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PASINFO OM BEHANDLING 
AV MANNLIG HARTAP MED 

FINASTERID 

  

      ae Hva er FINASTERID? Finasterid er, et syntetisk stoff som hemmer overgangen av 

androgenet testosteron til dihydrotestosteron. Pga denne effekten kan det hormonstyrte 

hartapet hos menn reduseres eller delvis reverseres. 

Hvem kan benytte medikamentet? Medikamentet kan benyttes av menn med hormonelt 
betinget hartap. 

Hvordan doseres stoffet? Det benyttes 1 mg dg] over lang tid.. Vanligvis er daglig bruk i minst 3 mnd 

ngdvendig fer man kan se noen effekt. Fortsatt bruk anbefales for 4 opprettholde effekten. Fgr matte 

man benytte et medikament som het Propecia og inneholdt 1 mg finasterid pr tbl. Etter at man begynte 4 

selge "generisk" finasterid som er ngyaktig samme farmakologiske stoff, pa apoteket, faller det langt 

rimeligere 4 kjgpe finasterid 5 mg med delekniv slik at det blir 1/4 tablett som tas daglig utenom sgndag. 

Da blir dagsdosen ca 1 mg. 

Kan alle med hartap benytte Finasterid? Nei. Finasterid er kun til hormonelt hartap hos menn. 

Kvinner og barn kan ikke benytte stoffet. Preparatet kan muligens forarsake fosterskader dersom det 

inntas av kvinner under svangerskap. Det vites ikke om medikamentet skilles ut i morsmelk. 

Medikamentet har ikke vert fors@kt pa eldre menn for hartap, men benyttes ved prostatasykdom. 

Kan Finasterid vzere farlig sammen med andre medikamenter? Det foreligger forelgpig ingen 

holdepunkter for dette. Stoffet brytes ikke ned via samme systemet som mange andre medikamenter 

(cytochrom P 450). Stoffet brytes ned i lever via et annet enzym (cytokrom P 450 3A4) og skilles ut i 

urinen. 

Kan Finasterid ha bivirkninger? Undersgkelser tyder pa meget lav bivirkningsfrekvens og har i 

studier ikke vert arsak til at behandlingen er blitt avbrutt.. Det har vert gjennomfgrt undersgkelser av 

3200 menn i 3 forskjellige 12 mnd dobbelt blindt placebo studier. Det er spesielt undersgkt effekt pa 

kjgnnsfunksjoner og ikke pavist sikre avvik i behandlingsgruppen. Man har erfaring fra medikamentet 

ved bruk hos eldre menn i 5 x sa hgy dose ifm prostatakreft. Der er det observert noe gmhet og 

forst¢rrelse i brystene samt gmfindtlighetsreaksjoner i form av hevelse i lepperegionen og utslett. I 

undersgkelsen med Propecia (Finasterid 1 mg) fant man ingen av disse bivirkningene. Men det er 

beskrevet sjeldne tilfeller med pavirkning av «potensen» 

Hvor stor effekt kan Finasterid ha pa hartapet? I de studier som er gjort pa menn mellom 18 og 41 

ar er det observert stans i hartapet og/eller gjenvekst hos de fleste. Ved tellinger etter 12 mnd ble det i et 

par studier pavist betydelig mer har (ca 100 pa 5 kvem) pr flateenheten i behandlingsgruppen enn i 

kontrollgruppen. Effekten ble observert fra ca 3 mnd etter behandlingsstart. 
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Kan Finasterid vere kreftfremkallende? [ studier pa 24 mnd med rotter som relatert til kroppsvekt 

fikk 16 000 ganger den dosen som benyttes ved hartap hos mennesker og i en musestudie over 19 mnd. 

med 12 500 ganger sa hy dose ble det ikke funnet holdepunkt for svulstutvikling 

Kan szedcellene pavirkes under Finasteridbehandling? De studiene som foreligger, tyder ikke pa at 

det skal vere noen risiko for dette. Men menn b¢r benytte kondom dersom partneren er gravid da det 

kan skilles ut minimale mengder finasterid i ejakulatet. Evt kan mannen ta pause i finasterid 

behandlingen dersom svangerskap foreligger eller planlegges. 

Er androgenetisk haravfall en ''sykdom" som krever medikamentell behandling? 

Hormonelt haravfall hos menn kan ha pavirke livskvaliteten betydelig hos dem som rammes, bade fysisk 

og psykisk. Preparatet er godkjent som et legemiddel for oven nevnte tilstand i de fleste andre land bl ai 

bade Sverige og Danmark. 

#propecia #finasterid #alopeci #androgenetisk_alopeci #hartap 
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