
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Anabola steroider kan hjälpa äldre 
 

En liten dos av anabola steroider i medicinsk användning kan göra att äldre personer blir piggare och får 
bättre rörelseförmåga, vilket i sin tur minskar risken för fallolyckor. Forskare vid Luleå tekniska universitet 
som studerat anabola steroider och muskelcellernas uppbyggnad vill nu göra en läkemedelsprövning av 
anabola steroider. 

 
– Det har aldrig tidigare gjorts en läkemedelsprövning på anabola steroider och med våra erfarenheter och 

kunskaper anser vi att det är värt att undersökas, säger Anders Eriksson, forskare och lektor i anatomi vid Luleå 

tekniska universitet. 

  

Enligt egen och andras forskning i ämnet anser Anders Eriksson att det skulle vara fullt möjligt att använda 

testosteron eller anabola steroider för att höja livskvaliteten och minska fallolyckor hos äldre personer. För 

äldre personer ökar fallrisken väsentligt eftersom muskulaturen blir svagare och långsammare. Förra året 

tvingades 101 000 äldre svenskar uppsöka sjukhus i samband med fallolyckor.  

 

Vid högre ålder sänks nivån av testosteron och kroppen hänger inte riktigt med. Med små doser anabola 

steroider höjs testosteronet till samma nivå som hos yngre män och i samverkan med träning skulle det kunna 

bidra till att livskvaliteten ökar och fallrisken minskar. Enligt Anders Eriksson skulle testosteron även kunna 

användas hos yngre personer inom rehabilitering av vissa sjukdomar och skador. Det finns även steroider med 

låg androgyn effekt som ett alternativ till kvinnor. 

 

– Självklart finns det biverkningar, liksom det finns i andra preparat, men det finns indikationer på att det är 

vid höga doser som negativa biverkningar hittats.  

 

Anders Eriksson har tillsammans med Yelverton Tegner, läkare och professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska 

universitet, skrivit ett antal artiklar om anabola steroiders påverkan på muskler. Framöver finns tankar på att i 

samarbete med Norrlands universitetssjukhus göra en läkemedelsprövning för att undersöka om anabola steroider 

kan användas för att höja livskvaliteten och minska fallolyckor hos äldre personer. 

 

– Kvinnor får östrogen efter klimakteriet för att minska benskörheten. Jag tycker inte att det vore konstigt att ge 

testosteron för att höja livskvaliteten hos äldre.  Det är ingen som vågar ta i ämnet eftersom i Sverige förknippas 

anabola steroider med doping och biverkningar. 

Upplysningar: Anders Eriksson forskare vid Luleå tekniska universitet 070- 552 53 91, Katarina Karlsson 

katarina.karlsson@ltu.se 072 727 45 60 
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