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Menopausen inträffar i västvärlden
vid i genomsnitt 50–51 års ålder [1].
Klimakteriet eller övergångsåldern,
åren omkring menopaus, är omgivet av
många föreställningar, myter, intressen,
kontroverser och åsikter. Tre ytterlig-
heter i synsätt finns i västvärlden, ett
som ser klimakteriet som en utveckling
av »östrogenbrist», ett hormonellt brist-
tillstånd som varar livet ut, ett som ser
klimakteriet som en social konstruktion
och ett som ser den klimakteriella pe-
rioden som en utvecklingsfas i kvinnors
liv, den tredje åldern.

Att karakterisera klimakteriet som
ett hormonellt bristtillstånd kan leda
till sjukliggörande och medikalisering.
Medikaliseringsprocesser kan vid-
makthålla kvinnors underordning och
frånta kvinnor kontroll över den egna
kroppen. Det kan också påverka det be-
mötande som medelålders och äldre
kvinnor får inom vården [2].

Den andra ytterligheten, att se kli-
makteriet som en social och kulturell
konstruktion, kan leda till att kvinnor

med mer eller mindre uttalade besvär
blir ifrågasatta och misstänkliggjorda
så att de kanske inte erbjuds den medi-
kamentella behandling som finns att
tillgå. Kvinnors hälsa och livskvalitet är
beroende av ett samspel mellan en rad
olika förhållanden, såväl kroppsliga
förändringar och neurohormonella ske-
enden som livshändelser, tidsanda samt
sociala, kulturella och strukturella för-
hållanden. 

Framställningen av medelåldern och
övergångsåldern i texter inom medicin,
samhällsvetenskap och litteratur har
analyserats [3], varvid konstateras att
den medicinska litteraturen är inriktad
på kvinnokroppen, reproduktionen och
menopausen. Förlusten av fertiliteten är
central och kopplas ofta till andra för-
luster, som av sexualitet och identitet.
I samhällsvetenskapliga texter finns
ingen enhetlighet som inom medicinsk
litteratur, men då det rör sig om kvinnor

förekommer beskrivningar av typen
»empty nest syndrome» med betoning
på kris, förlust av status och attraktivi-
tet. Medelåldern beskrivs hos män ofta
i relation till betalt arbete och hos kvin-
nor till förändringar i familjen. Inom
filosofi/litteratur har biologiska och
sociokulturella perspektiv integrerats.
Identitet och åldrande har kopplats till
kroppsliga förändringar. I nyare littera-
tur, framför allt med feministiska per-
spektiv, har övergångsåren beskrivits
som »a turning point» som kan leda till
individuell växt, nyorientering och re-
flektion [4]. 

I denna artikel diskuteras sjukliggö-
rande, bagatellisering och normalise-
ring av klimakteriet i ett könsperspek-
tiv. Kvinnors erfarenheter av, och in-
ställning till, klimakteriet redovisas
utifrån de studier som är gjorda. Hur
klimakteriet beskrivs i medicinsk litte-
ratur och läkares inställning till meno-
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pausen diskuteras. Vad som känneteck-
nar kvinnor som väljer att pröva hor-
monbehandling redovisas också, lik-
som varför så många slutar eller avstår
från behandling. Avslutningsvis ges
några förslag om vad feministisk kon-
sultation kan innebära. 

Sjukliggörande
och medikalisering 
Med medikalisering sätts en process

igång där vissa företeelser, förhållan-
den och livsområden bedöms utifrån ett
medicinskt perspektiv. Detta innebär att
dessa företeelser som tidigare ansågs
tillhöra vardagssfären, och bedömdes
därefter, nu blir föremål för medicinska
åtgärder och kontroll. Den medicinska
professionen utökar därmed sin sfär och
stämplar ytterligare företeelser som
symtom eller sjukdom. På engelska
finns endast ett ord för sjukliggörande
och medikalisering, nämligen medica-
lization.

Sjukliggörande/medikalisering har
enligt Conrad [5] beskrivits på tre olika
nivåer.

På begreppsnivå kan olika diagnoser
tillk omma som en följd av medicinska
framsteg. Ett exempel på detta är dia-
gnosen »östrogenbrist», som använts
under senare år i medicinsk litteratur
och i annonser för östrogenpreparat.
Detta begrepp har kritiserats och ifråga-
satts med argumentet att ett förhållande
som finns och alltid har funnits hos alla
kvinnor inte bör beskrivas som ett brist-
tillstånd [6, 7]. Med samma argument
har begreppet »hormone replacement
therapy» eller substitutionsbehandling
kritiserats [8].

På individnivå eller i patient–läkar-
relationer kan sjukliggörande förekom-
ma då sociala eller personliga problem
definieras som medicinska. Ett exempel
på detta är att kvinnor som i medel-
åldern söker för nedstämdhet kan er-
bjudas behandling med hormoner som
enda åtgärd [9].

På institutionell nivå kan medikali-
sering ske genom att läkare måste stäl-
la en »diagnos» i journalanteckningar
och på intyg, till exempel för att vissa
försäkringsförmåner, som rabatt på lä-
kemedel, skall erhållas. När kvinnor
kommer för att diskutera menopaus
kommer detta att översättas till en dia-
gnos. 

Hvas [10] har argumenterat för att
sjukliggörande och medikalisering inte
är synonyma begrepp, utan att sjuklig-
görande är en följd av medikalisering.
Den väsentliga skillnaden är att medi-
kalisering är en process som sker på
samhällsnivå, medan sjukliggörande
sker på individnivå.

Begreppen sjukliggörande och me-
dikalisering har använts framför allt
när det handlat om kvinnors hälsa och

sjuklighet. Ofta har det då gällt repro-
duktiv och sexuell hälsa. Sjuklig-
görande/medikalisering har diskute-
rats vid vissa typer av »diagnoser», till
exempel övervikt, postmenopausal
östrogenbrist, premenstruellt syn-
drom och en del psykiatriska diagno-
ser, som depression. Medikalisering
har diskuterats i samband med be-
handlingar som viktreduktion med lä-
kemedel eller operation, kosmetiska
operationer, hormonbehandling och
antidepressiva medel. Risker för sjuk-
liggörande har diskuterats i samband
med screeningverksamhet, till exem-
pel mammografi.

Könsperspektiv
Hur kan då ett könsperspektiv anläg-

gas på övergångsåren, som nästan en-
dast diskuteras i förhållande till kvin-
nor? Könsperspektiv kan finnas på flera
nivåer där kön tolkas som biologi, kul-
tur och struktur. Inom medicinen har
kön framför allt uppfattats som uttryck
för biologi. Könsperspektiv på den bio-
logiska nivån kan gälla menstruation,
hormonnivåer och olikheter i läkeme-
dels farmakokinetik [11]. Men även
inom medicinen kan interagerandet av
biologiska, kulturella och strukturella
processer sättas i centrum. Könsidenti-
tet eller självförståelse av kön anses ut-
vecklas/skapas i ett kontinuerligt sam-
spel med vad omgivningen uppfattar
som kvinnlighet och manlighet, vilket
hör samman med biologi, strukturella
förhållanden och hur kulturens kvinno-
bilder och mansbilder framställs. I väs-
terländsk kultur har medelålders kvin-
nor inte idealiserats eller tillskrivits »de
grå tinningarnas charm». Kön som
struktur är uttryck för hur kön knyts till
makt och privilegier i samhället och
inom hälso- och sjukvården (könsmakt-
ordningen). Denna könsmaktordning
karakteriseras av mäns dominans och
tolkningsföreträde [2]. Sjukliggörande
och medikalisering kan förstärka kvin-
nors underordning i samhället, på ar-
betsplatsen och i hemmet, och också
göra kvinnor beroende av hälso- och
sjukvården. 

Medicinsk vetenskap:
klimakteriet som riskfaktor
Martin [12] har gjort en historisk ge-

nomgång över medicinens tolkning av
klimakteriet. Hon skriver att under slu-
tet av 1800-talet fanns inom medicinen
tolkningar av klimakteriet som var för-
knippade med ökad sjuklighet, men
samtidigt förelåg också en mer positiv
syn på klimakteriet, värmevallningar
var till exempel bra för att hålla kroppen
i balans. Under 1900-talet har meno-
paus och klimakterium framför allt tol-
kats i negativa termer inom medicinsk
vetenskap och i läroböcker [12]. I stort

sett alla symtom, framför allt psykiska
besvär, har hänförts till klimakteriet.
Den medicinska professionen har på
detta sätt förstärkt kvinnoförtryckan-
de stereotyper om medelålders kvin-
nor. 

De enda symtom som säkert visat sig
ha ett samband med menopausen är vär-
mevallningar, svettningar och torrhet i
slidan [13-15]. Det finns dock inget di-
rekt samband på individuell nivå mellan
hormonnivåer i blodet och dessa sym-
tom [15]. Östrogenbehandling har dock
en god effekt på dessa symtom jämfört
med placebo [16].

Hormonanvändning har under de
senaste decennierna blivit en allt van-
ligare rekommendation för behand-
ling av vasomotoriska besvär i kli-
makteriet, för ökat välbefinnande och
ökad livskvalitet [17, 18]. Diskussio-
nen om sambandet mellan menopaus
och riskerna för hjärt–kärlsjukdomar
och osteoporos har medfört en ökad
betoning på klimakteriet som riskfak-
tor för sjukdom som man kan åtgärda
med hormonbehandling. Ännu finns
inga prospektiva randomiserade studi-
er som stöder att östrogenbehandling
har förebyggande effekt för hjärt–
kärlsjukdom, utan endast epidemiolo-
giska data [19].

Den prospektiva, randomiserade stu-
dien av sekundärprevention under fyra
år efter hjärtinfarkt påvisade inte någon
förebyggande effekt av hormonbehand-
ling vare sig för hjärt–kärlsjukdom eller
frakturer [20]. Den preventiva effekten
vid osteoporos är påvisad i ett flertal
studier vad gäller bentäthet, men det
finns få randomiserade studier när det
gäller frakturer [21, 22]. Problemen
med den ökade risken för bröstcancer
vid långtidsbehandling kvarstår [23-
27]. Det behövs fler randomiserade,
kontrollerade studier för att utvärdera
effekterna av långtidsbehandling [15,
28]. 

Det finns flera studier som visar att
gynekologer är mer positiva till behand-
ling av klimakteriet än vad allmänläka-
re är. I en finsk studie [29] menade 19
procent av gynekologer att alla kvinnor
borde behandlas, medan mindre än 10
procent av allmänläkare hade denna
uppfattning. Av gynekologerna menade
60 procent att alla kvinnor med sym-
tom, oberoende av graden av besvär,
skulle behandlas; 40 procent av allmän-
läkarna menade att detta var motiverat.
I en svensk studie [30] tillfrågades gy-
nekologer och allmänläkare om attity-
der till, och kunskaper om, hormon-
behandling av postmenopausala kvin-
nor. Av allmänläkarna fann 15 procent
det svårt att väga fördelar mot nack-
delar, medan motsvarande siffra för
gynekologer var 2 procent. Fler all-
mänläkare (50 procent) än gynekolo-
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ger (24 procent) ansåg att hormon-
behandling ökar risken för djup ven-
trombos. Alla ansåg att värmevall-
ningar och svettningar skall behandlas
med hormoner. Kvinnliga gynekolo-
ger som var postmenopausala och/
eller hade klimakteriella besvär an-
vände själva hormonbehandling i 88
procent av fallen, medan motsvarande
siffra för kvinnliga allmänläkare var
72 procent. 

Kvinnors erfar enheter av
och inställning till klimakteriet 
Ett flertal av de studier som utförts

på 1980- och 1990-talen har visat att
många kvinnor upplever få eller snabbt
övergående förändringar vad gäller
symtom och livskvalitet i klimakteriet
[1, 14, 31-34]. Flertalet kvinnor som är
eller har varit i klimakteriet upplever
detta som ett normalt stadium i livet
som inte kräver någon form av läke-
medelsbehandling [35, 36]. Negativa
förväntningar på klimakteriet har vi-
sats vara associerat till fler och mer ut-
talade symtom och en längre klimak-
teriell period än förväntat [37-39]. I en
undersökning av kvinnors arbete och
hälsa med upprepade intervjuer av
kvinnor i 70–80-årsåldern visades att
de flesta av dessa äldre kvinnor hade
få kommentarer som rörde klimakteri-
et [40].

Premenopausala kvinnors skäl för
att inte använda läkemedel var att de
över huvud taget inte ville använda
medicin och att det uppfattades som
onaturligt och onödigt att ta hormoner i
klimakteriet. Andra skäl var befarade
risker för biverkningar, rädsla för can-
cer och att långtidsbehandling kan in-
nebära hittills okända risker [41]. När
kvinnor tillfrågades om prioriteringar
inom hälso- och sjukvård, fick långtids-
behandling med hormoner efter meno-
paus låg prioritet [42].

Flera studier har visat att kvinnor
skiljer på lindriga och uttalade besvär
i klimakteriet. Vid uttalade besvär me-
nar många att behandling kan vara
motiverat [35]. I en finsk undersök-
ning har poängterats att kvinnor söker
läkare för att få information om meno-
paus och möjligen behandling, men att
läkare gärna förutsätter att kvinnorna
önskar behandling [43]. Det kan för
läkaren te sig enklare att skriva ut ett
recept än att diskutera för- och nack-
delar med hormonbehandling, och att
överlåta beslutet åt en väl informerad
kvinna [15]. 

Det finns tidigare studier som be-
kräftar resultat av ovan nämnda studi-
er. I en svensk populationsstudie från
början av 1970-talet fann Hällström
[44] att kvinnor i klimakteriet inte
hade fler nervösa besvär än andra
kvinnor. Han fann inte något samband

mellan nedstämdhet och menopausalt
status. Kvinnor med uttalade besvär
under klimakteriet hade lågt socioeko-
nomiskt status, problem hemma och
på arbetet [45, 46]. 

Kvinnors erfarenheter av och upp-
fattningar om klimakteriet är således
inte i överensstämmelse med den bio-
medicinska modellen av klimakteriet,
som ifrågasätts [47]. Kvinnor har inte i
någon större utsträckning sjukliggjort
menopaus eller klimakterium. I vilken
utsträckning denna uppfattning kom-
mer fram vid läkarkonsultationer kan
diskuteras. Många konsultationer är
styrda av läkarens uppfattningar: »dia-
gnoscentrerad» metod till skillnad från
den »patientcentrerade» konsultatio-
nen, då patienten får möjlighet att redo-
göra för sina föreställningar, tankar, sin
oro och sina förväntningar [48].

I en holländsk undersökning [49] ka-
rakteriserades allmänläkare som an-
tingen »integrerade» eller »handlings-
eller diagnosinriktade». De kvinnor
(50–65 år) som var listade hos läkare
som hade en integrerad eller patient-
centrerad metodik kände sig friskare,
hade mer realistiska förväntningar på
vården, tenderade att besöka läkare
mindre ofta, hade färre symtom och en
lägre frekvens av hysterektomi i jäm-
förelse med kvinnor vars läkare var
»handlings- eller diagnosinriktade».

Vilka kvinnor v äljer
medikamentell behandling?
Kvinnor som använder hormon-

behandling i klimakteriet har i ett flertal
studier visats ha många karakteristika
som skiljer dem från kvinnor som inte
använder hormoner. De har högre ut-
bildning och socioekonomisk ställning,
de använder alkohol och är rökare eller
före detta rökare i större utsträckning,
och de är mer fysiskt aktiva än kvinnor
utan hormonbehandling [50, 51]. Vida-
re har rapporterats att kvinnor med ak-
tuell eller tidigare hormonbehandling
har fler somatiska och psykiska besvär
och uppger lägre livskvalitet än kvinnor
som ej behandlas [14, 52, 53]. De går
oftare till läkare, skattar sin hälsa lägre,
har fler symtom (som de uppfattar som
problem), har tecken på nedstämdhet
och är mer oroade för åldrande och för
sin attraktivitet än kvinnor som inte väl-
jer behandling [54]. Kvinnostudien i
Göteborg [55] visade att kvinnor som
använde hormonbehandling hade lägre
systoliskt och diastoliskt blodtryck och
lägre BMI samt midja/stussmått före
start av behandlingen jämfört med kvin-
nor utan sådan behandling.

I en enkätstudie under åren 1995–
1999 i ett landsbygdsområde [53] stude-
rades livskvalitetsskattningar, symtom
och hormonanvändning hos kvinnor i
åldrarna 45, 50, 55 och 60 år. Menopaus

föreföll ha ringa påverkan på självskat-
tad livskvalitet, medan stigande ålder
hade en positiv effekt. Erfarenhet av
hormonbehandling var associerad med
en lägre skattning av livskvalitet och
med fler psykiska symtom. Den positi-
va effekten av stigande ålder på livskva-
litet kunde inte påvisas i gruppen kvin-
nor med erfarenhet av hormonbehand-
ling. En rimlig tolkning kan vara att
kvinnor i medelåldern med symtom och
sänkt livskvalitet söker läkare i stor ut-
sträckning, och att de då kan få sina
symtom förklarade och behandlade
som klimakteriella [56, 57].

Av detta framgår att epidemiologis-
ka studier av effekterna av klimakteriell
behandling blir svårvärderade, efter-
som det är svårt att hålla kontroll över
konfunderande faktorer. 

Andelen postmenopausala kvinnor
med erfarenhet av hormonbehandling
steg under åren 1995–1999 från 17 till 44
procent [53], vilket motsvarar den ök-
ning som skett av förskrivning av hor-
monbehandling i Sverige under mot-
svarande tid. Det föreligger stora
skillnader i hormonanvändning i kli-
makteriet mellan olika länder, från 3
procent i Italien till 47 procent i USA
[58]. I en undersökning som jämfört
försäljningssiffror låg de skandinavis-
ka länderna i en mellangrupp tillsam-
mans med England, medan de syd-
europeiska länderna hade en låg för-
skrivning och USA en hög förskriv-
ning [59]. I en jämförelse mellan de
nordiska länderna hade Danmark en
relativt hög förskrivning under 1980-
talet, med en begränsad ökning av för-
skrivningen under 1990-talet. De övri-
ga nordiska länderna hade en relativt
låg förskrivning under 1980-talet,
men med en kraftig ökning under
1990-talet [60, 61].

Varför avslutar kvinnor
medikamentell behandling? 
Många har noterat att följsamheten

till rekommenderad behandling med
hormoner i klimakteriet varit låg. Upp
till 50 procent slutar inom 9–12 måna-
der [62-66]. Skälen har varit biverk-
ningar i form av blödningsproblem,
nedstämdhet, bröstömhet, oro för
sambandet mellan östrogen och bröst-
cancer, doktorers tveksamhet till be-
handling och kostnaderna för behand-
ling [67]. En stor del av biverkningar-
na kan hänföras till gestagenmedici-
neringen.

Bristande följsamhet har oroat läka-
re, forskare och läkemedelsindustri,
som argumenterat för långtidsbehand-
ling med hormoner. Försök har gjorts
att genom utbildning och information
öka kvinnors följsamhet [67-69]. Det
har föreslagits att särskilda klimakterie-
mottagningar bör inrättas, med beto-
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ning på medikamentell behandling.
Forskning angående olika informa-
tionsmodellers påverkan på följsamhe-
ten vid östrogenbehandling ansågs vara
angeläget i ett konsensusuttalande från
1996 [28]. Denna fokusering på kvin-
nors följsamhet bör ifrågasättas. 

Feministisk praktik och
konsultation i klimakteriet
Mötet med kvinnor i klimakteriet

bör präglas av helhetssyn på kvinnan
och hennes könsidentitet, livsvillkor
och livssituation. I stället för att ge in-
tryck av att kvinnors biologi är bristfäl-
lig, att lägga tonvikt på östrogen som fö-
rebyggande behandling och att läkeme-
del är nödvändiga för att förebygga åld-
rande eller sjukdomar och frakturer be-
hövs en syn där kvinnans egna erfaren-
heter och önskemål ges större utrymme,
och där hennes position och underord-
ning i könsmaktsystemet i samhället, på
arbetsplatsen, inom hälso- och sjukvår-
den och i familjen beaktas.

I stället för att tona ner och förbise
förebyggande åtgärder som fysisk akti-
vitet och andra livsstilsfaktorer, och
göra kvinnor beroende av hälso- och
sjukvården, kan kvinnors styrka mobi-
liseras och synliggöras genom nyckel-
frågor om självvärderade hälsoresurser.
Sådana frågor kan avslöja att hon har
stor kunskap om hälsobefrämjande
livsstil och att hon accepterar natural-
förloppet av sina besvär [70, 71].
Självbestämmande över utredningar
och behandlingar bör stödjas och egna
förslag till lösningar bör uppmuntras.
Med den osäkerhet som ännu finns om
för- och nackdelar med långtidsbe-
handling bör kvinnan själv tillåtas fat-
ta beslut om behandling och om att av-
sluta en påbörjad behandling [28, 66].
Hennes övergångsbesvär skall varken
sjukliggöras, medikaliseras eller ba-
gatelliseras.
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Summary

The climacteric – medicalization,
minimization or normalization?

Birgitta Hovelius, Helene Ekström,
Johanna Esseveld, Britt-Marie Landgren,
Ellen Vinge

Läkartidningen 2000; 97: 5927-30.

Women’s experiences and ideas about the
climacteric are not in accord with the biomedi-
cal model, in which the climacteric and the me-
nopause are characterized as being a risk factor
for various diseases and a cause of “estrogen de-
ficiency”, a hormonal disease which is assumed

to persist during the rest of life. The biomedical
model may lead to medicalization and patho-
logizing, increasing the subordination of women
and making them dependent on the health care
system. Women who use hormonal therapy
during the climacteric have many characteris-
tics differentiating them from women who do
not use such therapy. Thus, epidemiological
studies will be difficult to interpret with respect
to the long term effects of hormonal therapy. It
is argued that the consultation for women of
middle-age should be characterized by a holis-
tic view of the woman taking account of her
gender identity, life conditions and life situa-
tion. Such a view should focus on the woman’s
own ideas as to diagnostic procedures, treat-
ment and solutions. In view of the lack of know-
ledge about the pros and cons of hormonal ther-
apy, women themselves should make the deci-
sion, and such decisions should be encouraged.
Also, the efforts directed towards women’s
compliance to hormonal therapy can be ques-
tioned. Women’s climacteric symptoms should
neither be medicalized, pathologized or mini-
mized. 
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