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SAMMANFATTNING 
 
Den vanligaste formen av håravfall hos unga och gamla människor är ärftligt håravfall. 
Ärftligt håravfall börjar hos en del kvinnor redan i 30 årsåldern, men som regel börjar 
håravfall hos kvinnor först i övergångsåldern. Hos män kan håravfall börja redan i 20 års 
åldern. Hårfästet kryper då uppåt tinningarna och ger karaktäristiska flikar, och på hjässan 
börjar en kal fläck som med tiden blir större och större.  
Finasterid används för att behandla bl.a. ärftligt manligt håravfall. Finasterid är en syntetisk 
steroid som hämmar funktionen av typ ІІ 5-α-reduktas och därmed omvandlingen av 
testosteron till dihydrotestosteron (DHT). Syftet med denna litteraturstudie var att 
undersöka hur effektivt finasteridbehandling är mot ärftligt manligt håravfall.   
Artiklar söktes i databasen PubMed. För att få så relevanta träffar som möjligt användes 
huvudsökorden ”finasterid alopecia”. Av 42 träffar valdes sex artiklar ut.  Endast kliniska 
artiklar med tester på människor valdes.  
I studierna visas att finasteridbehandling bromsar utvecklingen av håravfall och ökar 
hårväxt.  För ökad hårväxt måste man dock använda finasterid under lång tid. Efter 
behandling under ett år eller längre med 1 mg finasterid dagligen blev ökningen av hårväxt 
i storleksordningen 7-10% fler hårstrån än vid behandlingens början. En större ökning i 
hårvikt tyder på att behandlingen även ger grövre och/eller längre hårstrån.  Män från 18- 
60 har behandlats med finasterid i studierna.  Koncentrationen av DHT minskade med 
finasteridbehandling i alla studierna.  Biverkningar som nedsatt sexlust, erektionssvårighet, 
ejakulationsproblem och nedstämdhet kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare 
enligt studierna.    
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SUMMARY 
 
 
The most common form of hair loss in young and old people is androgenic alopecia. 
Hereditary hair loss affects both men and women. Hereditary hair loss in some 
women begins at the age of 30, but as a rule hair loss begins in post-menopausal 
women. In women the hair thins out in an oval portion of the front part of the scalp. 
In men, hair loss can start as early as at the age of 20. The hairline then starts to 
slowly creep upward along the temples and gives characteristic flaps, and on the 
scalp a bald spot appears that over time becomes larger and larger. Hereditary 
androgenic alopecia is caused by androgenic effects on the hair follicles causing the 
anagen phase to shorten and the telogen phase to extend while the hair follicle size 
decreases. Polymorphism in the androgen receptor has been linked to androgenic 
alopecia. 
 
Finasteride is a fat-soluble synthetic steroid originally intended for the treatment of 
benign prostatic hyperplasia (BPH). In 1992 it was approved for BPH-treatment and 
in 1997 it was approved for male pattern baldness. Finasteride inhibits the function 
of type ІІ 5-α-reductase, and therefore inhibits the conversion of testosterone to 
dihydrotestosterone(DHT). 
 
The purpose of this study was to examine the effectiveness of finasteride treatment 
against hereditary male pattern baldness.                                   
 
Six studies on finasteride were selected from searching the database PubMed in 
february 2013. To get the most relevant results the search terms "finasteride 
alopecia" were used. Out of 42 hits, six articles were selected. Only articles with 
clinical testing on humans were selected. 
 
The articles included in this study demonstrate that finasteride treatment slows the 
development of hair loss and increases hair growth. Increased hair growth, however, 
requires long-term treatment. After one year of treatment, or longer, with finasteride 
1 mg daily the increase in hair growth is of the order 7-10% more hairs than at the 
beginning of the treatment. A larger increase in hair weight suggests that the 
treatment also increases the thickness and/or the length of hairs. Men 18-19 have 
been treated with finasterid in the studies. The concentration of DHT was decreased 
by finasteride treatment in all studies. Adverse reactions include decreased libido, 
erectile difficulty, ejaculation problems and depression can occur in fewer than 1 in 
100 people which was also mentioned in the studies.  
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FÖRORD 
 
 
För mig är håret väldigt viktigt, dock säger det inget om någons personlighet. 
Utseende kan betyda väldigt mycket för oss. Hos unga män kan det kännas 
problematist att tappa hår i tidig ålder, eftersom man oftast associerar detta med 
gamla människor. När yngre män tappar hår kanske de uppfattar sig som gamla 
människor. Det kan vara jobbigt för yngre män att umgås med någon utan att raka av 
resten av håret för att inte någon ska misstänka att de har tappat hår. Min pappa, två 
bröder och min man har ärftligt manligt håravfall och de tycker att det är psykiskt 
jobbigt för att det inte är snyggt och det kan påverka självförtroendet. 
 
Idén om att skriva detta arbete kom när min man fick Propecia® finasterid 1 mg på 
recept mot håravfall. Han blev osäker på om han skulle använda det eller inte pga. 
kostnaden, biverkningar och framförallt om finasterid verkligen är effektivt mot 
manligt håravfall. Då bestämde jag mig för att undersöka läkemedlet finasterid lite 
närmare. Många timmar har lagts ner framför datorn för att jobba med 
examensarbetet. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng ingående i 
Farmaceutprogrammet 180hp, Linnéuniversitet i Kalmar. 
 
Ett stort tack till Sven Tågerud, professor vid institutionen för kemi och biomedicin 
på Linnéuniversitet i Kalmar, som tagit sig tid att besvara mina frågor, rätta arbetet 
och ge en vägledning under arbetes gång. Jag vill också tacka Ann-Christin Koch-
Schmidt och Christer Berg. Jag vill även tacka min familj och min bästa vän Siper 
Hadji för stöd under hela studietiden.                                                                                 
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INTRODUKTION 

 
Fast att man än idag inte lyckats hitta den riktiga orsaken till håravfall, trots att det 
finns stora ekonomiska vinster, finns det ändå några försök att förhindra håravfall. 
Merck, som har patent på medlet finasterid och ett godkännande från FDA (United 
States Food and Drug Administration), har gjort ett samlat försök att övertyga 
drabbade att använda finasterid. Patentet löper ut i november år 20131 vilket 
sannolikt kommer att medföra en större utbredning av finasterid. Är finasterid 
verkligen effektivt mot ärftligt manligt håravfall? 
 
 
Hårväxt 
 
Människor producerar hår överallt på kroppen, förutom på läpparna, handflatorna, 
fotsulorna och ögonen. Generna avgör vilken sorts (rakt eller lockigt) hårstrå som 
bildas och när det ska bildas2,3. Kroppen har olika typer av hår, vellus, terminalt och 
intermediärt hår 2,3. Vellushår (fjun) är nästan osynligt hår medan terminalhåret är 
grövre, tjockare och längre hår och återfinns som skäggväxt, ögonfransar, hjässhår 
och ögonbryn 4. Varje hårstrå består av hårfollikel (hårsäck), hårskaft och proteinet 
keratin 3,4. Hårfollikeln finns under huden och består av ett inre och ett yttre lager 
som skyddar och formar det växande håret 4,5. Folliklar producerar såväl teminala 
som  vellushår och får närings- och syreunderstöd av celler som finns i papilla. 
Dermal papilla är ansvarig för att transportera syre och näring både uppåt och nedåt i 
huden 2,6,5,7. Runt omkring papilla finns hårlök och där sitter de hårbildande cellerna. 
Celler, som inte längre delar sig, trycks uppåt när nya celler börja dela sig och bilda 
ett hårstrå. I hårlöken tillverkas hårstråets pigment (melanin). Varje hårstrå har en 
hårresarmuskel som stimulerar talgkörtlarna att producera fett när håret reser sig vid 
kontraktionen av hårresarmuskel. Varje hårstrå består av tre olika skikt medulla, 

cortex och cuticula. Medulla finns inte alltid i alla hårstrån hos samma individ. I 
cortex finns pigmentet melanin som bestämmer individens hårfärg och cuticulan 
skyddar de inre delarna i ett hårstrå 2. 
 
 
Hårets växtfaser 
 
Hårets tillväxtcykel delas in i olika faser, den anagena, katagena och telogena fasen 
8. 
 
Anagena fasen är födelsefasen, då strået växer ur pappila-cellerna som ligger under 
tidigare follikels hårbas. Celldelningen sker snabbt. Under denna period växer håret 
ungefär 1cm per månad. Olika behåringsområden har olika långa uppväxttider, 
exempelvis har ögonbrynen kortare anagen fas. Anagena fasen varar 2-6 år.  I slutet 
av fasen orsakar en okänd signal follikeln att övergå i en övergångsfas som kallas 
katagen fas9. 
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Katagen fas är en kort övergångsperiod och ca 3 % av hårstråna befinner sig i denna 
fas som varar i två till tre veckor. Processen kapar bort blodtillförseln och nerven 
från håret2,8. 
 
Telogena fasen är vilofasen innan hårstrået fälls. Hårstrået får vila kvar utan näring i 
en period från 3-9 månader beroende på var på kroppen håret finns. Cirka 10-15 % 
av håret ligger i telogenfas. Det nya hårstrået kommer att skjuta ut det gamla om 
detta fortfarande finns kvar 2,8.  

 

Orsaker till håravfall 

Håravfall kan förekomma på grund av ärftlighet, psykisk stress, som bieffekt p.g.a. 
användning av vissa läkemedel t.ex. cytostatikabehandling eller kan också orsakas av 
olika hudsjukdomar som drabbar hårbotten. Hos vissa människor kan hårfästet 
förändras framför allt på sidorna och tunnas håret ut, medan hos andra kan hårfästet i 
mitten över pannan stiga10, 11. 
 

 
Diffus alopeci  
 
Diffus alopeci föranleds av telogent håravfall, och uppträder 3-6 månader efter t ex 
en svår infektion, psykiskt trauma, intensivbantning, järnbrist eller graviditet. Det 
anses inte vara en alltför ond åkomma eftersom håret återväxer inom 6 månader. 
Utöver nämnda orsaker finns det mera ovanliga orsaker till diffusa håravfall såsom 
endokrina sjukdomar, vissa läkemedel, lokala hårbottenförändringar samt svår 
kronisk sjukdom/näringsbrist12. 
 
 
Alopecia- areata, totalis, universalis 

 
Alopecia areata är ett fläckvis håravfall som förekommer på hjässan, i skäggbotten 
och underbenen, där en typisk kal fläck har oretad hårbotten samt ”utropsteckenhår” 
i. Dess orsak är okänd men beror troligen på en autoimmun hämning av håranlaget. 
Tillståndet kan också vara associerat med tyreoideasjukdomar. Återväxt sker 
vanligen inom 1-2 år. Några människor (5-10%) får en snabbt utbredande bestående 
alopecia areata totalis omfattande hela skalpen eller alopecia areata universalis 
samtliga behårade områden12.  
 
 
Androgen alopeci  

 
Androgen alopeci är den vanligaste typen av håravfall hos män med typisk 
utglesning vid tinningarna, på hjässan och högre hårfäste, och är genetiskt betingat.  
Alopecin börjar hos 5 % före 20 års ålder. Enda indikation för endokrin utredning är 
uttalat håravfall hos kvinnor med samtidig hirsutism och menstruationsrubbning12. 
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Ärftligt håravfall 

Den vanligaste formen av håravfall hos unga och gamla människor är ärftligt 
håravfall (androgen alopeci). Ärftligt håravfall drabbar både män och kvinnor. 
Ärftligt håravfall börjar hos en del kvinnor redan i 30 års ålder, men som regel börjar 
håravfall hos kvinnor i övergångsåldern. Håret tunnas ut inom en oval del på främre 
delen av hjässan hos kvinnor. Håravfall kan börja redan i 20 års ålder hos män. 
Hårfästet börjar sakta kryper uppåt tinningarna och ger karaktäristiska flikar, och på 
hjässan börjar en kal fläck som med tiden blir större och större hos män 13. Androgen 

alopeci orsakas av androgenpåverkan på hårfolliklarna så att den anagena fasen 
kortas och den telogena fasen förlängs samtidigt som hårfolliklarnas storlek minskar 
14. Polymorfism i androgenreceptorn har kopplats till androgen alopeci15. 

 

Testosteron/dihydrotestosteron  

Testosteron är det viktigaste manliga könshormonet (androgen). Testosteron 
utsöndras i testiklarna hos män och i äggstockar hos kvinnorna. Testosteron påverkar 
bl.a. könsdrift, skelett och immunförsvar, och har därför betydelse för hälsa och 
välbefinnande hos både män och kvinnor16. 

Testosteron omvandlas i kroppen av enzymet 5 α- reduktas (3-oxo-5-alfa-steroid-4-
dehydrogenas) till 5 alfa-dihydrotestosteron (DHT). 5 α- reduktas syntetiserar DHT i 
prostata, testiklar, binjurar och hårfollikeln. Dihydrotestosteron har en viktig roll i 
bildandet av det manliga könsorganet, och verkar också som den primära androgenen 
i prostata och hårfolliklar17. DHT är den primära bidragande faktorn till androgen 
alopeci och det manliga mönstret av skallighet 17. Det finns tre isoenzymer av 5 α- 
reduktas, isoformerna І, ІІ och ІІІ. Dessa kodas av tre olika gener, SRD5A1, 
SRD5A2 respektive SRD5A3. Generna uttrycks i många olika organ bl.a. prostata, 
huden, hårbotten, sädesblåsan, testiklar, äggstock, livmoder och könsorganen 
16,17,18,19,20,21. Män som saknar 5 α- reduktas typ II drabbas inte av androgen alopeci, 
varför denna isoform framförallt kopplats till håravfall. Testosteron och DHT verkar 
båda via androgenreceptorer, som är intracellulära cytoplasmatiska receptorer. Då de 
bundit in testosteron eller DHT translokeras komplexet till cellkärnan och verkar som 
transkriptionsfaktor och reglerar därmed uttrycket av olika gener. DHT har högre 
affinitet för androgenreceptorn än testosteron2. 
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Behandling av håravfall 
 
Minoxidil  
 
Rogaine® innehåller det verksamma ämnet minoxidil 50 mg/ml och är avsett för 
behandling av ärftligt håravfall. För yngre individer som tappar mindre hår under en 
kortare period kan behandlingen med Rogaine® hjälpa. Håravfallet bromsas hos ca 4 
av 5 män och många som använder Rogaine® får håråterväxt. Effekten av 
behandlingen kan förväntas efter 4-8 månader och i vissa fall kortare eller längre tid. 
Den exakta verkningsmekanismen för minoxidil är inte fullständigt känd. Rogaine® 
är receptfritt i Sverige 22. 
 

Finasterid  
 
Finasterid är ett fettlösligt syntetiskt läkemedel, som från början var avsett för 
behandling av benign prostatahyperplasi (BPH), eller godartad prostataförstoring. 
1992 godkändes läkemedlet för godartad prostatabehandling och 1997 godkändes 
finasterid även för behandling av manligt håravfall 23.  
Finasterid är en syntetisk steroid som hämmar funktionen av typ ІІ 5-α-reduktas och 
därmed hämmar omvandling av testosteron till dihydrotestosteron (DHT) 23. 
 
Finasterids fullständiga kemiska namn är N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-en-

17β-karboxamid och strukturen visas i Figur 1 23. 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
Finasterid säljs under namnen Proscar® och Propecia® i Sverige. Proscar® 
filmdragerade tabletter innehåller finasterid 5 mg och används mot benign 
prostatahyperplasi och Propecia® filmdragerade tabletter innehåller finasterid 1 mg, 
och används för att behandla ärftligt manligt håravfall. Båda läkemedlen är 
receptbelagda 24,25. 
 
Biverkningar av finasterid anges oftast vara övergående eller försvinner då 
behandlingen avslutats. Nedsatt sexlust, erektionssvårighet, ejakulationsproblem och 
nedstämdhet förekommer hos färre än 1 av 100 användare.   
Rapporterade biverkningar utan känd frekvens är allergiska reaktioner, såsom 
nässelfeber, klåda, hudutslag, och svullnad ansikte och läppar. Det kan också 
förekomma bröstömhet/bröstförstoring, hjärtklappning testikelsmärta, förhöjda 
levervärden, kvarvarande erektionsproblem efter avslutad behandling 24.  
 

            Figur 1. Finasterid 20 
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Klassificering av håravfall 

Norwood – Hamilton klassificering är den mest använda klassificeringen för 
håravfall hos män och delar in håravfall i sju olika typer:  

Typ I: Ingen eller minimal förändring i främre hårfästet vid tinningarna. 
Typ II: Främre hårfästet vid tinningarna har symmetriska triangulära 
flikar som dock inte når längre bak än 2 cm framför örats hörselgång. 
Typ III: De triangulära flikarna i Typ II sträcker sig längre bak än 2 cm 
framför örats hörselgång. 
Typ III Vertex: Störst hårförlust på hjässan. Främre hårfästet kan likna 
Typ I eller II men bör inte överstiga Typ III. 
Typ IV: Hårförlust på hjässan tillsammans med större förändring i främre 
hårfäste än Typ III men det finns ett distinkt band av hår framför hjässan. 
Typ V: Större hårförlust än Typ IV med endast ett litet band av hår 
framför hjässan. Håret som finns kvar i occipitala och parietala delar 
börjar formas som en hästsko sett ovanifrån (gäller även Typ VI och Typ 
VII). 
Typ VI: Inget hår framför hjässan och ökad hårförlust på sidor och baktill. 
Typ VII: Den mest uttalade skalligheten. Endast ett tunt hästskoformat 
band med hår finns kvar från öronen och runt bakhuvudet. 
 
Typerna II-V kan även designeras som Typ A variant vilket innebär att hela 
främre hårfästet förflyttar sig bakåt utan flikar vid tinningarna samt 
avsaknad av separat håravfall på hjässan26. 

 

SYFTE 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur effektivt finasteridbehandling 
är mot ärftligt manligt håravfall. 
 
 
MATERIAL OCH METODER 
 
Arbetet är en litteraturstudie där sex studier om finasterid valdes ut för att bearbeta 
litteraturstudiens frågeställning. Artiklarna inhämtades via databasen PubMed 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) under februari 2013. För att få så relevanta träffar 
som möjligt användes huvudsökorden ”finasterid alopecia”. Av 42 träffar valdes sex 
artiklar ut.  Endast kliniska artiklar med tester på människor valdes. 
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RESULTAT 
 
De sex artiklar som valdes ut sammanfattas i Tabell I och beskrivs sedan i mera 
detalj var för sig. 
 
Tabell 1. Översikt över granskade artiklar.  
Nr. Rubrik Syfte Resultat 
1     Finasteride in the treatment of men 

with androgenetic alopecia. 
 
Kaufman., 1998 27 
 

Syftet med studien var 
att undersöka om 
finasterid behandling 
leder till klinisk 
förbättring hos män med 
manligt håravfall.  
 

Patienter som 
behandlades med 
finasterid 1 mg ökade 
hårtillväxt eller 
hårstrån under 1 och 2 
år jämfört med 
baslinjen och 
placebogruppen. 
Förändring i antal 
hårstrån räknades till i 
genomsnitt 86±3,4 
(medelvärde ± 
standard error of the 
mean) hos patienter 
som behandlades med 
finasterid 1 mg under 
12 månader och 
antalet hårstrån 
förändrades inte så 
mycket efter 2 år. 

2 Clinical dose ranging studies with 
finasteride, a type 2 5α-reductase 
inhibitor, in men with male pattern 
hair loss . 
 
Robert., 1999 28 
 

Studiens syfte var att 
fastsälla den optimala 
dosen av finasterid hos 
män med ärftligt 
håravfall, genom att 
jämföra två genomförda 
kliniska studier.   
 

För patienter som 
behandlades med 
finasterid 5mg, 1 mg, 
0,2 mg ökade hårstrån 
eller hårtillväxten 
under 12 månader 
jämfört med baslinje, 
placebogruppen och 
med män som fick 
0,01 mg finasterid. 

 
3 

 
Finasteride in the treatment of 
Japanese men 
with male pattern hair loss. 
 
Kawashima., 2004 29

 

 

 
Syftet med den här 
studien var att identifiera 
den optimala dosen av 
finasterid och utvärdera 
effekt och säkerhet vid 
behandling av japanska 
män med manligt 
håravfall.  
 

 
Den globala 
fotografiska 
bedömningen av 
vertex och frontalt 
område visade att mer 
än hälften av 
patienterna i de två 
finasterid 
behandlingsgrupperna 
fick en förbättring i 
förhållande till 
baslinjen efter 48 
veckor. Hårtillväxten 
eller hårstrån ökade 
något, måttligt eller 
kraftigt, jämfört med 
baslinje, hos 58 % av 
patienterna som fick 
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finasterid 1mg, hos 54 
% av patienterna som 
behandlade med 
finasterid 0,2 mg och 
hos 6 % som fick 
placebo. 

 
4 

 
Changes in hair weight in men with 
androgenetic 
alopecia after treatment with 
finasteride 
(1 mg daily): Three- and 4-year results.  
 
Price et al., 200630 
 
 

 
Studiens syfte var att 
utvärdera effekterna av 
finasterid på hårvikt och 
antal hår under 4år hos 
män med ärftligt 
håravfall.  
 

 
För patienter som 
behandlades med 
finasterid 1 mg under 
144 veckor ökade 
hårvikten med 19,5%  
(P˂0.01) jämfört med 
baslinjen och för 
placebogruppen 
minskade hårvikten 
med 14,8% (P˂0.05).   

 
 
 
5 

 
 
 
Global photographic assessment of men 
aged 18 to 60 years with male pattern 
hair loss receiving finasteride 1 mg or 
placebo. 
 
 
Olsen., 2012 31 
 

 
 
 
Syfte med studien var att 
bestämma effekten av 
finasterid 1 mg på olika 
delar av hårbotten 
(vertex, främre mitt, 
frontalt hårfäste och 
temporalt hårfäste) 
genom att jämföra 3 
tidigare genomförda 
studier med varandra.  
 

 
 
 
Globala fotografier 
visade att hårtillväxten 
ökade på vertex, 
främre mitt, frontalt 
hårfäste och temporalt 
hårfäste hos 
patienterna i åldern 
18-41 och 41-60 år 
som behandlades med 
finasterid 1 mg jämfört 
med baslinje och med 
placebogruppen i alla 
tre studierna under 2 
år. 

 
6 

 
Evaluation of efficacy and safety of 
finasteride 1 mg in 3177 Japanese men 
with androgenetic alopecia. 
 
Sato., 2012 32 
 

 
Syftet med studien var 
att utvärdera effekt och 
säkerhet av finasterid 1 
mg på japanska män 
med ärftligt håravfall.  
 

 
87,1% svarade på 
behandling (dvs. fick 
något ökad, måttligt 
ökad eller kraftigt 
ökad hårväxt). Bland 
dessa fick 11,1% 
kraftigt ökad, 36,5% 
måttligt ökad och 
39,5% något ökad 
hårväxt. 12,5% hade 
oförändrad hårväxt 
och 0,4 % fick något 
minskad hårväxt. 
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Studie 1 

 
Finasteride in the treatment of men with androgenetic alopecia 
Kaufman et al., 1998 27 
 

SYFTE 

 
Syftet med studien var att undersöka om finasteridbehandling leder till klinisk 
förbättring hos män med manligt håravfall.  
 
 

STUDIEDESIGN 

 
Studien var en randomiserad, dubbel- blind, placebokontrollerad, multicenterstudie 
där 1553 män med manligt håravfall mellan 18 och 41 år deltog i studien under 2 år. 
Patienterna hade svagt till måttligt håravfall. Män med mild till måttligt håravfall 
klassificerades i skala II vertex, III vertex, IV och V, enligt Norwood- Hamilton 
klassifikation skala. Patienterna informerades att inte ändra frisyr, färga håret eller 
använda andra läkemedel som främjar hårtillväxten.  
Friska patienter inkluderade och patienter med olika sjukdomar eller som använder 
läkemedel som påverkade hårettillväxt exkluderades. Varje patient undertecknade ett 
skriftligt samtycke innan de deltog i studien. 
 
774 patienter fick placebo och 779 behandlades med finasterid 1 mg en gång om 
dagen. Patienterna besökte kliniken var tredje månad och patienterna svarade också 
på en enkät om hårets tillväxt. En utredare bedömde förändringen i håret och var 
sjätte månad togs foto på håret för att räkna hår. Utredare använde sig av en 
standardiserad 7-poäng skala där kraftigt minskad blir (-3), måttligt minskad (-2), 
något minskad (-1), ingen förändring blir (0) och ökad kraftigt (+3), något ökad (+1), 
måttligt ökad (+2). Biverkningar registrerades. Patienterna skulle följa behandlingen 
i ett år och sedan anmäla sig om de ville fortsätta förlänga behandlingen till ett år till. 
Patienterna som fortsatte ett år till delades upp slumpmässigt. En del av patienterna 
som fick placebo första året, behandlades med finasterid 1 mg och några som fick 
finasterid första året, fick placebo andra året.  
 
Makrofotografier togs på ett 5.1 cm2 stort område av klippt hår i främre framkanten 
av vertex (hjässan) för räkning av hårstrån. Globala fotografier av vertex togs för att 
erfarna utvärderare skulle bedöma hårväxten. En undersökning gjordes på patienter 
och hematologi, urinanalys, serum, prostataspecifikt antigen mättes, 
serumkoncentrationen av DHT, testosteron, LH och follikelstimulerande hormon 
bestämdes vid baslinjen och var sjätte månad.  
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RESULTAT 

1036 patienterna slutförde hela studien. Patienter som behandlades med finasterid 1 
mg ökade hårtillväxt eller hårstrån under 1 och 2 år jämfört med baslinjen och 
placebogruppen. Förändring i antal hårstrån räknades till i genomsnitt 86±3,4 
(medelvärde ± standard error of the mean) hos patienter som behandlades med 
finasterid 1 mg under 12 månader och antalet hårstrån förändrades inte så mycket 
efter 2 år. Hos patienter som fick placebo minskade antalet hårstrån -21±3,4 under 12 
månader och -37±13 (p ˂0,001) efter 2 år jämfört med baslinjen.  Medelvärde för 
totalt antal hårstrån vid baslinje var 876 för de olika patientgrupperna. För 
patienterna som först fick placebo (under 12 månader) och efter 12 månader fick 
finasterid 1 mg ökade antalet hårstrån med 76±4,3 efter 2 år jämfört med månad 12. 
För patienterna som först fick finasterid 1 mg (under 12 månader) och efter 12 
månader fick placebo minskade antalet hårstrån med -117±13 efter 2 år jämfört med 
månad 12. 
Den globala fotografiska bedömningen visade att för finasteriddosgruppen hade 48 
% förbättrats jämfört med placebo 7 % efter 12 månader (p<0,05). Efter 24 månader 
bedömde utredarna att i dosgruppen finasterid 1 mg hade 66 % förbättrats jämfört 
med 7 % i placebogruppen (p<0,05). 
Serumkoncentration av DHT minskade och testosteron ökade hos finasterid 1 mg 
jämfört placebogruppen och koncentrationen från baslinjen (p˂0,001).  1,4 % av 
patienterna som behandlades med finasterid och 1 % placebogruppen rapporterades 
bland andra nedsatt libido och impotens. 
 

 

Studie 2 

Clinical dose ranging studies with finasteride, a type 2 5α-reductase 
inhibitor, in men with male pattern hair loss 
Robert et al., 1999 28 
 
 
SYFTE 
 
Studiens syfte var att fastsälla den optimala dosen av finasterid hos män med ärftligt 
håravfall, genom att jämföra två genomförda kliniska studier.   
 
 

STUDIEDESIGN 

 
I denna studie genomfördes två kliniska studier. Friska män i åldern 18-36 år med 
måttligt håravfall på vertex deltog i studien. Män med måttligt håravfall 
klassificerades i skala III vertex och IV, enligt Norwood- Hamilton klassifikations- 
skala. 
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De två studierna var randomiserade, dubbel- blinda och placebo- kontrollerade. I 
första studien deltog 227 män och 111 av dem behandlade med finasterid 5 mg/dag 
och 116 män fick placebo. 466 män deltog i andra studien där 117 män behandlades 
med finasterid 1 mg, 115 fick finasterid 0,2 mg, 117 fick finasterid 0,01 mg och 117 
fick placebo en gång dagligen. Behandlingen i båda studierna pågick i 12 månader. 
Efter 6 månaders behandling i andra studien fortsatte man med samma behandling 
fast utan placebo.  
De tidigare placebogrupperna randomiserades till en av de tre finasteriddoserna. 
Patienterna informerades att skriva sitt samtycke innan behandlingen. Patienterna 
instruerades att använda Neutrogena T/Gel schampo för att förhindra eksem som kan 
påverka hårbotten och därmed hårtillväxten.  
 
Kliniska besök var planerade var tredje månad och vid varje besök avslutade 
patienten med ett frågeformulär, där utredare bedömde om det hade skett någon 
förändring eller inte i patientens hårbotten jämfört med baslinje. Utredare använde 
sig av en standardiserad 7-poäng skala där kraftigt minskad blir (-3), måttligt 
minskad (-2), något minskad (-1), ingen förändring blir (0) och ökad kraftigt (+3), 
något ökad (+1), måttligt ökad (+2). Patienterna svarade även på en enkät vid varje 
besök om de bl.a. har upplevt någon förändring i hårtillväxten. Expertpanelen tog 
makrofotografier för att räkna hårstrån i ett begränsat område av hårbotten (5,1cm2) 
och globala fotografier togs för klinisk bedömning vid månad 3,6 och 12. Globala 
fotografier togs på patientens skallighet i vertexområdet med huvudet i en fixerad 
position med hjälp av en stereotaktisk utrustning. Biverkningar registrerades vid 
varje besök. En fysisk undersökning gjordes samt hematologi, urinanalys, 
prostataspecifikt antigen och serum hormoner och follikelstimulerande hormon på 
patienter vid baslinje, månad 6 och 12. 
 
 

RESULTAT 

 
166 patienter i första studien och 278 patienter i andra studien fullföljde hela studien. 
För patienter som behandlades med finasterid 5mg, 1 mg, 0,2 mg ökade hårstrån eller 
hårtillväxten under 12 månader jämfört med baslinje, placebogruppen och med män 
som fick 0,01 mg finasterid. Förändring i antal hårstrån räknades till i genomsnitt 
93±10 (medelvärde ± standard error of the mean) hos patienter som fick finasterid 5 
mg, 85±11 hos patienter som behandlades med finasterid 1 mg och 65±13 hos 
patienter som fick 0,2 mg (p ˂0,001). Resultaten jämfördes med placebo och 
patienter som behandlades med finasterid 0,01 mg där antalet hårstrån minskade. Vid 
baslinje var antalet hårstrån i de olika grupperna från 862±23 till 953±23. Patienterna 
fick också bedöma själva och dosgrupperna finasterid 5mg, 1 mg, 0,2 mg upplevde 
signifikant bättre förändringar i hårväxt än placebo och finasterid 0,01 mg gruppen. 
Utredarna bedömde också att patient- grupperna finasterid 5 mg, 1mg och 0,2 mg 
förbättrades jämfört med placebo och finasterid 0,01 mg (p ˂0,001). För patienterna 
som behandlades med finasterid 5 mg bedömdes 77% förbättrade, för finasterid 1mg 
bedömdes 91 % förbättrade och för de som fick finasterid 0,2 mg förbättrades 81 %. 
Den globala fotografiska bedömningen visade att alla 3 finasteriddosgrupperna 
visade statistiskt signifikant bättre resultat jämfört med placebo och 0,01 mg 
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(p<0.05), 48 % förbättrade för dosgruppen finasterid 5 mg, 54 % för finasterid 1 mg 
och 38 % för 0,2 mg, jämfört med 3-10% för 0.01 mg gruppen och placebo. Serum 
DHT nivåer minskade hos patienter som behandlades med finasterid. Bland 
biverkningar som upplevdes av 1 % eller mer av patienterna rapporterades bland 
andra nedsatt libido och impotens. 
 
 
 
 
Studie 3 
 
Finasteride in the treatment of Japanese men with male pattern hair 
loss 
Kawashima.M.et, 2004 29 

 

SYFTE 

Syftet med den här studien var att identifiera den optimala dosen av finasterid och 
utvärdera effekt och säkerhet vid behandling av japanska män med manligt håravfall.  

 

STUDIEDESIGN 

 
Studien var en randomiserad, dubbel- blind placebokontrollerad studie där 414 män 
med manligt håravfall mellan 20 och 50 år rekryterades. De flesta patienter hade en 
familjehistoria av håravfall. Patienterna var i god fysisk och psykisk hälsa och hade 
milt till måttligt håravfall. Män med milt till måttligt håravfall klassificerades i skala 
II vertex, III vertex, IV och V, enligt en modifierad Norwood- Hamilton 
klassifikation skala. Patienterna informerades att inte ändra frisyr, färga håret eller 
använda andra läkemedel som främjar hårtillväxten. Friska patienter inkluderades 
och patienter med olika sjukdomar eller som använder läkemedel som påverkade 
håret exkluderades. Varje patient undertecknade ett skriftligt medgivande innan de 
deltog i studien. 
 
138 patienter fick placebo, 139 behandlades med finasterid 1 mg och 137 fick 
finasterid 0,2 mg en gång dagligen. Uppföljningsbesök planerades vid vecka 2, 4 och 
därefter var 4:e vecka till vecka 48. Biverkningar registrerades vid varje besök och 
en medicinsk undersökning utfördes. 
 
Globala fotografier togs på vertex och frontalt område för klinisk bedömning vid 
vecka 12, 24 och 48. En utredare betygsatte förändringen i håret jämfört med baslinje 
vid vecka 12, 24, 36 och 48. Utredare använde sig av en standardiserad 7-poäng 
skala. Patienterna svarade också på en enkät om hårets tillväxt. En fysisk 
undersökning gjordes på patienterna samt hematologi, urinanalys, serum biokemi vid 
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baslinje och vecka 2,4,12,24,36 och 48. Prostataspecifikt antigen mättes vid vecka 24 
och 48, serumkoncentrationen av DHT och testosteron bestämdes vid baslinjen och 
vecka 24 och 48, medan LH och follikelstimulerande hormon mättes vid baslinjen 
och vecka 48. 
 
 
RESULTAT 

 
391 patienter fullföljde hela studien. Den globala fotografiska bedömningen av 
vertex och frontalt område visade att mer än hälften av patienterna i de två finasterid 
behandlingsgrupperna fick en förbättring i förhållande till baslinjen efter 48 veckor. 
Hårtillväxten eller hårstrån ökade något, måttligt eller kraftigt, jämfört med baslinje, 
hos 58 % av patienterna som fick finasterid 1mg, hos 54 % av patienterna som 
behandlade med finasterid 0,2 mg och hos 6 % som fick placebo. Behandlingen med 
finasterid 1 mg och 0,2 mg var signifikant bättre än placebo (p˂0,001). Patienter som 
fick finasterid tyckte att de upplevde en större förbättring än placebogruppen. 
Serumkoncentration av DHT minskade (p˂0,001) och testosteron (p=0,014 och p= 
0,028) ökade hos finasterid 1 och 0,2 mg grupperna jämfört med placebogruppen och 
koncentrationen från baslinjen. Biverkningar förekom hos patienter som behandlades 
med finasterid och placebo så som nedsatt libido och impotens (p≥0,173). 
 
 
Studie  4 
 
Changes in hair weight in men with androgenetic alopecia after 
treatment with finasteride (1 mg daily): Three- and 4-year results 
Price et al., 200630 

 
SYFTE 

Studiens syfte var att utvärdera effekterna av finasterid på hårvikt och antal hår under 
4 år hos män med ärftligt håravfall.  

 

STUDIEDESIGN 

Denna studie var en randomiserad, dubbel- blind, placebokontrollerad, singlecenter- 
studie där effekt och säkerhet av finasterid 1 mg undersöktes hos män med ärftligt 
håravfall. Studien är en förlängning av tidigare kliniska studier. 66 män mellan 22 
och 40 år med ärftligt håravfall deltog i initiala studien. Män med lätt till måttligt 
håravfall klassificerades i skala II, IIa, IIv, III, och IIIv, enligt Norwood- Hamilton 
klassifikations- skala. Patienter som var i god fysisk och psykisk hälsa inkluderades i 
denna studie. Patienterna fick inte ändra frisyr, färga håret eller använda andra 
läkemedel som främjar hårtillväxten och patienterna uteslöts om de hade använt 
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finasterid inom ett år innan studien. Varje patient undertecknade ett skriftligt 
samtycke före studien. 
 
66 män var inskrivna i pilot- studien där 33 av dem fick finasterid 1 mg och 33 fick 
placebo.  Efter 48 veckor var det 49 patienter som slutförde studien. 28 patienter 
deltog i första förlängningen (48 veckor) där 18 patienter fortsatte med finasterid 1 
mg och 10 fick placebo. Efter den förlängningen ingick 24 patienter i en andra 
förlängning (48 veckor) där 15 fortsatte med finasterid 1 mg och 9 fortsatte i 
placebogruppen.  I den tredje förlängningen fortsatte 15 patienter med finasterid 1 
mg och 7 patienter med placebo. Den andra och tredje förlängningen beskrivs i 
denna studie (vecka 96-192).   
 
Ett 1,34 cm2 stort frontoparietalt område klipptes, vägdes och varje hårstrå räknades 
var sjätte vecka under vecka 96-192. Innan håret vägdes avfettades det i hexan, 
torkades och konditionerades under minst 24 timmar vid 20 grader Celsius och 65 % 
luftfuktighet. Hår som var mindre än 2 mm i längd uteslöts från beräkningen, 
eftersom det kunde representera fragmenterade hårstrån snarare än intakta hårstrån. 
En datoriserad våg med precision på 0,01 mg användes för att väga hår. Biverkningar 
registrerades.  
 

RESULTAT 

För patienter som behandlades med finasterid 1 mg under 144 veckor ökade 
hårvikten med 19,5%  (P˂0.01) jämfört med baslinjen och för placebogruppen 
minskade hårvikten med 14,8% (P˂0.05).   För patienter som behandlats 192 veckor 
ökade hårvikten med 21,6% (p<0.01) hos patienter som behandlades med finasterid 1 
mg och det blev en minskning med 24,5% (p<0.05) hos placebogruppen jämfört med 
baslinjen. Antal hårstrån ökade med 7,2 % hos finasterid gruppen och 
placebogruppen minskade med 13 % jämfört med baslinjen efter 192 veckor. En 
patient som fick finasterid upplevde minskad libido som biverkning. 

 
Studie 5 

Global photographic assessment of men aged 18 to 60 years with 
male pattern hair loss receiving finasteride 1 mg or placebo 
Olsen et al., 2012 31 
 
 
 

SYFTE 

 

Syfte med studien var att bestämma effekten av finasterid 1 mg på olika delar av 
hårbotten (vertex, främre mitt, frontalt hårfäste och temporalt hårfäste) genom att 
jämföra 3 tidigare genomförda studier med varandra.  
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STUDIEDESIGN 

 
De tre studierna som jämfördes varandra i denna studie var randomiserad, dubbel- 
blind, placebokontroll, multicenter, där män med milt till måttligt manligt håravfall i 
åldern 18-41 och 41- 60 år deltog . Män med milt till måttligt håravfall 
klassificerades i skala II vertex, III vertex, IV och V, enligt Norwood- Hamilton 
klassifikations- skala. I första studien deltog 1553 män i åldern 18-41 år och 779 av 
dessa behandlades med finasterid 1 mg och 774 män fick placebo en gång dagligen 
under ett år. 1215 män deltog i en förlängning till den första studien och delades upp 
slumpmässigt, där 1090 män behandlades med finasterid 1 mg och 125 fick placebo 
under ett år. I den tredje studien ingick 424 män i åldern 41-60 år. 286 patienter 
behandlades med finasterid 1 mg och 138 fick placebo en gång dagligen under två år. 
Patienterna i alla tre studierna informerades att skriva sitt samtycke innan 
behandlingen.  
Patienterna informerades att inte ändra frisyr, färga håret eller använda andra 
läkemedel som främjar hårtillväxten. Patienterna som hade använt finasterid tidigare 
exkluderades.  
Globala fotografier togs av olika delar av hårbotten vid baslinjen, vecka 6,12, 18 och 
24 för bedömning. 
 
En experthudläkare använde sig av en standardiserad 7-poäng skala för att bedöma 
förändringar av hårtillväxt, där kraftigt minskad blir (-3), måttligt minskad (-2), 
något minskad (-1), ingen förändring blir (0) och ökad kraftigt (+3), något ökad (+1), 
måttligt ökad (+2). Biverkningar och laboratoriemässiga utvärderingar registrerades i 
de tre studierna 
 

 

RESULTAT 

Globala fotografier visade att hårtillväxten ökade på vertex, främre mitt, frontalt 
hårfäste och temporalt hårfäste hos patienterna i åldern 18-41 och 41-60 år som 
behandlades med finasterid 1 mg jämfört med baslinje och med placebogruppen i 
alla tre studierna under 2 år.  Hårstrån minskade på vertex, främre mitt, frontalt 
hårfäste och temporalt hårfäste hos placebogruppen. Håret växte mest på 
vertexområdet hos unga och äldre män. Hårtillväxten ökade mest hos unga män, 66 
% fick förbättrad hårväxt jämfört med äldre män där 39 % fick förbättrad hårväxt. 
Motsvarande siffror för placebo var 7% och 4%. Hårväxt på vertex ökade enligt 7–
poängskalan med +1,0 hos yngre patienter 18-41 år (p<0,001 mot placebo som hade 
-0,4) och ökade med +0,5 hos äldre patienter 41-60 år (p<0,001 mot placebo som 
hade -0,2) som behandlades med finasterid 1 mg jämfört med baslinje efter 2 år. Hos 
yngre patienter växte hår med +0,7 (p<0,001 mot placebo som hade -0,3) och hos 
äldre +0,4 (p<0,001 mot placebo som hade -0,1) på främre mitt Temporalt hos äldre 
ökade hårväxt med +0,031 (p<0,05 mot placebo som hade -0,016) och hos yngre 
+0,2 (p<0,001 mot placebo som hade -0,097). Patienterna som behandlades med 
finasterid rapporterades bland andra nedsatt libido och impotens. 
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Studie 6 

Evaluation of efficacy and safety of finasteride 1 mg in 3177 
Japanese men with androgenetic alopecia                                             
Sato & Takeda 2012 32 

 
SYFTE 
 

Syftet med studien var att utvärdera effekt och säkerhet av finasterid 1 mg på 
japanska män med ärftligt håravfall.  
 

 

STUDIEDESIGN 

 
Studien var en öppen studie där 3177 män med ärftligt håravfall ingick under 3,5 år. 
Män klassificerades i skala I, IV och VI, enligt Norwood- Hamilton klassifikations- 
skala. Håravfall utanför vertex och frontalt område klassificerades som diffust 
håravfall. Alla patienter informerades om den farmakologiska och förväntade 
terapeutiska effekten och tänkbara biverkningar av finasterid baserat på information 
om läkemedlet. Män som ingick i studien gav ett skriftligt samtycke. Alla patienterna 
behandlades med finasterid 1 mg en gång dagligen under 3,5 år.  
 Foton togs på kliniken vid början av studien och var tredje månad. Utredare använde 
sig av en standardiserad 7-poäng skala där kraftig ökning av hårväxt blir 7 och 
kraftig minskning blir 1. Biverkningar noterades.  
 
 

RESULTAT 

 
Effekten på hårväxt bedömdes genom att jämföra fotografier från baslinje med 
senaste fotografiet efter behandling. Effekten utvärderades på 2561 patienter. Deras 
ålder var 37,5 ± 11,9 år (medelvärde ± standardavvikelse) vid första besöket, de hade 
haft håravfall under 7,6 ± 6,3 år och hade behandlats i 458,8 ± 312,0 dagar. 87,1% 
svarade på behandling (dvs. fick något ökad, måttligt ökad eller kraftigt ökad 
hårväxt). Bland dessa fick 11,1% kraftigt ökad, 36,5% måttligt ökad och 39,5% 
något ökad hårväxt. 12,5% hade oförändrad hårväxt och 0,4 % fick något minskad 
hårväxt. Ingen fick måttligt minskad eller kraftigt minskad hårväxt. Det fanns ingen 
stor skillnad i antalet som svarade på behandling (83,6%-90,5%) om man delade upp 
deltagarna i åldersgrupper (≤19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69). Det fanns ingen 
stor skillnad i antalet som svarade på behandling (79.2%-91.5%) om man delade upp 
patienterna i grupper efter hur lång tid de lidit av hårförlust (<1 år, 1 år, 2 år, 3-4 år, 
5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ≥20 år). Det fanns ett statistiskt signifikant samband (p<0 
001) mellan behandlingstid och effekt på hårväxt. De som hade behandlats längre tid 
hade generellt högre grad av ökad hårväxt. 0,7 % av patienterna upplevde 
biverkningar som bl.a. nedsatt sexlust, hjärtklappning och huvudvärk. 
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DISKUSSION 
 
Den vanligaste formen av håravfall hos unga och gamla människor är ärftligt 
håravfall (androgen alopeci). I detta arbete har effekten av finasterid mot ärftligt 
manligt håravfall analyserats. I studierna som analyserats har man påvisat att 
finasteridbehandling bromsar utvecklingen av håravfall och ökar hårväxt.  
Sammanlagt har sex studier granskats Alla studier, förutom studie 632, sponsrades av 
läkemedelsföretag. Studierna 127, 228, 430 och 531 sponsrades av Merck medan studie 
329 från Japan sponsrades av Banyu Pharmaceutical Company. 
 
Studierna har ett stort antal deltagare (från 227-3177) förutom studie 430 som endast 
hade 66 deltagare. Alla studier var placebokontrollerade förutom studie 632 som var 
en öppen studie. Studierna pågick under relativt lång tid, från strax under ett år till 
strax under fyra år (48 veckor – 192 veckor). 
 
I två av studierna (227 och 329) användes olika doser finasterid (0,01-5 mg dagligen). 
I fyra av studierna (127, 430, 531, 632) användes endast dosen 1 mg finasterid dagligen. 
Sammantaget visar studierna att finasterid 5 mg dagligen inte skiljer sig så mycket i 
effekt från finasterid 1 mg dagligen medan denna dos förefaller något mer effektiv än 
0,2 mg dagligen. 
 
I alla granskade studier utom studie 430 användes fotografier för utvärdering av 
effekten på hårväxt. Studierna som varade från 48 veckor till 3,5 år visade att bland 
de som fick 1 mg finasterid dagligen ökade hårväxten (något, måttligt eller kraftigt) 
hos 39-87,1% medan motsvarande siffra för placebogruppen (eller finasterid 0,01 
mg) var 3-10%. Det högsta värdet för finasterid 1 mg (87,1%) uppnåddes efter 3,5 år 
i den öppna studien, studie 632. Det lägsta värdet (39 %) erhölls för äldre män (41-60 
år) efter 2 år i studie 531. 
 
I tre granskade studier som alla behandlade med 1 mg finasterid dagligen (127, 228, 
430) räknades hårstrån. I studie 127 ökade antalet hårstrån på en begränsad yta efter 
två års behandling med 86 hårstrån över baslinjevärdet som var 876. Ökningen var 
således 9,8 %, för placebo minskade antalet hårstrån med 37 (4,2 % minskning). 
Liknande värden rapporteras i studie 228 (9,9 % ökning efter 1 år jämfört med 
minskning för placebo) och i studie 430 (7,2 % ökning efter 192 veckor jämfört med 
13 % minskning för placebo). I den senare studien vägdes även hårstrån vilket gav 
21,6% ökning i finasteridgruppen jämfört med 24,5% minskning i placebogruppen). 
Siffrorna antyder att håret förutom att öka i antal hårstrån även blivit längre och/eller 
grövre efter finasteridbehandling. 
 
I studie 531 visades att yngre män från 18 – 41 år fick bättre hårtillväxt av finasterid 
än män i ålder 41-60 år. Detta resultat skiljer sig från det som erhölls i studie 632 där 
man inte såg någon stor skillnad mellan olika åldersgrupper i hur många som svarade 
på behandling. 



22 
 

I studie 531 fann man också att finasterid 1 mg dagligen ökar hårtillväxt bäst i 
vertexområdet jämfört med frontala och temporala områden Studien visar att hår 
växer i alla områden hos yngre män 18-41 år, men hos äldre 41- 60 år växer det mest 
i vertex och främre mitt.  Finasteridbehandling befanns ha minst effekt i temporala 
områden, speciellt hos äldre.  
Studierna visar att det inte förekommer allvarliga biverkningar om man behandlas 
med finasterid. Koncentrationen av DHT minskade med finasteridbehandling i alla 
studierna och alla studierna påvisade liknande biverkningar som nedsatt sexlust och 
erektionssvårighet. 
 
Följande biverkningar kan också förekomma med finasterid men har inte tagits upp i 
studierna: allergiska reaktioner, såsom nässelfeber, klåda, hudutslag, och svullnad 
ansikte och läppar 24. Det kan också förekomma bröstömhet/bröstförstoring, 
hjärtklappning testikelsmärta, förhöjda levervärden24. Kvarvarande erektionsproblem 
efter avslutad behandling kan också förekomma 24, vilket inte heller har tagits upp i 
studierna. Finasteridbehandling kan också påverka relationen till sin partner pga. 
dess biverkningar. 
 
 
SLUTSATS 
 
Studierna påvisar att finasterid 1 mg dagligen minskar fortsatt håravfall och ökar 
hårväxt hos män med ärftligt håravfall. För att förbättra hårtillväxten måste man dock 
använda finasterid under lång tid. Efter behandling under ett år eller mer är ökningen 
av hårväxt i storleksordningen 7-10% fler hårstrån än vid behandlingens början. En 
större ökning i hårvikt tyder på att behandlingen även ger grövre och/eller längre 
hårstrån. Biverkningar som nedsatt sexlust, erektionssvårighet, ejakulationsproblem 
och nedstämdhet kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare har nämnts i 
studierna.   
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