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I sin allvarliga form orsakar 
premenstruella besvär stort 
lidande och sannolikt ökad 
risk för självmordstankar. 
Symtomens hormonella 
grund är tydlig, såtillvida att 
de förekommer bara under en 
viss fas av menstruationscy-
keln och uteblir om denna rå-
kar vara anovulatorisk [1] eller 
om kvinnan behandlas med 
ovulationshämmare [2]. Att 
tillståndet ur ett evolutionärt 
perspektiv är att betrakta som 
en reminiscens av den cyklici-
tet avseende sexuell receptivi-
tet som ses hos många djur-
slag ter sig uppenbart.

Premenstruella besvär be-
skrevs redan av Hippokrates 
(400 f Kr), och senare av Tro-
tula de Salerno på 1000-talet 
och av Ernst von Feuchters-
leben på 1800-talet. Det lidan-
de som tillståndet kan orsaka 
föranledde gynekologer att 
testa en rad olika behand-
lingar redan långt innan den 
multinationella läkemedels-
industrin var påtänkt.

Att detta tydligt biologiska 
tillstånd skulle vara en social 
konstruktion, eller en modern 
uppfinning av den profithung-
riga läkemedelsindustrin, ter 
sig härigenom ovanligt lång-
sökt. Likväl framfördes såda-
na tankar i en artikel av Festin 
och Hovelius i LT 35/2007 (si-

dorna, 2432-6) [3], som dock 
ingen av landets ganska 
många forskare i fältet fann 
det lönt att kommentera. 

I LT 49/2011 (sidan 2598) 
återkommer Hovelius i det-
ta ärende, denna gång till-
sammans med fem andra 
allmänläkare. På tre punk-
ter förtjänar deras synpunk-
ter att bemötas.

För det första är det notabelt
att författarna oroar sig för 
överdiagnostisering av pre-
menstruella besvär, men lik-
väl tycks ogilla benämningen 
»premenstruellt dysforiskt 
syndrom« (PMDS), och kun-
gör för läsekretsen att de ock-
så fortsättningsvis avser att 
använda termen »PMS«. 

Ställningstagandet är kon-
sternerande. Nackdelen med 
diagnosen PMS är just att den 
saknar vedertagna kriterier, 
t ex vad avser svårighetsgrad, 
och därmed är applicerbar på 
alltför många kvinnor. Ett 
skäl till att man införde den 
kriteriebaserade diagnosen 
»PMDS« – som bl a kräver att 
symtomen ska vara så allvar-
liga att de påtagligt nedsätter 
livskvaliteten – var just att 
man ville undvika diagnosti-
sering av lindriga symtom.

Varför artikelförfattarna 
– till skillnad från U.S. Food 
and Drug Administration, 
European Medicines Agency, 
Läkemedelsverket och fors-
kare i fältet – likväl vill hålla 
fast vid termen PMS framgår 
inte. Men gissningsvis rör det 
sig om en ideologiskt beting-
ad markering mot att det alls 
forskas kring detta tillstånd, 
mot DSM-klassifikationen av 
psykiska sjukdomar och mot 
den läkemedelsindustri som 
fått farmaka godkända med 
PMDS som indikation.

För det andra ifrågasätter 
författarna påståendet att 
PMDS drabbar 3–5 procent 
av befolkningen, trots att 

denna skattning baseras på 
ett stort antal epidemiologis-
ka studier, varav flera utförts 
av ledande experter inom 
psykiatrisk epidemiologi.  

Som skäl till detta ifråga-
sättande åberopar de en 
 undersökning enligt vilken 
 andelen kvinnor som söker 
vården för premenstruella 
besvär är låg. Att man skulle 
få en mer korrekt bild av ett 
tillstånds förekomst genom 
att räkna hur många som sö-
ker behandling än genom att 
intervjua ett representativt 
urval från befolkningen är 
dock ett egendomligt synsätt. 

I detta sammanhang ut-
trycker författarna oro över 
att kunskapen om PMDS 
bland läkare ska öka. Man 
tycks se det som en fördel att 
läkare inte är särskilt pålästa, 
eftersom de annars kan förle-
das informera sina patienter 
om att det finns effektiv be-
handling att tillgå. 

För det tredje meddelar de-
battörerna att »det finns skäl 
att ifrågasätta i vilken grad 
Premalex hjälper« (Premalex 
är det SSRI-preparat, escita-
lopram, som Lundbeck intro-
ducerat för PMDS).

Till stöd för detta anför de 
att placeboeffekten var stor i 
den studie i vilken effekten av 
Premalex utvärderats [4]. 
Men de undanhåller läsarna 
informationen att P-värdet för 
skillnaden mellan Premalex 
och placebo, vad avser den på 
förhand identifierade primä-

ra effektparametern, likväl 
var <0,00000035. 

Inte heller nämner de att 
>85 procent av de patienter 
som fått escitalopram 20 mg/
dag, mot ca 40 procent i pla-
cebogruppen, rapporterade 
en 80-procentig reduktion 
vad avser denna primära ef-
fektparameter, eller att mot-
svarande siffror för det för 
PMDS viktigaste symtomet 
– irritabilitet – var >80 pro-
cent respektive <30procent. 

Resultaten visar att PMDS är 
en valid diagnos. Hade pa-
tienternas problem i stället 
(vilket tycks vara författar-
nas hypotes) berott på ett 
 cykliskt missnöje med en pat-
riarkal könsmaktsordning – 
ett missnöje som upphör de 
månader cykeln råkar vara 
anovulatorisk – borde skill-
naden mellan SSRI och place-
bo varit mindre tydlig. Miss-
nöje med patriarkala köns-
maktsordningar är nämligen 
inget som intermittent till-
försel av SSRI-medel kan för-
väntas kupera. 

Resultaten visar också att 
den givna medicineringen 
faktiskt är exceptionellt effek-
tiv – en slutsats som är i linje 
dels med tidigare studier av 
SSRI-farmakas effekt vid 
PMDS, dels med vad vi vet om 
hur den serotonerga trans-
missionen modulerar köns-
hormonsstyrt beteende. 

Debattörerna menar att det 
inte kan uteslutas att den 
gynnsamma effekten av Pre-
malex i stället beror på att 
substansen ger vissa biverk-
ningar och att patienterna 
härmed kunnat gissa att de 
får aktiv behandling, vilket 
lett till en förstärkt placebo-
effekt. 

Jo, det kan uteslutas. Tidi-
gare studier visar nämligen 
att sådana antidepressiva 
 farmaka som inte förstärker 
den serotonerga aktiviteten 
men som ger upphov till lika 

■ debatt och brev

Premenstruellt dysforiskt 
syndrom är en valid diagnos, 
och behandlingen med SSRI-
medel exceptionellt effektiv. 
Hovelius och medförfattare 
ifrågasätter emellertid såväl 
diagnos som behandling. Vad 
blir nästa insats? Att förloss-
ningar inte ska »medikalise-
ras« genom smärtlindring?

Är kvinnor med premenstruella besvär 
betjänta av att tillståndet ideologiseras?
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mycket (eller mer) biverk-
ningar som SSRI-preparaten 
fungerar klart sämre än 
dessa vid PMDS, och inte 
bättre än placebo [5-7]. 

Författarna hade säkert 
gärna sett att kvinnor med 
PMDS blivit mindre effektivt 
hjälpta av Premalex. Men 
även om de har nobla motiv 
för denna sin önskan är det 
inte försvarbart att narras. 
Och sanningen är att det inte 
finns något skäl alls att ifrå-
gasätta effektiviteten hos 
denna behandling.

Sammanfattningsvis tycks 
författarna alltså mena 

1) att många av de kvinnor 
som hävdar att de har PMDS 
saknar författarnas klarsyn, 
såtillvida att de inte inser att 
de har goda skäl att må dåligt 

2) att det är en fördel om 
läkarkårens kunskap om 
PMDS är begränsad 

3) att den goda effekten av 
Premalex bör förnekas.

Envar med intresse för genus-
frågor undrar förstås om den-
na författarnas paternalistis-
ka inställning har samband 
med att PMDS bara drabbar 
kvinnor. Om ambitionen fak-
tiskt är att just kvinnor ska 
förskonas från att behandlas 
för de typer av lidande som 
kan anses naturliga – som 
PMDS och menopausala be-
svär – kan debattörernas näs-
ta insats förslagsvis gälla 
smärtlindring vid förloss-
ning. När kvinnor hävdar att 
smärtan är svår att fördra 
borde man väl tålmodigt för-
söka förklara för dem att den 
är något helt naturligt och 
därför inte ska medikalise-
ras?

 ■ Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Elias Eriks-
son och medarbetare var de 
första som beskrev inflytandet 
av serotonerga farmaka på 
premenstruella besvär och har 
studerat denna effekt i många 
studier. Eriksson är ansvarig för 
den prövning avseende Premalex 
som diskuteras i denna debatt 
och fungerar som rådgivare åt 
H Lundbeck AB, som tillverkar 
substansen.

■ debatt och brev

■ I Lundbecks annonser kon-
trasteras upplevelser av hat, 
apati och ilska mot en kvinn-
ligt kodad, »gullig« (med 
Lundbecks ord) inramning. 
Tre till fem procent av alla 
menstruerande kvinnor be-
skrivs vara hatiska och/eller 
apatiska, på grund av sitt bio-
logiska kön, och i behov av 
medicin för att kunna hantera 
biologins konsekvenser. Inne-
börden är starkt normativ [1].

Oavsett de noggranna krite-
rier som Elias Eriksson (EE) 
menar ska ligga till grund för 
diagnosen PMDS är det en 
symtomdiagnos, där symto-
men dessutom är ospecifika 
och vanligt förekommande. 
Vidare är kopplingen till se-
rotonin endast en hypotes [2].

Risken med att göra ospeci-
fika symtom till medicinska 
diagnoser är att det styr tän-
kandet hos både läkare och 
lekmän/-kvinnor. Det påver-
kar hur symtom förstås och 
tolereras [3]. Nocebobegrep-
pet lyfter, i analogi med pla-
cebobegreppet, fram den 
medicinska vetenskapens 
makt att påverka genom den 
förväntan som skapas [1].När 
medicinsk vetenskap lyfter 
fram kvinnors biologi som 
hotfull och sjukdomsalstran-
de finns risk att kvinnor upp-
fattar sig själva på det sättet. 
Så skedde när medicinen sat-
te kvinnors klimakterium i 
fokus och en mängd ospecifi-
ka besvär relaterades till 
»östrogenbrist«. Informatio-
nen om de förmenta klimak-
teriebesvären spreds i sam-
hället, kvinnor började tolka 

allehanda symtom som rela-
terade till sin specifika biolo-
gi, och deras förväntningar 
på klimakteriet blev långt 
mer negativa än det verkliga 
utfallet [4]. 

Medicinsk vetenskap har 
makt att påverka samhället 
och människorna. Forskare 
har därför ett ansvar för vilka 
frågor de väljer att formulera 
och undersöka och hur resul-
tat tolkas och förmedlas. Ing-
en forskare är heller ett 
oskrivet blad; tidigare kun-
skaper, erfarenheter och sätt 
att förstå världen påverkar 
med nödvändighet den kun-
skap som skapas [5]. Detta 
gäller även EE, som därtill är 
knuten till det företag vars 
produkt han nu försvarar. 

Självrapporterade besvär
 under menscykeln är inte opå-
verkade av vem som frågar 
och hur frågorna ställs [6]. Vi 
ifrågasätter därför angivna 
prevalenssiffror men förne-
kar inte existensen av PMS 
[1]. Vi vill däremot sätta sym-
tomen, liksom den medicin-
ska vetenskapen, i ett större 
sammanhang. Vi tror inte på 
ett »cyk liskt missnöje med en 
patriarkal könsmaktsord-
ning« men menar att medi-
cinen ska vara varsam i sin 
annektering av symtom. 
Dessutom kan vi ibland be-
höva peka på symtom som re-
surser; de kan hjälpa männis-
kor att bli varse sådant som 
de behöver göra något åt. Om 
hormonsvängningar hjälper 
kvinnor att se var tillvaron 
skaver kan  symtomen kanske 

bli mer toler -
abla eller till 
och med med-
föra något positivt – för 
många, men självklart inte 
för alla.  

Vi har inte förnekat att det 
finns kvinnor som har så svå-
ra besvär av PMS att de behö-
ver hjälp, där KBT liksom 
SSRI kan vara behandlingsal-
ternativ [7]. Men varför den-
na aggressiva kampanj för en 
känd antidepressiv substans 
(escitalopram) under nytt 
namn med PMS som enda in-
dikation och i små, och där-
med dyrare, förpackningar? 

Dock, det vi främst reage-
rat på i marknadsföringen av 
Premalex är hur annonserna 
appellerar till könsstereotypa 
fördomar. Om kvinnors irri-
tabilitet, vrede och andra 
 humöryttringar från medi-
cinskt håll reduceras till att 
vara hormonorsakade riske-
rar andra orsaker att döljas, 
inte minst att sådana känslor 
och beteenden kan vara en 
adekvat reaktion på sociala 
påfrestningar.
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replik 1:

Annonserna appellerar 
till könsstereotypa fördomar

läs mer Referenslista publice-
ras på Lakartidningen.se

Replik 2, se nästa sida.
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