
Många kvinnor i västvärlden väljer
idag att senarelägga sin familjebildning
för att kunna satsa på utbildning och yr-
keskarriär, och andelen kvinnor som fö-
der få barn blir allt större. I Sverige är
denna trend uttalad. Mellan 1980 och
1990 ökade andelen »förstagångsmöd-
rar» i åldern 30–34 år från 15,6/1 000
kvinnor till 28,7/1 000. Förstagångs-
moderns medianålder har ökat från 23,9
år (1974) till 27,3 (1996) [1]. 

Mönstret att senarelägga tidpunkten
för att föda barn finns i många länder. I

USA ökade t ex andelen förstagångs-
gravida i åldersgruppen 35–39 år från
1,9/1 000 kvinnor (1975) till 4,7/1 000
(1986) [2]. 

De senaste åren har man kunnat se en
ökning av antalet gravida i åldrar över
40 som ett uttryck för en tendens att se-
narelägga barnafödandet. Även om
kvinnor över 40 står för endast en myc-
ket liten andel av det totala antalet gra-
viditeter är frekvensen aborter per känd
graviditet högre i denna åldersgrupp än
hos yngre kvinnor (Tabell I). Detta
skulle kunna tala för att många kvinnor
över 40 år oftast vill undvika att bli gra-
vida. 

Dessa förändringar i familjebild-
ningsmönstret ställer krav på informa-
tion, rådgivning, medicinsk vård och
behandling inför planerade graviditeter.
Kravet på bra preventivmedelsrådgiv-
ning är stort under den långa del av den
reproduktiva perioden då man inte vill
få barn. 

Fruktsamheten 
i relation till kvinnans ålder
Det föds ytterst få barn i Sverige till

kvinnor över 45 år (ca 0,06 procent av
alla födda), och kvinnor i denna ålder
bidrar i mycket liten omfattning till
abortstatistiken (Tabell I). Antalet
spontana missfall bland kvinnor över

45 är dock inte känt och därför vet man
inte det totala antalet graviditeter. Där-
emot rådfrågas gynekologer och barn-
morskor ofta av kvinnor i denna ålder
om säkra preventivmetoder. 

För att kunna realistiskt bedöma be-
hovet av preventivmedel i olika åldrar
måste man känna till den naturliga fe-
kunditeten, dvs förmågan att bli gravid
och föda barn. För att studera den natur-
liga fekunditeten har man undersökt po-
pulationer som av religiösa eller socia-
la skäl aldrig tillämpar preventivmeto-
der och där det alltid finns en önskan om
barn. 

En klassisk studie undersökte fertili-
tetsmönstret hos Hutteritkvinnor [3].
Hutteriterna är en sekt som inte begrän-
sar barnafödandet och som därför är
lämplig som studiepopulation. Medel-
åldern hos dem för sista graviditet var
41 år, och det var en tydlig nedgång i fe-
kunditet med stigande ålder hos kvin-
nan. Andra studier av s k naturliga po-
pulationer visar liknande resultat [4].
Fekunditeten minskar således med sti-
gande ålder, men frågan kvarstår när
denna nedgång egentligen startar och
hur snabb den är [5].

Man har tidigare ibland antagit att
kvinnors sexuella lust minskar med
åren, särskilt under tiden runt meno-
paus, samt att detta skulle kunna bidra
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till de med stigande ålder sjunkande fö-
delsetalen. Dock finns det studier som
pekar på motsatsen, dvs att äldre kvin-
nor inte upplever nedgång i vare sig lust
eller tillfredsställelse. 

I en amerikansk studie kunde man
visa att det inte fanns någon nedgång i
coitusfrekvens omkring tidpunkten för
menopaus. Man fann heller ingen tydlig
koppling mellan hormonnivåer sexuell
aktivitet, och ålder, utom hos kvinnor
med särskilt låga östrogennivåer, där
man fann en större andel kvinnor som
rapporterade en mindre frekvent sexu-
ell aktivitet [5].

Även resultaten av assisterad 
befruktning kan visa fekunditet
Ett sätt att undersöka fekunditet utan

att behöva ta hänsyn till sexuellt beteen-
de är att studera resultaten av assisterad
befruktning. Edvinsson och medarbeta-
re [7] redovisade resultatet från givarin-
seminationsverksamheten i Göteborg
mellan åren 1965 och 1985, då 928 par
behandlades på grund av manlig infer-
tilitet. 

Den kumulativa konceptionsfre-
kvensen hos kvinnor i olika åldersgrup-
per jämfördes (Figur 1). 

Det fanns ingen signifikant skillnad
i konceptionsfrekvens hos kvinnor ≤25
år, 26–30 år och 31–35 år. Däremot

fanns en signifikant lägre konceptions-
frekvens hos kvinnor ≥36 år än hos
kvinnor ≤25 år (P<0,001) och kvinnor
26–35 år (P<0,01).

En ofta refererad studie, som utför-
des vid olika franska centra för inferti-
litetsforskning, studerade resultatet av
artificiell insemination med donerad
sperma på över 2000 kvinnor, indelade
i fyra åldersgrupper [8]. Man kunde
visa att nedgången i fekunditet är tydlig
redan efter 30 års ålder, och markant ef-
ter 35 års ålder. Ett stort material finns i
det franska nationella IVF-registret, där
man vid en genomgång av statistik om-
fattande fem år (1986–1990) och inklu-
derande fler än 76000 cykler fann en
tydlig nedgång i graviditetsfrekvens ef-
ter 38 års ålder [8]. 

I en genomgång av tillgängliga data,
både historiska och nutida, konstaterar
Menken och medarbetare [9] att fekun-
diteten minskar hos kvinnan från 20-
årsåldern till slutet av 30-årsåldern i en
långsam, jämn takt, och att den föränd-
ras drastiskt då kvinnan är omkring 40
år, då infertilitet och infekunditet ökar
kraftigt.

Vad händer 
fysiologiskt?
Antalet ägganlag i äggstockarna är

störst i fosterstadiet, för att redan vid

pubertetens inträdande ha minskat till
ca 300000. Därefter minskar antalet,
för att vid menopaus vara endast ett par
hundra. De sista 10–15 åren före meno-
paus accelererar förlusten av folliklar.
Denna acceleration startar när follikel-
antalet är ca 25000, vanligen då kvin-
nan är 37–38 år gammal [10]. 

Förlusten av folliklar medför en lätt
ökning av follikelstimulerande hormon
(FSH) i serum, en ökning som kan kom-
ma redan innan blödningsmönstret för-
ändras [11]. Detta beror på att kvarva-
rande folliklar är sämre, med en nedsatt
produktion av inhibin, vilket leder till
ökad FSH-insöndring. 

Treloar och medarbetare [12], som
studerade menstruationscykeln hos
kvinnor i olika åldrar, visade att tiden
före menopaus kännetecknas av en fas
av oregelbundna menstruationer som
föregår menopaus med sex till åtta 
år. 

Under tiden före menopaus minskar
menstruationscykeln i längd, vilket
tycks orsakas av förkortning av follikel-
fasen. 

Om man definierar längden av folli-
kelfasen i menstruationscykeln som in-
tervallet mellan menstruationens första
dag och tidpunkten för luteinise-
ringshormontoppen (LH) kan man se en
minskning från 14,2 dagar hos kvinnor
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Sammanfattat

• Barriärmetoder räcker oftast som skydd, men det kan vara svårt
för ett »äldre» par att börja med kondom.

• Kopparspiral som satts in i 40-årsåldern behöver ej bytas, 
utan kan tas bort sex månader efter menopaus. 

• Hormonspiral kan ge en blödningsfri och smidig övergång 
till substitutionsbehandling med östrogen. Den kan dock 
fungera sämre hos kvinnor med myom.

• Minipiller och p-stavar har mycket hög säkerhet hos äldre 
kvinnor, men kan orsaka oregelbundna blödningar. 

• P-sprutan minskar blödningsmängden och kan ge visst skydd
mot subjektiva klimakteriella besvär. Långtidsanvändning 
har rapporterats kunna minska bentätheten.

• Kombinerade p-piller kan användas så länge kvinnan behöver 
preventivmedel om hon inte röker eller har andra riskfaktorer 
för djup ventrombos eller hjärt–kärlsjukdom. Regelbundna 
blödningar och minskad blödningsmängd är några av flera 
positiva bieffekter.

• »Dagen efter»-metoder kan rekommenderas.

• Sterilisering kan vara väl drastisk i denna lågfertila åldersgrupp. 



i åldrarna 18–24 år till 10,4 dagar hos
kvinnor 40–44 år [13]. 

Menopaus föregås av mätbara för-
ändringar i den endokrina profilen, där
främst FSH visar en tydlig stegring re-
laterad till ålder, och FSH-/LH-kvoten
är tydligt förhöjd [14]. En orsak till det-
ta skulle kunna vara en försämrad pro-
duktion av östradiol såsom ett tecken på
försämrad ovariell aktivitet. Man har
dock inte kunnat påvisa någon tydlig
nedgång i vare sig östradiol eller pro-
gesteron hos kvinnor som passerat 40 år
[15]. 

Det har föreslagits att inhibin skulle
fungera som en mediator för FSH-steg-

ringen och att inhibin speglar den totala
återstående mängden folliklar i ovarier-
na. Man har också uppmätt signifikant
lägre nivåer av inhibin hos kvinnor över
44 år [16]. 

Emellertid anser andra att föränd-
ringarna i FSH-koncentration hos pre-
menopausala kvinnor utgör uttryck för
ett primärt åldrande i den reproduktiva
hormonaxeln [17]. Det mesta av littera-
turen på området stödjer dock teorin om
åldrande ovarier som främsta orsak till
sjunkande fekunditet [18, 19]. 

I det enskilda fallet är ålder inte till-
räckligt för att man skall kunna uttala
sig om en kvinnas risk/möjlighet att bli

gravid. När man följt kvinnor med täta
mätningar av östradiol och progesteron
har man funnit att de flesta kvinnor med
regelbunden mens, oavsett ålder, har
ovulatoriska cykler [20]. Gray rappor-
terade att 50 procent av 40-åriga kvin-
nor är fertila och att den årliga »risken»
för graviditet är ca 10 procent för kvin-
nor i 40–44 års ålder och 2–3 procent
för kvinnor mellan 45 och 49 års ålder
[21].

Graviditet och förlossning
hos kvinnor över 40
Obstetriska problem – tex intraute-

rin fosterdöd, låg födelsevikt och pre-
maturitet – är vanligare hos kvinnor
som föder barn efter 35–40 års ålder än
hos yngre kvinnor [22, 23]. De riskskill-
nader som angivits innebär en knappt
fördubblad risk för 40-åringarna jäm-
fört med hela populationen av födande
kvinnor. Även risken för spontanabort
ökar med stigande ålder. 

En känd risk med graviditet hos
kvinnor över 40 år är risken att föda ett
barn med Downs syndrom eller annan
kromosomavvikelse. Risken att det
väntade barnet har Downs syndrom är
ca 1 procent och ökande för kvinnor
över 40 år jämfört med 0,1–0,2 procent
för hela populationen [24]. De förskjut-
ningar i mödraålder som skett borde ha
resulterat i en ökad frekvens av barn
födda med Downs syndrom, men denna
ökning har uteblivit, vilket rimligen kan
förklaras med att den har motverkats av
fosterdiagnostik som lett till abort.

Preventivmedelsrådgivning
Hur länge bör man rekommendera

en kvinna att använda preventivmedel,
och vilka metoder rekommenderar vi?
Mot bakgrund av att vi inte har säkra
och enkla metoder för att predicera när
den fertila fasen upphör, annat än att ef-
terhöra kvinnans mensanamnes, måste
en kvinna som önskar undvika alla ris-
ker att bli gravid rekommenderas pre-
ventivmedel till omkring sex månader
efter den sista menstruationen. 

Kvinnan ställer ofta krav på att hen-
nes preventivmetod måste ge en absolut
säkerhet, dvs det får inte finnas den
minsta risk för graviditet. Detta krav le-
der inte sällan till att kvinnor använder
högeffektiva metoder, högt upp i åldrar-
na. Mot bakgrund av den låga naturliga
fekunditeten kan emellertid preventiv-
metoder som annars ibland kanske be-
döms som »alltför lågeffektiva», tex
minipiller och barriärmetoder, utgöra
ett fullt tillräckligt skydd med mycket
hög säkerhet i åldrarna över 40. 

Tillgängliga p-medel
för den äldre kvinnan
I det följande kommenteras lämplig-

heten av tillgängliga preventivmetoder
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Figur 1. Den kumulativa konceptionsfrekvensen i relation till åldern hos 928 par 
som genomgick givarinsemination på grund av manlig infertilitet under åren 
1965–1985 i Göteborg [7].
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hos kvinnor mot slutet av den reproduk-
tiva perioden.

Naturlig familjeplanering. Det
saknas studier över hur sk säkra perio-
der fungerar perimenopausalt. Oregel-
bundna blödningar och anovulatoriska

cykler gör det sannolikt svårare för pa-
ret att beräkna dessa perioder. Den nya
s k p-datorn (Persona) är framtagen för
att underlätta användningen av naturlig
familjeplanering, men även den är
lämplig i första hand för kvinnor med
regelbunden menstruation.

Barriärmetoder. Barriärmetoder
såsom kondom, pessar och spermicider
kan ha fördelar eftersom de inte har
några metabola bieffekter. Emellertid
har det noterats att par som tidigare i li-
vet inte använt kondom (pessar används
av <1 procent av fertila par) kan ha svå-
righeter att börja med detta i högre ål-
der, när mannen kan besväras av svik-
tande potens. 

Tyvärr har utbudet av spermicida
medel kraftigt minskat på senare år i
och med att såväl p-kudden som en del
andra geler och vagitorier har dragits in
från marknaden. En kvinnlig kondom
av plast eller latexgummi finns på sina
håll i världen, men den är både svåran-
vänd och kostsam och passar bäst för
kvinnor som vill kunna skydda sig mot
sexuellt överförbar sjukdom och i fall
då mannen är ovillig att använda kon-
dom.

Kopparspiral. Moderna kopparspi-
raler har mycket hög säkerhet, är lång-
verkande och har inga metabola bief-
fekter [25]. Kopparspiral kan vara en
lämplig metod för många kvinnor efter
40. Eftersom moderna kopparspiraler
är mycket långverkande kan man avstå
från byte hos kvinnor som fått spiralen
insatt efter 40 års ålder, under förutsätt-
ning att kvinnan är nöjd och inte har
problem som kan relateras till spira-
len.

Infektioner är ovanliga i dessa åldrar.
Enstaka fall av svår tubo-ovarialab-
scess hos »äldre» kvinnor som har haft
kopparspiral under mycket lång tid har
ibland rapporterats, men några aktuella
studier som anger frekvensen av denna
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Figur 2. Den relativa risken (RR) att drabbas av hjärtinfarkt hos användare 
av kombinerade p-piller, tidigare användare av kombinerade p-piller och kvinnor 
som aldrig har använt kombinerade p-piller i relation till rökning [38].

Tabell I. Antal födda barn och legala aborter, aborter per 1 000 kvinnor och aborter per 100 kända graviditeter bland kvinnor över 40 år, samt för
jämförelsen, aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 20–24 år. Källa: Statistiska centralbyrån och Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen.

År Födda Aborter Aborter/1 000 (>40 år) Aborter/1 000 (20–24 år) Aborter/100 kända graviditeter

1975 1 073 1 790 8,2 27 62,5
1976 1 068 1 801 8,3 26,7 62,8
1977 1 057 1 899 8,7 25,8 66,4
1978 1 074 1 993 8,9 25,6 65,0
1979 1 302 2 572 11,2 27,5 64,7
1980 1 299 2 621 11,2 28,7 66,9
1981 1 362 2 380 9,9 27,5 63,6
1982 1 477 2 490 9,9 27,6 62,8
1983 1 676 2 419 9,1 26,1 59,1
1984 1 951 2 435 8,8 26,3 55,5
1985 2 169 2 554 8,5 26,9 54,1
1986 2 262 2 574 8,1 29,6 53,2
1987 2 425 2 620 8,1 31,2 51,9
1988 2 616 2 752 8,3 33,8 51,3
1989 2 717 2 758 8,4 35,5 50,4
1990 2 918 2 616 8,1 33,5 47,3
1991 2 949 2 410 7,7 32 45,0
1992 2 921 2 383 7,8 30,7 44,9
1993 2 931 2 208 7,4 30 43,0
1994 2 852 2 067 7,1 28 42,0
1995 2 685 1 971 6,8 26,5 42,3
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komplikation finns inte. En kopparspi-
ral bör tas ut sex till tolv månader efter
menopaus. 

Ett problem som ibland kan göra
kopparspiral mindre lämplig är före-
komsten av riklig mens, som ökar i åld-
rarna över 40 [26]. En kopparspiral ökar
blodförlusten vid mens med omkring
50 procent, vilket kan innebära att kvin-
nan hamnar i ett tillstånd av menorragi
och negativ järnbalans, vilket inte är
önskvärt [27].

Levonorgestrelfrisättande intra-
uterint inlägg. Eftersom problem med
rikliga menstruationer blir allt vanliga-
re med stigande ålder har hormonspira-
len (Levonova) visat sig ha speciella
fördelar för kvinnor efter 35–40 års ål-
der. Hormonspiralen ger en minskning
av blödningsmängden [28], men kan till
en början ge frekventa småblödningar.
Hormonspiralen rekommenderas för
fem års användning och kan därefter
bytas ut. Efter längre tids användning
av hormonspiral blir allt fler kvinnor i
det närmaste helt utan mens. Efter fem
år beräknas frekvensen amenorré till ca
25 procent, efter tio år till omkring 60
procent [29, 30]. 

Vid amenorré kan det vara svårt att
fastställa när menopaus inträder, men
ofta rapporterar kvinnan typiska sym-
tom. Vid tveksamhet kan bestämning av
FSH användas för menopausdiagno-
stik. Hormonspiralen kan också använ-
das som gestagentillägg för endome-
trieskydd under östrogensubstitution i
klimakteriet [31, 32]. Denna möjlighet
gör att hormonspiralen med fördel kan
rekommenderas för användning under
den senare reproduktiva perioden, och
sedan sitta kvar och underlätta över-
gången till den postmenopausala perio-
den, då man kan addera kontinuerlig
östrogenbehandling [31, 32].

Minipiller . Graviditetsfrekvensen
med minipiller för kvinnor över 35–40
år är jämförbar med den för kombinera-
de p-piller till yngre kvinnor [33]. Siff-
ror på 0,3 graviditeter/100 kvinnor och
år i åldersgrupperna över 40 år har pre-
senterats. En förklaring skulle kunna
vara att äldre kvinnor med sviktande
ovarialaktivitet i högre grad får ovula-
tionshämning än yngre kvinnor. 

Oregelbundna blödningar är den
vanligaste orsaken till att kvinnor slutar
med minipiller; i högre åldrar kan natur-
ligtvis blödningsproblem inge oro för
malignitet och göra vidare utredning
nödvändig.

P-sprutan. Verkningsmekanismen
för p-sprutan (Depo-Provera) är ovula-
tionshämning. Endometriets tillväxt
hämmas så att det blir tunt och atrofiskt,
vilket gör att alla kvinnor som behand-

las med p-sprutan noterar förändrat
blödningsmönster. Efter ett år har unge-
fär hälften utvecklat amenorré, med för-
höjda hemoglobinvärden som följd.
Blödningsrubbningar är den vanligaste
orsaken till att kvinnor avbryter be-
handlingen [34].

De sänkta östrogennivåerna under
behandlingen har av vissa författare
rapporterats medföra nedsatt bentäthet
efter lång tids användning [35], medan
andra inte sett någon sådan tendens
[36].

Levonorgestrelfrisättande im-
plantat. »P-stavar» (Norplant) frisätter
en minipillerdos av gestagen under fem
år. Eftersom Norplant frisläpper något
högre dos av levonorgestrel under det
första året räknar man med att 80 pro-
cent av kvinnorna då är anovulatoriska
[37]. Hur många av i detta avseende
»äldre» kvinnor som fortsätter att vara
anovulatoriska är inte studerat, men
sannolikt är ovarialhämningen och där-
med säkerheten ökad med stigande ål-
der. 

Liksom med andra gestagenmetoder
är oregelbundna eller uteblivna blöd-
ningar vanliga, vilket kan ge upphov till
oro. Det finns inga studier som talar för
att långvarig användning av Norplant
ger upphov till hypoöstrogenicitet; oro
för osteoporos är därför obefogad [37].

Kombinerade p-piller
har också hälsofördelar
Tidigare bedömdes kombinerade p-

piller vara mindre lämpliga för kvinnor
efter 35–40 års ålder. Nyare studier har
emellertid visat att p-pilleranvändning
för friska kvinnor som inte röker inte in-
nebär någon ökad kardiovaskulär risk
(Figur 2) [38]. Man kan därför rekom-
mendera kvinnor som trivs med sina p-
piller att fortsätta med denna metod upp
i 45–50-årsåldern. 

Inför en eventuell nyförskrivning av
kombinerade p-piller till en kvinna över
40 bör alternativa metoder diskuteras,
framför allt eftersom studier på denna
specifika åldersgrupp saknas. För kvin-
nor som röker kvarstår den tidigare re-
kommendationen att man bör avråda
från p-piller och överväga metodbyte
vid 35 års ålder [39-42] .

Det är också viktigt att komma ihåg
att kombinerade p-piller innebär hälso-
fördelar för kvinnan. Hon får en god
blödningskontroll och löper mindre risk
för såväl endometriecancer som ovari-
alcancer [43]. Dessutom finns andra
fördelar med p-piller: minskad blöd-
ningsmängd, minskad risk för järnbrist-
anemi, minskad dysmenorré, skydd
mot såväl salpingit som extrauterin gra-
viditet, funktionella ovarialcystor och
myom. 

Vidare kan p-piller mildra förloppet

av endometrios samt i många fall ge
lindring av premenstruella symtom.
Det finns även rapporter som visat att p-
piller utgör profylax mot osteoporos
[44]. Eftersom etinylöstradiol (som in-
går i alla kombinerade p-piller som an-
vänds i Sverige) är ett mer potent östro-
gen än östradiol och konjugerade östro-
gener (som används vid klimakteriebe-
handling) motverkar p-piller också sub-
jektiva klimakteriella besvär.

När skall man sluta med p-piller och
övergå till östrogen-/gestagensubstitu-
tion? Antingen kan man byta från p-pil-
ler till östrogen-/gestagensubstitution
med ledning enbart av kvinnans ålder
och göra skiftet i 50–51-årsåldern. Det
har också föreslagits att man skall göra
ett kortare uppehåll med p-piller. Om då
östrogennivåerna inte stiger och/eller
FSH stiger till postmenopausala värden
kan byte ske från p-piller till östrogen-
/gestagensubstitution [45].

»Dagen efter»-metoden.Det finns
för närvarande två metoder för postkoi-
tal antikonception som är rekommende-
rade i Sverige. Antingen kan man ge två
tabletter av kombinerade p-piller inne-
hållande 50 µg etinylöstradiol och 250
µg levonorgestrel inom 72 timmar efter
oskyddat samlag samt ytterligare två
tabletter tolv timmar senare, eller sätta
in en kopparspiral inom fem dygn efter
det oskyddade samlaget. Båda dessa
metoder kan rekommenderas till kvin-
nor över 40 år.

Enligt WHO finns inga andra kon-
traindikationer för p-pillermetoden än
redan pågående graviditet [46].

Sterilisering. Kirurgisk sterilisering
efterfrågas ofta och kan vara ett alterna-
tiv för kvinnor runt 35–40 år som är helt
säkra på att de inte vill ha fler barn. Ef-
ter 40–45 års ålder ter sig emellertid
ofta en sterilisering som ett onödigt
drastiskt ingrepp i relation till fekun-
ditet och till den korta kvarvarande ti-
den med preventivmedelsbehov. 

Många kvinnor har den felaktiga fö-
reställningen att en kirurgisk sterilise-
ring är effektivare än andra preventiv-
metoder. Upplysning om detta, tillsam-
mans med upplysning om tillgängliga
och pålitliga och ofarliga alternativa
metoder, gör att många kvinnor kan av-
rådas från en kirurgisk sterilisering.

Detta måste dock bedömas indivi-
duellt.
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Summary

Fecundity and contraceptive use 
in women during the later 
reproductive years

Viveca Odlind, Ian Milsom, Kerstin
Andersson, Pontus Netré

Läkartidningen2000; 97: 956-64.

Women in their later reproductive years
constitute a large proportion of contraceptive
users. Although increasing age is accompanied
by a general decline in fecundity, each individ-
ual needs to know her own risk or possibility of
becoming pregnant and when it is safe to stop
using contraceptives. 

Women over 40 need special consideration
since pregnancy and childbirth is sometimes as-
sociated with higher health risks both for mo-
ther and infant. Women over 40 are more likely
than younger women to have medical problems,
menstrual disorders and previous experience
that may affect their choice and use of contra-
ceptive methods. Recommendations for coun-
selling, health screening and choice of contra-
ceptive method in women in their later repro-
ductive years are given.

Correspondence: Viveca Odlind, Dept of
Obstetrics and Gynaecology, Karolinska sjuk-
huset, SE 17176 Stockholm.
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