränsningen RCT-studier  

Sökord Träffar 

 

anabolic steroids  

 

286 

anabolic steroids And rehabili-

tation 

 

19 

 

anabolic steroids And COPD  

 

5 

anabolic steroids And bone 

mass  

 

34 

anabolic steroids And bone 

density  

 

48 

anabolic steroids And anorexia 

nervosa  

 

2 

anabolic steroids And injuries  

 

27 

anabolic steroids And muscle 

rehab  

 

11 

testosterone   

 

1776 

testosterone And rehabilitation  

 

25 

testosterone And COPD  

 

6 

testosterone And bone mass  

 

57 

testosterone And anorexia ner-

vosa  

 

2 

testosterone And injuries  

 

14 

testosterone And heart disease 

 

43 

testosterone And muscle rehab  

 

10 
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2.2 Inklusionskriterier 

 

 Artiklar publicerade på engelska. 

 RCT-studier. 

 Studierna skulle vara gjorda på människor med någon form av sjukdomstillstånd eller 

skada. 

 Studier gjorda efter år 1990. 

 

 

2.3 Exklusionskriterier 

 

 Studier gjorda på individer med enbart testosteronbrist som sjukdomstillstånd.  

 Minst tre studier som behandlar sjukdomstillståndet. 

 

2.4 Analys 

 

För att bedöma och granska artiklarnas bevisvärde användes PEDro’s (Physiotherapy Eviden-

ce Database) elva gradiga skala (Physiotherapy Evidence Database scale, 1999, Bilaga 1). 

PEDro Scale tar upp två aspekter på studiens kvalitet, intern och extern validitet 

samt huruvida studien innehåller tillräcklig statistisk information för att göra den möjlig att 

tolka. Den tar inte hänsyn till storleken av behandlingseffekterna. Skalan består av 11 olika 

kriterier och för varje kriterium studien uppfyller erhåller den en poäng som sedan räknas 

samman för total bedömning. Det första kriteriet som tar upp inklusion/ exklusionskriterier 

räknas inte med i den totala poängsumman.    

 

Alla artiklarna granskades och poängbedömdes av båda författarna. Efter första poängbedöm-

ningen gjorde författarna en gemensam granskning av artiklarna för att komma fram till en 

samfälld bedömning och poängsättning. Efter detta genomfördes en sammanställning av be-

visvärdet av studierna enligt Britton, (2000) efter Juhlin, Smeds- Isaksson & Tano- Nordin 

(2006) översättning från PEDro-scalepoäng. Om två studier hade samma bevisvärde men ta-

lade emot varandra i sina resultat bedömde författarna studierna som att de tog ut varandra vid 

sammanställningen av bevisvärdet. (se tabell 2 och 3) 



  Arbetsexemplar 

 13 

Tabell 2 Poäng enligt PEDro Scale omsatta till bevisvärde. Vänster kolumn: Juhlin et al. 

(2006), Höger kolumn: Britton, (2000). 
 

PEDro Scale Studiers bevisvärde  

 
8-10 Högt bevisvärde 

Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. Kan vara en 
stor, 

randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller utvärdering av en behandlings-

form. För övriga områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier. 

4-7 Medelhögt bevisvärde 

Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra geografiska om-
råden, 

matchade grupper eller liknande. För övriga områden: Uppfyller delvis på förhand upp-
ställda kriterier. 

0-3 Lågt bevisvärde 
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade kontroller 

(retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive inte fått en viss be-
handling), stora bortfall eller andra osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller dåligt på 

förhand uppställda kriterier. 

 

Tabell 3 Gradering av slutsatsernas evidensstyrka enligt Britton, (2000). 

 

Evidensstyrka 1 - Starkt vetenskapligt underlag 

 
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller god systematisk översikt. 

 
Evidensstyrka 2 - Måttligt starkt vetenskapligt underlag 

 
En studie med högt bevisvärde plus minst två studier med medelhögt bevisvärde. 

 
Evidensstyrka 3 - Begränsat vetenskapligt underlag 

 
Minst två studier med medelhögt bevisvärde. 

 
Evidensstyrka 4 – Otillräcklig evidens 

 
Otillräckligt vetenskapligt underlag 

 
Förutsättningen för det angivna är att studierna pekar i samma riktning och att 

inget talar emot slutsatsen. Vid mindre divergenser kan styrkegraden sänkas. 
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2.4.1 Utfallsklassifikation enligt ICF 

 

Redovisningen av bevisvärdet gjordes enligt ICF-klassificering (Adolfsson & Pless, 2008). 

ICF är en gränsöverskridande bedömningsmodell mellan de olika professionerna inom vården 

där individens funktion analyseras efter kroppsstruktur, kroppsfunktion/ kapacitet och aktivi-

tet/ delaktighet. Modellen är också internationellt standardiserad. Kroppsstruktur är en be-

nämning för det rent kroppsliga som muskelmassa, vikt, blodtryck med mera. Kroppsfunk-

tion/ kapacitet står för det arbete som de strukturella delarna kan uträtta. Exempelvis vad 

musklerna kan utveckla för kraft, eller vad blodets förmåga att syresätta musklerna ger i uthål-

lighet. Benämningar som muskelstyrka, uthållighet faller in under detta begrepp. Aktivitet/ 

delaktighet beskriver vad individens funktion/ kapacitet, exempelvis muskelkraft eller uthål-

lighet, ger för effekter i det verkliga livet. Detta skulle kunna innefatta att individen upplever 

att den klarar sin ADL bättre vid en ökning av aktivitet/ delaktighet enlig ICF. (Adolfsson & 

Pless, 2008; Borg et al. 2006; Larsson Lund & Lexell, 2009). 

 

Om en studie till exempelvis har påvisat en ökad muskelvolym och en minskning av kropps-

fettet hos försökspersonerna vid intervention redovisas detta resultat under kroppsstruktur. 

Samma princip gäller för exempelvis om försökspersonerna ökar sin maximala gånghastighet 

vilket redovisas under kroppsfunktion/ kapacitet. Redovisade studien exempelvis ett mätvärde 

för försökspersonernas livskvalité eller ADL redovisas det under aktivitet/ delaktighet.   
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3 Resultat 

 

 

Resultaten från de redovisade studierna bygger på jämförelse mellan interventionsgruppen 

och kontrollgruppen/ grupperna efter interventionstidens slut. Då en studie uppvisat signifi-

kant ökning för exempelvis maximal styrka betecknas detta med ett plus(+) i kolumnen för 

kroppsfunktion/ kapacitet (se analysdelen rubriken ”Utfallsklassifikation enligt ICF” för ytter-

ligare förklaring). Uppnår studien inte signifikant ökning för ett mätvärde eller om interven-

tionen försämrar ett mätvärde betecknas detta med ett minus(-). Då studien inte redovisat re-

sultat för ett område lämnas cellen i kolumnen tom. Preparat, antal deltagare, dos och inter-

ventionstid redovisas separat i en kolumn. Distribution oralt eller via plåster skrivs ut, övriga 

är distribuerade intramuskulärt. Interventions och jämförelsegrupperna redovisas i ytterligare 

en kolumn. Studierna är uppdelade efter effekter på sjukdomstillstånd. Dessutom redovisas 

fem av sex KOL-studier ytterligare en gång separat för att påvisa anabola steroider/ testoste-

rons effekter på KOL-sjuka som får träning/ rehabilitering som intervention. För mer detalje-

rad information om studiernas utvärderingsvariabler och specifikt signifikanta effekter se bi-

laga 2. 
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3.1 KOL  

 

 

Tabell 4 Testosteron/ Anabola steroiders effekter vid KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), (+)= 

signifikans, (-)= icke signifikant, tom ruta= inga mätvärden, jämfört med kontrollgrupperna över 

interventionstiden. 

 

 

 

Studie (RCT) PEDro Kroppsstruktur 

(Muskelmassa, 

Fettfri massa, 

BMI, mm) 

Kroppsfunktion/ 

Kapacitet 

(Uthållighet, 

Styrka, Lung-

kapacitet, mm) 

Aktivitet/ Del-

aktighet 

(Ökad funk-

tion, Välbefin-

nande, ADL, 

mm) 

Preparat, An-

tal, Dos och 

Interventionstid 

Interventionsgrupper 

(Mostert et al. 1995) 

 

7/10 

+ - 

 Nandrolon, 233 

män och kvin-

nor, män 

25mg/v, kvinnor 

12,5mg/v i 8 

veckor. 

Kosttillskott med 450 

extra kcal/dag. N + kts 

VS Placebo + kts och 

Placebo. Alla fick 

KOL-rehabilitering på 

sjukhus. 

(Brooks et al. 1998) 5/10 

+ + 

 Testosteron, 23 

män, 250mg vid 

start, 
84mg/vecka 

oralt i 27 veckor. 

Testosteron VS Place-

bo. Alla fick uthållig-

hetsträning på cykel. 

(Creutzberg et al. 2003) 9/10 

+ + 

 Nandrolon, 63 

män, 
25mg/vecka i 8 

veckor. 

Nandrolon VS Place-

bo. Alla fick träning 

på lungrehab-center. 

(Bhasin et al. 2004) 7/10 

+ + 

 Testosteron, 53 

män, 
100mg/vecka i 

10 veckor. 

Testosteron + träning 

(benstyrketräning) VS 

Placebo, Placebo + 

träning, Testosteron + 

ingen träning. 

(Aasebø et al. 2004) 7/10 

 + - + 

Testosteron, 29 

män, 

62,5mg/vecka i 

26 veckor. 

Testosteron VS Place-

bo. 

(Arneja et al. 2008) 6/10 

- - 

 Nandrolon, 9 

män och 7 kvin-

nor, 
män 25mg/v, 
kvinnor 

12,5mg/v i 16 

veckor. 

Nandrolon VS Place-

bo. Alla fick hemträ-

ningsprogram. 

Evidensstyrka:  Måttligt Otillräcklig Otillräcklig   
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Sex studier använde sig av kroppsstrukturella mätvärden vid studier av testosteron/ anabola 

steroider behandling av KOL-sjuka. Av dessa studier visade fem på positiva signifikanser 

(Mostert et al. 1995; Brooks et al. 1998; Creutzberg et al. 2003; Bhasin et al. 2004; Aasebø et 

al. 2004). En av de sex studierna visade inte på signifikans (Arneja et al. 2008). Av de signifi-

kanta studierna fick fyra medelhögt bevisvärde och en studie fick högt bevisvärde. Den icke 

signifikanta studien fick medelhögt bevisvärde vilket gav en samlad måttligt stark evidensbild 

för interventionernas positiva inverkan på kroppsstruktur vid KOL. 

 

Mätvärden för kroppsfunktion/ kapacitet fanns hos sex studier. Av dessa visade tre på positiva 

signifikanser (Brooks et al. 1998; Creutzberg et al. 2003; Bhasin et al. 2004). Tre av de sex 

visade inga effekter på mätvärdena (Mostert et al. 1995; Aasebø et al. 2004; Arneja et al. 

2008). Av de tre positivt signifikanta studierna fick två medelhögt bevisvärde och en studie 

högt bevisvärde.  Hos de tre ickesignifikanta studierna fick alla medelhögt bevisvärde. Den 

sammanfallna evidensbilden gav ett otillräckligt stöd för interventionernas effekter på kropps-

funktion/ kapacitet. 

 

En studie redovisade mätvärden för aktivitet/ delaktighet (Aasebø et al. 2004). Studien upp-

nådde positiv signifikans för förbättrad sexuell och allmänt välbefinnande med ett medelhögt 

bevisvärde vilket räckte till en otillräcklig total evidensbild för interventionens effekt på akti-

vitet/ delaktighet hos KOL-sjuka. 

 

Inga allvarliga biverkningar kunde ses hos några försökspersoner. 
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3.2 Kronisk hjärtsjukdom 

 

 

 

Tabell 5 Testosteron/ Anabola steroiders effekter vid Kronisk Hjärtsjukdom, (+)= signifikans, (-)= icke 

signifikant, tom ruta= inga mätvärden, jämfört med kontrollgrupperna över interventionstiden. 

 

 

 

Studie (RCT) PEDro Kroppsstruktur 

(Muskelmassa, 

Fettfri massa, 

BMI, mm) 

Kroppsfunktion/ 

Kapacitet 

(Uthållighet, 

Styrka, Lung-

kapacitet, mm) 

Aktivitet/ Del-

aktighet 

(Ökad funk-

tion, Välbefin-

nande, ADL, 

mm) 

Preparat, An-

tal, Dos och 

Interventionstid 

Interventionsgrupper 

(Channer et al. 

2000) 

7/10 

 + - 

Testosteron, 50 

män, 

35mg/vecka via 

plåster i 12 

veckor. 

Testosteron VS Placebo. 

(Jones et al. 

2004) 

7/10 

- + + 

Testosteron, 20 

män, 

50mg/vecka i 12 

veckor. 

Testosteron VS Placebo. 

(Channer et al. 
2004) 

6/10 

+ + + 

Testosteron, 10 
män, 

50mg/vecka i 4 

veckor. 

Testosteron VS Placebo. 

(Channer et al. 

2006) 

6/10 

 + + 

Testosteron, 76 

män, 

35mg/vecka via 

plåster i 52 

veckor. 

Testosteron VS Placebo. 

(Caminiti et al. 

2009) 

9/10 

+ +  

Testosteron, 70 

män, 

250mg/vecka i 

12 veckor. 

Testosteron VS Placebo. 

(Channer et al. 

2009) 

7/10 

+ + - 

Testosteron, 15 

män, 

100mg/vecka i 
52 veckor. 

Testosteron VS Placebo. 

Evidensstyrka:  Begränsat   Måttligt Otillräckligt   



  Arbetsexemplar 

 19 

Fyra studier använde sig av kroppsstrukturella mätvärden vid studier av testosteron/ anabola 

steroider behandling av kroniskt hjärtsjuka. Av dessa studier visade tre studier på positiva 

signifikanser (Channer et al. 2004; Channer et al. 2009; Caminiti et al, 2009). En av de fyra 

studierna visade inte på signifikans (Jones et al. 2004). Två av tre signifikanta studier fick 

medelhögt bevisvärde och en fick högt bevisvärde. Den icke signifikanta studien fick medel-

högt bevisvärde vilket gav en begränsad samlad evidensbild för interventionernas positiva 

inverkan på kroppsstruktur vid kronisk hjärtsjukdom. 

 

Mätvärden för kroppsfunktion/ kapacitet fanns hos sex studier. Alla studierna (Channer et al. 

2000; Channer et al. 2004; Jones et al. 2004; Channer et al. 2006; Caminiti et al. 2009; Chan-

ner et al. 2009) visade på positiva signifikanser hos framförallt ökad uthållighet i någon mån, 

men även till viss del styrka (Se bilaga 2). Caminiti et al. (2009) fick högt bevisvärde och öv-

riga fick medelhögt bevisvärde. Den sammanfallna evidensbilden gav ett måttligt starkt stöd 

för interventionernas effekter på kroppsfunktion/ kapacitet. 

 

Fem studier redovisade mätvärden för aktivitet/ delaktighet. Tre studier (Channer et al. 2004; 

Jones et al. 2004; Channer et al. 2006) uppnådde positiv signifikans och två studier (Channer 

et al. 2000; Channer et al. 2009) uppnådde ingen signifikans. De tre studierna med signifikans 

uppnådde medelhögt bevisvärde. De icke signifikanta studierna uppnådde ett medelhögt be-

visvärde vilket gav en samlad bild av otillräckligt stöd för intervention för aktivitet/ delaktig-

het hos kroniskt hjärtsjuka. 

 

Inga allvarliga biverkningar kunde ses hos några försökspersoner. 



3.3 Benskörhet/ Frakturläkning 

 

 

 

Tabell 6 Testosteron/ Anabola steroiders effekter vid Benskörhet/ Frakturläkning, (+)= signifikans, (-)= 

icke signifikant, tom ruta= inga mätvärden, jämfört med kontrollgrupperna över interventionstiden. 

 

 

 

 

 

Studie (RCT) PEDro Kroppsstruktur 

(Muskelmassa, 

Fettfri massa, 

BMI, Bentät-

het, mm) 

Kroppsfunktion/ 

Kapacitet 

(Uthållighet, 

Styrka, Lung-

kapacitet, mm) 

Aktivitet/ Del-

aktighet 

(Ökad funk-

tion, Välbefin-

nande, ADL, 

mm) 

Preparat, An-

tal, Dos och 

Interventionstid 

Interventionsgrupper 

(Dian et al. 1992) 6/10 

- - - 

Nandrolon, 29 

kvinnor, 

120mg/vecka i 4 
veckor. 

Nandrolon VS Place-

bo, Alla fick generell 

övrig rehabilitering för 
höften.    

(Aström et al. 2002) 8/10 

+ + + 

Nandrolon, 63 

kvinnor, 

8,3mg/vecka i 

52 veckor. 

Nandrolon + D-

vitamin(dagligen) + 

calcium(dagligen) VS 

Placebo + calicium. 

(Brismar et al. 2004) 6/10 

+  + 

Nandrolon, 59 
kvinnor, 

8,3mg/vecka i 

26 veckor. 

Nandrolon + 20g pro-
teintillskott/ dagligen 

VS 20g proteintillskott 

+ placebo, endast 

placebo. 

(Cederholm et al. 2007) 6/10 

-  

 Nandrolon, 59 

kvinnor, 

8,3mg/vecka i 

26 veckor. 

Nandrolon + 20g pro-

teintillskott/ dagligen 

VS 20g proteintillskott 

+ placebo, endast 

placebo. 

(Hamdy et al. 1998) 6/10 

+   

Nandrolon, 21 

kvinnor, 

50mg/vecka i 52 

veckor. 

Nandrolon + calcium 

VS Placebo + calcium. 

(Bleasel et al. 2003) 

 

4/10 

+ + + 

Testosteron, 51 

kvinnor, 

100mg/vecka i 

52 veckor. 

Testosteron VS Place-

bo. 

Evidensstyrka:  Begränsat   Otillräcklig Begränsat   
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Sex studier använde sig av kroppsstrukturella mätvärden vid studier av testosteron/ anabola 

steroider behandling av personer med benskörhet/ fraktur. Av dessa studier visade fyra på 

positiva signifikanser (Aström et al. 2002; Brismar et al. 2004; Hamdy et al. 1998; Bleasel et 

al. 2003). Två av de sex studierna visade inte på signifikans (Cederholm et al. 2007; Dian et al. 

1992). Av de signifikanta studierna fick tre medelhögt bevisvärde och en studie fick högt be-

visvärde. De icke signifikanta studierna fick medelhögt bevisvärde vilket gav en samlad be-

gränsad evidensbild för interventionernas positiva inverkan på kroppsstruktur vid behandling 

av personer med benskörhet/ fraktur. 

 

Mätvärden för kroppsfunktion/ kapacitet fanns hos tre studier. Av dessa visade två på positiva 

signifikanser (Bleasel et al. 2003; Aström et al. 2002). En av de tre visade inga signifikanser 

på mätvärdena (Dian et al. 1992). Av de två positivt signifikanta studierna fick en studie me-

delhögt bevisvärde och en studie högt bevisvärde. Den ickesignifikanta studien fick medel-

högt bevisvärde. Den sammanfallna evidensbilden gav ett otillräckligt stöd för interventioner-

nas effekter på kroppsfunktion/ kapacitet. 

 

Fyra studier redovisade mätvärden för aktivitet/ delaktighet. Tre av dessa uppnådde positiv 

signifikans (Brismar et al. 2004; Bleasel et al. 2003; Aström et al. 2002) varav två uppnådde 

medelhögt bevisvärde och en studie högt bevisvärde. En studie (Dian et al. 1992) med ett me-

delhögt bevisvärde visade inte på någon signifikans vilket gav en begränsad total evidensbild 

för interventionens effekt på aktivitet/ delaktighet hos personer med benskörhet/ fraktur. 

 

Inga allvarliga biverkningar kunde ses hos några försökspersoner men 3 patienter i studien 

(Aström et al. 2002) fick bieffekter i form av ökad hårväxt i ansiktet och hesare röst. 
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3.4 KOL med träning/ rehabilitering 

 

 

Tabell 7 Testosteron/ Anabola steroiders effekter på KOL-sjuka kombinerat med Träning/ Rehabilitering 

som intervention, (+)= signifikans, (-)= icke signifikant, tom ruta= inga mätvärden, jämfört med 

kontrollgrupperna placebo+träning över interventionstiden. 

 Studie (RCT) PEDro Kroppsstruktur 

(Muskelmassa, 

Fettfri massa, 

BMI, Bentät-

het, mm) 

Kroppsfunktion/ 

Kapacitet 

(Uthållighet, 

Styrka, Lung-

kapacitet, mm) 

Aktivitet/ Del-

aktighet 

(Ökad funk-

tion, Välbefin-

nande, ADL, 

mm) 

Preparat, An-

tal, Dos och 

Interventionstid 

Interventionsgrupper 

(Mostert et al. 1995) 7/10 

+ - 

 Nandrolon, 233 

män och kvin-

nor, män 

25mg/v, kvinnor 
12,5mg/v i 8 

veckor. 

Kosttillskott med 450 

extra kcal/dag. N + kts 

VS Placebo + kts och 

Placebo. Alla fick 
KOL-rehabilitering på 

sjukhus. 

(Brooks et al. 1998) 5/10 

+ + 

 Testosteron, 23 

män, 250mg vid 

start, 

84mg/vecka 

oralt i 27 veckor. 

Testosteron VS Place-

bo. Alla fick uthållig-

hetsträning på cykel. 

(Creutzberg et al. 2003) 9/10 

+ + 

 Nandrolon, 63 

män, 
25mg/vecka i 8 

veckor. 

Nandrolon VS Place-

bo. Alla fick träning 

på lungrehab-center. 

(Bhasin et al. 2004) 7/10 

+ + 

 Testosteron, 53 

män, 
100mg/vecka i 
10 veckor. 

Testosteron + träning 

(benstyrketräning) VS 

Placebo + träning. 

(Arneja et al. 2008) 6/10 

- - 

 Nandrolon, 9 

män och 7 kvin-

nor, 
män 25mg/v, 

kvinnor 

12,5mg/v i 16 

veckor. 

Nandrolon VS Place-

bo. Alla fick hemträ-

ningsprogram. 

Evidensstyrka:  Måttligt Otillräcklig Inget resultat   

 

 

 

Fem av fem granskade studier med testosteron/ anabola steroider kombinerat med träning/ 

rehabilitering som intervention använde sig av mätvärden för kroppsstruktur. Av dessa studier 

visade fyra på positiva signifikanser (Mostert et al. 1995; Brooks et al. 1998; Creutzberg et al. 

2003; Bhasin et al. 2004).  En av de fem studierna visade inte på signifikans (Arneja et al. 
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2008). Av de signifikanta studierna fick tre medelhögt bevisvärde och en med högt bevisvärde. 

Den icke signifikanta studien fick medelhögt bevisvärde vilket gav en samlad måttlig evi-

densbild för interventionernas positiva inverkan på kroppsstruktur.  

 

Mätvärden för kroppsfunktion/ kapacitet fanns hos samtliga fem studier. Av dessa visade tre 

på positiva signifikanser (Brooks et al. 1998; Creutzberg et al. 2003; Bhasin et al. 2004). Två 

av de fem visade inga positiva effekter på mätvärdena (Mostert et al. 1995; Arneja et al. 2008). 

Två av de tre positivt signifikanta studierna fick medelhögt bevisvärde och en studie fick högt 

bevisvärde. De två ickesignifikanta studierna fick medelhögt bevisvärde. Den sammanfallna 

evidensbilden gav ett otillräckligt vetenskapligt stöd för interventionernas effekter på kropps-

funktion/ kapacitet. 

 

Inga studier redovisade mätvärden för aktivitet/ delaktighet vilket inte gav något resultat. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Metoddiskussion 

 

Då material till översikten togs fram användes endast den medicinska databasen PubMed. Inför 

genomförande av studien gjorde författarna provsökningar i olika databaser utan att fästa större 

vikt vid annat än studiernas titlar och att de höll RCT-kvalité. De flesta studietitlar fanns i flera 

databaser men författarna upplevde att PubMed visade på bäst bredd av RCT-artiklar och ansågs 

ge en tillräcklig översikt av ämnet. Valet av sökord kan diskuteras då det finns ett stort antal sjuk-

domstillstånd inom vården. Författarna började med testosterone och anabolic steroids som sökord 

vilket gav en översiktlig bild av artiklarna inom ämnet. Utifrån denna bild togs sedan sjukdomstill-

stånd fram mot vilka sökningarna riktades. Detta tillvägagångssätt ansåg författarna vara effektivt 

för att hitta relevant information till studien, både ur ett perspektiv för tidseffektivitet och att det 

gav en liten risk för förlust av relevanta studier.  

 

Sökningen begränsades till RCT-studier för att redovisa ett resultat med så starkt evidensvärde som 

möjligt (Britton, 2000). Valet av både kvinnor och/ eller män som försökspersoner gjordes för att 

fånga upp så stor del av litteraturen som möjligt och för att inte utelämna något relevant sjukdoms-

tillstånd. Djurförsök ansågs inte relevant då det ligger för långt ifrån att kunna appliceras i sjuk-

gymnastens arbete. Enbart brist av testosteron som sjukdomstillstånd exkluderades dels för att det 

inte är en diagnos som vi sjukgymnaster har någon större del i rehabiliteringen av och att en över-

sikt nyligen gjorts av Andersson et al. (2009). Anledning till att författarna valde bort studier gjor-

da före år 1990 var dels för att begränsa omfattningen av arbetet samt för att fokusera på den aktu-

ella forskningen inom området. Författarna ansåg att tre artiklar gjorda på ett visst sjukdomstill-

stånd var ett minimum för att kunna redovisa ett resultat. Därmed skulle inte arbetet bli för spretigt. 

 

För att sedan granska och bedöma artiklarna valde författarna PEDro Scale som bedömningsmall. 

Denna mall ställer höga krav på studiens metodologiska kvalité och är etablerad som instrument 

inom sjukgymnastkretsar vilket gör det enklare för eventuella läsare inom sjukgymnastiken att 

förstå resultatet. Kritik som författarna ser mot valet är att PEDro Scale varken bedömer storlek på 

studien (antal försökspersoner) eller uppföljningstiden för interventionen. Uppföljningstiden och 
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antalet försökspersoner menar författarna är väsentliga för att se långsiktiga effekter och eventuella 

biverkningar. Dessutom exkluderas poängen för kriterium 1 (exklusion/ inklusionskriterier) på 

skalan vid sammanställning av uppnådda poäng vilket kan ge en försämrad bild av resultatets över-

förbarhet i verkligheten. (se Bilaga 1). Dessa fakta anser författarna vara viktiga att ta hänsyn till 

vid slutsatser av resultatet i denna litteraturöversikt. 

 

Författarna bedömde artiklarna systematiskt genom att först bedöma dem enskilt för att sedan 

granska dem gemensamt för att undvika felkällor samt diskutera eventuella frågetecken. Kritik kan 

ges mot denna bedömning då den genomfördes helt utan oberoende tredje part vilket ytterligare 

skulle kunnat säkerställa en helt objektiv bedömning.   

 

ICF fick utgöra mall för indelning och redovisning av resultatet. ICF ska fungera som en gräns-

överskridande modell för alla vårdens professioner (Adolfsson et al. 2008; Borg et al. 2006; Lars-

son Lund & Lexell, 2009). Detta anser författarna gör det enklare för flera yrkesgrupper att ta del 

av resultatet. Författarna motiverar också valet av redovisningsmetod med att den på ett överskåd-

ligt sätt sammanfattar många olika resultatvariabler. Nackdelen är att informationen om ett speci-

fikt mått för exempelvis muskelstyrka för en viss enskild studie inte går att utläsa vid sammanställ-

ningen. Författarna anser dock att detta faktum vägs upp då överskådligheten för läsaren blir bättre, 

särskilt då så många olika utvärderingsmått användes i de olika studierna. Finns intresse hos läsa-

ren för de exakta signifikanta effekterna finns de beskrivna i bilaga 2.  

 

Resultatet redovisades utifrån sjukdomstillstånd men även vilken ytterligare effekt testosteron/ 

anabola steroider har på KOL-patienter som utför träning/ rehabilitering. Anledningen till att det 

endast gjordes en analys på KOL-patienter som tränar i kombination med testosteron/ anabola ste-

roider var att det var den enda patientgrupp där flera studier gjorts som kombinerar dessa interven-

tioner. Resultattabellen som beskriver just KOL patienter som utför träning anser författarna vara 

det mest intressanta för sjukgymnasterna som yrkesgrupp då det är ett av våra huvudsakliga ar-

betsområden och motiverar denna indelning av resultatet. Denna indelning skulle dock kunna ifrå-

gasättas då den inte tar hänsyn till exempelvis dosering och preparattyper. Författarna anser dock 

att antalet studier är för få för att möjliggöra en sådan analys. 
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4.2 Resultatdiskussion 

 

Vid tillsättning av testosteron/ anabola steroider för individer med KOL visar resultatet på måttligt 

stark evidens för dess effekter på kroppsstruktur och otillräckligt stöd för kroppsfunktion och del-

aktighet. Effekterna av interventionen på KOL i denna översikt bekräftar den sammanfattning som 

Arneja et al. (2008) gjort för interventionens effekter på KOL. Vilken också visar på viss signifi-

kans för kroppsstrukturella mätvärden som BMI och muskelmassa men otillräckligt stöd för 

kroppsfunktion och delaktighetsvariabler. Studierna som granskats varierar mycket i både interven-

tionstid, doseringens storlek och antalet deltagare. Dessutom varierar interventionernas upplägg 

mellan studierna då de på olika sätt kombinerar testosteron/ anabola steroider med organiserad 

rehabilitering, hemträning, kosttillskott eller enbart placebo. Detta gör att studierna är svåra att dra 

några specifika slutsatser av. Exempelvis har interventionsgruppen i studien av Brooks et al. 

(1998) , där 17 män fullföljde, fått 250mg vid start av interventionen för att sedan få 84mg/ vecka i 

27 veckor oralt och samtidigt tränat uthållighet på cykel. Arneja et al. (2008) har i sin studie istället 

både manliga och kvinnliga deltagare som fick 25mg/ vecka respektive 12,5mg/ vecka intramusku-

lärt i 16 veckor. Denna studie hade 9 deltagare och tog inte del av någon samtida fysisk aktivitet. 

Detta är ett exempel på hur upplägget mellan studierna kan variera vilket kan ses hos många av de 

studier som granskats. 

 

Resultatet för effekterna av testosteronbehandling på kroniskt hjärtsjuka visade på måttligt starkt 

vetenskapligt stöd för kroppsfunktion, begränsat stöd för kroppsstruktur och otillräckligt stöd för 

delaktighet. Det positiva med resultatet på kroppsfunktionen är att alla sex studier visar på något 

sätt en signifikant förbättring av hjärtats uthållighet vilket inte ger några motstridigheter vid resul-

tattolkningen. Detta bekräftar också resultaten i den översikt som nyligen gjorts av Channer, Jones 

& Malkin, (2009) som också visar att forskningen pekar mot en förbättring av hjärtats uthållighet 

vid testosteronbehandling av kroniskt hjärtsjuka. Alla studierna är homogena i att inte aktivt kom-

binera testosteronet med andra interventioner som träning och att de enbart behandlat män. Om 

försökspersonerna deltar i träning eller i rehabilitering på fritiden framgår inte vilket skulle vara 

intressant om det kan ha inverkat på de positiva effekter som uppkommit. Nilsson et al. (2008) 

visar exempelvis att träning är en viktig del i rehabiliteringen av denna patientgrupp.  

 

Sammanställningen av evidensen för behandling med testosteron/ anabola steroider av benskörhet 

och frakturer visade på begränsad evidens gällande kroppsstruktur och delaktighet. För kropps-
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funktion var evidensen otillräcklig. Dock redovisade endast tre av sex studier mätvärden för dessa 

variabler. Detta resultat överrensstämmer med resultatet från sammanställningen av Margo & 

Winn, (2006) som påvisar viss effekt av testosteron/ anabola steroider på den kroppsstrukturella 

mätvariabeln benmassa, men att evidens saknas för om det förbättrar funktionen eller minskar död-

ligheten. Endast en av sex studier har kombinerat någon form av träning med den androgena be-

handlingen. Träningen var generell höftrehabilitering efter höftfraktur och studien pågick endast i 4 

veckor. Författarna anser det vore av intresse att studera en kombination av den androgena terapin 

med specifik träning under en längre period då exempelvis Bocalini et al. (2009) beskriver att trä-

ning leder till ökad bentäthet hos patienter med benskörhet. 

 

Efter analys av de studier som kombinerat testosteron/ anabola steroider med träning jämfört med 

placebo och träning på KOL-patienter fann författarna ett måttligt starkt evidensvärde för positiva 

effekter på kroppsstruktur hos de som fick kombinationsbehandlingen. För kroppsfunktion blev 

evidensvärdet otillräckligt för att testosteronet skulle tillföra några ytterligare effekter av träningen. 

Studierna redovisade inget resultat för mätningar inom aktivitet/ delaktighet vilket gjorde att inget 

resultat kunde redovisas för dessa mätvariabler. Författarna anser det vore av intresse om studierna 

även hade mätt effekterna på aktivitet/ delaktighetsnivå då exempelvis Faager & Larsen (2004) har 

visat i sin studie att rehabiliteringsprogram för KOL patienter ökar såväl funktion som livskvalitet 

hos dessa patienter. FYSS, (2008) som är en riktlinje för sjukgymnaster i sitt arbete beskriver ock-

så ökad livskvalitet som en effekt av fysisk aktivitet på KOL patienter. Med tanke på detta hade det 

varit av intresse att se om några paralleller kunnat ses i vår sammanställning av evidensen för ökad 

kroppsstruktur och kroppsfunktions eventuella effekter på aktivitet/delaktighet vid kombinationen 

träning och testosteron/ anabola steroider supplementering på denna patientgrupp. Vårt resultat av 

kroppsfunktion gällande testosteron/ anabola steroider ytterligare effekt på träning för patientgrup-

pen KOL var som sagt otillräckligt och frågan är hur detta hade påverkat aktivitet/ delaktigheten. 

Författarna vill understryka hur viktig en eventuell ökad skattning av aktivitet/ delaktighet kan vara 

hos sjuka patienter. Tyvärr kan inga indikationer ges idag för hur detta påverkar patienterna i det 

dagliga livet.    

 

För att i framtiden lättare kunna utvärdera testosteron/ anabol steroidbehandling av sjuka männi-

skor efterlyser författarna fler studier i linje med Berman et al. (1996), Bishara, Evans, Johnson, 

Price, Roberson, Smith & Sullivan, (2005) som tydligt jämför supplementering med testosteron 

kombinerat med träning, utan träning och med placebo. Fler studier i detta format hade möjligen 

kunnat hjälpa oss att redovisa ett mer enhetligt resultat i denna sammanställning. Dessutom hade 
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ett resultat kunnat redovisas där enbart supplement av testosteron/ anabola steroider jämförts med 

endast träning. Vilket hade varit intressant i sjukgymnastsynpunkt för att jämföra vårt arbete med 

den rent medicinska utvecklingen. Yesalis (2000) beskriver även hur viktigt det är för resultatet att 

rätt sorts träning kombineras med testosteron/ anabola steroider för att nå anabola effekter. Detta är 

ännu en komponent som behöva utvecklas i framtida studier. Om sedan dessa framtida studier har 

en tydlig koppling till delaktighet genom skattningsinstrument för funktionella mått kan forskning-

en i större grad påvisa vad effekterna verkligen ger på individnivå vilket är av intresse för oss som 

sjukgymnaster. 

 

Författarna efterlyser också en större homogenitet i distributionssätt och dosering då detta har vi-

sats kunna ha inverkan på effekter och compliance hos försökspersonerna. (Bhasin, Casaburi, Dze-

kov, Dzekov, Lee, Mac, Magliano, Singh, SinhaHikim, Storer, Woodhouse & Yarasheski, 2005; 

Sharma & Srinivas-Shankar, 2009). 125 mg testosteron/ vecka beskrivs av Bhasin et al. (2005) som 

en lagom dos för att dels kunna se positiva effekter men samtidigt undvika biverkningar på äldre män. 

Ett faktum är att endast någon enstaka studie i denna litteratursammanställning använde sig av så hög 

dosering. Med en mer standardiserad dosering skulle resultaten vara enklare att jämföra. Det är även av 

intresse att inga allvarliga biverkningar påträffats i de granskade studierna. Avslutningsvis vill förfat-

tarna påpeka att frågeställningen om testosteron/ anabola steroider kan tillföra någon ytterligare ef-

fekt på KOL patienters träning inte påträffats av författarna tidigare i litteraturen. Detta är något 

nytt inom den medicinska vetenskapen och framtida studier får påvisa den eventuella nyttan för 

patienterna.  
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Konklusion 

 

Denna litteraturöversikt visar på måttligt stark evidens för positiva effekter vid tillförsel av testos-

teron/ anabola steroider på kroppsstruktur vid sjukdomstillståndet KOL. För kroppsfunktion och 

aktivitet/ delaktighet fanns otillräcklig evidens hos samma patientgrupp. För sjukdomstillståndet 

kronisk hjärtsvikt visade översikten på begränsat bevisvärde för kroppsstruktur, måttligt bevisvärde 

för kroppsfunktion och otillräckligt bevisvärde för aktivitet/ delaktighet. För benskörhet/ fraktur-

läkning sammanställdes begränsat bevisvärde för kroppsstruktur, otillräckligt bevisvärde för 

kroppsfunktion och begränsat bevisvärde för ökad aktivitet/ delaktighet. Sammanställningen av 

testosteron/ anabola steroiders ytterligare effekt på KOL patienters träning gav måttligt bevisvärde 

för kroppsstruktur, otillräckligt bevisvärde för kroppsfunktion. Inget resultat kunde redovisas för 

effekterna på aktivitet/ delaktighet. De studerade studierna skiljer sig åt i många hänseenden som 

dosering, kön, antalet deltagare, interventionstid med mera vilket gör det svårt att dra klara slutsat-

ser. Författarna efterlyser ytterligare studier på sjuka individer där deltagarantalet är större, upp-

följningstiden längre, med en mer samstämd dosering av interventionerna och tyliga mått som ut-

värderar effekterna i det verkliga livet för patienterna. Idag finns inga belägg för att supplemente-

ring med testosteron/ anabola steroider skulle stärka effekterna av träning i en rehabiliteringssitua-

tion.   
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Bilaga 1 

 

PEDro Scale  

 

1. eligibility criteria were specified no  yes  where: 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  

were randomly allocated an order in which treatments were received)  no  yes  where: 

3. allocation was concealed  no  yes  where: 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic  

indicators no  yes  where: 

5. there was blinding of all subjects  no  yes  where: 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy  no  yes  where: 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no  yes  where: 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  

of the subjects initially allocated to groups  no  yes  where: 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the  

treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,  

data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat” no  yes  where: 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 

key outcome  no  yes  where: 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at  

 least one key outcome no  yes  where: 

 

The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the Department of Epidemiology, 

University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi list: a criteria list for quality assessment of random-

ised clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 

51(12):1235-41). The list is based on "expert consensus" not, for the most part, on empirical data. Two additional 

items not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the PEDro scale. As more empirical 

data comes to hand it may become possible to "weight" scale items so that the PEDro score reflects the importance of 

individual scale items. 

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which of the known or 

suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro database are likely to be internally valid 
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(criteria 2-9), and could have sufficient statistical information to make their results interpretable (criteria 10-11). An 

additional criterion (criterion 1) that relates to the external validity (or “generalisability” or “applicability” of the trial) 

has been retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate the PEDro score 

reported on the PEDro web site.  

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In particular, we caution 

users of the PEDro scale that studies which show significant treatment effects and which score highly on the PEDro 

scale do not necessarily provide evidence that the treatment is clinically useful. Additional considerations include 

whether the treatment effect was big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of the treatment 

outweigh its negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to compare the 

"quality" of trials performed in different areas of therapy, primarily because it is not possible to satisfy all scale items 

in some areas of physiotherapy practice. 

 

 

Last amended June 21st, 1999 
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Notes on administration of the PEDro scale: 

 

All criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal reading of the 

trial report it is possible that a criterion was not satisfied, a point should not be awarded for that 

criterion. 

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list of criteria used 

to determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that allocation was 

random. The precise method of randomisation need not be specified. Procedures such as coin-

tossing and dice-rolling should be considered random. Quasi-randomisation allocation proce-

dures such as allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy 

this criterion.  

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject was eligible for inclu-

sion in the trial was unaware, when this decision was made, of which group the subject would 

be allocated to. A point is awarded for this criteria, even if it is not stated that allocation was 

concealed, when the report states that allocation was by sealed opaque envelopes or that alloca-

tion involved contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”. 

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe at least one 

measure of the severity of the condition being treated and at least one (different) key outcome 

measure at baseline. The rater must be satisfied that the groups’ outcomes would not be ex-

pected to differ, on the basis of baseline differences in prognostic variables alone, by a clini-

cally significant amount. This criterion is satisfied even if only baseline data of study complet-

ers are presented. 

Criteria 4, 7-11   Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the effectiveness (or 

lack of effectiveness) of the therapy. In most studies, more than one variable is used as an out-

come measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not know which 

group the subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only considered 

to be “blind” if it could be expected that they would have been unable to distinguish between 

the treatments applied to different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, 

visual analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject was blind. 

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of subjects initially 

allocated to groups and the number of subjects from whom key outcome measures were ob-

tained. In trials in which outcomes are measured at several points in time, a key outcome must 

have been measured in more than 85% of subjects at one of those points in time. 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive treatment (or the con-

trol condition) as allocated, and where measures of outcomes were available, the analysis was 

performed as if subjects received the treatment (or control condition) they were allocated to. 
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This criterion is satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the re-

port explicitly states that all subjects received treatment or control conditions as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one group with an-

other. Depending on the design of the study, this may involve comparison of two or more 

treatments, or comparison of treatment with a control condition. The analysis may be a simple 

comparison of outcomes measured after the treatment was administered, or a comparison of the 

change in one group with the change in another (when a factorial analysis of variance has been 

used to analyse the data, the latter is often reported as a group  time interaction). The com-

parison may be in the form hypothesis testing (which provides a “p” value, describing the 

probability that the groups differed only by chance) or in the form of an estimate (for example, 

the mean or median difference, or a difference in proportions, or number needed to treat, or a 

relative risk or hazard ratio) and its confidence interval. 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment effect may be 

described as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) all groups. Meas-

ures of variability include standard deviations, standard errors, confidence intervals, interquar-

tile ranges (or other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or measures of variability 

may be provided graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) as long 

as it is clear what is being graphed (for example, as long as it is clear whether error bars repre-

sent SDs or SEs). Where outcomes are categorical, this criterion is considered to have been met 

if the number of subjects in each category is given for each group.  
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Bilaga 2 

 

Tabell 5 Sammanfattning av studier för resultatet 

Studie (RCT) Sjukdomsgrupp: Intervention: Mätningar: Sign. effekter: PEDro-

scale 

(Mostert, 

Pluymers, 

Schols, Soe-

ters & Wou-
ters, 1995) 

233 män och kvin-

nor, moderat till 

svårt KOL. Delades 

in i två grupper efter 
muskelförtvining 

och vikt. 203 full-

följde. 

Männen fick 50mg, 

kvinnorna 25 mg nand-

rolon intramuskulärt 

vid 4 tillfällen under 8 
veckor. Fick tillskott 

med 450 extra kcal 

varje dag. 1 grupp pla-

cebo, 1 grupp n + ts, 1 

grupp placebo + ts. Alla 

grupper fick rehabiliter-

ing på sjukhus. 

Kroppssammansättning, 

Uthållighetstest och Lung-

status. 

Mindre fettinlagring och 

ökad fettfrimassa hos n + ts 

jämfört med övriga. n + ts 

och ts+ placebo fick ökad 
PI-Max jämfört med place-

bo, dock ingen skillnad 

mellan dessa grupper. Inga 

biverkningar. 

7/10 

(Brooks, 

Ferreira, 

Goldstein, 

Jardim, Nery, 

Verreschi & 
Zamel, 1998) 

23 män med stabil 

KOL, PI-Max under 

60% av förväntad, 

BMI mindre än 

20kg/m2. 17 full-
följde. 

250mg testosteron 

intramuskulärt vid start, 

sedan 12 mg stanozol 

oralt/dag i 27 veckor 

jämfört med placebo. 
Uthållighetsträning på 

cykel. 

Kroppssammansättning, 

BMI, Lungstatus, 6 min 

gångtest, Cykeltest. 

Ökad BMI, Ökad fettfri 

massa, Ökad omkrets av lår 

och arm, Ökad PI-Max. 

Inga biverkningar. 

5/10 

(Creutzberg,  

Mostert, 

Pluymers, 

Schols & 

Wouters, 

2003) 

63 män med stabil 

KOL, Fev1 mindre 

än 70% av förvän-

tad. 56 fullföljde. 

50 mg nandrolon int-

ramuskulärt/ varannan 

vecka i 8 veckor jäm-

fört med placebo. Sam-

tida träning på lung-

rehab center. 

Kroppssammansättning, 

Lungstatus, Muskelstyrka i 

ben och hand, Uthållighets-

test. 

Båda grupperna ökade hand 

och benstyrka, peak work 

load och max VO2. Endast 

nandrolon gruppen ökade 

dessutom fett fri massa, PI-

Max, maximal isometrisk 

arbetsförmåga, mjölksyratå-

ligheten och syresätt-

ning/hjärtslag.  Inga bi-

verkningar. 

9/10 

(Bhasin, Ca-

saburi, Cosen-
tino, Fournier, 

Lewis, Pors-

zasz Somfay 

& Storer, 

2004) 

53 män med KOL, 

Fev1 under 60% av 
förväntad. Låga 

testosteron nivåer. 

47 fullföljde. 

Placebo, Placebo + 

Träning (Benstyrke 
träning), Testosteron 

(100 mg/vecka i 10 

veckor) + Träning, 

Testosteron + ingen 

träning. 

Kroppssammansättning, 

Lungstatus, Styrketest (max 
och uthållighet) för quadri-

ceps, Uthållighetstest på 

cykel.   

Ökad fettfri massa hos 

testosterongrupperna. Max-
imal benstyrka ökade med 

17%, 23% och 17% i re-

spektive Placebo + Träning,  

Testosteron  + Träning, 

Testosteron + ingen träning. 

Uthållighetsstyrkan ökade 

med 45%, 81%, och 17% i 

respektive grupp. Inga 

biverkningar. 

7/10 
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(Aasebø, 

Hjalmarsen, 

Jorde, Sunds-

fjord & 

Svartberg, 

2004) 

Moderat till svår 

KOL. 

29 män, 27 fullfölj-

de. 

250mg testosteron 

intramuskulärt/ 4:e 

vecka i 26 veckor, totalt 

7 injektioner jämfört 

med placebo. 

Blod och lungstatus. 6 min 

gångtest. Skattning av Sexu-

ellt välbefinnande. 

Fettfri massa ökade. Ökad 

skattad sexuell funktion och 

välbefinnande jämfört med 

placebo. Inga biverkningar.   

7/10 

(Arneja, Du-

erksen, 

Lertzman, 

Leslie, McLe-
an, Sciberras 

& Sharma, 

2008) 

9 män, 7 kvinnor 

med svår KOL, Fev1 

mindre än 50% av 

förväntad. Alla 
fullföljde. 

 Männen fick 50mg och 

kvinnorna 25mg nand-

rolon intramuskulärt/  

varannan vecka i 16 
veckor jämfört med 

placebo. Hemtränings-

program. 

Quadriceps och bicepsstyr-

ka, 6-min gångtest, cykel-

test, kroppssammansättning, 

Lungstatus. 

Inga signifikanta skillander. 

Inga biverkningar.   

6/10 

(Channer, 

Diver, Eng-

lish, Jones & 

Steeds, 2000) 

50 män med kronisk 

hjärtsjukdom. 46 

fullföljde. 

5mg testosteron via 

plåster/ dagligen i 12 

veckor jämfört med 

placebo. 

Uthållighet på gångband. 

Livskvalitetskattning. 

Gånguthålligheten förbätt-

rades. Inga biverkningar. 

7/10 

(Jones, Jones, 

Channer, 

Pugh & West, 

2004) 

20 män, ålder 44-81 

(medel 62 år) med 

kronisk hjärtsjuk-

dom i minst 6 må-
nader. Alla fullfölj-

de.  

100mg testosteron 

intramuskulärt/  varan-

nan vecka i 12 veckor 

jämfört med placebo. 

Hjärta och blodstatus. Funk-

tion och depressionsskatt-

ning. Uthållighet. Kropps-

sammansättning. Handstyr-
ka. 

Ökning av gångkapacitet 

och uthållighet. Förbättrad 

skattad livskvalité. Inga 

biverkningar. 

7/10 

(Channer, 

Jones, Jones, 

Kerry, Mal-

kin, Morris & 

Pugh, 2004) 

Kroniskt hjärtsjuka. 

10 män, alla full-

följde. 

100mg testosteron 

intramuskulärt/ varan-

nan vecka i en månad 

jämfört med placebo. 

Sedan en mån vila från 

behandling, för att 

sedan göra en crosso-

ver. 

Hjärta och blodstatus. Funk-

tion och depressionsskatt-

ning. Uthållighet. 

Ökad gångsträcka, Ökad 

funktion och minskad de-

pressionsskattning jämfört 

med placebo. Sänkning av 

kolesterol och ökning av 

HB-värdet. Inga biverk-

ningar. 

6/10 

(Channer, 

Edwin van 

Beek, Hugh 

Jones, Mal-
kin, Pugh & 

West, 2006) 

Kroniskt hjärtsjuka. 

76 män, 42 

fullföljde. 

5mg testosteron via 

plåster/ dag i 12 måna-

der jämfört med place-

bo. 

Funktion och depressions-

skattning. Greppstyrka och 

BIP-gångtest.    

Ökad gångsträcka. Förbätt-

rad skattad funktion jämfört 

med placebo. Inga biverk-

ningar. 

6/10 
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Caminiti, 

Fini, Iellamo, 

Mammi, Ma-

razzi, Massa-

ro, Miceli, 

Piepoli, Ro-

sano & Vol-

terrani, 2009) 

70 män med kronisk 

hjärtsjukdom. 64 

fullföljde. 

1000 mg testoste-

ron(typ som utsöndras 

långsamt) intramusku-

lärt vid tre tillfällen 

under 12 veckor jäm-

fört med placebo. 

Hjärta och blodstatus. Quad-

ricepsstyrka. 6-min gångtest. 

Cykeluthållighet. 

Förbättrad quadricepsstyr-

ka, syreupptagningsförmå-

ga och uthållighet. Sänkt 

blodtryck. Inga biverkning-

ar. 

9/10 

 

(Channer, 

Jones, Mal-

kin, Mathur, 

Muthusamy & 
Saeed, 2009) 

15 män med kronisk 

hjärtsjukdom. 13 

fullföljde. 

1000 mg testoste-

ron(typ som utsöndras 

långsamt) intramusku-

lärt vid 4 tillfällen plus 
en laddningsdos vid 

start under 12 månader 

jämfört med placebo. 

Hjärta och blodstatus. BMI. 

Uthållighet. Livskvalitet och 

depressionsskattning.  

Minskad BMI och triglyce-

rider. Ökade uthållighet och 

HB-värdet. Inga biverk-

ningar.   

7/10 

(Dian, Mene-

illy, Sloan & 

Wing, 1992) 

29 äldre kvinnor 

med höftfraktur och 

svag allmänstatus. 

19 fullföljde. 

Efter höftoperation låg 

de inne på klinik och 

fick ca 120mg nandro-

lon/ vecka max 2mg/kg 

kroppsmassa jämfört 

med placebo i 4 veckor. 

Generell övrig rehabili-

tering för höften.    

Kroppssammansättning, 

ADL, Greppstyrka och Re-

habiliteringstid. 

Inga signifikanta skillnader 

kunde ses mellan grupper-

na.  Inga biverkningar. 

6/10 

(Aström, 

Brosjö, Dalén, 

Hedström, 

Sjöberg, Sjö-
berg, 2002) 

63 kvinnor som 

genomgått operation 

efter höftfraktur. 51 

fullföljde. 

25mg nandrolon intra-

muskulärt/ 3:e vecka i 

ett år + D-

vitamin(dagligen) + 
calcium(dagligen) jäm-

fört med bara calici-

um(dagligen). 

Muskelvolym. 

Bentäthet. 

ADL & funktionsskattning. 

Gånghastighet.  

Bibehållen muskelvolym. 

Ökad funktion och gång-

hastighet. 

Ökad bentäthet i proximala 
tibia. (1 av 3 mätställen) 3 

patienter fick bieffekter i 

form av ökad hårväxt i 

ansiktet och hesare röst. 

8/10 

(Brismar, 

Carlsson, 

Cederholm, 

Ponzer, Sö-

derqvist,  

Tengstrand & 

Tidermark, 

2004) 

59 kvinnor (medel-

ålder 83år) med 

höftfraktur. 52 full-

följde. 

25 mg nandrolon int-

ramuskulärt/ var 3:e 

vecka + 20g proteintill-

skott/ dagligen i 6 må-

nader jämfört med 

endast 20g proteintill-

skott/ dagligen + place-

bo och jämfört med 

endast placebo. 

Kroppssammansättning, 

ADL och livskvalitetsskatt-

ning, Frakturläkningen.  

Gruppen med N + PT bibe-

höll sin fettfria massa jäm-

fört med övriga två grupper.  

Grupperna  med N + PT 

och PT + placebo bibehöll 

sin  ADL nivå i högre grad 

än vad gruppen med endast 

placebo. Inga biverkningar. 

6/10 

(Cederholm, 

Söderqvist, 

Tengstrand & 

Tidermark, 
2007) 

59 kvinnor (medel-

ålder 83år) med 

höftfraktur. 52 full-

följde. 

25 mg nandrolon int-

ramuskulärt/ var 3:e 

vecka + 20g proteintill-

skott/ dagligen i 6 må-
nader jämfört med 

endast 20g proteintill-

skott/ dagligen + place-

bo och jämfört med 

endast placebo. 

Bentäthet efter 6 mån och 

även efter 12 mån för att se 

kvarstående effekter. 

Gruppen med endast prote-

intillskott ökade sin bentät-

het efter 6 månader, den 

signifikanta ökningen kvar-
stod efter 12 månader. Inga 

biverkningar.  

6/10 
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(Hamdy, 

Landy, Moore 

& Whalen, 

1998) 

21 äldre män med 

osteoporos, 19 full-

följde. 

50mg nandrolon intra-

muskulärt/ vecka i ett år 

+ calcium jämfört med 

placebo + calcium. 

Bentäthet. N+C gruppen ökade bentät-

heten signifikant under 

första halvan av behand-

lingen, effekterna avtog 

sedan till 12 månader. Inga 

biverkningar. 

6/10 

(Bleasel, 

Crawford, 

Handelsman, 

Kean & Liu, 
2003) 

 

51 män med lång-

tidsbehandling av 

kortison. 43 genom-

förde studien i 6 
mån. 37 i 12 mån.  

200 mg testosteron 

intramuskulärt/ varan-

nan vecka i 12 mån 

jämfört med 200 mg 
nandrolon jämfört med 

placebo. 

Bentäthet i ländrygg, höft 

och totalt i kroppen. 

Kroppssammansättning. 

Livskvalitetsskattning. 
Muskelmassa. Benstyrka.  

Ökad bentäthet i ländrygg 

och förbättrad livskvalitet 

hos testosterongruppen. 

Ökad muskelmas-
sa,fettfrimassa och benstyr-

ka i testosteron och nandro-

longrupperna. Inga biverk-

ningar.  

4/10 


