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Östrogenbehandling i kli-
makteriet minskar vasomotoris-
ka och urogenitala symtom och
har också visats ha positiva ef-
fekter genom att bland annat
minska risken för hjärt–kärl-
sjukdom och osteoporos. Be-
handlingen kan emellertid också
medföra en ökad risk för mam-
marcancer. Att döma av en
mindre enkätundersökning är
kunskaperna dåliga hos läkare
om indikationer och kontraindi-
kationer vad avser postklimak-
teriell östrogenbehandling.
Kvinnorna själva förefaller ha
större förtroende för barnmors-
kornas kunskaper i dessa sam-
manhang.

Klimakteriet medför för många
kvinnor vasomotoriska symtom och be-
svär från urogenitalsfären [1]. Risken
att drabbas av hjärt–kärlsjukdom och
osteoporos ökar också [1]. Östrogen-
substitution har visats ha positiva effek-
ter på de urogenitala och vasomotoriska
symtomen [1]. Dessutom har man i epi-
demiologiska studier kunnat påvisa att
östrogensubstitution  reducerar insjuk-
nande i hjärt–kärlsjukdom och osteopo-
rosorsakade frakturer [2]. Ett möjligt
problem med östrogenbehandlingen

har varit den ökade risken för endome-
triecancer och mammarcancer som
setts vid långtidsbehandling med s k
medelpotenta östrogenpreparat (östra-
diol eller konjugerade östrogener) [2].
Efter tio års behandling anses, enligt
räkneexempel, den totala livstidsrisken
att få mammarcancer öka från 7 till 9
procent fram till 75 års ålder.

Osäkert om total effekt
Riskökningen kvarstår eller är even-

tuellt större med kombinationsbehand-
ling av östrogen och gestagen [3]. Risk-
ökningen för endometriecancer kan eli-
mineras genom att östrogenbehandling-
en kombineras med  gestagen [4]. Den-
na kombinationsterapi rekommenderas
i Sverige numera till alla icke hysterek-
tomerade kvinnor som erhåller hormo-
nell substitutionsbehandling i klimakte-
riet. Eftersom östrogenets positiva ef-
fekter ännu ej undersökts i prospektiva
randomiserade studier och långtidsbe-
handling kan ge ökad risk för bröstcan-
cer har många läkare varit osäkra om de
totala effekterna av substitutionsbe-
handling. Detta har medfört att många
kvinnor som skulle ha nytta av substitu-
tionsbehandling, framförallt kortare
tids behandling  på grund av subjektiva
symtom, men även långtidsbehandling
för prevention av hjärt–kärlsjukdom
och osteoporos, ej fått den information
som skulle möjliggöra eget beslut om
behandling.

Den nedan redovisade studien är en
förberedande undersökning till en stör-
re undersökning, om läkares kunskaper
om och attityder till hormonterapi i kli-
makteriet, som startats tillsammans
med SBU (Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering).

Avsikten med denna enkätstudie var
att få en uppfattning om de kunskaper
och attityder läkare och kvinnor har till
östrogenbehandling för att därmed kun-
na optimera frågorna i den större under-
sökningen och få ökad kunskap om på
vilket sätt man kan förbättra omhänder-
tagandet av kvinnor vid och efter meno-
paus avseende östrogensubstitution.
Med hormonbehandling avser vi fort-
sättningsvis substitution med östrogen
eller kombination av östrogen och ges-
tagen.

Material och metoder
Två olika brevenkäter med frågor

om kunskaper och attityder till hormon-
behandling vid klimakteriet skickades
under hösten 1995 ut till allmänläkare
och valda kvinnor. Från öppenvårdsma-
trikeln 1995 för läkare utvaldes slump-
vis (var 20:e allmänläkare i bokstavs-
ordning) 40 allmänläkare. Per telefon
tillfrågades de om de ville besvara en
enkät på knappt 40 frågor. Trettiotvå
(80 procent) allmänläkare accepterade
att delta och till dessa skickades enkä-
ten som besvarades av 29 (90 procent)
varav 16 kvinnliga och 13 manliga lä-
kare. Ingen påminnelse skickades ut.

De svarandes åldrar varierade mel-
lan 37 och 63 år och antalet år de varit
specialistkompetenta i allmänmedicin
respektive arbetat inom specialiteten
framgår av Tabell I. Till 70 kvinnor som
rekryterades via vänner, bekanta och
från kollegers (allmänläkares) vanliga
mottagningsverksamhet skickades en
enkät med omkring 75 frågor. Femtio-
nio (84 procent) kvinnor besvarade en-
käten, ingen påminnelse skickades ut.
Kvinnornas åldersfördelning framgår
av Tabell II. Frågesvaren har bearbetats
i dataprogrammet Quest. Eftersom ma-
terialet är litet har vi avstått från att göra
statistiska analyser.

RESULTAT
I de fall vi ansett det vara av vikt att

exakt redovisa hur frågorna ställts har vi
angett ordalydelsen inom citationsteck-
en i resultatredovisningen. 

Allmänläkare
Majoriteten av de 29 allmänläkarna

har ordinerat hormonbehandling någon
gång, men ingen mer än 5 ggr/månad.
På frågan »känner du dig tillräckligt in-
formerad om östrogenbehandling vid
andra tillstånd än klimakteriella bort-
fallsbesvär?» svarade 83 procent att de
ansåg sig tillräckligt informerade. Ing-
en av de kvinnliga doktorerna är tvek-
sam till hormonbehandling för egen del.
På frågan »vilka anser du de absoluta
kontraindikationerna vara?» har de fles-
ta läkarna ansett att bröst- och endome-
triecancer är absoluta kontraindikatio-
ner till hormonbehandling. En fjärdedel
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av läkarna nämner också cancersjukdo-
mar över huvud taget som kontraindi-
kation eller biverkning. En tredjedel tar
upp tromboembolisk sjukdom som bi-
verkning eller kontraindikation.

Hypertoni, rökning, diabetes eller
hjärtinsufficiens är för 1/3 av allmänlä-
karna kontraindikationer. På frågan
»kan du tänka tänka dig att skriva ut öst-
rogen vid nedanstående tillstånd som
enda indikation?» är mer än hälften av
läkarna tveksamma eller har ingen upp-
fattning om hormonbehandling vid de-
mens, ledvärk, diabetes, glukokorti-
koidbehandling, hjärt–kärlsjukdom
samt nedstämdhet. De flesta läkarna
kan tänka sig hormonbehandling vid
sköra slemhinnor i underlivet, recidive-
rande urinvägsinfektioner, urininkonti-
nens samt försämrat sexualliv.

Kvinnor
Av de 59 (84 procent) kvinnor som

besvarat enkäten hade knappt hälften
använt östrogen någon gång. Tjugo
stycken hade pågående behandling. Av
dessa var det bara tre som använde ös-
triolpreparat. Ingen av de senare var
yngre än 69 år. Kvinnor uppger många
olika symtom förutom klassiska kli-
makteriebesvär som anledning till att de
själva startat med hormonterapi. Hu-
mörsvängning, håglöshet, ledbesvär,
ångest, sömnproblem samt hjärtklapp-
ning var de vanligaste orsakerna.

De flesta kvinnorna med pågående
hormonbehandling var nöjda med ef-
fekten. För en 50-årig kvinna är risken
att dö i hjärt–kärlsjukdom 31 procent,
risken att dö i bröstcancer 3 procent
samt risken att avlida i endometriecan-
cer 0,3 procent [2]. På frågan »känner
du till vad den vanligaste dödsorsaken
bland kvinnor är?» uppgav kvinnorna
att de tror att den vanligaste dödsorsa-
ken är bröstcancer (34 procent), hjärtin-
farkt och hjärnblödning (22 procent)
samt livmodercancer (10 procent).

Obekanta ordinationer
Mer än 70 procent av kvinnorna kän-

ner inte till att östrogen kan ordineras
vid följande tillstånd: hjärt–kärlsjukdo-
mar, urinvägsinfektioner, försämrat
sexualliv och vid nedstämdhet. När
kvinnorna fick frågan »kan du tänka dig
att ta östrogen mindre än ett år, mindre
än 5 år eller mellan 10–30 år?» uppgav

mer än hälften av de tillfrågade kvin-
norna att de kan tänka sig hormonbe-
handling för egen del upp till fem år. 20
procent av dem som passerat klimakte-
riet ansåg sig inte ha haft några besvär,
medan 20 procent var negativa till hor-
monbehandling i klimakteriet över hu-
vud taget.

Utan att indikationen för behand-
lingen angavs i frågan »jag tycker alla
kvinnor som så önskar ska få prova hor-
monbehandling efter adekvat informa-
tion om risker och nytta», svarade näs-
tan alla kvinnor jakande. Kvinnorna,
oberoende av ålder, tycker inte det är
någon skillnad om en kvinnlig eller
manlig doktor ordinerar östrogen. En-
dast 38 procent av kvinnorna tror att all-
mänläkaren har tillräckliga kunskaper
om hormonbehandling medan 56 pro-
cent av kvinnorna tror att barnmorskan
har tillräckliga kunskaper. 74 procent
av kvinnorna tror att gynekologer har
tillräckliga kunskaper om hormonbe-
handling. Kvinnor får sin information
om hormonbehandling främst från
massmedia (53 procent). Därefter från
sina vänner (44 procent) och från sina
läkare (39 procent).

Olika uppfattningar 
bland kvinnor och allmänläkare
Det finns en ambivalens bland kvin-

norna och deltagande allmänläkare vad
gäller attityden till hormonterapi i kli-
makteriet. 42 procent av kvinnorna
tycker att »klimakteriet är en naturlig
del av livet som man inte ska störa». Av
läkarna tror 65 procent att kvinnorna
tycker så, och bland läkarna själva är det
25 procent som har den uppfattningen.
Samtidigt håller 75 procent av kvinnor-
na och 79 procent av läkarna med om att
»östrogenbrist liksom all annan hor-
monbrist skall behandlas».

89 procent av läkarna tror att »kvin-

norna känner sorg på grund av att de
kommit i klimakteriet». Bland kvinnor-
na är det bara 30 procent som tycker så.
Nästan hälften av kvinnorna upplever
klimakteriet som en befrielse. Bland lä-
karna är det endast 27 procent som tror
att kvinnorna känner så. Kvinnor och
läkare är i stor omfattning överens om
att doktorn inte ensam ska fatta beslut
om hormonell behandling. Dock finns
en tendens att ju äldre kvinnan är, desto
mer önskar hon att doktorn ensam be-
slutar om östrogenbehandling.

DISKUSSION
Av vår enkät hösten 1995 framgår att

både allmänläkares och kvinnors kun-
skaper om hormonbehandling i och ef-
ter menopaus är osäkra. De flesta läkar-
na vet att en tidigare endometriecancer
samt bröstcancer oftast är kontraindika-
tioner för hormonbehandling också vid
gestagentillägg samt att det kan finnas
en ökad risk för bröstcancer även vid
kombinationsbehandling under lång
tid. Allmänläkare anger, förutom endo-
metrie- och bröstcancer, tromboembo-
lisk sjukdom, hjärt–kärlsjukdom, dia-
betes samt cancersjukdom »över huvud
taget» som biverkningar eller kontrain-
dikationer.

Vad gäller p-piller anses risken för
trombos med den andra generationens
p-piller öka 3–7 gånger jämfört med
den för obehandlade kvinnor. För tredje
generationens p-piller tycks risken öka
till det dubbla jämfört med andra gene-
rationens p-piller [5]. Tidigare har det
inte funnits studier som visat att östro-
gen–gestagenterapi i klimakteriet ökar
trombosrisken [6]. 

Lungemboli och djup ventrombos
Nyligen publicerade studier talar för

att risken för djup ventrombos kan vara
3–4 gånger ökad vid nyss påbörjad hor-
monbehandling i klimakteriet [7]. Ris-
ken för lungemboli kan vara fördubblad
[8]. I absoluta tal innebär detta att risken
att få djup ventrombos ökar från 11 till
27 fall bland 100 000 behandlade kvin-
nor per år. Riskökningen i absoluta tal
för lungemboli är 5 ytterligare fall bland
100 000 hormonbehandlade kvinnor
per år.

Det finns  flera epidemiologiska stu-
dier som visat en 30–50-procentig re-
duktion av morbiditet och mortalitet i
kardiovaskulära sjukdomar hos post-
menopausala kvinnor som behandlats
med östrogen eller östrogen–gestagen
[2, 9, 12]. Man har kritiserat dessa stu-
dier på grund av selektionen av kvinnor
med avseende på störfaktorer (mest
vita, relativt välutbildade etc).

Information och rekommendationer
om östrogenbehandling i klimakteriet
finns utgivna i såväl Sverige [1] som
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▲

Tabell I. Antal år som de enkätsvarande läkarna varit specialister i allmänmedicin respektive
arbetat inom specialiteten (n=29).

Specialist i allmänmedicin Arbetat som allmänläkare
Antal år (andel i procent) Antal år (andel i procent)

<5 38 <5 28
5–15 34 5–15 44
>15 28 >15 28

Tabell II. Åldersfördelningen på de enkätsva-
rande kvinnorna (n = 59).

Ålder (år) Antal

45–49 12
50–54 19
55–59 8
60–64 5
65–69 8
70–74 7



ANNONS



USA [10]. Att döma av våra undersök-
ningsresultat torde informationen ej ha
nått ut till allmänläkarna. I detta sam-
manhang kan också nämnas att varken
kvinnorna eller läkarna tycks vara med-
vetna om de rekommendationer som
gäller vid långvarig glukokortikoidbe-
handling. Hormonbehandling bör över-
vägas hos alla postmenopausala kvin-
nor som behandlas med glukokortikoid
mer än två till tre veckor [11]. Invärtes-
medicinare, reumatologer, ortopeder
och onkologer samt inte minst allmän-
läkarna berörs i stor utsträckning idag
av denna möjliga terapi. Ett stort behov
av utbildning vad gäller hormonbe-
handling under klimakteriet synes där-
för föreligga. 

Bristande kunskaper
Kvinnornas kunskaper inom områ-

det är också dåliga, så trodde t ex de
flesta att den ledande dödsorsaken var
bröstcancer. Att hjärt–kärlsjukdomar i
mycket större utsträckning än bröstcan-
cer är dödsorsak bland kvinnor tycktes
vara okänt för nästan 80 procent av
kvinnorna. Ca 50 procent av de tillfrå-
gade kvinnorna kunde tänka sig hor-
monbehandling för egen del medan
samtliga kvinnliga läkare kunde tänka
sig sådan behandling för egen del.

De kvinnliga läkarnas positiva atti-
tyd till hormonbehandling för egen del
skulle kunna avspegla en viss förståelse
för vad klimakteriet kan innebära. Å an-
dra sidan kan den också vara ett uttryck
för den positiva erfarenhet kvinnliga lä-
kare samlat på sig vad gäller hormonbe-
handling som man önskar dra fördel av
själv. Kvinnorna tvivlar mer på allmän-
läkarnas kunskaper än på barnmorskor-
nas vad gäller hormonterapi i klimakte-
riet, vilket ytterligare pekar på vikten av
att insatser görs för att öka läkarnas
kunskaper och därmed öka kvinnornas
förtroende för läkarna.

Sammanfattning
I denna studie framkommer att vissa

kunskaper hos såväl läkare som kvinnor
om frågor kring menopaus och hor-
monsubstitution är bristfälliga samt att
attityderna till hormonbehandling är
olika bland kvinnor och läkare. Kun-
skaperna behöver ökas bland allmänlä-
karna och sannolikt i hela läkarkåren för
att de kvinnor som enligt nuvarande
riktlinjer bör behandlas med östrogen
skall komma i åtnjutande av sådan be-
handling, framförallt vad gäller sym-
tomlindring.

Ett sätt att öka och sprida kunskaper-
na om östrogenbehandling i klimakteri-
et är att hålla så kallade konsensuskon-
ferenser inom området. En sådan kon-
ferens anordnades i november 1996 av
MFR och Spri, där bland annat de se-
naste studierna om risken för trombo-

embolisk sjukdom i samband med hor-
monbehandling diskuterades.

Ytterligare information om läkarnas
kunskaper och attityder behövs dock
för att man skall kunna göra riktade ut-
bildningsinsatser. I samarbete med
SBU genomför vi därför, för närvaran-
de, en stor enkätstudie för att undersöka
gynekologers, allmänläkares och invär-
tesmedicinares kunskaper och attityder
till problemen vid menopaus och östro-
genbehandling postklimakteriellt.
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Läkartidningens
serie 1990–1992

i särtryck

När konsensus saknas om
hur läkaren bör behandla,
spelar den beprövade erfa-
renheten stor roll. Det 48-sidi-
ga häftet innehåller 32 korta,
praktiskt inriktade artiklar
med anknytning till vårdens
vardag och vänder sig till alla
kliniskt verksamma läkare.
Förutom diagnostik med tera-
pi speglas goda exempel på
prevention, ledningsfrågor
och administration.
Pris 55 kr. Vid 11–50 ex 50 kr,
vid högre upplagor 47 kr/ex.
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