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Blødningsforstyrrelser
• Læringsmål vurdere/utrede/behandle 

blødningsforstyrrelser hos kvinner i ulike aldre

• Unge
• Fertil alder
• Perimenopausale
• Postmenopausale

• Anamnese
• Blødningkalender et nyttig hjelpemiddel



Menstruasjonssyklus



Blødningsforstyrrelser
• Menoragi sykliske uterinblødninger med 

regelmessige, normale intervaller over flere 
sykluser, men med økt varighet >8 dager eller 
blodmengde > 80ml/syklus. Ovulatoriske

• Metroragi alle typer uregelmessige blødninger, 
dvs også sporblødninger, 
gjennombruddsblødninger, postkoitale
Oftest anovulatoriske, hyppigst hos unge 
kvinner og perimenopausale

• Oligomenore ved intervall >35 dager, men  
< 6mnd



Anamnese
• Menarke tidspunkt
• Siste menstruasjon
• Gravid?
• Prevensjon?
• Blødningsmønster /blødningskalender

intervall, mengde, varighet
• Hvordan er det nå i forhold til tidligere
• Når blør du? Under/etter samleie?
• Andre symptomer? Infeksjonstegn?
• Medikamenter



Klinisk undersøkelse
• Overvekt, fedme, KMI, hirsutisme, akne
• GU: se etter tegn til infeksjon, sår, tumores og 

mikroskoper fluor, ta ev infeksjonsprøver, 
eksplorasjon, cervixcytologi, pipelle

• Blodprøver: Hb, ferritin, ev CRP ved mistanke 
om bekkeninfeksjon

• Ev prolaktin, TSH, fritt T4 og ev FSH, LH, 
østradiol, SHBG, testosteron

• Ultralyd  



Menoragi -unge
• 15-20% av fertile kvinner har menoragi og 

forekomsten øker med alderen 
• Oftest finnes ingen påvisbar årsak, men vurder 

koagulopatier (von Willebrand), ev 
medikamenter

• Diff d: anovulatorisk blødning 

• Behandling:tranexamsyre-Cyklokapron®,NSAID
kombinasjons P pille –Microgynon®    
hormonspiral –(Jaydess®) Kyleena®, Mirena®
anemi -jerntilskudd



Metroragi -unge
• 20% av kvinner 15-20 år i løpet av ett år 
• Anovulatoriske. Fravær av ovulasjon medfører 

at det ikke dannes noe corpus luteum som 
produserer progesteron. Resultatet er langvarig 
østrogenstimulering, økt 
endometrieproliferasjon, ustabilt endometrium
og unormale blødninger.

• Benevnes dysfunksjonell blødning når 
underliggende sykdom er avkreftet.

• Residiverende anovulasjon disponerer for 
endometriehyperplasi/endometriekreft. 



Metroragi -unge
• Oftest forbigående hormonell forstyrrelse med 

anovulatoriske sykler i 2-3 år. Ovulasjonssvikt 
med progesteronmangel pga umoden 
hypothalamisk –hypofysær akse

• Mulig underliggende sykdom: PCO, 
hyperprolaktinemi, hypo -/hyperthyreose, 
medikamenter som antipsykotika/antiepileptika

• Psykososialt stress (oftere amenoré)
• Bivirkninger av prevensjon, især gestagener



Metroragi -unge
• GU er unødvendig hos unge kvinner som ikke 

har debutert seksuelt, eller som alltid har hatt 
uregelmessig menstruasjon

• Hb, ferritin, behandle ev anemi

• Behandling er som oftest unødvendig hos 
kvinner som ikke har debutert seksuelt

• Ved anemiserende blødninger ev ønske om 
behandling:  P piller, ev syklisk gestagen dag 
12-25 i syklus, Provera®, jerntabletter ved 
behov



Oligomenoré -unge
• Forekommer hos nær 40% av kvinner 15-24 år 

i løpet av ett år
• Primær oligomenoré: tilstede fra menarke
• Sekundær oligomenoré: tidligere normale 

menstruasjonsintervaller
• Vedvarende oligomenoré over ett år ikke 

sjelden rett etter menarke og ved PCO, så 
utredning ikke indisert før etter ett år dersom 
det ikke foreligger tegn på annen sykdom

• Obs hard trening, anoreksi, psykisk stress….



Oligomenoré -unge
• PCO = polycystisk ovariesyndrom
• Hyperandrogen tilstand med ovulasjons-

forstyrrelse
• PCO forekommer hos ca 20% av alle kvinner i 

fertil alder, årsak til sekundær amenoré hos 4%
• Symptomer som urm blødninger, oligomenoré, 

amenoré, hirsutisme (60%), overvekt (35%), 
akne (30%)

• Ovarier normale ved palpasjon, ev forstørrede 
eller polycystiske ved ultralyd

• Hormonstatus LHé, FSH=, SHBGê, LH/FSH>2-
3



Oligomenoré -unge
• PCO –polycystisk ovariesyndrom

Mange med nedsatt insulinfølsomhet og kan ha 
eller utvikle type 2 diabetes. Overvekt, lipider, 
infertilitet

• Hypo-/hyperthyreose

• Prevensjon dvs gestagener som minipillen, 
implantat Nexplanon®, injeksjon 
Depotprovera®, hormonspiral Jaydess®, 
Kyleena®, Mirena®



Menoragi – fertile kvinner
• 15-20 % av fertile kvinner har menoragi. 

Forkomsten øker med alderen
• Oftest ingen påvisbar årsak,verken strukturelle, 

hormonelle, hematologiske eller systemiske

• Myomer, polypper, IUD(intrauterint innlegg)
• Iatrogene årsaker: antikoagulasjon, 

acetylsalicyl, steroider

• Ingen øket fare for endometriekreft ved 
ovulatoriske blødninger



Menoragi - fertile kvinner
• Myom påvist ved ultralyd hos 5,4% av friske 

kvinner mellom 25-40 år. Økende forekomst
med stigende alder, men avtar oftest i størrelse 
etter menopause.

• Enkeltstående tilfelle av kraftig blødning: 
Utelukk spontanabort og ex.u. 



Menoragi – behandling
• Fjerne ev intrauterint innlegg
• Livmorinnlegg med gestagen (Mirena®)
• Traneksamsyre (Cyklokapron®) –ta tilstrekkelig 

dose dvs 2-3 tbl x3-4
• Gestagener (Provera® 10mg) kontinuerlig i 21 

dager fra dag 5-26 i syklus (mindre effektivt)
• NSAID (mindre effektivt)
• Kirurgi – fortrinnsvis hos litt eldre der det ikke

er ønske om å bevare fertiliteten (TCER, 
hystrektomi)



Metroragi - fertile kvinner
• Oftest anovulatoriske blødninger. Unge kvinner 

og perimenopausale kvinner

• Hormonell forstyrrelse hos perimenopausale
kvinner. Fortsatt østrogenproduksjon, men 
ovulasjonssvikt og derav progesteronmangel
Ofte hetetokter, søvnvansker….

• Bivirkning av prevensjon (spiral, P piller, 
gestagen) eller hormonbehandling i 
overgangsalderen

• Malign sykdom



Metroragi - fertile kvinner
• PCO, ukontrollert diabetes mellitus, hypo-

/hyperthyreose, hyperprolaktinemi, 
antipsykotika, antiepileptika

• Svangerskapsrelatert patologi: blødning i 
normal graviditet, truende abort, ex u

• Cervicitt, vaginitt: mukopurulent, blakket 
vaginalsekret og lettblødende cervix …
chlamydia, trichomonas, Gc, ev herpes

• Bekkeninfeksjon: leukocytose, høy CRP og 
smerter i tillegg



Metroragi - fertile kvinner
• Eryhroplaki: lettblødende cervix errosjon
• Endometriekreft: ca 400/år i Norge hvor 25% 

kvinner i fertil alder
• Livmorhalskreft: 300/år i Norge

Incidensmaksimum i dag 65 år, og alderen øker
pga screening. Få symptomer initialt, men obs 
kontaktblødning, blødning ved anstrengelse, 
urm blødninger og påfallende utflod

• Cervixpolypp



Fertile kvinner -behandling
• Anovulatoriske blødninger behandles oftest med 

kombinasjon P pille, syklisk gestagen eller 
hormonspiral

• Kvinner på P piller med stadige småblødninger: 
seponer P pillen, ev dobbel dose over en 
periode, ev legg inn tre dagers pause.

• Kvinner med IUD: fjern spiralen, ev tilby 
hormonspiral Kyleena®, Mirena®

• Cervicitt: behandles etter årsak, ev laser ved 
ektopi



Perimenopausale -behandling
• Utelukk malignitet, ev pipelleprøve
• Utelukk myomer, adenomyose, endometriose –

ev henvisning til gynekolog/ultralyd

• Perimenopausal metroragi: Gestagener syklisk 
Provera 10mg® i 14 dager fra dag 12-25 per 
syklus over noen måneder

• Hormonspiral Mirena®



Oligomenoré –fertile kvinner
• PCO
• Hormonell lidelse, obs thyroidea
• Graviditet med blødning
• Hormonproduserende svulster i binyrer eller 

ovarier
• Psykososiale påkjenninger
• Prevensjon: gestagener Cerazette®, 

Conludag®, Jaydess®, Kyleena®, Mirena®, 
Nexplanon®, DepotProvera®

• Medikamenter: antiepileptika, antipsykotika



Oligomenoré -fertile kvinner
• Klimakterium: noen år rundt menopausen, 

medianalder vel 52 år.
Hetetokter, svette, søvnvansker og éFSH, 
éLH,êøstradiol



Postmenopausal blødning
• Hormonell ubalanse
• Østrogenbehandling. Kvinner med intakt uterus 

skal alltid ha gestagentilskudd
Obs peroral Ovesterin®

• Livmorhalskreft
• Endometriekreft (pipelle)

• Fornuftig å henvise til videre
utredning/behandling dersom ikke åpenbar
forklaring


