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1928	
Brandts lærebok: 
Symptomene på overgangsalder;  

”(Kvinnene) plages av dårlig 
søvn, hodepine, hjertebanken, 
bliver nervøse og hysteriske 

og står ikke sjelden på 
sindsygdommens rand, når de 

er arvelige belastede” 
 

                                               Kristian Brandt 1928 
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Definisjoner	

•  Klimakteriet = overgangsalderen= tiden omkring 
menopause (måneder-år) da kvinnene har symptomer 

•  Menopausen = fravær av mens i 12 måneder 
•  Pre-, peri- og postmenopause = tiden før, omkring og 

etter siste mens 
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Solstrand 2019 

•  51-52 år 
•  1/3 av livet etter 

menopausen 
•  90 % østrogenfall 

postmenopausalt 
•  2/3 har plager, 
halvparten uttalte 

•  nedsatt 
livskvalitet, hos 

15-20 % resten av 
livet 



Østrogenproduksjon	
o  østrogen produseres i 

granulosacellene i 
ovariene og øker ved 
follikkelmodning 

o  østradiol fra ovariene er 
det viktigste østrogen 

o  østron fra perifert vev, 
lever, nyre, androgener i 
binyrene og litt fra 
ovariene 
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Hormonendringer	

•  reduksjon i antall follikler,    Ø  
•  flere anovulatoriske sykler - progesteronsvikt 
•  ovariene mindre følsomme for FSH og LH 

•  FSH   LH   østradiol , inhibin  
•  FSH>LH 
•  færre sykliske variasjoner i østradiolverdiene 
•  androgenene i ovariene og binyrene produserer østron, 

progesteron og 17OH progesterone 
•  androstenedion, testosteron og DHEAS 
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Klimakteriske symptomer	

•  blødningsforstyrrelser og 
infertilitet   

•  psykiske forstyrrelser og 
søvnproblemer 

•  vasomotoriske plager  
•  urogenitale plager 
•  ledd- og muskelsmerter 
•  osteoporose 
•  kardiovaskulære 

sykdommer 
•  alzheimer 
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Blødningsforstyrrelser  

	  
•  fra 40 årsalder 
•  kortere syklus, blødning før og etter mens, 

ovulasjonsblødning 
•  varierende sykluslengde  
•  langvarige og kraftige blødninger (anovulatoriske) 
•  etter hvert sjeldnere blødninger (gj.snittlig 90 dagers 

intervall siste året før menopause)  
•  infertilitet (fertiliteten er slutt 10 år før menopause) 
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Vasomotoriske plager 
	•  Hetetokter 

•  Svettebyger 
•  Hjertebank 
•  Svimmelhet 

Bortfall av østrogener, ingen sammenheng  
mellom hetetoktene og svingningene i Ø.  
Skyldes svikt den interne termostat i hypothalamus  
pga østrogenmangel     
 
Differensialdiagnoser:  
•  høyt stoffskifte  
•  medikamentelt indusert (antidepressiva) 
•  Carcinoid/feokromocytom 

Sturdee DW, Climacteric 2001	
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Urogenitale plager 
	

•  tørrhet, sårhet og kløe i vulva og vagina 
•  smerter og tranghetsfølelse v/ samleie 
•  nedtrykksfølelse, trykk på blæren 
•  hyppig vannlating, nocturi 
•  økt tendens til urinveisinfeksjoner 
•  urinlekkasje 

Solstrand 2019 



Psykiske plager ? 	
•  irritabilitet   
•  følelsesmessig labilitet 
•  nedstemthet/gråtetokter 
•  tretthet, mangel på energi 
•  konsentrasjonsvansker,  
•  nedsatt verbal hukommelse 
•  søvnvansker  
•  nedsatt seksuell lyst 
 
Symptomene mye knyttet til sosiale forhold og tidligere psykiatrisk 
sykehistorie, ingen sikker sammenheng med menopause 

 

Ballinger CB, Br J Psychiatry 1990	Solstrand 2019 



Senplager	
•  ledd- og muskelsmerter  
•  tørr hud og slimhinner (øyne, 

munn, skjede) 
•  benskjørhet – raskt tap av 

bentetthet etter menopausen  
•  hjerte/karsykdommer – 20 år 

etter menopausen 
•  Alzheimer/demens ? - men 

RR 0,4 hvis HT>10 år 

Leblanc ES, JAMA 2001	Solstrand 2019 

50% av kvinner  
65-80 år vil få brudd 
 i rygg eller hofte	



Hvilke hormoner og 
hvordan tolke svarene?	

•  Hormonanalyser gir 
øyeblikksbilde!! 

•  Store variasjoner i årene 
før menopause 

•  FSH (>20IE/l =forhøyet) 
•  LH 
•  Østradiol 
•  Prøvene må gjentas 
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Hormonbehandling  
-historikk- 	

•  1930 - tallet :  Østradiol syntetisert av Bayer i Berlin 
•  1950 -1960 :   Østrogen monoterapi 
•  1970 - tallet :  Kombinert Ø+G (+T) - behandling.     

                 Lokalbehandling.  
•  1980 :             Nye, svakere prep. Transdermal behandling 
•  1990-tallet:     Økende hormonbruk, ca. 40 % av kvinner i    
                           aktuell situasjon – ”en pille for alt som er ille” 
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Er hormoner trygt??	

Dagbladet 2002	Solstrand 2019 



WHI-studien	
•  2002- Women´s Health Initiative 
•  Omfattet >27.000 presumptivt friske postmenopausale 

kvinner i alderen 50-79 år (63 år) i USA fulgt fra 1991 
•  Kvinnene ble randomisert til ekvint østrogen og MPA eller 

placebo 
•  Studien ble stoppet før tiden pga økt forekomst av 

hjertesykdom (HR 1,29) og brystkreft (HR 1,26) 
•  I tillegg økt forekomst av slag og lungeemboli, men 

redusert risiko for kolonkreft og hoftebrudd  
•  Ingen forskjell i dødelighet 

JAMA 2002	
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HERS I & II	
•  2002- Heart and Estrogen/progestin Replacement Study 
•  RCT studie hos kvinner med etablert koronarsykdom 
•  Så på effekten av ekvint østrogen sammen med 

kontinuerlig gestagentillegg (MPA) med henblikk på 
hjerte- og karsykelighet og død 

•  Ingen effekt av behandling, påviste en signifikant økning 
i koronare hendelser det første året 

•  Konklusjon: postmenopausal hormonsubstitusjon 
ikke skal brukes som sekundærprofylakse hos eldre 
kvinner med etablert koronarsykdom 

Hulley S, JAMA 1998	
Grady D, JAMA 2002	
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Svakheter ved studiene	
•  Gj.snitts alder ved inklusjon i begge studiene var over 60 

år 
o  WHI 63 ÅR (opptil 79 år) 30% >60 år 
o  HERS 66 år 
o  Primær målgruppe i klinisk praksis er 45-50 år gamle 

•  Kvinnene i studiene var allerede hjertesyke 
•  > 30 % var hypertonikere og adipøse (USA vs. Europa) 
•  Hormonsubstitusjon var i begge studier ekvint østrogen 

og MPA 
o  Ekvint østrogen ikke markedsført i Norge 
o  Ekvint østrogen øker triglyceridnivåene 
o  MPA annen risikoprofil enn NETA som brukes mest i Europa 
o  Transdermalt østradiol vil derimot redusere triglycerider 
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Har pendelen snudd??	
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Samlet nyNe-risiko vurdering	
•  WHI studiene viste at det er kombinasjonen østrogen og 

gestagen som øker risikoen for brystkreft 
•  Livmorkreft og ovarialkreft er ikke økt 
•  Koloncancer, diabetes  og alle typer brudd er redusert 
•  Økt risiko for slag, DVT /LE hvis peroral behandling. 

Risikoen synes ikke å være økt ved transdermal 
behandling 
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Hormonbehandling til flere?	
•  2002 -  170.000 
•  2016 -    50.000 
•  Nyere studier viser nå at kvinner som startet hormonterapi i 

50 årsalder overveiende har positive helseeffekter 
•  Studiene fra USA kan ikke overføres til europeiske forhold 
•  Så må man ikke glemme de positive virkningene HT har på 

livskvalitet, mindre hetetokter, bedre søvn og bedre seksualliv. 
•  Bruk av transdermal administrasjon og mikronisert 

progesteron kan trolig redusere risikoen for bivirkninger 
ytterligere 
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Eriksen, Moen og Iversen, Tidsskriftet 2018/3	
	



Praktisk 
klimakteriebehandling	

•  Individuell vurdering – risikofaktorer 
•  Kartlegg pasientens personlige holdning, frykt og 

forventninger 
•  Livsstilsendringer  (trening, vektreduksjon, røykeslutt,  

Yoga, tilskudd av kalk og D-vitamin) 

•  Hormoner – effektivt 
•  Naturprep. fytoøstrogener – dårlig dokumentert effekt 
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Når og hvor lenge?	
•  Start når symptomene blir plagsomme (ved menopause/

før 60) 
•  Gi laveste effektive dose så lenge det er nødvendig 
•  Årlig vurdering og forsøk på seponering etter 3-5 år for å 

vurdere behov 
•  Ulik risikovurdering for yngre og eldre kvinner  
•  Ingen restriksjoner på behandlingsvarighet  
•  30-80 % får residiv etter seponering 
•  Mammografi i henhold til programmet (2.hvert år) 

Solstrand 2019 
International Menopause Society (IMS) 2008 	



Praktiske aspekter	
•  Før oppstart 

 Gyn undersøkelse 
 Mammapalpasjon 
 BT-måling 

 
•  Oppfølging 
    (viktig for compliance) 
    Etter 2-4 mndr.: Vurdere 

effekt, bivirkninger, justere 
dose eller endre preparat. 
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Ulike behandlingsalternativ	
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Lokalbehandling av 
vaginale plager	

Kan brukes av nesten alle  
(ikke ved nyoppdaget brystkreft /kvinner på aromatasehemmere) 
Preparater: 
•  Vagifem vaginaltablett (østradiol 10μgram) 

o  1 års bruk av Vagifem tilsvarer kun 1,14 tabl Progynova 1 mg 

•  Ovesterin (østriol 1mg) vagitorier eller vaginalkrem  
•  Ovesterin (østriol 1 og 2 mg) tabletter - kan gi 

endometriehyperplasi og blødning 
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Hormonell behandling	
Behandling	 Preparat	 Østrogen 	 Gestagen	
Monoterapi	 Progynova tbl.	

	
Østradiol  1-2mg	
	

-	

Estradot plaster	 Østradiol  25-100µg	
	

-	

Lenze?o spray	 Østradiol 1,53 mg pr.d	
Syklisk	 Novofem tbl.	 Østradiol 1mg	 1 mg NETA	

Trisekvens tbl. 	 Østradiol 2mg	 1 mg NETA	
Sequidot plaster (I&II)	 Østradiol 50µg	 250µg NETA	

Kontinuerlig	 Eviana tbl.	 Østradiol 0.5mg	 0.1mg NETA	
Activelle  tbl.	 Østradiol 1mg	 0.5mg NETA	
Indivina  tbl.	 Østradiol 1-2mg	 2.5-5mg MPA	
Livial  tbl.	 Tibolone	
Estalis plaster	 Østradiol  50µg	 250µg NETA	
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•  GENERELLE REGIMER (basert på østradiol) 
 1. Østrogen monoterapi 
      For kvinner uten livmor og kvinner med                         

 hormonspiral 
     2. Kombinert østrogen + gestagen (NETA /MPA) 

      a) Syklisk (G>10d/mnd) – månedlig blødning 
      b) Kontinuerlig kombinert Ø+G – ingen blødning 

          c) Lang syklus (Ø kontinuerlig, G hver 3.-6. mnd i 12-14           
  dager)  

•  LOKALBEHANDLING (basert på østriol eller østradiol) 

Behandlingsregimer	
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Østrogen monoterapi 
hysterektomerte eller hormonspiral 

	 

•  Progynova tbl.1 og 2 mg 
•  Estradot plaster i forskjellige doseringer fra 25-100 

mikrogram/d tilsv. 1-4 mg østradiol pr os 
•  Lenzetto østradiolspray 1-2 dusj 
•  Hormonspiral ( Mirena eller Levosert) 

  
 
Fordeler med plaster:  
•  mindre risk for blodpropp (og brystkreft?)  
•  mindre økning av SHBG, dermed høyere nivå av fritt testosteron (libido) 
Ulempe med plaster:  
•  dyrere, hudirritasjon 
Ø-bivirkninger:  
•  kvalme, mastalgi, ødemer (forbigående) 
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Kombinasjonsbehandling 
syklisk til pre og perimenopausale	

•  rask symptomlindring, lite bivirkninger, svake 
regelmessige blødninger hos 80-90 % 

•  gestagenbivirkninger: depresjon, psykisk labilitet 
 
•  Novofem tabletter (1 mg Ø2 + NETA) 
•  Trisekvens  tabletter (2 mg Ø2 + NETA) 
•  Sequidot plaster (50 mikrogram Ø2 + NETA) 

•  P-piller er et alternativ for kvinner som fremdeles trenger 
prevensjon, for eksempel Qlaira med naturlig Ø2 og 
dienogest (antiandrogent) 
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Kombinasjonsbehandling 

kontinuerlig til postmenopausale 
	

•  Gis til postmenopausale som vil slippe blødninger.  
•  Anbefalt 1-2 år etter menopause. Gir sporblødninger hos 

30-40% første halvår   
•  Eviana (0,5 mg Ø2 + 0,1 mg NETA)  
•  Activelle (1 mg Ø2 + 0,5 mg NETA) 
•  Indivina (1 eller 2 mg Ø2 + 2,5 eller 5 mg MPA) 
•  Livial (Tibolon), 3 metabolitter med Ø-, P- og T-liknende 

effekt. Bedrer libido 
•  Estalis (50 ug Ø2 + NETA). Kan deles 
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 Lang syklus 
	•  Behandlingen passer for kvinner som får store 

bivirkninger av kontinuerlig gestagentilskudd, men gir 
usikker  endometriebeskyttelse.  

•  Endometriet bør overvåkes med ultralyd                    
(obs. hyperplasi/cancer!) 

•  Østrogen kontinuerlig (Progynova 1 eller 2 mg eller et 
østrogenplaster/spray)  

•  Gestagen (f.eks. Provera 10mg/d (Primolut 5mg/d) i 14 
dager hver 3. måned for å få avstøtt endometriet.  
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Kontraindikasjoner	
•  Kjent eller tidligere brystkreft og endometriekreft 
•  Østrogenavhengige tumores (f.eks endometriecancer) 
•  Unormal vaginalblødning 
•  Ubehandlet endometriehyperplasi 
•  Tidligere DVT, lungeemboli (VTE) 
•  Aktiv eller gjennomgått arteriell tromboembolisk sykdom 

(angina el. hjerteinfarkt) 
•  Aktiv leversykdom 
•  Porfyri 
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Hvis kontraindikasjoner 
mot østrogen	

•  SERMs – Evista, Duavee, Osphena, virker østrogent på 
skjelettet, samme risiko for tromboemboli som Ø 

•  Tibolon (Livial) har Ø, G, T effekt. Blødningsfritt 
alternativ, god effekt mot osteoporose, mindre på 
hetetokter, mindre brystømhet. Libido. 

•  Replens eller Repadina (hormonfrie) mot vaginal tørrhet 
•  Progestiner mot vasomotoriske plager; Progesterone 

krem 20-30 mg dgl. el. Provera 10 mg/d 
•  Clonidine (Catapresan 25-75 ug x 2) mot hetetokter 

; 	
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Østrogener	
Type	 Potens	 Bruksområde	 Gestagentillegg	

Naturlige	

Østriol	 Lavpotent ( 1:1)	 Urogenitale symptomer	 Nei	

Østradiol	 Middelspotent (1: 10)	 Klimakteriebehandling	
Osteoporosebehandling	

Ja ( unta? lavdose 
østradiol)	

Artifisielle	

Etinyløstradiol 	
(steroid)	

Høypotent ( 1:100)	 Peroral antikonsepsjon	

Dienøstrol 	
(non-steroid)	

Urogenitale symptomer	 Nei	

Østrogenliknen
de effekt	

SERM-Raloxifen	 Osteoporoseprofylakse	 Nei	

Tibolone	 Klimakteriebehandling	
Osteoporosebehandling	
	

Nei	
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Farmakokinetikk	

•  Absorpsjon 
o  avhenger av adm.form og biotilgjengelighet 

•  10% for østradiol ( høyere ved transkutan adm.-lavere doser kan brukes) 
•  45% for etinyløstradiol (lavere transformasjon) 

•  Metabolisme 
o  østradiol-østron-østriol 
o  halveringstid 14-16 t (26 t EØ) 
o  Røyking øker metabolismen og kan gi terapisvikt, plaster bedre 

•  Proteinbinding 
o  østradiol bindes til albumin og SHBG 
o  EØ bindes litt til albumin 
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Gestagener 
-medikamenter med progesteronelignende effekt-	

17-hydroksyprogesterone 
derivater	

19-nortestosterone derivater	

MPA	
	

NETA	 LNG	

CPA	
              Dienogest (hybrid)	
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Farmakokinetikk	

•  Absorpsjon 
o  MPA: dårlig/ variabel, høy dose, halv.tid 40-60t 
o  NETA: variabel, biotilgj. 60-65%, halv.tid 10t 
o  LNG: biotilgj. 85%, halv.tid 10-15t 
o  CPA: rask, halv.tid 0.8t og 2,3dager 
o  Dienogest: biotilgj. 90%, halv.tid 6-12t 

•  Metabolisme 
o  skjer i leveren 
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Interaksjoner	

•  Antiepileptika- økt metabolisering av Ø&G 
o  doseøkning 
o  transdermalt 

•  Perorale antidiabetika- Ø hemmer virkning 
•  Paracetamol- øker biotilgjengeligheten til Ø 
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Forsiktighetsregler	

•  Brystkreft risiko øker ved bruk og med 
behandlingsvarighet. Avtar etter avsluttet behandling. 
o  Kombinasjonsbehandling har lik eller høyere risiko enn monoterapi 

•  VTE, venøs tromboembolisme risiko øker x 2-3, høyest 
risiko første behandlingsår  
o  obs! tidligere VTE, familiærrisiko, BMI>30, SLE, trombofili 
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Androgen behandling	
•  I Norge er ingen testosteronpreparater godkjente for 

kvinner, men mannlige preparat brukes i lavere doser 
(Testogel 1 ml/d, Tostran gel ½-1 pumpetrykk daglig).  

•  Effekt ses etter 2-3 mndr. Måle s-testosteron før og 
under behandlingen! 

•  Plaster for kvinner (Intrinsa®, skiftes ukentlig) (fås på 
registreringsfritak)  

•  DHEA (De-Hydro-Epi-Androstendione) (fås på 
registreringsfritak)- 50mgx1 
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Effekter og bivirkninger  
av testosteron	

•  Minsker svette- og hetebyger der østrogen/gestagen har 
utilstrekkelig effekt 

•  Bedrer humør, energi, aktivitet og selvfølelse 
•  Bedrer seksuell lyst og tilfredsstillelse 
•  Anbefales til kvinner med kirurgisk menopause og 

kvinner med nedsatt libido og energi 

•  Ingen økt cancerrisk, usikker CVD-risk 
•  10-15% får økt dunet hårvekst på kinnene 
•  Frarådes ved CVD, leversykdom og Ø-avhengig cancer 
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Alternativ behandling	
•  Antidepressiva  
•  Gabapentin  (Neurontin, smertestillende- og 

epilepsimedisin) 
•  Naturlig progesteron (Uterogestan) 

o  200mg dgl i 10-14 dg el. 100mg i 25 dg 
o  reg. fritak 

•  DHEA for energi 
o  5-10mg  

•  Planteøstrogener/isoflavoner- Femarelle/Remifemin-  
•  Akupunktur 
•  Yoga, avspenning (bedrer søvnproblemer) 
•  Trening, kostomlegging 
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Kasuistikk I 
•  49 år gammel kvinne 
•  Hormonspiral i 4 år, ingen blødning 
•  Nå plagsomme hetetokter og dårlig søvn 
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Kasuistikk I 
•  49 år gammel kvinne 
•  Hormonspiral i 4 år, ingen blødning 
•  Nå plagsomme hetetokter og dårlig søvn 

•  Gi østrogentillegg 
o  Estradot plaster 
o  Progynova tabletter 
o  Lenzetto spray 
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Kasuistikk I 
•  49 år gammel kvinne 
•  Hormonspiral i 4 år, ingen blødning 
•  Nå plagsomme hetetokter og dårlig søvn 

•  Gi østrogentillegg 
o  Estradot plaster 
o  Progynova tabletter 
o  Lenzetto spray 

•  Gi gestagentillegg 
o  Provera syklisk 
o  Alternativt Trisekvens 

Solstrand 2019 



Anbefalinger 
NGF´s veileder	

•  Individuell behandling til kvinner med klimakterielle symptomer som 
hetetokter, nattesvette, nedstemthet, muskel-skjelettplager  

•  Lavest mulig dose mhp symptomfrihet og kombinasjon østrogen/
gestagen ved intakt uterus 

 
Vurdering av dokumentasjon 
•  Effekt på typiske symptomer og blødningsforstyrrelser: God  
•  Positiv effekt på surrogatparametre for kardiovaskulær sykdom og 

osteoporoserisiko: God  
•  Sekundæreffekter (CVD, frakturer, cancer). Stort antall 

epidemiologiske studier med tydelige tendenser til effekt  
•  Sekundærprofylakse ved koronarsykdom: Ingen effekt i en enkelt 

randomisert studie  
•  Overbevisende gunstig effekt i minst fem ikke-randomiserte studier  
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Anbefalt liNeratur	
•  Klimakteriehåndboken- Rud/ Haase Moen/ Seeberg, Gyldendal 2003 

•  AACE: American Association of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines for 
Clinical Practice for the Diagnosis and Treatment of Menopause. Endocrine 
Practice vol 12 No.3 May/June 2006 s315 – 337 

  
•  IMS (International Menopause Society) http://www.imsociety.org 

•  EMAS (European Menopause and Andropause Society) 
      http://www.emas-online.org/Pages/Home.aspx 
  
•  Gompel A, Rozenberg S, Barlow DH; EMAS board members.The EMAS 2008 

update on clinical recommendations on postmenopausal hormone replacement 
therapy. Maturitas. 2008;61:227-32.  

  
•  NAMS (North American Menopause Society) http://www.menopause.org 
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Takk for oppmerksomheten!	


