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Det finns inget vetenskapligt
underlag för att rekommendera
hormonbehandling i förebyg-
gande syfte till symtomfria kvin-
nor efter menopaus, fastslår
Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU) i en ny rap-
port, »Behandling med östro-
gen» (SBU-rapport nr 131).
Man understryker att det finns
många fördelar men också
nackdelar med östrogenbehand-
ling och att kvinnan själv, efter
noggrann information, måste ta
ställning till behandling eller
inte. Det finns många kunskaps-
luckor på området, och ytterli-
gare studier krävs.

SBU drar också en rad andra slutsat-
ser av sin kritiska granskning av fak-
taunderlaget:

– Behandling med medelpotenta
östrogenpreparat har god effekt på kli-
makteriella besvär i form av blodvall-
ningar och svettningar.

– Behandling med östrogen har god
effekt på symtom från slida och urinvä-
gar. I detta sammanhang räcker det med
lågpotenta preparat.

– Kvinnor med tidig spontan meno-
paus eller när äggstockarna tagits bort i
ett tidigt skede bör erbjudas östrogen-
behandling.

– Kvinnor med ökad risk för ben-
skörhet bör informeras om möjligheten
till hormonell behandling.

– Studier pågår om östrogenbehand-
ling utan risk kan ges till kvinnor som
behandlats för bröstcancer eller cancer i
livmoderslemhinnan.

SBU ger följande sammanfattande
bedömning av effekterna och riskerna
vid behandling med östrogen.

Behandling med
östrogen vid symtom
Vid klimakteriella symtom har kont-

rollerade studier visat att olika former
av östrogen, med eller utan samtidig
tillförsel av progesteron, har god sym-
tomatisk effekt och medför omedelbar
lindring av besvären. Dessa varar i de
flesta fall några år, ibland upp till tio år.

Vid urogenitala symtom ger behand-
ling med låga doser östrogen god effekt
på symtom från slida eller urinvägar.
Behandlingen kan ges lokalt. Den före-

faller även minska risken för upprepade
urinvägsinfektioner. Behandlingen är
också motiverad vid andra symtom från
urinvägarna, t ex täta trängningar, och
vid trängnings- och blandinkontinens.
Värdet av östrogenbehandling vid an-
strängningsinkontinens är dock inte till-
räckligt visat.

Det vetenskapliga underlaget är mer
begränsat vad avser behandling av sym-
tom från urinvägarna än i fråga om ef-
fekterna på symtom från slidan.

Östrogenbehandling vid klimakteri-
ella symtom och vid urogenitalt östro-
genbristsyndrom ges enbart till kvinnor
med besvär och inte i förebyggande syf-
te.

Behandling för att
förebygga hjärtsjukdom
Flera undersökningar har försökt be-

döma vikten av östrogenbehandling för
att förhindra hjärtattacker. Flertalet av-
ser grupper av kvinnor som uppgett att
de under en tid efter menopaus tagit öst-
rogenpreparat regelbundet. Dessa har
jämförts med liknande grupper som inte
behandlats med östrogen. I flertalet av
dessa studier har de grupper som tagit
östrogen haft mindre frekvens av hjärt-
attacker och lägre dödlighet i hjärtsjuk-
dom än kontrollgrupperna.

Flertalet av dessa studier har emel-
lertid betydande vetenskapliga kvali-
tetsproblem. En del är retrospektiva,
dvs man har i efterhand undersökt huru-
vida kvinnorna tagit östrogenpreparat.
Det är ofta oklart vilka doser eller pre-
parat det varit fråga om. Flera av de pro-
spektiva undersökningarna saknar lika-
ledes beskrivning av doser eller form av
östrogen, liksom hur länge behandling-
en pågått. Många av de grupper som in-
tervjuats är äldre kvinnor i pensionärs-
byar i Kalifornien. De utgör därmed ett
befolkningsurval vars sjuklighet på
många sätt skiljer sig från den kvinnli-
ga befolkningens i allmänhet.

Även de studier som relaterat till för-
ändringar i hjärtats kranskärl som de av-
bildas vid röntgenundersökning med
kontrast, lider av betydande brister.
Detta gäller såväl tolkningen av rönt-
genbilderna som hur patienterna valts
ut. Beskrivningen av hur hormonprepa-
ratet tillförts, doser och behandlingstid
är också bristfällig.

Vid en sammantagen bedömning av
samtliga dessa undersökningar kan man
dra slutsatsen att tillförsel av östrogen
ger en viss skyddande effekt mot såda-

na kärlförändringar som leder till hjärt-
infarkt. Det är dock omöjligt att på nu-
varande underlag kvantifiera hur stor
denna gynnsamma effekt är.

Kvinnor, som genomgått menopaus
på grund av att äggstockarna avlägsnats
kirurgiskt, drabbas av en förhöjd risk
för kranskärlssjuklighet. Denna risk
förstärks, om ingreppet görs vid yngre
åldrar. För dessa kvinnor är det mycket
angeläget med östrogenbehandling.

De studier som försökt bedöma den
förebyggande effekten på slaganfall har
inte visat någon sådan effekt.

Behandling för att
förebygga osteoporos
Östrogenbehandling som påbörjats

tidigt efter menopaus kan leda till att
benmassan bibehålls under flera år. I
kontrollerade undersökningar har man
bevisat att sådan behandling även hos
äldre kvinnor – upp till cirka 75 års ål-
der – har denna positiva effekt.

I fråga om en eventuell förebyggan-
de effekt på benbrott vid måttliga på-
frestning föreligger endast enstaka, re-
lativt kortvariga prospektiva studier.
Behandling med östrogen i medelhög
dos minskar risken för alla slags ben-
brott. Om östrogenbehandlingen av nå-
got skäl avbryts, förefaller dess verkan
på skelettet dock att minska relativt
snabbt.

Hittills har inte några studier genom-
förts av effekten av östrogenbehandling
i de äldsta åldrarna. Medianåldern för
höftfraktur hos kvinnor är strax över 80
år. Även om benvävnaden skulle reage-
ra på likartat sätt i dessa åldrar som i
yngre, kan det tänkas att övriga effek-
tern och biverkningar kan vara annor-
lunda. Bland annat spelar det roll hur
väl individerna följer givna ordinatio-
ner.

Tillgängliga östrogenpreparat
Östrogenpreparat förekommer i fle-

ra former och styrkor. Tillförsel i låg
dos – eller av mindre verksamma prepa-
rat – är tillräcklig vid behandling av
symtom från slida och urinvägar. Den-
na låga dos ger emellertid inte någon ef-
fekt på hjärta, kärlsystem eller skelett.
Den ger inte heller några effekter på
ämnesomsättningen. För att nå effekt på
skelett, hjärta eller kärlsystem måste en
högre dos, eller mer verksamma prepa-
rat, tillföras.

Östriol är ett lågpotent östrogenpre-
parat. Det ges ofta vid symtom från sli-

SBU-rapport blottar kunskapsluckor

Nej till allmän prevention
med östrogen efter menopaus



da eller urinvägar. Vanligast i Sverige
för behandling av klimakteriella besvär
är östradiol, som är ett medelpotent, na-
turligt östrogenpreparat.

Vanligen har östrogen hittills givits i
form av tabletter, men det kan också ges
i form av plåster eller lokalt i slidan.
Dessa senare former är mer direktver-
kande och ger väsentligt lägre påverkan
på levern, vilket minskar risken för bi-
verkningar.

För att motverka risken för cancer i
livmoderslemhinnan måste östrogen
vid längre tids tillförsel kombineras
med tillägg av gestagen. Kombinatio-
nen östrogen och gestagen kan medföra
underlivsblödningar och biverkningar i
form av känsla av spänning i brösten el-
ler förändringar av humöret. Detta kan
bidra till att kvinnan inte tar medlet som
det är ordinerat – dvs leda till en mins-
kad följsamhet.

Risker med
östrogenbehandling
Bröstkörteln och endometriet påver-

kas av könshormoner. Tillväxt, mognad
och funktion regleras i huvudsak hor-
monellt, främst av östrogen och proges-
teron. Östrogenbehandlingens eventu-
ella bieffekt på risken för cancer i bröst
och livmoder har därför undersökts.

De epidemiologiska undersökningar
som gjorts av risken för bröstcancer vid
hormonbehandling under övergångsål-
dern har givit motstridiga resultat. Den
kritiska granskningen av studierna visar
att östrogenbehandling efter menopaus
ökar risken för bröstcancer först efter
många års behandling – mer än sex till
tio år. Risken ökar med behandlingsti-
dens längd, men den blir aldrig särskilt
hög. Sambandet mellan bröstcancer
och östrogenbehandling synes vara
högst vid i tiden näraliggande eller på-
gående behandling. Tillägg av gestagen
tycks inte påverka risknivån.

Vissa studier visar, att de cancerfor-
mer som uppträder efter östrogenbe-
handling har ett gynnsammare natural-
förlopp än de tumörer som uppträder
utan samband med hormonbehandling.

Flera former av östrogenpreparat ger
ökad risk för cancer i livmoderslemhin-
nan, om de ges utan gestagentillägg.
Dosen östrogen och hur länge behand-
lingen pågått bestämmer hur stor risken
är. Först efter två till fyra års behandling
ökar risken märkbart. Därefter ökar den
successivt upp till en cirka tiofaldig ök-
ning efter tio års behandling. Risken för
cancer i livmoderslemhinnan minskar
efter det att behandlingen upphört, men
en viss riskökning tycks kvarstå även på
längre sikt.

Den ökade risken för cancer tycks
endast föreligga när behandling ges en-
bart med östrogen. Tillägg av gestagen
motverkar tillväxten av slemhinnan i

livmodern och minskar eller motverkar
risken för cancer.

Andra negativa effekter
Den behandling med höga doser el-

ler högpotenta östrogener som tidigare
skett – bland annat i form av p-piller –
medförde ökad risk för komplikationer
från hjärta eller blodkärl. På grund av
denna erfarenhet är det möjligt, att
många kvinnor med klimakteriesym-
tom eller besvär från urinvägar eller sli-
da efter menopaus inte erbjudits, eller
inte velat ha, behandling med östrogen.
Den vetenskapliga dokumentationen
ger inte stöd för att det skulle vara mo-
tiverat med sådan restriktivitet, när det
gäller tillförsel av måttliga eller låga do-
ser.

Det finns inte heller belägg för att
kvinnor med kärlsjukdom – exempelvis
angina pectoris eller genomgången
hjärtinfarkt – skulle försämras vid öst-
rogenbehandling i de doser som nu re-
kommenderas. Det finns vissa data som
antyder en positiv effekt av östrogen
även i dessa situationer. Dessa data be-
höver dock ytterligare valideras. Först
när nu pågående sekundärpreventiva
studier avslutats, blir det möjligt att dra
mer säkra slutsatser.

Följsamhet till behandlingen
Viktigt vid bedömning av effekter av

behandling med östrogen är hur patien-
terna följer givna ordinationer. Tyvärr
är följsamheten vid östrogenbehandling
efter menopaus mycket dåligt studerad.

Det är därför svårt att dra säkra slut-
satser om hur villiga symtomfria kvin-
nor är att fortsätta en behandling under
många år, även om denna är förhållan-
devis fri från subjektiva biverkningar.
Det är viktigt att sådana studier genom-
förs, särskilt vad avser kombinationsbe-
handling östrogen/gestagen.

Hälsoekonomi
Den vetenskapliga litteraturen ger

inga klara slutsatser rörande kost-
nad–nytta-effekt av östrogenbehand-
ling efter menopaus. Kostnaden är
emellertid idag måttlig. Även vid rela-
tivt små effekter torde behandling av
besvären vara kostnadseffektiv. Nyare
och mer komplicerade sätt för behand-
ling, liksom nya varianter av läkemedel
med östrogeneffekt, bör dock studeras i
avsikt att bedöma kostnad–nytta-effek-
ten, i synnerhet som dessa preparat tro-
ligen kommer att bli dyrare i använd-
ning. •
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REHABI-
LITERING

Rehabilitering betyder i
vanligt språkbruk återan-
passning till ett normalt liv.
Ofta används dock be-
greppet i den snävare be-
tydelsen återanpassning
till yrkeslivet.
Det finns ingen skarp
gräns mellan att behandla
och rehabilitera. Allt kli-
niskt arbete syftar ytterst
till att främja ett normalt
och självständigt liv.
En rad olika aspekter på
rehabilitering i vid bemär-
kelse redovisades i Läkar-
tidningen under 1993–
1994. De 27 artiklarna har
nu samlats i ett 96-sidigt
häfte med färgomslag.
Det kan beställas med ku-
pongen nedan.
Pris 85 kronor. Vid 11–50
ex 77 kronor, vid högre
upplagor 73 kronor/exem-
plar.

Särtryck av en serie i
Läkartidningen 1993–94
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