Diverse
Velg fra nedtrekksmenyen

Innledning om veileder i gynekologi
Kvalitetsutvalget i Norsk gynekologisk forening fikk høsten 1992 mandat til å
utarbeide en strategi for hvordan fagområdene fødselshjelp, gynekologi og
gynekologisk onkologi best kunne kvalitetssikres. I rask rekkefølge ble veiledere
utarbeidet for hvert av fagområdene, og i 1996 ble første veileder i generell
gynekologi utgitt i Legeforeningens skriftserie for leger.
Arbeidet med første revisjon av Veilederen i generell gynekologi har vært basert på
frivillig innsats fra fagmiljøene. Kvalitetsutvalget forespurte våren 1999
avdelingsoverlegene ved de gynekologiske avdelingene om interesse for å delta med
revisjon av veilederen samtidig som de fleste av hovedredaktørene fra første
utgivelse fortsatte i faggruppene.
Førti faggrupper har arbeidet med diagnosespesifikke tema, prosedyrer og
pasientinformasjoner. Det ble utarbeidet mal for arbeidet. Malen la føringer for lik
struktur på kapitlene med ICD-koder, definisjon av sykdomstilstand, forekomst,
etiologi, risikofaktorer, symptomer, diagnostikk, differensialdiagnoser, behandling,
prognose, råd, vurdering av litteratur og referanser. Anerkjente retningslinjer for
dokumentasjonsnivå er brukt for vurdering av litteraturen.
Arbeidet har vært prosessorientert og faggruppene har i plenumsmøter redegjort for
status. Vi har arbeidet etter referee-prinsippet der ulike faggrupper har vært referee
for hverandre. Det er avholdt fem fagseminarer og alle kapitlene har blitt diskutert to
eller flere ganger i plenum.
Arbeidet har fått økonomisk støttet fra: Den norske lægeforenings
kvalitetssikringsfond II, Statens Helsetilsyn og Norsk gynekologisk forening.
I prosessen har Kvalitetsutvalget samarbeidet med Norsk Helseinformatikk som vil
muliggjøre Web-publisering. Veilederen i generell gynekologi er tilgjengelig på
hjemmesidene til Norsk gynekologisk forening.
Prosessen med revisjonen av Veilederen i generell gynekologi har vært ambisiøs,
omfattende og har stilt store krav til deltakerne. I denne utgaven har vi som
hovedredaktører prioritert felles struktur for kapitlene framfor en omfattende
vurdering av litteratur og dokumentasjonsnivå. Ikke alle kapitlene er gjennomarbeidet
med hensyn til dokumentasjonsnivå. Som hovedredaktører for arbeidet takker vi
deltakerne for en god innsats.
For Kvalitetsutvalget i Norsk gynekologisk forening
Trondheim, juli 2004
Mette Haase Moen og Finn Egil Skjeldestad, redaktører

Dokumentasjonsnivå
I veilederen har vi brukt følgende anerkjente definisjoner av kvalitative krav til
dokumentasjon. Alle referansene er vurdert etter dokumentasjonsnivå fra Ia til IV i
henhold til tabellen og er angitt direkte i teksten. Behandlingsanbefalingene bygger
på dokumentasjonsnivå. I denne rapporten bruker vi kun dokumentasjonsnivå som
vurdering av kildematerialet.
Nivå Krav til dokumentasjon

Ia

Dokumentasjon fra metaanalyser av randomiserte kontrollerte forsøk

Ib

Dokumentasjon fra minimum ett randomisert kontrollert forsøk

IIa

Dokumentasjon fra minst ett kontrollert forsøk med god metodisk kvalitet uten
randomisering

IIb

Dokumentasjon fra minst ett annet eksperimentelt vitenskapelig forsøk med god
metodisk kvalitet

III

Dokumentasjon fra ikke-eksperimentelle deskriptive studier slik som komparative
studier, korrelasjonsstudier og case-control studier

IV

Dokumentasjon fra ekspertgrupper eller meninger og/eller erfaring fra respekterte
autoriteter

Gradering av anbefaling av behandling
Gradering

Nivå av dokumentasjon

Anbefaling på
basis av...

A. Sterk
anbefaling

Ia, Ib
meget god
Krever metaanalyse eller minst en kontrollert studie av god dokumentasjon
kvalitet

B. Moderat
anbefaling

IIa, IIb, III
Krever godt gjennomførte kliniske studier, men ikke
randomiserte forsøk

god
dokumentasjon

C. Svak
anbefaling

IV
Gjenspeiler mangel på studier som grunnlag for den
aktuelle behandling (manglende dokumentasjon)

enighet i
ekspertgrupper
eller blant
faglige
autoriteter

Kilder Referanser
Etter forslag fra US Agency for Health Care Policy and Research.
Gjengitt i Statens Helsetilsyn: "Retningslinjer for retningslinjer"
Dato sist oppdatert
11. aug. 2004

Journalføring og dokumentasjon i gynekologi
Hensikt med journal
Samle og oppbevare alle relevante data som er nødvendig for å dokumentere1,2,3
Sykdomsutvikling
Diagnose
Ev. differensialdiagnoser
Prøvesvar
Behandling
Videre forløp under opphold eller besøk ved helseinstitusjon

Ansvarsforhold
Legen
Har et selvstendig ansvar for at journalen inneholder nødvendige og korrekte
opplysninger4
Innhenter relevante data fra
pasient
undersøker

behandler

Avdelingssjefen
Bør regelmessig gjennomgå, evaluere og gi tilbakemelding dersom journalnotater
ikke inneholder nødvendige og korrekte opplysninger

Sjeflegen
Tillagt overordnede ansvar5

Kvalitetssikring
Omhyggelig journalføring er viktig
For å sikre kvalitet og effektivitet i diagnostikk og behandling
For kommunikasjon mellom behandlere
For dokumentasjon ved ev. klagesaker

Journalen må føres kronologisk, og det må sikres at opplysninger ikke kan
innføres i ettertid
Rettelser i papirjournal må foretas ved overstreking
Korrekturlakk må ikke brukes
Rettelser i datajournaler skal ikke kunne gjøres uten at det identifiseres

Alle innføringer i journalene må kvalitetssikres ved gjennomlesing og
signering
Det kan ikke tillates at journalene ferdigstilles med åpne felter, skrivefeil og
andre muligheter for senere feiltolkninger
Det må sikres at medisinsk skrivetjeneste har en viss kompetanse og ikke
går utover sitt ansvarsområde med hensyn til ferdigstillelse av medisinsk
dokumentasjon6,7,8,9

De gynekologiske journalnotater
For å sikre kvaliteten, vil det være hensiktsmessig å lage maler for
Polikliniske notater
Journaler
Operasjoner

Poliklinisk journal
Kortfattet, samtidig som problemstillingen skal gå tydelig frem
Konklusjon og plan for videre utredning
Behandling
Med tanke på senere utredninger og operasjoner skal tidligere sykdommer og
tilstander som er av potensiell betydning, f.eks. for anestesi komme tydelig frem
Kopi sendes henvisende lege
Pasienten forespørres om kopi også skal sendes fast lege

Innleggelsesjournal
Skal følge vanlig aksepterte retningslinjer for innkomstjournaler
Skal inneholde det vesentlige med hovedvekt på den gynekologiske
problemstillingen

Operasjonsbeskrivelse
Kort resymé av sykehistorien
Indikasjonen til det operative inngrepet
Deretter anføres
dato
bedøvelsesform
operasjonskode med anførsel av hva som gjøres og navn på operatør og assistent

Organspesifikk beskrivelse med normal/patologiske funn
Operasjonsbeskrivelsen bør være klar og kort med hovedvekt på hvordan
den trinnvis utføres. Hva er fjernet? Komplikasjoner? Avvik fra normal
prosedyre?
Antatt blødningsmengde
Prøver som er tatt

Avsluttes med en tydelig konklusjon (f.eks. radikalitet, resttumor o.l.)

Dagnotat
Angi
forandringer i behandling
medisinsk tilstand
ved lengre opphold bør det føres journalnotat minst ukentlig

Medisinordinasjoner
Innføres på kurveark i henhold til lovverk, regler og forordninger, i samarbeid med
farmasøytisk tilsynsordning

Utskrivningsnotat
Oppsummering av forløpet etter observasjonsperioden eller operasjonen med
indikasjon og bruk av medisiner
Viktige histologi, røntgen- og laboratoriefunn anføres
Avtalt sted for kontroll (hos egen lege eller på poliklinikken) med tidspunkt
Planlagt videre behandling anføres
Sykemeldingsperiode og dato for friskmelding noteres

Epikrise
Bør minst inneholde
diagnose(r)
innkomstdato
utskrivningsdato
operasjonsnotat hvis operasjon er utført
utskrivningsnotat
Sendes henvisende lege. Pasienten forespørres om kopi skal sendes fastlege.

Telefonsamtaler
Bør skrives i journalen, når det har konsekvenser for den videre behandling.

B-journal
Passiv journal
Kan opprettes hvis journalen er blitt for uhåndterlig
Til B-journal kan også overføres sensitive opplysninger
B-journalen oppbevares i journalarkiv, ev. i sentralt arkiv10

Pasientrettigheter
Pasienten har rett til å gjøre seg kjent med sin journal
Pasienten har anledning til å lese journalen sin eller å få utlevert kopi av alt
journalmateriale
Pasienten kan kreve rettelse dersom hun mener at journalen inneholder feilaktige
eller mangelfulle opplysninger. Henvendelse fra pasienten om ovenstående må
rettes til behandlende lege eller overordnet, og det må anmerkes i
journalen11,12,13

Kilder
Referanser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

FOR 2000 - 12 - 21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.
LOV 1999 - 07 - 02 nr 64: Lov om helsepersonell mv, kapittel 8.
LOV 1999 - 07 - 02 nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten mm, kapittel 3, §3-2.
FOR 2000 - 12 - 21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal §6.
FOR 2000 - 12 - 21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal §6.
FOR 2000 - 12 - 21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.
LOV 1999 - 07 - 02 nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m. m.
LOV 1999 - 07 - 02 nr 63: Lov om pasientrettigheter.
LOV 1999 - 07 - 02 nr 64: Lov om helsepersonell mv.
FOR 2000 - 12 - 21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.
FOR 2000 - 12 - 21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal §12.
LOV 1999 - 07 - 02 nr 63: Lov om pasientrettigheter, kapittel 5, §5-1, §5-2.
LOV 1999 - 07 - 02 nr 64: Lov om helsepersonell mm, kapittel 8, §41-§42-§43.

Fagmedarbeidere

Bjarne Løkvik, Ullevål universitetssykehus, Oslo
Rolf Kirschner, overlege, Rikshospitalet, Oslo
Bernt Engebretsen, Sykehuset Innlandet HF Lillehammer

Dato sist oppdatert
6. september 2004

Lovbestemte meldinger
Aktuelle lover og forskrifter
1. januar 2001 trådte den nye helsepersonelloven1 i kraft. Den erstatter 9 tidligere
lover som regulerte helsepersonell. Leger har ikke lenger den samme særstilling som
tidligere. Det er nå 27 grupper helsepersonell som dekkes av lovene.
Se Lovdata
Lov om spesialisthelsetjenester 2
Se Lovdata
Pasientrettighetsloven er den første pasientrettighetslov i Norge. Denne loven
bygger på prinsippet at pasienten er utgangspunktet og kjernen for all helsehjelp som
tilbys.
Se Lovdata

Melding om fødsler
Helsepersonelloven1 §35)
Se Lovdata
Meldeskjema a
Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel til folkeregisteret (RF-1420)
Det skal gies fødselsmelding selv om barnet er dødfødt
Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel eller svangerskapsavbrudd etter 12.
uke til Medisinsk fødselsregister

Melding om dødsfall
Helsepersonelloven1 §36
Se Lovdata
Meldeskjema d og c
Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet.
Dødsmelding (IK-1025 B) skal fylles ut og sendes kommunelegen, som har ansvar
for videre melding til dødsårsaksregisteret (Statistisk sentralbyrå)
Er det grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig skal legen melde fra til politiet
personlig eller telefonisk. (Egen forskrift fra jan. 2001)
På sykehus skal vakthavende lege varsle politiet umiddelbart telefonisk ved slik mistanke
NB! Pasienten og ev. utstyr skal ikke fjernes eller flyttes før politiet gir tillatelse til dette!
Vakthavende lege sender
kopi av (dødsmelding) erklæring om dødsfall (IK-1025B) til politi
melding (blankett IK-2448) til institusjonens kvalitetsutvalg, som sørger for videreforsendelse til
helsetilsynet i fylket

Melding om betydelig personskade
Helsepersonelloven1 §38 Spesialisthelseloven2 §3-3 (nytt rundskriv og skjema for
meldinger er under utarbeidelse i SHdir.)
Se Lovdata
Se Odin.dep
Se http://www.helsetilsynet.no/
Meldeskjema c

Ved helseinstitusjoner som har meldeplikt, ligger meldeansvaret hos institusjonen
Hendelser som kunne ført til betydelig personskade, skal også meldes
På institusjon fyller helsepersonell ut skjema, som sendes avdelingsledelsen for
påtegning. Skjema sendes deretter snarest til kvalitetsutvalget ( IK-2448)
Kvalitetsutvalget behandler meldingen og sender denne til helsetilsynet i fylket
snarest mulig

Melding om svikt i medisinsk utstyr
Lov og forskrift om svikt i medisinsk utstyr på helseinstitusjoner3,
Spesialisthelseloven2 §3-3 )
Se Lovdata
Se Odin.dep
Meldeskjema c
All svikt i medisinsk utstyr på helseinstitusjoner skal meldes helsetilsynet i fylket via
kvalitetsutvalget ved pasientskade (skjema IK-2448), og Sosial og Helsedirektoratet
uavhengig om pasientskade (skjema IS-1126)
Ved svikt i elektromedisinsk utstyr varsles i tillegg: Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap straks på tlf. 4821 2000
NB! Det er ikke tillatt å flytte, kaste eller forandre noe utstyr før Direktoratet har gitt tillatelse til
dette!

Ved svikt i strålegivende utstyr varsles i tillegg: Statens strålevern straks på tlf. 67
16 26 00

Melding om bivirkninger
Meldeskjema e
Ved betydelig personskade eller dødsfall gjelder meldeplikt som beskrevet over
Ved bivirkning av legemiddel skal legen som har ansvar for behandling av
pasienten sende melding på eget skjema til Relis i egen region

Sterilisering
Lov om sterilisering §13, §14 med forskrifter4
Se Lovdata
Meldeskjema f
Lege og sykehus som foretar steriliseringsinngrep skal sende innberetning til det
lokale helsetilsynet hvert kvartal (IK-1133).

Svangerskapsavbrudd
Lov om svangerskapsavbrudd m/forskrifter5
Se Lovdata
Meldeskjema b
Sykehus og institusjoner som er godkjent for å utføre svangerskapsavbrudd, skal
hvert år underrette eier om det antall personer innen hver gruppe av
helsepersonell som er gitt fritak av samvittighetsgrunner. Underretningen skal
videre angi antall personer innen hver gruppe som til en hver tid står til rådighet
ved utførelsen av svangerskapsbrudd, samt ubesatte stillinger innen hver gruppe
Samtykke fra fylkesmannen er nødvendig for å avbryte svangerskap når
Kvinnen er under 16 år, og innehaver av foreldremyndigheten eller vergen har uttalt seg mot at
svangerskapet blir avbrutt
Kvinnen er psykisk utviklingshemmet og vergen har uttalt seg mot at svangerskapet blir
avbrutt
Kvinnens samtykke ikke er innhentet (jf §4: Kvinnens samtykke skal innhentes såfremt det
kan antas at hun har evne til å forstå betydningen av inngrepet)

Senest innen utløpet av hvert kvartal skal alle sykehus, sykehusavdelinger og
godkjente institusjoner hvor det foretaes svangerskapsavbrudd sende
fylkesmannen avidentifisert gjenpart av "journalen" (IK-1143 A). Meldingen skal

inneholde nærmere bestemte data fra protokollene og om utførelsen av det
enkelte inngrep

Opplysninger til barneverntjenesten
Helsepersonelloven1 §33
Se Lovdata
Helsepersonell har plikt til å gi opplysninger til barnevernet av eget tiltak og etter
pålegg fra barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet,
eller at det foreligger andre former for omsorgssvikt
Helsepersonell som har plikt til å gi opplysninger av eget tiltak, må selv vurdere
hvilke opplysninger som er relevante, og ha et sikkert grunnlag for sin antagelse
før opplysninger gis. Opplysningsplikten går ikke lenger enn det som er nødvendig
for formålet
Når barnevernet gir pålegg til helsepersonell, må det angis og begrunnes hvilke
opplysninger som anses relevante
Helsepersonell må altså alltid vurdere om vilkårene for å gi opplysning er tilstede
Pålegg om å gi opplyninger kan påklages til fylkesmannen
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som har ansvaret for utlevering av
slike opplysninger

Opplysninger til sosialtjenesten
Helsepersonelloven1 §32
Se Lovdata
Den som yter helsehjelp skal være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra
sosialtjenesten, og av eget tiltak gi opplysninger etter samtykke fra pasienten, eller
så langt opplyninger kan gies uten hinder av taushetsplikten
Av eget initiativ eller etter pålegg skal helsepersonell gi opplysninger til
sosialtjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid misbruker rusmidler på en slik
måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Her er en
ikke underlagt taushetsplikt, men bør informere pasienten før opplysningene gies
Pålegg om å gi opplysninger kan innklages til fylkesmannen
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som har ansvaret for utlevering av
slike opplysninger

Melding og varsling av smittsomme sykdommer
Lov om vern mot smittsomme sykdommer6, MSIS og Tuberkuloseforskriften7
Se Lovdata og her
Meldeskjema g

Hva skal varsles
Utbrudd av sykdommer definert i MSIS
Næringsmiddelbårene (også utenom MSIS)
Utbrudd i helseinstitusjoner (også utenom MSIS)
Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (også utenom MSIS)
Særlig omfattende utbrudd (også utenom MSIS)
Leger er forpliktet til å varsle kommunelegen dersom de påviser eller får mistanke
om utbrudd av smittsomme sykdommer. Dersom ikke mistanken avkreftes skal
kommunelegen varsle fylkesmannen og Nasjonalt folkehelseinstitutt
I sykehus skal fylkesmannen, Folkehelseinstituttet og regionens kompetansesenter
varsles umiddelbart
Varslene sendes samme dag på fastsatt skjema per faks (22 04 25 13), e-post
(utbrudd@fhi.no) (eller telefon 22 04 26 43/22 04 23 48) til folkehelseinstituttet,
avd. for infeksjonsovervåkning. Skjemaet skal ikke inneholde personidentifiserbare
opplysninger
Enkelttilfelle av enkelte meldepliktige sykdommer skal umiddelbart varsles til
kommunelegen, som varsler fylkesmannen og Folkehelseinstituttet på telefon (22
04 26 43). Disse sykdommene er opplistet på varslingsskjemaet
I tilegg til varslingen sendes MSIS skjema til Folkehelseinstituttet med kopi til
kommunelegen
Gruppe A: Sykdommer meldes enkeltvis, med full identitet
Gruppe B: Sykdommer meldes enkeltvis, men uten identitet: Gonore, hiv og syfilis
Gruppe C: Inneholder genital chlamydia, og meldes nå bare årlig fra laboratorier

Liste over sykdommer finnes i forskriften. I gruppe A er det over 50
sykdommer7. Skjemaet følger vanligvis prøvesvaret fra laboratoriet

Meldinger til Kreftregisteret
Kreftregisterforskriften8
Se Kreftregisteret
Meldeskjema h
Klinikere, patologer og radiologer skal gi opplysninger til kreftregisteret som
definert i forskrift
Meldingen skal gies på eget fastsatt skjema fortløpende og senest 2 måneder etter
at opplysningene er journalført
Helseinstitusjoner og annen virksomhet som har registreringsansvar for nevnte
opplysninger, har ansvar for at meldingen sendes, og skal ha rutiner som sikrer
dette
Alle avdelinger som deltar i behandlingen, skal melde
I gynekologi er det tre skjemaer som benyttes
Meldeskjema for solide svulster
Meldeskjema for premaligne tilstander i cervix uteri (utenom forskriften)
Meldeskjema for ovarialkreft

Oversikt meldeskjemaer
Og hvor de kan bestilles
a.
b.
c.
d.
e.

RF-1420 Bjerch trykkeri AS
IK-1143A Sem § Stenersen Prokom AS tlf. 22 98 31 00 bestillingsnr. 704566 (b)
IK-2448 ogIS-1126 kan bestilles eller lastes ned på www.helsetilsynet.no
IK-1025B Sem § Stenersen Prokom AS tlf.: 22 98 31 00
Melding om bivirkninger: Skjemaet finnes i "Nytt om legemidler", bestilles fra Relis
eller på www.legemiddelverket.no
f. IK-1133 Sosial og helsedirektoratet. Trykksakskontoret
g. Folkehelseinstituttet, eller lastets ned fra www.fhi.no . MSIS-skjema hos alle
med.mikrobiol.lab
h. Kreftregisteret, eller lastes ned fra www.kreftregisteret.no (skjemaet er tilgjengelig i
"Doculive")

Internettlinker
www.helsetilsynet.no : Oversikt over alle lover og forskrifter og linker til lovdata
www.fhi.no : folkehelseinstituttet - smittevern
www.kreftregisteret.no

Kilder
Referanser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LOV 1999-07-02 nr 64 Lov om helsepersonell m/forskrifter.
LOV 1999-07-02 nr.61 Lov om spesialisthelsetjenesten m/forskrifter.
LOV 1995-01-12 nr.6 Lov og forskrift om svikt i medisinsk utstyr.
LOV-1977-06-03 nr.5757 Lov om sterilisering m/forskrifter.
LOV 1975-06-13 nr 50 Lov om svangerskapsavbrudd m/forskrifter.
LOV 1994-08-05 nr.55 Lov om vern mot smittsomme sykdommer m/forskrifter.
FOR 2003-06-20 nr.740 MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften.
FOR 2001-05-18 nr.24 Kreftregisterforskriften.

Fagmedarbeidere
Petter Schou, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Christian Bjelke, Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer, Helse Nordmøre
og Romsdal HF

Dato sist oppdatert
11. aug. 2004

Ventetidsgaranti

Rett til tidsfrist for vurdering / behandling
I veilederen er begrepet ventelistegaranti brukt gjennomgående.
Ventetidsgarantien (forskrift om ventetidsgaranti av 27. juni 1997) ble erstattet av
prioriteringsforskriften (forskrift om prioritering av helsetjenester og rett til helsehjelp
av 1. desember 2000). Prioriteringsforskriften er blitt endret 7. juni 2004 slik at den
skal være i samsvar med de nye endringene i pasientrettighetsloven som trer i kraft 1.
september 2004. Disse endringene er omtalt her, men ikke innarbeidet i veilederen
for øvrig.
Pasient som henvises til sykehus eller spesialistpoliklinikk har rett til å få sin
helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Ved mistanke
om alvorlig eller livstruende sykdom, har pasienten rett til raskere vurdering.
Spesialisthelsetjenesten må vurdere pasientens behov for behandling og hvorvidt
tilstanden utløser en rett til nødvendig helsehjelp med fastsettelse av frist som nevnt
nedenfor. Alle pasienter, uavhengig av om de har rett til nødvendig helsehjelp, skal
gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt.
Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder
bare dersom pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller
betydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes, pasienten kan ha
forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt.
Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en konkret, individuell frist for når en pasient
som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp. Fristen kan ikke settes
til et senere tidspunkt enn når medisinsk forsvarlighet kreverer at pasienten gis
nødvendig helsehjelp.
Forsvarlig ventetid for utredning og behandling av gynekologiske tilstander vil bl.a.
være avhengig av symptomer og plager i forhold til livskvalitet I den grad livskvaliteten
er forringet slik at arbeidsevne og/eller dagliglivets funksjoner er vesentlig svekket og
det er dokumentert behandlingseffekt hvor behandlingskostnadene er rimelig
kostnadseffektive, har pasient rett til behandling innen en fastsatt tidsfrist for oppstart
og gjennomføring av behandling. Men spesialisthelsetjenesten må også gi et tilbud til
pasienter som ikke får en slik rett der helsehjelp er vurdert som nødvendig, og
informere pasienten om når helsehjelpen kan forventes å bli gitt. Hvordan
Pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften skal forstås og praktiseres er
nærmere beskrevet i Rundskriv IS 12/2004 som er tilgjengelig på www.shdir.no.
Med utgangspunkt i de nye endringene i pasientrettighetsloven og
prioriteringsforskriften vil fagmiljøene få nye utfordringer i å utvikle enhetlige kriterier
for rett til helsehjelp innen de forskjellige diagnosegruppene. Denne type avklaringer
må vurderes i forhold til forventet bedring etter dokumentert behandling med hensyn
til livskvalitet og dagliglivets funksjoner.
De nye pasientrettighetene hva gjelder rett til helsehjelp gir grunnlag for stort
individuelt skjønn om ikke fagmiljøene har dokumentert behandlingseffektivitet av
tiltakene og arbeider for en felles forståelse av forventet bedring i livskvalitet og
funksjonsnivå.
Vi håper at denne reviderte utgaven av Veileder i generell gynekologi bidrar med
relevant kunnskap i å dokumentere behandlingseffektivitet som vil være nyttig for
både spesialister, andre leger og pasienter. Vi innser at denne utgaven av
veilederen, og fagfeltet på mange områder, mangler god kunnskap om
behandlingseffektivitet i forhold til forbedret livskvalitet og funksjonsnivå.
Dato sist oppdatert
10. aug. 2004

Operasjon, prosedyrer
Velg fra nedtrekksmenyen

Preoperative og postoperative rutiner
Preoperative rutiner Generelt
De preoperative rutiner vil variere fra sykehus til sykehus, avhengig av avdelingens
størrelse, bemanning og de geografiske forhold
De følgende rutinene er derfor veiledende og må tilpasses individuelt

Søknad om innleggelse/ dagkirurgisk behandling
Etter at søknad om innleggelse er mottatt, bør kvinnen og henvisende lege innen
en uke få beskjed om når hun skal legges inn til
kirurgisk
dagkirurgisk behandling
poliklinisk forundersøkelse

Hvis hun settes på venteliste, angi ventetidens lengde
Skriftlig informasjon om inngrepet, sykehuset generelt og tlf.nummer for
henvendelser bør oversendes pasienten
Pasienter som innlegges til elektive inngrep og som bedømmes til ASA
gruppe 3-4, bør innlegges for anestesiologisk/ ev. medisinsk vurdering 1-2
dager før operasjon

Poliklinisk forundersøkelse
Ved poliklinisk forundersøkelse bør en tilstrebe og foreta
Nødvendige laboratorie- og røntgenundersøkelser
Medisinske vurderinger
Slik at resultatene foreligger når pasienten kommer for operasjon

Dagkirurgi
Ved dagkirurgiske inngrep i generell anestesi
Skal pasienten være i ASA gruppe 1, cardiopulmonal status skal undersøkes og
journalføres. Pasienten orienteres om inngrepets art, konsekvenser, ev.
komplikasjoner og antatt varighet av oppholdet
Denne informasjonen journalføres
Hvor det er mulig, kan journalen gjøres ferdig ved forundersøkelsen

ASA klassifikasjon
ASA-klassifikasjon (American Society of Anesthesiologists) gir en oppsummering av
pasientens preoperative tilstand og den risiko et operativt inngrep innebærer for den
enkelte pasient:
ASA 1 "Frisk pasient"
Ingen organisk, fysiologisk, biokjemisk eller psykisk forstyrrelse

ASA 2 Moderat organisk sykdom
Sykdom som ikke forårsaker funksjonelle begrensninger, for organisk sykdom f. eks. regulert
hypertension

ASA 3 Alvorlig organisk sykdom
Sykdom som gir definerte funksjonelle begrensninger, eks. ekstrauterin graviditet i moderat
blødningssjokk, pasient med dårlig regulert diabetes til elektivt inngrep

ASA 4 Livstruende organisk sykdom
Organisk sykdom som ikke trenger være knyttet til den organisk sykdom aktuelle lidelse. Eks.
ikke kompensert hjertesvikt hos pasient som planlegges operert for cancer

ASA 5 Moribund pasient
Pasient som ikke overlever 24 timer uten kirurgi

Det er viktig å gjøre seg opp en mening om den operative risiko og det faktum at det i
regelen er den postoperative risiko som innebærer fare for pasienten. Peroperativt
blir de fleste pasienter svært godt overvåket og monitorert, mens den postoperative
fase er lenger og overvåkingen kan ofte kan være preget av knapphet på ressurser.
Muntlig kommunikasjon med anestesilege om pasienten anbefales ved ASA = 2 og

alltid ved akutte inngrep.
Ved innleggelsen gjentas orienteringen om inngrepets art, konsekvenser og
komplikasjoner. Spesielt viktig er det å orientere om mulige funn under operasjonen
som kan nødvendiggjøre et mer radikalt inngrep enn antatt. Foreligger det muligheter
for at organer som livmor eller eggstokker må fjernes, bør pasienten orienteres om
dette og samtykke.

Målet
Operasjon dagen etter planlagt innkomst
Operasjonsprogram bør settes opp dagen før av ansvarlig overlege
Operatøren bør snakke med pasienten dagen før inngrepet
Anestesilegen bør orientere seg om operasjonspasientene dagen før inngrepet
Avdelingen bør vurdere indikasjonene for inngrepet
Ved tvil om operasjonskapasitet, bør det settes opp en prioriteringsliste, og pasienten
orienteres

Medikamentell profylakse
Tromboseprofylakse
Smerteprofylakse: Se under postoperative rutiner, dette kapittel
Antibiotikaprofylakse
Ved uterus exstirpasjon
Komplikasjoner som gir usikker sterilitet
Ved spesielle indikasjoner bør det gis antibiotikaprofylakse,
f.eks. med cefalotin (Keflin®), 2 g i.v.
ev. metronidazol (Flagyl®) 1,5 g i.v. i tillegg

Kvalmeprofylakse
Metoklopramid (Primperan®), 10-15 mg i.v. (0,15-0,2 mg/kg i.v.)
Droperidol (Dridol®), 1,0-2,5 mg i.v. (20-30 mikrogram/kg) (Dridol bør unngås hos
dagkirurgiske pas., kan gi rastløshet og angst etter hjemkomst)
Ondansetron (Zofran®), 4 mg i.v., ev. 8 mg p.o, 1 time før anestesi gis særlig til
pas. som tidligere har hatt postoperativ kvalme og oppkast, eller andre
tilleggsfaktorer)

Laboratorieprøver
Suppler med andre prøver avhengig av pasientens tilleggssykdommer
Alle pasienter: Hb, blodtypebestemmelse (unntatt ved små inngrep på ellers friske
personer < 50 år hvor en forventer liten eller ingen blødning
Større inngrep i tillegg: EVF, Urin stix
Nyresykdom, dehydrering, hjertesykdom, hypertensjon, bruk av diuretica, Litium
etc.: Na, K, Cl, kreatinin, urinstoff
Pas. med kjente risikofaktorer: Hepatitt- og ev. HIV-testes
Diabetikere
insulinbeh.: Blodsukker operasjonsdagen
ikke insulinbeh.: Blodsukker senest siste preoperative dag

Antikoagulerte pasienter: TT/INR, NT, ev. Cephotest senest
operasjonsdagen

Andre preoperative undersøkelser
Rtg. thorax
Pasienter med sykdom i hjerte eller lunger
Pasienter med mulig malign sykdom
Innvandrere som ikke tidligere har fått utført rtg.thorax (TBC)

EKG
Alle over 50 år
Pasienter med hjerte-/karsykdommer

Rtg. cervicalcolumna:
Pasienter med kjent rheumatisk sykdom

Postoperative rutiner Generelt

Målet er å restituere pasienten etter operasjonen
gi adekvat postoperativ smertebehandling
få de naturlige funksjoner i gang
gi tilstrekkelig informasjon om behandlingen og videre opplegg
Den postoperative behandling må tilpasses inngrepets art, og hver pasient må
behandles individuelt.
De følgende retningslinjer omhandler postoperativ behandling på en gynekologisk
sengepost, dagbehandlingsenhet eller poliklinikk etter at
postoperativ/intensivavdeling har avsluttet behandlingen.

Rutiner ved avlevering av pasient fra
intensivavdeling/anestesipersonell
Forutsetningen for at anestesi/intensivpersonell tilbakeflytter pasienten til en
gynekologisk enhet bør være:
Sirkulatorisk stabil pasient (normalt BT og puls)
Normal respirasjon
Våken pasient
Adekvat smertelindring
Skriftlig og muntlig informasjon fra anestesi/intensivpersonell til gynekologisk
personale om forløp under og umiddelbart etter operasjon
Forordning fra anestesilege om i.v. væske, analgetika og ev. spesielle
forholdsregler

Observasjons- og behandlingsrutiner på gynekologisk enhet
Observasjonsbehovet vil variere avhengig av hvilken operasjon som er utført og ev.
spesielle forholdsregler. Følgende generelle observasjonsrutiner kan følges ved
ukompliserte middels store/store inngrep.

Operasjonsdagen
Sykepleier observerer følgende parametre hver time de første 4 timer etter
tilbakeflytting:
Hud (farge, tørrhet, fuktighet etc.), bevissthetsnivå, respirasjon, ev. kvalme eller kløe
BT, puls og ev. temp. måles 2 timer etter overføring til gyn. enhet (ellers etter behov)
Ved avvik fra det normale kontaktes vakthavende lege

I.v. væske doseres etter bestemmelse fra anestesilege

Fra 1. postoperative dag
Flytende/fast føde, ev. intravenøs væske doseres individuelt, avhengig av ev.
kvalme
Ved større inngrep, kan det være gunstig å gi pas. 2 l i.v. væske i 2 døgn
Hgb og urinprøve kontrolleres 3. dag (hvis ikke behov tidligere)
Klyx kan gis 3.dag
Raskest mulig mobilisering, helst fra operasjonsdagen
Tromboseprofylakse

Kateter
Etter laparotomi, fjernes foleykateter dagen etter operasjon, resturin måles
Ev. intermitteremde kateterisering til resturin er < 100 ml
Etter inkontinens- og vaginaloperasjoner avstenges suprapubisk kateter morgenen
etter operasjonen og fjernes ved spontan vannlating og resturin < 100 ml
Ved ev. innlagt. foleykateter ved inkontinens- og vaginaloperasjoner følges rutiner
nevnt innledningsvis i dette avsnittet, hvis ikke annet er bestemt av operatøren.
Unngå blærevolum over 500 ml

Postoperativ smertebehandling
En bør tilstrebe best mulig smertelindring, da dette fremmer tidlig mobilisering.
Smertebehandling begynner allerede preoperativt (f.eks. Paracetamol like før
operasjonen), og peroperativt (f.eks. infiltrasjon av sårflater i huden ved laparotomi
med lokal anestetika, Bupivacain/Lidocain uten Adrenalin).

Postoperativ smertelindring kan omfatte
Opioider intramuskulært

F.eks. Ketogan, Petidin, Fortralin, eller Temgesic i.m. ved behov

PCA-pumpe (pasientkontrollert smertebehandling)
Pasienten doserer selv opiodier intravenøst. Pasienten må få preoperativ instruksjon, og
overvåkes etter et standardisert skjema. Behandlingen må skje i samarbeid med
anestesiavdelingen. Ev. kan Ketogan brukes istedenfor Morfin
PCA-pumpe er trygt og gir mindre påvirkning av pustefunksjon enn i.m. opioider. PCA-pumpe
egner seg imidlertid dårlig hos pas. som bruker sedativ pga potensfremmende effekt

Epiduralanestesi kan gi smertelindring postoperativt. Overvåkes med
samme skjema som ved PCA-pumpe, etter avtale med anestesiavdelingen
Paracetamol
Opioidbehoved kan reduseres ved å gi paracetamol per os eller rectalt fra
operasjonsdagen
Kontraindikasjon: Akutt hepatitt, intoleranse

NSAID (ikke steroid antiinflammatoriske midler)
Per os eller rectalt i 2-3 døgn (senere individuell tilpassing), kan brukes alternativt
eller sammen med paracetamol
Kontraindikasjon: Intoleranse eller allergi, gastrointestinal blødning eller ulcus. Obs.
pasienter med hjerte-/nyreproblemer, eldre

Kombinasjonspreparater av paracetamol og kodein (f.eks. Paralgin
forte/major)
Kan brukes senere i det postoperative forløp, men ikke sammen med paracetamol
eller PCA pga. fare for overdosering (leverskade/sedasjon)

Kvalmebehandling
Eliminer utløsende årsaker
Smerter
Utspiling av mage/tarmkanal
Hypotensjon
Opioid overdose

Medikamenter
Metoclopramid (Primperan®), 10 mg i.v./i.m.
Haloperidol (Haldol®), 0,5-1 mg i.v.
Ondansetron (Zofran®), 4 mg i.v. (ved uttalt kvalme/oppkast)

Andre medikamenter
Laxantia gis fra første postoperative dag til vaginalt opererte pasienter, ellers til
obstiperte etter skjønn. Klyx 120 ml tredje postoperative dag vil ofte føre til normal
tarmfunksjon
Sovemedisiner, f.eks. flunitrazepam (Rohypnol®) kan av og til være indisert
postoperativt i tillegg til analgetika
Jern gis ikke rutinemessig postoperativt, vurderes individuelt

Informasjon ved utreise
Pasientene bør ved utreise få samtale med lege i enerom hvor det gis opplysninger
om inngrepet. Det bør gis standard skriftlig informasjonsmateriell om forholdsregler
etter hjemkomst, sykemelding, ev. videre behandling og kontroller

Kilder
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Tromboseprofylakse ved operative inngrep
Bakgrunn ICD-10
I80.2 Dyp venetrombose INA
I26.9 Lungeemboli INA
O08.2 Lungeemboli etter abort, blæremola, ekstrauterin graviditet

Definisjon
Medikamentell eller annen behandling som gis for å redusere risiko for dyp
venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) hos pasienter som gjennomgår
gynekologiske inngrep

Forekomst
Større gynekologiske operasjoner medfører i utgangspunktet høy (25%) risiko for
dyp venetrombose (DVT)1,2,3
35% ved canceroperasjoner2
12% ved abdominell hysterektomi2

Risiko for DVT reduseres betydelig dersom det anvendes profylakse, men
selv med profylakse oppstår DVT hos opptil 5% av pasientene1,2,3

Risikofaktorer
Tidligere dyp venetrombose/lungeemboli
Malign sykdom
Reoperasjon innen 30 dager
Familiær trombosetendens
Overvekt
Infeksjon
Storrøykere
Graviditet eller operasjon i barselseng
P-piller ikke seponert preoperativt
Langvarig immobilisering
Koagulopatier
Atherosklerose
Polycytemi

Behandling
Profylaktisk behandling med lavmolekylært heparin (LMWH), heparin, dekstran LMWH
er rimeligere, enklere og har lik eller bedre effekt enn de andre metodene2,3,4
Sammenlignet med lavdose heparin har LMWH bedre sikkerhetsprofil og lik eller litt
bedre effekt3,4
Medikamentell behandling
Startes normalt preoperativt, men er også effektiv ved start postoperativt5 Sammenlignende
studier på profylakse startet før og etter inngrepet er ikke publisert
Risiko for DVT/LE faller betydelig de første dagene etter inngrepet, men er fremdeles økt i
uker etterpå3, spesielt ved malign lidelse6
Det er ikke avklart hvor lenge profylakse bør gis. De fleste studier går ikke ut over 7-10 dager.
Sannsynligvis bør profylakse fortsette i minst 5-7 døgn postoperativt2,3, eller som et minimum
til pasienten er fullt mobilisert
Hos noen høyrisikopasienter kan det være aktuelt å kontinuere tromboseprofylakse også
etter utskrivning i opp til 4 uker6

Andre viktige faktorer for reduksjon av risiko for DVT
Reduksjon eller unngåelse av risikofaktorer
Atraumatisk kirurgi
Adekvat volumsubstitusjon
Elastiske kompresjonsstrømper
Tidlig mobilisering

Inndeling av operative inngrep
Mindre, kortvarige (< 30 min) inngrep
Ingen profylakse når rask mobilisering forventes og risikofaktorer ikke foreligger

Tromboseprofylakse etter individuell vurdering når det foreligger risikofaktor(er)

Større inngrep
Tromboseprofylakse gis til alle pasienter over 40 år
Til pasienter under 40 år når det foreligger risikofaktor(er)
Det er aktuelt å kombinere flere metoder ved spesielt stor risiko

NB! Også dagkirurgiske pasienter med risikofaktorer kan trenge
tromboseprofylakse

Dosering av LMWH - høyrisikopasienter
Operasjonsdagen
Fragmin® 2500 IE s.c. eller Klexane® 20 mg s.c preoperativt

12 timer postoperativt - samme dose. Deretter dobbel dose hver morgen i inntil 10
dager/full mobilisering
Ved spesielt høy risiko for DVT: Tillegg av kompresjonsstrømper eller Macrodex®
500-1000 ml

LMWH og regional anestesi
Det er en viss, liten risiko for alvorlig intraspinal blødning når regional anestesi
benyttes
Denne risiko er muligens økt dersom det gis spinal- eller epiduralanestesi hos
pasienter som får tromboseprofylakse med LMWH
Det anbefales derfor at pasienter som skal ha regional anestesi, får LMWH etter at
anestesien er etablert, men før det operative inngrepet påbegynnes
Epiduralkateter fjernes ca 10 timer etter siste LMWH-dose, og det skal deretter gå
minst 1 time før neste LMWH-dose settes7,8

Andre hensyn
Ved heparinoverfølsomhet brukes dextran 70 (Macrodex®) 500-1000 ml i.v.
operasjonsdagen, 500 ml neste dag og deretter 500 ml i.v. hver 2. dag inntil full
mobilisering/2 uker
LMWH og heparin er kontraindisert hos pasienter som har hatt heparinindusert
trombocytopeni
Pasienter som står på antiflogistika eller salicylater, har økt blødningsrisiko
ev. kan slike medikamenter seponeres ca en uke preoperativt og vanlig tromboseprofylakse
gis
ev. konfereres først med indremedisiner (f.eks. vedr. pasient med hjerte-karsykdom som får
acetylsalicyl)

Det er ikke nødvendig å seponere HRT før operative inngrep2,9
P-piller kan seponeres 4 uker preoperativt
Hvis p-piller seponeres, må pasienten sikres annen effektiv prevensjon inntreffer
svangerskap, blir den totale risiko større for pasienten2

Kompresjonsstrømper
Elastiske, graderte kompresjonsstrømper er effektive10,11
De kan brukes som alternativ behandling hos pasienter der medikamentell
behandling er kontraindisert
De gir tilleggseffekt ved bruk sammen med medikamentell profylakse hos
høyrisikopasienter11
Det er ikke vist at strømper som går opp på låret, er mer effektive enn strømper
som bare går til kneet2,10

Komplikasjoner
Økt forekomst av peroperativ blødning og postoperativt hematom, spesielt ved
samtidig bruk av salicylater eller antiflogisika
Heparinindusert trombocytopeni
Reaksjon på stikksted (heparin, LMWH)
Osteoporose (heparin ved langtidsbehandling)
Allergi (dextran, heparin)
Hjertesvikt (dextran)

Vurdering av dokumentasjon
Dokumentasjonen varierer fra dokumentasjonsnivå Ia, IIb til IV
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Pasientinformasjoner
Velg fra nedtrekksmenyen

Fjerning av slimhinnen i livmoren (endometriereduksjon)
Endometriereduksjon benyttes ved kraftige blødninger der en ikke har oppnådd
ønsket effekt med annen behandling. Endometriereduksjon atskiller seg fra en
"utskraping" ved at man går dypere inn i livmorveggen slik at det blir liten mulighet for
slimhinnen å vokse ut på nytt.

Hvordan fjernes slimhinnen i livmoren?
En går inn gjennom livmorhalskanalen og skreller av slimhinnen i livmoren eller
ødelegger denne ved varme eller på en annen måte. Selve operasjonen tar 10-25
minutter.

Resultater
80-90% av de opererte blir fornøyde med resultatet. Hos ca 40% forsvinner
blødningene helt, mens de andre får en betydelig reduksjon i blødningsmengde. Hos
10-20% har ikke operasjonen den forventede effekt, og blant disse kan inngrepet
gjentas eller man får overveie å fjerne livmoren helt.

Komplikasjoner

Det kan en sjelden gang oppstå hull i livmoren under operasjonen. Som regel gror
dette av seg selv, men kan kreve ekstra observasjon etterpå. Enkelte ganger blør det
kraftig ved slutten av operasjonen. I slike tilfeller sikrer man at blodet ikke blir
værende i livmoren, da legger man inn et kateter som fjernes etter noen timer eller
senest dagen etter.
For å få god oversikt under operasjonen brukes en skyllevæske i livmoren. Noe av
denne væsken kan gå over i blodbanen. Hvis dette skjer kan det oppstå kvalme
og/eller hodepine som går over etter noen timer.

Bedøvelse
Narkose (full bedøvelse) eller ryggbedøvelse (spinal).

Etter operasjonen
Inngrepet gjøres som dagkirurgi eller man ligger natten over. Blødningene avtar mye i
løpet av de første dagene, men utflod kan forekomme i avtagende grad inntil 4 uker.
Smerter er ikke vanlig. Skulle smerter forekomme sammen med feber har det oppstått
infeksjon. I dette tilfellet må du ta kontakt med avdelingen. Kun kort sykemelding.

Prevensjon
Etter inngrepet er muligheten for å bli gravid sterkt redusert. Dersom du ikke får
blødning, er inngrepet å betrakte som sterilisering. Har du fortsatt blødninger etter
inngrepet, må du vurdere behovet for prevensjon. Fordi livmoren er skrumpet etter
inngrepet er spiral ikke egnet som prevensjon.

I klimakteriet
Hvis du ikke har blødning kan det være vanskelig å avgjøre om du er kommet i
overgangsalderen. En blodprøve kan avgjøre om du har nådd klimakteriet. Hvis du
ønsker hormonbehandling bør du som andre kvinner hvor livmoren ikke er fjernet få
en kombinasjon av østrogen og gestagen. Din lege vil kunne gi det råd om valg av
behandling.
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Fagmedarbeidere
Olav Istre, Ullevål universitetssykehus, Oslo

Dato sist oppdatert
9. aug. 2004

Laparoskopi
Laparoskopi (kikkehullsoperasjon) kan være
Diagnostisk: Kun undersøkelse for å se om noe er galt
Operativ: Utføres for å sterilisere, fjerne sammenvoksninger og endometriose,
fjerne graviditet utenfor livmoren, operere eller fjerne eggledere, eggstokker, cyster
eller muskelknuter, og i blant også fjerne livmoren
Fordelene med laparoskopisk kirurgi sammenlignet med en vanlig bukoperasjon er
mindre arr på magen
mindre smerter
raskere mobilisering og derav kortere sykmeldingstid
mindre risiko for sammenvoksninger

Om inngrepet
Utføres som regel i full narkose
Urinblæren blir vanligvis tømt
Et lite snitt i navlen og bukhulen fylles med kulldioksyd
Laparoskopet føres inn gjennom snittet i navlen. Laparoskopet er et ganske tynt rør eller en
slags "kikkert" med videotilkopling

Et hjelpeinstrument settes inn i livmoren slik at man kan bevege livmoren under inngrepet
Flere hjelpeinstrumenter anvendes gjennom 2-3 små snitt nedenfor og til siden for navlen
Inngrepet overvåkes via en TV-skjerm hvor man bedømmer bukhulen og undersøker livmor,
eggstokker og eggledere. Blindtarm, tarmer, lever og galleblære blir også ofte inspisert

Avhengig av hva som gjøres varer en laparoskopi-operasjonen 5 til 60
minutter

Komplikasjoner
Hvis det oppstår vanskeligheter med å gjennomføre operasjonen laparoskopisk må
man anvende åpen kirurgi (buksnitt)
Skade på andre organer (sjeldent; skade på tarm)
Sår infeksjon eller sår i bukveggen. Dette krever som regel bare rensing med rent
vann (se også under)

Etter operasjonen
Selve operasjonsdagen kan du som regel drikke og spise forsiktig avhengig av om
du føler deg kvalm
Det første døgnet må du ikke kjøre bil og du bør unngå alkoholholdige drikker
Før hjemreise vil du vanligvis få beskjed om hva som ble funnet og gjort under
operasjonen. Av hensyn til ev. senere kontakt med sykehuset er det også greit om
du noterer deg navnet på legen som utførte inngrepet
Vanligvis reiser du hjem samme dag, men i blant kan det bli nødvendig å ligge på
avdelingen en dag eller to
Det er ønskelig at du ikke er alene det første døgnet etter operasjonen Litt blødning
fra skjeden er vanlig
De første dagene kan du føle deg oppblåst i magen og ev. ha vondt i skuldrene.
Dette er irritasjon fra gassen i bukhulen og kan oftest lindres med reseptfrie,
smertestillende tabletter
Avhengig av inngrepets art kan du vanligvis gjenoppta fysisk trening etter 2-14 dager
Samleie kan ev. forsøkes 2-7 dager etter inngrepet
Egenmelding på inntil 3 dager er oftest nok. Ved behov vil du ved hjemreise få sykmelding
(mer enn 7-10 dager er sjelden nødvendig)
Sårene på magen er sydd med selvoppløselig tråd og dekket med hudplaster. Du kan dusje,
men det er viktig å holde plasteret tørt. Når sårene er tørre, kan plasteret fjernes helt vanligvis etter 2-5 dager. En ev. synlig knute som klør, kan klippes bort. Hvis sår væsker, rens
med vann eller vanlig rensevæske
Dersom det ved inngrepet er sendt materiale til mikroskopisk undersøkelse, foreligger svar
etter 2-4 uker. Du blir kontaktet direkte fra sykehuset dersom svaret tilsier videre
undersøkelse eller behandling

Svar på prøvene. Din egen lege får uansett kopi av svaret og brev om
inngrepet
Ta kontakt med lege/avdelingen hvis du får
uvanlig blødning fra skjeden
tiltagende magesmerter
uforklarlig feber
andre uforklarlige smerter eller ubehag

Kilder
Fagmedarbeidere
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Operasjon for fremfall av skjede/livmor
Årsak til fremfall av skjede/livmor
Fremfall kan skyldes skader og/eller aldersforandringer av bindevevet i skjeden og
festet av skjede og livmor mot bekkenveggen.

Forskjellige typer fremfall
Fremre skjedevegg (blærefremfall)

Bakre skjedevegg (bukhulen eller endetarmen buker seg inn i skjeden)
Livmor
Kombinasjoner av disse

Bedøvelse ved operasjoner for fremfall av skjede/livmor
Inngrepet kan utføres i epiduralbedøvelse, spinalbedøvelse eller narkose. Fordelen
ved epidural- og spinalbedøvelse er at man føler seg friskere og blir mindre plaget av
kvalme etter operasjonen.

Operasjonen
Før inngrepet er det vanlig å gi forebyggende medisin mot blodpropp. Har du hatt et
ringpessar i skjeden, er det en fordel at dette fjernes 14 dager før operasjonen.
Operasjonen utføres fra skjeden slik at
fremre skjedevegg strammes opp og blæren blir løftet til sin naturlige plass
livmortappen eller hele livmoren fjernes
bakre skjedevegg strammes opp og musklene i bekkenbunnen trekkes sammen for
å styrke bakre skjedevegg

Forløp etter operasjonen
Det er vanlig å ha smerter bak mot endetarmen, men dette gir seg vanligvis etter 3-5
dager. Du vil få smertestillende ved behov etter inngrepet. Etter operasjonen kan det
noen ganger være vanskelig å få i gang vannlatingen. Vi vil derfor kontrollere med
kateter eller ultralyd at du tømmer blæren tilfredsstillende. Blærekatarr forekommer
hos noen pasienter etter inngrepet. Urinen vil derfor bli kontrollert før du reiser hjem.
Får du svie eller hyppig vannlating etter hjemreisen, bør du ta med morgenurin på
kokt glass til din egen lege. Ved operasjonen er det brukt tråd som forsvinner av seg
selv. Det kan derfor komme ut trådbiter i noen uker fremover. Småblødninger er
vanlig de første dager, opp til uker etter operasjonen. Ved alle kirurgiske inngrep er
det en liten risiko for komplikasjoner, som blodansamling, blodpropp eller infeksjon.
Dette inntreffer imidlertid svært sjelden.

Etter sykehusoppholdet
Du vil bli sykemeldt i inntil 3-4 uker (alt etter operasjonsmetode og hvor tungt arbeid
du har). De første 4 ukene etter operasjonen bør du unngå tunge løft (mer enn en
bøtte vann) og tungt arbeid (gulvvask og støvsuging). Du bør unngå forstoppelse da
kraftig trykking på toalettet kan bidra til at operasjonen blir mislykket. Du bør ikke ha
samleie de første 6 ukene etter operasjonen. Er du sår eller tørr i skjeden, kan du
bruke glidekrem eller hormonkrem (Ovesterin), som kjøpes uten resept på apoteket.
Du vil få time til en kontroll på poliklinikken etter 3 - 6 måneder.
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Operasjon for urinlekkasje
Båndoperasjon for urinlekkasje (tensjonsfri vaginal tape (TVT))

Årsak til urinlekkasje ved hoste
Urinlekkasje ved hoste skyldes ofte svekkelse i festet av skjede og urinrør til
bekkenveggen og/eller skade av nervene som går til musklene i bekkenbunnen og
urinrøret. Skade kan oppstå ved fødsel. Kvinner som ikke har født, kan også ha
urinlekkasje ved hoste.

Bedøvelse
Inngrepet utføres i lokal bedøvelse. Du kan da hoste under operasjonen.

Operasjon
Slimhinnen i skjeden åpnes 2 cm under urinrøret. Et flettet Prolen kunststoffbånd
føres med en nål på begge sider av urinrøret opp bak skambenet. Båndet strammes
til du lekker kun en dråpe ved hoste. Snittet i slimhinnen syes med tråd som
forsvinner av seg selv. Etter inngrepet er det ikke nødvendig å legge kateter til
blæren. Du skal etter operasjonen kunne tisse uten problemer.
Det kan under operasjonen en sjelden gang være vanskelig å stramme båndet riktig.
Blir båndet strammet for mye kan det bli vanskelig å late vannet. Er båndet lagt for
stramt kan operatøren dagen etter inngrepet slakke båndet.
80-90% av kvinner med urinlekkasje ved hoste, nys og hopp blir kvitt lekkasjen etter
operasjon.
Pasienter som både lekker ved hoste, nys og hopp og i forbindelse med trang blir i de
fleste tilfelle mindre plaget av trang lekkasje, noen få kan imidlertid bli mer plaget av
trang lekkasje etter båndoperasjon.
Pasienter som kun har urinlekkasje i forbindelse med trang til å late vannet (trang
lekkasje) kureres ikke ved denne type operasjon. Noen ganger kan pasienter som
ikke tidligere har hatt trang lekkasje få denne type lekkasje etter inngrepet (urge).

Komplikasjoner
Nålen som skal føre Prolen båndet på plass kan ved et uhell komme til å bli ført
gjennom blæreveggen. Dette oppdager operatøren når han/hun ser inn i blæren med
kikkert. Nålen fjernes og settes på riktig sted. Såret i blæren gror spontant i løpet av
kort tid. I slike tilfeller vil du kanskje få kateter til blæren i noen dager etter inngrepet.
Ved alle kirurgiske inngrep er det en liten risiko for komplikasjoner, oftest
blodansamlinger, blodpropp eller infeksjon.
Vi gjør oppmerksom på at det Prolen båndet vi benytter, kun har vært brukt ved
operasjoner for urinlekkasje fra 1994. Langtidseffekten av denne type operasjon med
Prolen bånd er derfor ukjent. Prolen har imidlertid vært brukt ved andre kirurgiske
inngrep i mer enn 25 år uten at det har vært rapportert komplikasjoner.

Forløp etter operasjonen
De fleste pasienter later vannet langsommere etter inngrepet enn før. Dersom du ikke
får til å late vannet etter inngrepet må du kontakte operatøren eller avdelingen.
Dagen etter inngrepet vil vi kontrollere at du tømmer blæren godt nok.

Etter sykehusoppholdet
Det er vanlig med 1 til 2 ukers sykmelding. Pasienter med meget tungt fysisk arbeid
sykemeldes inntil 4 uker. Etter 4 uker kan du ha samleie. Vi ønsker at du skal komme
til kontroll 6 måneder og 3 år etter inngrepet.
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Operasjon med åpning av bukveggen (laparotomi)
De vanligste gynekologiske operasjonene som utføres ved åpning av bukveggen er
fjerning av
Livmoren
Egglederne

Cyster og hele eggstokkene
Vanlige årsaker til at livmoren fjernes er
Muskelknuter
Blødningsforstyrrelser
Ved påvist kreft i underlivet vil ofte både livmoren, egglederne, eggstokkene og ev.
annet vev fjernes

Om inngrepet Før operasjonen
Legen vil gi deg utfyllende informasjon, ev. diskutere hva som er best å gjøre i ditt
tilfelle.

Operasjonen
Bedøvelsen er vanligvis narkose, men ryggbedøvelse (spinal-/epidural-bedøvelse)
kan også brukes
Snittet legges ofte på tvers nederst i magen ("bikinisnitt"), eller på langs (i midtlinjen
nedenfor navlen). Valg av snitt er avhengig av hvilken operasjon som skal utføres
Ved godartede lidelser i livmoren, kan enten hele livmoren fjernes eller
livmorhalsen stå igjen
Hvis livmorhalsen står igjen må du ta regelmessige prøver fra livmorhalsen
Eggstokkene og egglederne kan beholdes hvis de ser normale ut
Ved godartede cyster og svulster fjernes ofte bare deler av eggstokken. Selv om
en hel eggstokk fjernes, inntrer det ingen hormonelle forandring da den andre
eggstokken overtar hormon produksjonen
Hos kvinner som er over 45-50 år kan ev. eggstokkene fjernes for å forebygge
utvikling av cyster eller ondartet sykdom
Ved kreft er det nødvendig å fjerne både livmor, eggstokker og eggledere. Ved
spesielle forhold kan det noen få ganger være nødvendig å legge frem tarmen
Ved uventede funn under operasjonen, kan det være nødvendig å utvide inngrepet
Innleggelse av kateter til urinblæren er vanlig

Komplikasjoner
Blødning under/etter inngrepet
Infeksjoner
Skade på urinleder, urinblære eller tarm (sjeldent)
Nerveskader, spesielt i hudnerver (sjeldent) medfører endret følsomhet i huden på
mage eller lår
Blodpropp kan oppstå tross forebyggende behandling (sjeldent)
Komplikasjoner til bedøvelsen (sjeldent)

Etter inngrepet
Legen informerer om de funn som er gjort
Dagen etter operasjonen
kan du begynne å drikke og spise
ev. blærekateter fjernes

Kvalmestillende og smertestillende medisin ved behov
Rask mobilisering, fysisk aktivitet er viktig
Et ukomplisert sykehusopphold varer 3-6 dager
Sykemelding 1-6 uker avhengig av inngrepets omfang og arbeidssituasjon
Behov for etterkontroll avtales ved utskrivelsen
Vevet som fjernes ved operasjonen blir sendt til mikroskopisk undersøkelse
Dersom ytterligere behandling er nødvendig blir du kontaktet av avdelingen
Legen din får alltid brev om hva som er gjort

Senere forløp
Ved fjerning av livmoren har du ikke lenger menstruasjon og svangerskap er ikke
mulig
Hvis eggstokkene er fjernet, kan det være aktuelt med hormonbehandling
Utflod og blødning er vanlig etter operasjonen
Ved større blødning, feber eller sterke smerter, kan du kontakte avdelingen
Samleie bør unngås så lenge det er blødning fra skjeden
Ved tegn på blærekatarr tar du med urinprøve til fastlegen

Råd
Skriv ned de spørsmålene du vil ha svar på før operasjonen, under oppholdet og ved
en ev. etterkontroll.
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Kapitler
Velg kapitler fra nedtrekksmenyen

Anogenitale (veneriske) vorter
Bakgrunn
ICD-10
A63.0 Anogenitale (veneriske) vorter

Forekomst
Kun et fåtall av de som har HPV infeksjon utvikler kondylom1 (IV)

Etiologi
Agens: Humant papilloma virus (HPV)
Seksuelt overførbart virus. De fleste smittes av asymptomatisk partner2 (IV)
Inkubasjonstid 2 mnd - 1 år
Cirka 120 HPV-typer er identifisert. De fleste kondylom i ytre genitalia er type -6 og
-112 (IV) og forårsaker inntil 90% av alle kondylomer i genital regionen
Predileksjonssteder: Perineum, vulva, cervix

Diagnostikk
Klinikk
Vortene kan være papuløse (opphøyde), akuminate (spisse), mens noen er flate
eller inverterte
Symptomer: Oftest asymptomatiske, men kløe, sårhet og dyspareuni forkommer3,1
(IV, IV)

Påvisningsmetoder
Klinisk inspeksjon
Kolposkopi4 (IV)
Eddiksyrepensling (3-5%). Positiv reaksjon (eddikhvite flekker), kan også observeres ved
andre inflammatoriske tilstander. Bør kun brukes på cervix og i vulva (overdiagnostisering i
vulva)

Virologi: Virustyping (PCR-teknikk, hybridisering)
Serologisk: Kun for epidemologisk forskning

Differensialdiagnoser
Vestibulær papillomatose (normal funn: nupper på innsiden av lab. minora)
Candida-vulvovaginitt
Molluscum contagiosum
VIN (Vulvar intraepithelial neoplasi)

Behandling
Generelt,2,2 (III, III, Ia)
Rettet mot symptomene med usikker effekt på virus
Sjenerende vulvakondylomer behandles
Aggresiv behandling kan gi lokalt besvær
Graviditet er en relativ kontraindikasjon

Lokalbehandling
Podofyllotoksin (Condyline®/ Wartec®)
Krem er enklest
Pasienten kan selv smøre eller pensle: 2 ganger daglig i 3 påfølgende dager. Skal ikke
vaskes av
Kan gjentas, hvis ikke bedring etter 4 kurer, bør annen metode velges

Podophyllin 20% spritoppløsning, pensles kun av lege
Avvaskning innen 4 timer. Gjentas 1 gang/uke
Hvis ikke markert bedring, bør behandling seponeres
Unngå vestibulumområdet

Imiquimod 5% (Aldara) appliseres tynt og masseres inn 3 ganger/uke (Ib)
Kan gi lokal svie, vaskes av etter 6-10 timer
Kan gjentas i inntil 4 måneder

Kryoterapi, diatermi, laserbehandling, kirurgisk eksisjon eller
trikloreddiksyre er aktuelt ved store, mange eller sjenerende kondylomer. Ingen
studier kan fremheve en enkelt metode som best2 (IIb)

Oppfølging
Cytologisk cervixprøve tas i følge vanlige retningslinjer (IV)

Forløp
God prognose
Spontan remisjon er vanlig etter 8-12 mnd, og etter graviditet

Råd
Kondom anbefales ved ny partner, preventiv effekt er ikke dokumentert2 (Ia)

Kilder
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Bakteriell vaginose
Bakgrunn
ICD-10
N89.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i skjede

Forekomst
Finnes hos 10-20% av kvinner i fertil alder1,2 (IV, Ib)

Etiologi
Ekologisk ubalanse i skjedens bakterieflora med overgang fra aerob til anaerob
flora. Laktobakteriene mangler1 (IV)

Diagnostikk
Klinikk
Illeluktende utflod, ofte rikelig melkehvit
Ofte noe kløe eller svie

Påvisningsmetoder3,4 (IV, IV)
Amsels kriterier: 3 av 4 kriterier bør være oppfylt
Tynn homogen utflod
pH > 4,5
Positiv luktetest ("fiskelukt" med KOH)
Clueceller ved mikroskopi av "Wet smear"

Dyrkning har ingen plass i diagnostikken5 (IV)

Behandling
Medikamentell behandling6,7,8 (IV, Ia, III)
Indikasjon: Symptomatisk BV
Clindamycin: Dalacin® vaginalkrem (2%) i 7 dager eller vagitorier i 3 dager
Metronidazol
Peroralt: 400-500 mg x 2 i 7 d ev. 2 gr. engangsdose dag 1 og dag 3
Engangdosering er mindre effektivt enn mer langvarig behandling7,1 (I, III)

Vaginalgel: Zidoval i 5 dager
Residiv etter menstruasjon hos 60-70%
Ikke dokumentert effekt av eksternt tilførte animalske laktobakterier7 (IIa)

Oppfølging
Partnerbehandling ikke nødvendig

Komplikasjoner
Innen gynekologi
PID etter abortinngrep2 (Ib) og andre gynekologiske operasjoner (hysterectomi)
Har vært assosiert med salpingitt, cervixdysplasi

Innen obstetrikk
Preterm fødse9 (IV)

Forløp
Residiv vanlig, spesielt ved ny partner7 (Ia)
Residiv etter neste menstruasjon hos 1/3

Prognose
God

Råd
Ta "våtpreparat" før abortinngrep og behandle i positive tilfeller2 (Ib)
Profylakse før hysterektomi er omdikutert7 (Ia)
Kvinner med tidligere sen-aborter og/eller preterm fødsel samt BV bør profylaktisk
behandles tidlig i neste svangerskap7 (Ia)
Hvorvidt alle gravide bør screenes og behandles er ikke avklart
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Bekkeninfeksjon
Bakgrunn
ICD-10
N70.0 Salpingitt og oophoritt

Definisjon
Bekkeninfeksjon omfatter et spektrum av betennelsestilstander i øvre genitalia,
omfattende endometriet, tuber, ovarier, og ev. bekkenperitoneum
I engelsk litteratur "pelvic inflammatory disease (PID)"

Forekomst
Insidens
15-44 år: < 100 tilfeller per 10 000 kvinner1 (III)
15-24 år: < 200 tilfeller per 10 000 kvinner1 (III)
Betydelig reduksjon i insidens i løpet av 1990 årene (< 70%)2,3 (III, III)

Forklaringer på redusert insidens
Antall pasienter med avanserte infeksjoner i form av tuboovarielle abscesser synes
nokså uforandret
Mange pasienter behandles i primærhelsetjenesten
Et ukjent antall salpingitter har så sparsomme symptomer at de ikke erkjennes og
forblir ubehandlet4 (III)

Etiologi
Oppadstigende genital infeksjon5,6 (III, IV) med
Chlamydia trachomatis (<40%)
Neisseria gonorrhoea (meget sjelden)
Mycoplasma hominis (<10%)
Forskjellige anaerobe microber, gardnerella vaginalis, hemophilus influenzae,
forskjellige gram negative tarmbakterier og noen grupper streptokokker
Ofte polymicrobiell etiologi (pyosalpinx og tuboovariell abscess)
Unntaksvis kan også actinomyses påvises ved bekkenabscesser

Risikofaktorer
Seksuell risiko adferd og manglende bruk av barriereprevensjon7,8 (III, III)
Bruk av intrauterin spiral gir noe økt risiko for infeksjon de første ukene etter
innsetting9 (III)
P-piller synes å ha en viss beskyttende effekt mot oppadstigende infeksjon10,11 (III,
IV)
Langtidsbruk av spiral, og spesielt hvor det utvikles anaerob vaginalflora som ved
bakteriell vaginose, synes å disponere for mer avanserte infeksjoner som
tuboovarielle abscesser12 (III)
Kirurgiske inngrep og hysterosalpingografi (HSG) kan gi økt risiko for
oppadstigende infeksjon

Diagnostikk
Symptomer
Referanser13,14 (III, III)
Smerter
Smerter under høyre costalbue kan tyde på perihepatitt

Utflod, ofte blodtilblandet
Blødning (skyldes vanligvis endometritt)
Feber, bare 20% av pasientene har feber over 38 grader
Ømhet ved gynekologisk undersøkelse
nedre del av abdomen
ved palpasjon av adnexa
ved bevegelse av cervix (ruggeømhet)

Laboratorieprøver
CRP, (SR) og S-leukocytter
Bakterieprøver
Cervix: Chlamydia
Abscess: Anarobe og aerobe mikrober

Leukocytter i vaginalutstryk
Endometriebiopsi med påvisning av plasmaceller eller rikelig
polymorfonucleære celler styrker diagnosen
Andre undersøkelser
Laparoskopi gir den største diagnostiske sikkerhet og gir også mulighet for
prøvetakning fra infiserte organ
Laparoskopi utført i tidlig fase kan gi falsk negativ diagnosen

Ultralyd og MR ved mistanke om pyosalpinx eller tuboovarielle abscesser

Differensialdiagnoser
Endometriose
Ovarialcyste med torquering, ruptur eller blødning
Akutt appendisitt
Graviditet (spesielt ekstrauterint svangerskap)

Ventetidsgaranti
Behandles som øyeblikkelig hjelp

Behandling
Ukomplisert bekkeninfeksjon
Ikke mistanke pyosalpinx/tuboovariell abscess15,16 (III, III)
Antibiotikum som dekker Chlamydia og anaerobe microber
Doxycyclin 100 mg x 2 eller lymecyklin 300 mg x 2 daglig i 14 dager
I tillegg gis metronidazol i 1 uke, 400 mg x 3

Sykehusinnleggelse
alvorlige infeksjoner (antibiotika i.v. de første dagene)
ved usikker diagnose

Sengeleie anbefales ved feber, ellers har det usikker verdi
Sykemelding etter behov
Coitusforbud er aktuelt så lenge behandlingen pågår
Ved dårlig svar på behandling kan cefuroksim eller cefoksitin være aktuelt, i

tillegg metronidazol

Komplisert infeksjon
Mistanke/bekreftet pyosalpinx eller tuboovarielle abscesser17 (III)
Abscess < 5-6 cm i diam., initial beh. med antibiotica alene
Cefalosporin, f.eks. cefoksitin eller cefuroksim 2 g x 3 samt ampicillin 2 g x 4 i.v. og
metronidazol 500 mg x 3 i.v.

Ultralydveiledet punksjon og innleggelse av dren for skylling av abscesshulen kan
gjøres per vaginam
Kirurgi må ved utilfredsstillende svar på konservativ overveies relativt raskt da
inngrepet etter hvert kan bli vanskeligere
drenere abscessen
fra vagina (om mulig)
ved laparoskopi

ekstirpere tube og ev. ovarium

Oppfølging
Pasienten bør kontrolleres inntil symptomfrihet og inntil infeksjonsparametre er
normalisert
Hvis pasienten har hatt inneliggende spiral - bør den fjernes tidlig i forløpet

Komplikasjoner
Ruptur av abscess med peritonitt

Prognose
Prognosen avhenger av alvorlighetsgraden18 (III)
Tidlig kirurgisk intervensjon kan forbedre fertiliteten, særlig hvis det kombineres
med en "second look" laparoskopi og eventuelt adheranseløsning
Risiko for ekstrauterin graviditet er økt opptil 10 ganger etter gjennomgått
bekkeninfeksjon og 20-25% vil kunne få varige mavesmerter

Pasientinformasjon
Etter gjennomgått bekkeninfeksjon er det økt risiko for gjentatt infeksjon
Anbefale prevensjon ved partnerbytte (spesielt unge)
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Descensus urogenitalis
Bakgrunn
ICD-10
N81 Fremfall av kvinnelige kjønnsorganer
N81.0 Urethrocele (descens av urethra)
N81.1 Cystocele
N81.2 Descens/Prolaps av uterus (ev. vaginaltopp), inkomplett
N81.3 Totalprolaps av uterus (ev. vaginaltopp)
N81.4 Descens/Prolaps av uterus (ev. vaginaltopp), uspesifisert
N81.5 Enterocele
N81.6 Rectocele
N81.8 Annet genitalt prolaps (f.eks. Elongatio cervicis)
N81.9 Genitalt prolaps, uspesifisert

Når det foreligger uterusprolaps, anvendes ikke tilleggsnummer om cystorecto-enterocele forekommer samtidig

Definisjon
Descens
Et samlebegrep for ulike fremfall av urogenitalorganene forårsaket av ulike defekter i
opphengningsapparatet

Prolaps
Brukes på norsk når genitalorganene befinner seg utenfor vulvas plan (annerledes på
engelsk)

Forekomst
Sikre prevalenstall finnes ikke, men 1-2% har vært anført1 (III)
Det er rapportert at 2 per 1000 per år trenger kirurgisk behandling1,2,3 (III, III, III)
Descensbehandling utgjør 10-25% av innleggelsene i gynekologiske avdelinger
(studier til ulike tider og fra ulike land, beroende på prioriteringer)

Etiologi
Klare etiologiske faktorer finnes ikke
Årsaken er multifaktoriell
Genetiske faktorer som forårsaker defekt bindevev synes å predisponere4 (III)

Risikofaktorer
Faktorer som synes å øke risiko for utvikling av descens1,2,3,4,5 (III, III, III, III, III)
Multiparitet
Alder
Østrogenmangel
Overvekt
Tungt fysisk arbeid
Kronisk obstipasjon
Kronisk hoste
Bekkenkirurgi

Diagnostikk
Anamnese
Spesifikt på mekaniske plager, vannlatningsplager og seksuell aktivitet
Bruk av østrogen bør dokumenteres

Gynekologisk us.
I hvile og ved maksimalt bukpress
Graden av uterusdescens vurderes ved drag med kuletang på portio
Eksplorasjon/palpasjon i stående stilling mens pasienten presser maksimalt, kan
være til nytte ved diskrepans mellom symptomer og objektive funn

Preoperative us.
Resturin
Undersøkelse på tømningsvansker

Provokasjonstest
Undersøkelse på stressinkontinens

Reposisjonstest
Undersøkelse på latent stressinkontinens
Utføres ved å reponere descenset uten å komprimere urethra (ringpessar eller spekulum) og
så be pasienten hoste

Urethratrykkprofil
Bør ideelt sett utføres hvis pasienten trenger en inkontinensoperasjon
Påvisning av svært lavt lukketrykk (< 20 cm H2O) kan være avgjørende for hvilken
inkontinensoperasjon man vil velge og hvilket resultat som kan forventes

Typer descens
Cystocele
Rectocele
Descens av urethra
Enterocele
Descens/prolaps av uterus
Elongatio colli uteri
Descens/prolaps av vaginaltoppen

Grad av descens
Grad I
Dypeste punkt av descenset innenfor hymenalring ved press

Grad II
Ved hymenalring ved press

Grad III
Utenfor hymenalring ved press

Grad IV
Totalprolaps (Procidentia). Hele uterus utenfor vulvas plan, "vagina vrengt"

I tillegg bør en angi descens i cm i forhold til hymenalring

Differensialdiagnoser
Store vaginalcyster
Urethradivertikler
Vaginaltumores

Ventetidsgarantier
Ventelistegaranti gis som regel ikke til descenspasienter
Store ubehag og urinretensjon kan som regel avhjelpes med pessar i ventetiden på
operasjon

Behandling
Generelt
Kun pasienter med subjektive plager bør vurderes for behandling
Postmenopausale descenspasienter bør ha østrogen behandling for alltid
Østrogen kan forsøkes for å utsette kirurgi ved Grad I descens (økt tykkelse av
vaginalvegg er dokumentert, men ingen sikker klinisk effekt)6 (Ib)
Postpartum descens
Bør behandles konservativt fordi de oftest går spontant tilbake
Om nødvendig brukes pessar
Lokalt østrogen kan være nyttig ved postpartum amenorrhoe
I sjeldne tilfelle kan operasjon bli nødvendig, men det bør gå minst ett år post partum
Risiko for å utvikle dyspareuni og stressinkontinens ved operasjon i denne perioden

Pessar
Ringpessar vanligst brukt, tilpass størrelse
Spesialpessarer kan prøves ved vanskelige prolapser når operasjon er
kontraindisert eller i påvente av operasjon. Man må ofte prøve seg frem med
tilpasningen
Pessarene kontrolleres etter individuell vurdering
Ved blødning eller fluor bør pasienten undersøkes
Ved decubitus (virkelig erosjon av slimhinnen) bør pasienten være uten ring et par
uker under intensivert østrogenbehandling

Ved store problemer med fremfall kan intensivert østrogenbehandling gjennomføres uten at
ringen fjernes
Ved tilbakevendende decubitus bør operativ behandling revurderes7 (III)

Kirurgi
Generelt
Individualisere operasjonen for å gjenopprette normal anatomi
Det kan i noen tilfelle være kryssende interesser mellom metoder som gir minst
risiko for residiv, og metoder som best ivaretar normal funksjon i de nedre urinveier
Ofte foreligger kombinasjonsdefekter som gjør at ulike metoder må benyttes

Operasjonsmetoder
Genitaldefektene repareres etter følgende prinsipper5,8,9,10,11 (III, IV, III, III, IV)
Cysto-rectocele og descens av uterus
LEF00+LEF10: Trippeloperasjon
Fremre og bakre kolporraphi og potioamputasjon med forkortning og raphning av cardinalligamentene
(dvs. Manchester/Fothergill operasjon)

LEF13: Vaginal hysterectomi med vaginalplastikk

Elongatio colli
LDC96: Portioamputasjon (Obs! Cardinallig. Se over)

Cystocele
LEF00: Fremre kolporraphi

Rectocele
LEF03: Bakre kolporraphi m/levatorsuturer

Enterocele
Åpne fossa Douglasi ved tvil
LEF40: Operatio pro Enterocele

Totalprolaps
LEF53: Transvaginal Sacrospinøs kolpopexi (Spinafixasjon)
LEF 50 (51): Transabdominal sacrokolpopexi
LEF23: Kolpokleisis
LEF20: Partiell Kolpokleisis11 (IV)

Ved descens uten stressinkontinens eller latent stressinkontinens repareres
den genitaldefekten som foreligger
Ved descens og samtidig stressinkontinens eller latent stressinkontinens
repareres genitaldefekten og det gjøres eventuelt samtidig en
inkontinensoperasjon11 (IV)
Kodenumrene er ikke gode fordi inngrep som ofte ikke henger sammen er
koblet sammen under et kodenummer. Portioamputasjon har ikke
kodenummer i gruppen for descensoperasjoner

Oppfølging
Sykemelding
Ca 4 uker, avhengig av arbeidsbelastning
Ingen belastning av bekkenbunnen og avstå fra samleie i denne perioden

Postoperativ kontroll
Det anbefales å overvåke egne resultater etter descenskirurgi mht
Postoperativ inkontinens
Tømningsvansker
Ev. dysparuni

Komplikasjoner

Relativt vanlige
Hematom (kan bli infiserte)
Blødning fra sårkanter
Infeksjon (flegmonøs, cellulitt)
Cystitt
Blæretømningsproblemer
Inkontinens

Sjeldne
Skade av ureteres
Fistler
Nerveskader

Prognose
Residiv etter descensoperasjoner er rapportert til 0-20%12 (III)
Residivfrekvensen etter første gangs trippeloperasjon < 5%, hyppigst enterocele5,8
(III, IV)
Forekomst av postoperativ stressinkontinens er ca 25% (objektivt undersøkt) hvis
ingen tiltak gjøres11 (IV)
Forekomst av tømmingsvansker og dyspareuni er ukjent

Pasientinformasjon
Informasjon om forventet resultat og mulig risiko
Vannlatningsproblemer, spesielt postoperativ stressinkontinens
Tømningsbesvær
Dyspareuni, spesielt ved bakre plastikk
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Ekstrauterin graviditet
Bakgrunn
ICD-10
O00 Svangerskap utenfor livmoren
O08 Komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola

Definisjon
Graviditet utenfor uterinhulen

Forekomst
1-2% av alle graviditeter vil være ektopiske (1:60 i Norge)1 (IIb)
Graviditet utenfor uterinhulen (XU) forekommer hyppigst i tuben (97 % i ampullen),
men kan også forekomme i cervix, i ovariet eller andre steder i abdomen
Hyppighet avhenger av alder2,3 (III, III)

Etiologi
Risikofaktorer
Gjennomgått salpingitt
Tidligere infertilitet
Tidligere XU og tubekirurgi
Prevensjonsvikt ved bruk av kobberspiral
Prevensjonsvikt ved bruk av mini-pille
Prevensjonsvikt ved sterilisering

Diagnostikk
Klinikk
Vanlige graviditetstegn
Metroragi
Smerte
Ev. blødningssjokk

Ultralyd
Ev. pseudogestasjonssekk
Ev. væske extrauterint som tegn på hemoperitoneum
Levende foster kan iblant ses utenfor livmoren

Serum HCG
Langsom s-hCG stigning (fordobles normalt på 2 dager) frem til 7.
svangerskapsuke (1/3 av alle XU-pasienter vil ha normal b-hCG utvikling)
Mangel på gestasjonssekk og s-hCG > 2000 IE/l taler sterkt for ektopisk graviditet

Laparoskopi

Obs! tidlig tubargraviditet kan overses

Abrasio
Histologisk svar kan gi mistanke om ekstratuerint svangerskap4 (IV)

Differensialdiagnoser
Intrauterin graviditet
Spontan abort
Corpus luteum med blødning
Salpingitt

Ventetidsgarantier
Øyeblikkelig hjelp om mistanke om XU

Behandling
Ikke kirurgiske behandlingsmetoder
Ekspektans
Kan vurderes når pasienten er lite påvirket, uten tegn til intraabdominal blødning, og med lave
og fallende s-HCG verdier (< 200 IE/l)
Krever seleksjon av pasienter og hyppige kontroller5,6 (III, III)

Medikamentell behandling
Metotrexat (MTX 50 mg/m² IM, tilsvarer ca 1 mg/kg kroppsvekt) kan forsøkes hos
pasienter med upåvirket almentilstand, s-HCG < 5000-10000 IE/l og uten synlig
embryonal hjerteaktivitet. MTX behandling kan også vurderes ved cervical og
cornual graviditet (uavhengig av S-HCG verdier)7,8 (IIb, III)
Initial s-HCG verdi er den viktigste prognostiske faktor for behandlingen
Hvis verdiene stiger fra dag 5-7, bør kirurgi eller ny MTX dose vurderes
Deretter bør HCG verdiene følges ukentlig til ikke gravid verdi
Mifepriston (200 mg p.o.) kan vurdereres initialt før MTX behandling9,10 (III, Ib)
Single-dose MTX behandling er forbundet med minimale bivirkninger8,11 (III, III)
MTX påvirkning på senere fertilitet er lite kjent8,12,13 (Ib, IIb, III)
Pasienten bør informeres om at smerter er vanlig etter MTX, hyppigst 3-5 dag

Kirurgiske behandlingsmetoder
Laparoskopisk teknikk
Salpingotomi eller salpingectomi avhengig av tubestatus og graviditetsønsker2 (III)
Laparotomi
vil være alternativet ved ikke etablert laparoskopisk teknikk
pasientens kliniske tilstand (BT fall, presjokk, intraabdominal blødning)

Rh profylakse gies til Rh-negative kvinner

Oppfølging
Ved salpingotomi, ekspektativ behandling eller kjemoterapi av ektopisk graviditet
må pasientene følges med postoperative s-HCG analyser (halveringstid for s-HCG
er ca 1,5 døgn)
Den første prøven tas 1. postoperative dag og deretter ukentlig til ikke-gravid verdi
(< 5 IE/l)
Ved s-HCG fall < 15% av initial verdi etter en uke bør man vurdere ytterligere en
dose MTX eller kirurgi

Komplikasjoner
Relatert til medikamentell behandling
MTX relatert: Sjelden (kvalme, stomatitt, gastrointestinale bivirkninger, neutropeni,
reversibel alopeci)
Behandlingsrelatert: Abdominal smerte hos 2/3 av pasientene
Tegn på behandlingssvikt eller tuberuptur: Betydelig økende abdominalsmerte,
hemodynamisk ustabil, s-HCG titer viser avflating eller manglende fall etter 7 dager

Relatert til kirurgisk behandling
Komplikasjoner etter tubotomi kan være blødning eller persisterende trofoblast
aktivitet (4-20 %)2,14 (III, III)
Hvis nedgangen av s-HCG ikke er tilfredsstillende eller viser avflating/stigende
verdier, kan MTX- behandling være et alternativ til reoperasjon8,12,13 (Ib, IIb, III)

Prognose
Naturlig fertilitet etter XU avhenger av kontralaterale tubes funksjon
Det er ingen forskjell i fertilitetsresultater ved laparotomi eller laparoskopi
Salpingotomi gir høyere intrauterin og høyere fornyet extrauterin
graviditetsfrekvens sammenlignet med salpingectomi1,8,12,14,15,16 (Ib, Ib, Ib, III, III,
IIb)

Pasientinformasjon
Bilateral salpingectomi bør være diskutert med pasienten og må vurderes ut i fra
pasientens barneønsker og muligheter for IVF
Sterilisering kan tilbys
Se laparoskopi
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Endometriose - adenomyose
Bakgrunn
ICD-10
N80 Endometriose
N80.0 Endometriose i uterus (adenomyose)
N80.1 Endometriose i ovarium
N80.2 Endometriose i salpinx
N80.3 Endometriose på bekkenperitoneum
N80.4 Endometriose i rektovaginalseptum og vagina
N80.5 Endometriose i tarm
N80.6 Endometriose i hudarr
N80.8 Annen spesifisert endometriose
N80.9 Uspesifisert endometriose

Definisjon
Endometriose (ekstern endometriose) er en tilstand med endometrielignende vev
plassert utenfor uterus
Endometriomer er endometriosecyster
Adenomyose (intern endometriose) er en tilstand med endometrium i myometriet
Ekstragenital endometriose i abdomen, retroperitonealt, lunge, ledd osv.
American Fertility Society har laget et skjema for klassifisering, grad 1-4 (minimal,
mild, moderate, severe)1 (III)

Forekomst
Hos ca 20% av kvinner kan påvises asymptomatisk endometriose2 (IIb)
Ca 2% av norske kvinner vil i livsløpet få behandling for endometriose3 (IIb)
Hos ca 25% av kvinner med underlivssmerter diagnostiseres endometriose4 (IIb)
Hos opp til ca 40% av infertile påvises endometriose4 (IIb)

Etiologi
Retrograd menstruasjon, metaplasi av vev som stammer fra det fetale

coelomepithel, hematogen/lymfogen spredning
Lokale faktorer i bukhulen f.eks. makrofagfunksjon5 (II b) og angiogenese6 (IIb)
samt forhold ved endometriosevevet som tilstedeværelse av hormonrereseptorer
og aromataseaktivitet7 (IIb) har betydning for utvikling

Risikofaktorer
Arv
Uterusanomali
Tidlig menarke
Rikelige menstruasjoner
Langvarig periode uten fødsel

Diagnostikk
Anamnese
Familiær forekomst av endometriose
Symptomer
Smerter: Sykliske smerter, premenstruelle smerter, dysmenore, dyspareuni og (sjelden)
kroniske smerter
Infertilitet

Laboratorieprøver
CA 125 kan være forhøyet ved endometriose, spesielt ved grad III-IV8 (Ia)

Andre undersøkelser
Ultralyd og MR kan gi mistanke om at det foreligger endometriomer
(endometriosecyster)
Kun laparoskopi eller laparotomi m. biopsi som sikrer diagnose
Endometriose kan være "usynlig"9 (IIa)

Adenomyose-diagnose
Kun sikker diagnose etter hysterektomi eller ev. etter endometriereseksjon
Ultralyd og MR kan gi mistanke om tilstanden10 (IIa

Differensialdiagnoser
Bekkeninfeksjon
Ovarialcancer
Bekhterev

Ventetidsgarantier
Ingen, bortsett fra ved akutte komplikasjoner som cysteruptur med akutt abdomen,
tarm- eller ureterstenose eller ved akutte lungesymptomer

Behandling
Ingen symptomer: Ingen behandling

Smerter
Laparoskopisk kirurgi med destruksjon av mest mulig av den synlige endometriose
med diatermi/laser og løsning av adherenser11 (Ib)
Alternativt hormonell behandling

Infertilitet, primært
Laparoskopisk kirurgi12 (Ib)

Assistert fertilisering
Hormonell behandling bedrer ikke fertiliteten13 (Ia)

Tumores
Endometriomer behandles med laparoskopisk cystectomi fremfor åpning og
koagulering av cysteveggen14 (Ib)
Man forsøker å bevare mest mulig ovarialvev hos kvinner med barneønske
Det er ikke nødvendig å fjerne endometriosecyster før assistert fertilisering15 (IIb),
men av tekniske grunner kan det iblant være hensiktsmessig så man unngår å
punktere gjennom endometriomet

Ekstragenital endometriose
Stenose av tarm: Reseksjon
Rektovaginal endometriose: Behandles kirurgisk, ofte i samarbeid med
gastrokirurger da inngrepet er vanskelig. I erfarne hender kan det utføres
laparoskopisk16 (IV)
Stenose av ureter: Aktiv intervensjon med ureterolyse, ev. reimplantasjon
Pulmonal endometriose: Hormonell behandling, sjelden kirurgi

Residivbehandling
Nytt konservativt kirurgisk inngrep, ev. hormonell behandling
Uterusekstirpasjon kombinert med bilat. ooforektomi fremfor unilateral
ooforektomi17 (IV)

Hormonell behandling
Monofasisk, ev. kontinuerlig, p-pille18 (Ia)
Kontinuerlig gestagen19 (Ia)
MPA peroralt 10-30 mg x 3
Depot-MPA hver 2.-12. uke
NETA 5 mg x 2-3

Danazol 200 mg x 2-320 (Ia) (ikke i handel i Norge)
GnRH-analoger21 (Ia)
Nafarelin nasalt 200 mg x 2
Goserelin (3,6/10,8 mg) eller leuprorelin-depot (3,75/11,25 mg) hver 4. eller hver
12. uke

Det er ikke vist forskjeller i effekt ved sammenligning av ulike hormonelle
behandlinger22 (Ia)
Adenomyose
Da diagnosen er vanskelig å stille, er det ikke mulig å si noe sikkert om effekt av
behandling
Hormonell behandling usikker
Endometrieablasjon kan gi symptombedring
Hysterektomi/amputasjon eneste sikre behandling

Oppfølging
Behandlingseffekt (amenore, symptomer) vurderes etter 2-3 mndr
Ved fortsatte symptomer tross amenore, revurderes diagnosen
Ved effekt fortsettes behandlingen i ca 6 mndr
Man kan da seponere og observere eller fortsette behandlingen, ev. med "addback"23 (Ia) i
form av østrogen og gestagen (Activelle®, Kliogest®, eller Livial®)

Komplikasjoner
Spontan ruptur av endometriosecyste
Ekstragenital endometriose kan gi striktur av ureter (hydronefrose) og tarm (ileus)

Endometriose i lunge kan gi "katamenial" (menstruasjonsrelatert) hemoptyse eller
pneumothorax, oftest på høyre side
Langvarig behandling med danazol kan gi leverskade, gestagener kan medføre
lipidendringer og GnRH-analoger disponerer for osteoporose

Forløp
In vitro fertilisering viser samme suksess-rate som "uforklarlig infertilitet"24 (IIa)
Stor residivtendens både etter kirurgisk og hormonell behandling, mer enn 50% får
residiv etter 2-5 år25 (III)
Graviditet og amme-amenore kan utsette residiv26 (III)
Hormonsubstitusjon kan påbegynnes straks etter ooforektomi27 (III)

Prognose
Symptomer forsvinner vanligvis etter menopausen
Risiko for malign utvikling er minimal

Råd
Endometriose kan være tilfeldig funn uten årsak til aktuelle plager
Tenåringer kan ha endometriose
Behandlingsbehov og -resultat vurderes ut fra symptomer
Etter fødsel anbefales at kvinnen har færrest mulig menstruasjoner før nytt
graviditetsforsøk
Gestagenspiral kan forsøkes ved dysmenore
Ved kontroll av behandling eller mistanke om residiv ikke nødvendig med gjentatt
laparoskopi

Pasientinformasjon
Norsk Endometrioseforening: Postboks 1012, Lura, 4301 Sandnes
Pasientbrosjyre utgis av Pfizer
Endometriose på nettet: http://www.endozone.org og http://endonorge.org

Vurdering av dokumentasjon
Det er få randomiserte, kontrollerte studier om behandling. Det foreligger Cochrane
vurdering på nivå IA om medikamentell behandling av smerter og infertilitet. De
fleste behandlingsrutiner bygger på nivå II-III dokumentasjon
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Essensiell vulvodyni
Bakgrunn
Kroniske smertetilstander i vulva
Terminologien er bestemt av International Society for the Study of Vulvovaginal
Disease, ISSVD1 (IV). ICD-10 er ikke oppdatert
Vulvodyni er et samlingsbegrep for kroniske vulvasmerter av brennende og
sviende karakter
Kvinnene bør evalueres for hud/slimhinne lidelser, genitale infeksjoner og seksuell
dysfunksjon2,3 (IV, IV)

ICD-10
N76.3 Subakutt og kronisk vulvitt
N90.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i ytre kvinnelige kjønnsorgan og
perineum
M79.2 Uspesifisert nevralgi og nevritt

Definisjon
Kroniske smerter i vulva

Forekomst
Ses hyppigst hos middelaldrende kvinner. Prevalens ukjent

Etiologi
Hyperestesi i pudendal nervene med nervegrener fra S2 til S4, men også i
nervegrener fra Th12 -L1 (n.iliohypogastrica), L1 (n. ilioinguinalis) og L1-2 (n.
genitofemoralis)
Nevralgien kan skyldes skade i pudendalnervene pga obstetrisk eller mekanisk
traume
Refleksdystrofi etter nerveskade i under-ekstremitetene kan også gi
smertetilstander i vulva

Risikofaktorer
Kvinnene har ofte andre smertetilstander i rygg, nakke og urethra. Tilstanden
betraktes derfor som en del av et kronisk smertesyndrom
Colonoskopi og kirurgi i bekkenet

Diagnostikk
Smerten er i motsetning til vestibulitt uprovosert. Ofte mild om morgenen, mer uttalt
utover dagen2,3 (IV, IV)
Inspeksjon viser normale forhold i vulva
Vulvaområdet er hyperestetisk. Mange klager også over brenning i meatus
urethrae, på clitoris, i perinalregionen og lårenes innside
Nevrologisk utredning bør vurderes

Differensialdiagnoser

Herpes simplex uten synlige lesjoner
Insterstitiell cystitt
Fibromyalgi
N. pudendus nevralgi
Dyp muskulær bekkenbunnssmerte
Bekken anomali

Behandling
Medikamentell behandling
Lokal behandling - lokalanestetika kan forsøkes
Trisykliske antidepressiva
Amitriptylin (Sarotex)4 (IV)
Doxepin (Sinequan®) kan ha effekt
Start med 10 mg vesp og øke med 10 mg pr uke opp til smertefri
Smertelindring ses etter ca 6 uker
Behandlingen bør pågå i minst 6 måneder
Bivirkninger( tretthet, munntørrhet, svimmelhet, vektøkning, tinnitus og palpitasjoner) kan være et
problem, men er oftest forbigående

Alternativ behandling
Referanse2 (IV)
Fysioterapi kan ha effekt hos noen Akupunktur og massasje kan gi bra resultat

Oppfølging
Behandlingen tar flere mnd., regelmessige kontroller bør tilbys

Prognose
Rimelig god med riktig behandling

Råd
Motivere til behandling tross bivirkninger
Ev. henvisning til Nasjonalt kompetansesenter, Kvinneklinikken, Rikshospitalet
Sexologisk rådgivning

Pasientinformasjon
Presiser at tilstanden
ikke gir økt risiko for malignitet
ikke er en seksuelt overført infeksjon

Forklar at der ikke er mistanke om en psykiatrisk lidelse, men at valg av
medikamentet er den gode smertestillende effekt ved nevrogen smerte
Informer om medikamentets bivirkninger
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Genital herpes
Bakgrunn
ICD-10
A60.0 Anogenital herpesvirusinfeksjon (herpes simplex)

Forekomst
Tidligere var HSV-2 hyppigst, nå ses genital HSV-1 ofte blant yngre voksne1,2 (IV,
III)
HSV- 2 antistoff påvises hos 1/3 av gravide kvinner i Norge3 (III)
Blant kvinner med HSV-2 antistoff har2 (IV)
20% har hatt typiske symptom
60% atypiske symptom
20% er helt asymptomatiske

Genital HSV-1 gir mildere utbrudd enn HSV-2, dessuten mindre residiv
risiko1 (IV). HSV-1 antistoff påvises hos ca 70% i den voksne befolkningen
Både oral og genital HSV-1 gir samme antistoff respons

Etiologi
Agens: Herpes simplex type 2 (HSV-2), også type 1 (HSV-1)
Inkubasjontid: 5-7 dager
De fleste smittes av asymptomatisk partner som ikke vet om sin infeksjon
("asymptomatisk shedding")
Smittemåten er både genital og oral sex

Diagnostikk
Klinikk
Førstegang infeksjon
"Klassisk herpes infeksjon" med sår og lokal glandelsvulst ses hos de som ikke har HSV
antistoff
Kan være primær og ikke-primær genital infeksjon avhengig av HSV antistoff
Atypiske former med fissurer eller kløe er hyppig

Ved residiv
Symptomene oftest svake, men prodromalsymptom forekommer i form av stikninger
eller andre parestesier

Påvisningsmetoder
Viruspåvisning og typing er nødvendig for diagnose4 (IV)
Ved blemmer eller utbrudd kan virus påvises i lesjonen
Prøven tas med bomullspinne fra suspekte sår, fissurer, fra cervix og fra hel hud
Dyrkning skiller mellom HSV-1 og -2
Prøven sendes på virus-transportmedium

Avleses etter 2-10 dager

Amplifikasjonsmetoder påviser DNA. PCR er den mest sensitive metoden
Type spesifikk herpes serologi er tilgjengelig ved enkelte laboratorier
Kan brukes for å avgjøre om utbruddet er primært, spesielt viktig under graviditet2
(IV)
Kan også avklare om partner allerede er smitte

Differensialdiagnoser
Candida
Eksem

Behandling
Antiviral behandling ved utbrudd lindrer plager og forkorter utbruddet5,6,7 (IV, Ia,
IV)
Første gangs utbrudd
Start snarest etter utbrudd
Valaciclovir tabletter
Valtrex® 500 mg x 2 i 5-10 dager
Aciclovir tabletter
Zovirax®/ Geavir® 1000 mg/døgn (200 mg x 5) i 5-10 dager

Residiv
Ved lette utbrudd kan aciclovir krem (5 %) brukes (vanlig resept)
Ved sjenerende herpes anbefales start av peroral behandling ved første tegn på
utbrudd eller i prodromalstadiet
Valaciclovir (Valtrex® 500 mg x 1 i 5 dager)

Profylakse/ suppresjon
Kontinuerlig valaciklovir (Valtrex®) 500 mg daglig hos pasienter med hyppig residiv
eller ønske om å minimalisere smitterisikoen
Aciklovir kan gis under graviditet6,2 (Ia, III)
Aciklovir/ valaciklovir kan skrives på blå resept (§2), med søknad til trygdekassen
fra spesialist i dermatologi, gynekologi eller indremedisin

Oppfølging
Pasienter med herpes trenger kontakt med fast lege for diskusjon om
Profylakse
Psyko-seksuelle forhold
Graviditet

Komplikasjoner
Ved første gangs utbrudd
Urinretensjon, ved blæreparese bør pasienten innlegges
Meningitt og neuritt kan forekomme

Graviditet
Økt fare for neonatal herpes dersom mor har primærinfeksjon siste 6 uker før
fødsel2 (III)
Høyrisiko mor er kvinne som er HSV-2 seronegativ med HSV-2 seropositiv
partner8,2 (III, III)

Forløp
Lokale residiv kan være plagsomme i flere år, men vanligvis nedsatt residivfrekvens
etterhvert4 (IV)
Asymptomatisk virusutskillelse fra hud og cervix er vanlig etter primærinfeksjon med
type6 (Ia)

Pasientinformasjon
Ved utbrudd og åpne lesjoner er pasienten mest smittsom, og også mer mottagelig
for andre infeksjoner. Det er viktig å diskutere forebyggelse av smitte, samt
avdramatisere lidelsen med vekt på bevaring av seksuell helse
Herpes-telefonen: 800 49 066
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Genital klamydiainfeksjon
Bakgrunn
ICD-10
A56.0 Klamydiainfeksjon i nedre urogenitalsystem

Forekomst
Hyppigste seksuelt overførbare infeksjon i Norge, økende prevalens1 (III)
I 2002 ble det registrert 15.200 nye tilfeller, flere kvinner enn menn
Hyppigst blant kvinner under 25 år

Etiologi
Chlamydia trachomatis overføres seksuelt

Diagnostikk
Klinikk2,3 (III, III)
Oftest asymptomatisk
Utflod, dysuri og blødningsforstyrrelser
Kan foreligge i et subklinisk stadium og blusse opp etter abortinngrep, utskrapning,
spiralinnsetting

Påvisningsmetoder
røver tas fra cervix, fra urethra, vulva/vagina og urin, ev. fra anus
Påvises med genteknologiske metoder (LCR, PCR)4 (II)
Klamydiaserologi IgG/IgA3,4 (II) skal kun benyttes i epidemiologiske studier

Behandling
Referanser5,6,2 (III, Ia, IV)
Ukompliserte tilfeller (gratis medisin §4)
Azitromycin 1 gr som engangsdose
Alternativ: Doxycyclin 100 mg x 2 i 7 dager

Gravide
Erythromycin (500 mg x 2 i 2 uker) alternativt
Amoxycillin (500 mg x 3 i 7 dager)7 (Ia) alternativt
Azitromycin 1 gr som engangsdose6 (Ia)

Oppfølging
Tilstanden er meldepliktig fra laboratoriet
Smitteoppsporing er pålagt (gratis legekonsultasjon)
Partner undersøkes og behandles med Azitromycin (gratis medisin)8 (IV)

Kontroll prøve kan tas tidligst 5 uker etter behandling

Komplikasjoner
Ca 15-30% av ubehandlet klamydiainfeksjon vil utvikle bekkeninfeksjon (PID) med
økt risiko for tubar skade, ekstrauterint svangerskap og kroniske
underlivssmerter9,10,11 (III, III, III)
Fitz-Hugh-Curtis-syndrom (perihepatitt)

Råd
Rutineprøve for klamydia bør tilbys8,2 (IV, IV)
Kvinner under 25 år
Ved prevensjonsrådgivning
Ved partnerskifte
Før abortinngrep
Ved første svangerskapskontroll

Kilder
Referanser
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2. Moi H, Maltau JM. Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer.
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3. Sweet RL, Gibbs RS. Infectious diseases of the female genital tract .4.ed
Lippincott Williams & Williams, Philadelphia 2002.
4. Chernesky MA Chlamydia trachomatis diagnostics Sex Transm Infect 2002; 78;
232-4.
5. European STD Guidelines. Int J STD & AIDS 2001; 12.
6. Clinical evidence. The international source of the best available evidence for
effective health care. BMJ publishing group London, 2003; 9.
(www.clinicalevidence.com).
7. Brocklehurst P, Rooney G Interventions for treating genital chlamydia trachomatis
infection in pregnancy (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3,
2003. Cochrane
8. Statens Institutt for Folkehelse. Smittevern 5. Smittevernhåndbok for
kommunehelsetjenesten 2002-2003. www.fhi.no/tema/smittevern/haandbok/
9. Clinical Effectiveness Group. National guideline for the management of Chlamydia
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Genitale misdannelser
Bakgrunn
Kapitlet behandler misdannelser i livmorhals og livmor som møter gynekologen i
form av amenoré, infertilitet og residiverende aborter og obstetrikeren som
kompliserte svangerskap og fødsler
De klassifiseres i ICD-10 under Q51 og er knyttet til defekt utvikling av de Müllerske
ganger hos XX -kvinner
Misdannelser klassifisert under Q50 (eggstokker, eggledere) eller Q52, behandles
ikke
I tillegg finnes en del mindre anomalier, som kan sees ved infertilitetsutredning1

ICD-10
Q51 Medfødte misdannelser i livmor og livmorhals
Q51.0 Agenesi og aplasi av livmoren
Q51.1 Duplikasjon av livmor med duplikasjon av livmorhals og skjede
Q51.2 Annen duplikasjon av livmor
Q51.3 Uterus bicornis
Q51.4 Uterus unicornis
Q51.5 Agenesi og aplasi av livmorhals
Q51.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i livmor, livmorhals (f.eks hypoplasi)
Q51.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i livmor, livmorhals

Q52 Andre medfødte misdannelser i kvinnelige kjønnsorganer
Q52.0 Medfødt mangel på skjede

Q52.1 Duplikasjon av skjede (vagina septa). Unntak: Q51.1 Q52.3 Uperforert
hymen (hymen imperforatus)
Q52.8 Andre spesifiserte misdannelser i kvinnelige kjønnsorganer
Q52.9 Uspesifisert misdannelse i kvinnelige kjønnsorganer

Definisjon
Kapitlet omhandler genitale misdannelser som skyldes utviklingsdefekter i de
Müllerske (paramesonefriske) ganger2
I 1988 utarbeidet American Fertility Society en klassifikasjon, som har ligget til
grunn for flere senere modifikasjoner3. Den mest anvendte er Rocks4
Dysgenesi av de Müllerske ganger
Utero-vaginal agenesi: Mayer-Rokitansky-Küster-Hausers syndrom (MRKH)

Forstyrrelser i de Müllerske gangers vertikale fusjon
Transverst vaginalt septum
Cervixagenesi eller atresi

Forstyrrelser i de Müllerske gangers laterale fusjon
Uterus subseptus
Uterus didelphys
Uterus bicornis
Uterus unicornis

Forekomst
Se under den enkelte defekt

Etiologi
Se under embryologi

Risikofaktorer
Det har sjeldent vært påvist familiære, genetiske årsaker, i de fleste tilfeller påvises
ingen årsak

Embryologi
Referanse5
Defekter i utviklingen av de Müllerske ganger kan gi
Mer eller mindre alvorlige misdannelser i tuben, uterus og øvre 2/3 av vagina, avhengig av når
i fosterperioden utviklingen ble påvirket
Alle fire grupper sees sammen med anomalier i andre, embryologisk beslektede,

organsystemer. Ses oftest ved de alvorligste misdannelsene (anus, urologiske og/eller
skjelettmisdannelser)

Manglende eller avvikende descens (uni- eller bilateralt)
Uterus unicornis med/uten rudimentært horn. Uterusagenesi. Skyldes
defekten manglende utvikling av de wolffske ganger, samtidig ipsilateral
nyreagenesi
Forstyrrelse i den vertikale fusjon av de Müllerske ganger som vokser
nedover og de oppadvoksende derivater av urogenitalsinus
Cervixagenesi, atretisk vagina eller horisontale vaginalsepta

Forstyrret kranialt orientert fusjon av de Müllerske ganger
Bikornuate misdannelser (sannsynligvis)
Er det en helt manglende sammensmelting ses den relativt sjeldne uterus didelphys
med eller uten vaginalt septum. Delvis fusjon kan resultere i alle typer bikorn uterus
med en livmorhals

Manglende resorpsjon av skilleveggen mellom de Müllerske ganger (siste
fase av uterus´ embryologiske utvikling). Kan etterlate partielt eller komplett
septum i uterus

Diagnostikk
Anamnese
Amenoré? Infertilitet? Dysmenoré?

Gynekologisk undersøkelse, ofte ev. i narkose
HSG, hysteroskopi, ultralyd og særlig MR6,7,8 er viktige hjelpemidler for eksakt
diagnostikk og planlegging av kirurgi9
Karyotype ved primær amenoré
Undersøkelse av urinveier, skjelett, der det ses assosierte misdannelser i disse
organsystemer. Urinveis-diagnostikk særlig viktig før kirurgisk behandling10
God preoperativ diagnostikk viktig før behandling

Behandling
Vaginalagenesi
Vaginalagenesi. Rudimentær eller manglende uterus. Mayer-Rokitansky-KüsterHausers syndrom (MRKH)11
Insidens
Ukjent. Angitt hyppighet 1/4.000 - 1/11.000

Klinikk
Kvinnelig fenotype, normal pubarke og thelarke
Primær amenoré
Helt eller delvis manglende vagina
Rudimentær eller manglende uterus
Tuber og ovarier tilstede
Hyppig urinveis- og skjelettmisdannelser
Normale eksterne genitalia

Differensialdiagnostikk
Testikulær feminisering (46XY, karyotypen avgjør)
Hymen imperforatum

Konsekvenser
Primær amenoré
Samleievansker
Infertilitet

Behandling
Urinveiene må utredes før kirurgi

Vagina kan nydannes - konservativt (press)12,13 eller ved kirurgi. De senere år
også utviklet laparoskopiske metoder.
Kirurgi: Stump/skarp disseksjon med innleggelse av transplantat (McIndoe, Davydov,
Kinderman). Vechettis metode, traksjon
Laparoskopiske teknikker, traksjon14
Dilatasjon: Dilatator eller ved samleie

Konservative metoder gir gode resultater, men ingen har vist at kirurgi er
overflødig. Mangel på sammenlignende studier
Resultatet for seksuallivet kan bli bra. Pre- og postoperativ undersøkelse og
veiledning viktig15
Tidspunktet for ev. kirurgi og stabilt seksualliv viktig for godt resultat16

Cervixagenesi eller - atresi. Horisontale vaginalsepta
Insidens
Cervixagenesi/atresi meget sjeldent. Angitt hyppighet 1-5/70.000
Transversalt vaginal septum angitt hyppighet 1/30-84.000

Klinikk
Tversgående hel eller delvis lukking i vagina med åpent parti høyere opp.
Lukkingen kan være så total at menstruasjonsblod samles ovenfor den
Urinveismisdannelser samtidig er sjeldent

Differensialdiagnostikk
Ved lav obstruksjon: Vaginalagenesi, men uterus her. Dysmenoré av annen grunn

Konsekvenser
Total obstruksjon kan gi hæmatokolpos, hæmatometra, smerter, endometriose
Lav obstruksjon vanskeliggjør samleie, cervixatresi dessuten infertilitet

Utredning
Inspeksjon, ultralyd, MR, laparoskopi

Behandling
Operasjon, men kirurgi kan medføre arrdannelse og sekundære problemer

Uterus septus/subseptus, uterus didelphys, uterus bicornis, mindre
Müllerske misdannelser
Insidens
Nyere undersøkelser tyder på 3-4%, av disse utgjør: Uterus subseptus 90%, uterus bicornus
5%, uterus didelphys 5%

Klinikk
Svært mange diagnostiseres ikke, gir ikke problemer
Ved avløpshindring for menstruasjonsblod gir tilstanden ofte problemer kort etter menarke.
Dysmenoré, hæmatometra, ev. pyometra. Akutt abdomen

Differensialdiagnostikk
Skillet mellom uterus septus og uterus bicornis kan være klinisk viktig, men
vanskelig

Konsekvenser
Primær infertilitet, residiverende aborter, preterme fødsler, cervixinsuffisiens, IUGR,
avvikende fosterleie, sekundær risvekkelse og postpartumblødninger

Behandling avhenger av defekten
Uterus subseptus. Ved residiverende aborter; reseksjon av septum
Uterus didelphys. Fjerne vaginalseptum, ikke operasjon på uterus
Uterus bicornis. Plastisk operasjon i selekterte tilfeller
Uterus unicornis. Ev. fjerne det lille vedhengetet rudimentært anlegg

Oppfølging

Viktig å følge opp med hensyn til samleievansker

Komplikasjoner
Endometriose
Seksuelle og sosiale vansker

Prognose
Kvinnen vil som regel kunne få et normalt seksualliv
Mulighet for graviditet avhenger av misdannelsen

Råd
Sentralisering til sykehus med spesiell kompetanse (regionalt) og mulighet for
samarbeid med urolog, plastikkirurg og ev. psykolog

Pasientinformasjon
Grundig informasjon om tilstanden og dens konsekvenser. Oppfølging etter
behandlingen med samtaler
Netthenvisning for MRKH-syndrom: http://home.earthlink.net/~mrkh3/,
http://www.emedicine.com/ped/topic1381.htm

Dokumentasjon
Tilstandene er sjeldne, det finnes ikke prospektive, randomiserte studier
Misdannelsene publiseres enten som kasuistikker eller mindre kliniske serier
Behandlingsanbefalingene vil derfor være IV
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Gonoré
Bakgrunn
ICD-10
A54 Gonokokkinfeksjon

Forekomst
Insidensen av gonoré har falt dramatisk siden midten av 1970-tallet til slutten av
1980 tallet, siste årene en liten økning1 (III)
I 2002 ble det registrert 240 nye tilfeller
13% av de nye tilfellene er diagnostisert blant kvinner1 (III)
Gjennomsnittsalder 28 år (kvinner)
1/3 smittes i utlandet

Etiologi
Agens: Neisseria gonorrhoea
Genital og oral seksuell smitte

Risikofaktorer
Ubeskyttet samleie med person fra høyendemisk område2 (III)

Diagnostikk
Symptomatisk infeksjon hos 50% (fluor, dysuri, spottings)
Halsinfeksjon er alltid asymptomatisk3 (III)
Gonoréinfeksjonen gir ofte mer akutte generelle symptomer, inklusive
bekkensymptomer, enn Klamydia

Påvisningsmetoder
Prøver taes kun på indikasjon fra cervix, urethra, rectum, ev. farynx/tonsiller
Husk samtidig prøver til klamydia
Dyrkning med resistens bestemmelse

Direkte mikroskopi av gram eller metylenblått-farget preparat

Behandling
Ukompliserte tilfelle behandles med4,3 (Ia, IV)
Engangsdose ciprofloksacin (Ciproxin 500 mg)
Behandlingen korrigeres etter resistens bestemmelse
Penicilinase produserende gonokokker og kinolin-resistens er økende5 (III)

Risiko for dobbelt infeksjon med Klamydia er hyppig, derfor lav terskel for
kombinert behandling4,3 (IV, III)
Ved mistanke om PID

Oppfølging
Kontrollprøve tas etter 1-2 uker
Smittsporing og partnerbehandling er påbudt6 (IV)
Ikke sex før etter en negativ kontrolldyrkning3 (III)
Meldepliktig til MSIS

Komplikasjoner
Uten behandling kan 15% av kvinner med gonokokkinfeksjon utvikle PID7 (III)

Kilder
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Gynekologiske fistler
Bakgrunn

ICD-10
N82 Fistler som innbefatter kvinnelige kjønnsorganer
N82.0 Vesikovaginale fistler
N82.1 Andre fistler i kvinnelige urinveier og kjønnsorgan
N82.2 Fistel mellom skjede og tynntarm
N82.3 Fistel mellom skjede og tykktarm, rectovaginal fistel
N82.4 Andre intestinogenitale fistler hos kvinne
N82.5 Genitokutane fistler hos kvinne
N82.8 Andre fistler i kvinnelige kjønnsorgan
N82.9 Uspesifiserte fistel i kvinnelig urinveier og kjønnsorgan

Y60.0 Skade under kirurgisk prosedyre
Y63.2 For stor stråledose ved strålebehandling
Y63.3 Utilsiktet eksponering av pasient for stråledose i forbindelse med
behandling

Definisjon
En kommunikasjon mellom urinveier og genitalia (urogenitale fistler) eller mellom
tarm og genitalia (genitointestinale fistler)
Urogenitale fistler finnes fra blære, urethra eller ureter til vagina, uterus eller tuber
Genitointestinale fistler finnes fra anus, rectum, colon eller tynntarm til vagina, uterus eller
tuber

Forekomst
Gynekologiske fistler er sjeldne i Norge, men hyppigere i land med utilstrekkelig
utbygget svangerskaps- og fødselsomsorg1,2,3 (III-IV)
I Skandinavia er insidensen av vesikovaginal fistel 2,2/1000, 1,0/1000 og 0,2/1000
etter henholdsvis laparoskopisk, abdominal, eller vaginal hysterektomi4 (III)
Etter strålebehandling for cervixcancer oppstår vesikovaginal og/eller rektovaginal
fistel hos ca 5%5 (III)

Etiologi
Kongenitte tilstander
Obstetriske skader som totalruptur grad IV, obstruert fødsel eller instrumentell
forløsning
Vaginal kirurgi som descensinngrep eller vaginal hysterektomi
Abdominal bekkenkirurgi som rektum/sigmoideumreseksjon eller hysterektomi
Cancerinfiltrasjon som cancer cervicis, cancer recti eller metastaser
Stråleskade
Infeksjoner som divertikulitt, Bartholinitt, aktinomykose
Inflammatoriske tarmsykdommer som mb. Crohn eller ulcerøs kolitt
Traume

Risikofaktorer
De fleste postoperative fistler oppstår etter lesjoner som ikke ble oppdaget under
operasjonen6 (IV). Manglende oversikt, teknisk krevende inngrep og utilstrekkelig
kirurgisk teknikk er derfor risikofaktorer7,8,9,10 (III-IV)
Kvinner som tidligere har fått gjort hysterektomi, synes å ha større risiko for å
utvikle kolovaginal fistel ved divertikulitt og sigmoiditt11 (III)
Andre faktorer
Bekkeninfeksjon
Nedsatt allmenntilstand
Cancerinfiltrasjon
Stråleskader
Nedsatt immunforsvar (AIDS, immunosupressiv behandling)

Diagnostikk
Urogenitale fistler
Symptomer
Urinlekkasje fra skjeden, kontinuerlig eller intermitterende
Urethrovaginale fisler gir vanligvis bare forstyrrelser under miksjon

Gynekologisk undersøkelse
Urin påvises gjerne i vagina og fistelåpningen kan oftest inspiseres og sonderes
direkte
Blåfarge instillert i urinblæren vil kunne gjenfinnes på en tørr tupfer i vagina
Undersøkelse i narkose er ofte nyttig ved små fistler eller der en eller flere åpninger
ikke er sikkert identifisert (cystoskopi er nyttig i samme seanse)

Cystourethroskopi
Cystourethrografi
Urografi
MR kan være et godt supplement ved urogenitale fistler
Ultralyd

Gastrointestinale fistler
Pasienten plages av avføring gjennom skjeden eller avføringsrester i
skjedeåpningen, illeluktende fluor og ev. vaginitt
Gynekologisk undersøkelse vil oftest avdekke fistelåpningen og tillate sondering
Blåfargeinjeksjon i fistelgangen vil gi et inntrykk av sideganger og utbredelse
Undersøkelse i narkose sikrer god oversikt, særlig når smerte og vegring kan
hindre en fullstendig undersøkelse
Rektoskopi/kolonoskopi med biopsi er viktig ved mistenkt høye fistler eller der
kroniske tarmtilstander skal utelukkes
Fistulografi
Røntgen kolon, tarmpassage ved mistanke om høye fistler
Ultralyd
MR

Differensialdiagnoser
Urogenitale fistler
Inkontinens med intakt anatomi, særlig etter operasjoner
Tubecancer kan gi vandig sekresjon til vagina

Gastrointestinale fistler
Vaginitt
Bartholinitt
Perianalfistler

Ventetidsgaranti
Disse tilstandene gir betydelige plager, sosial isolasjon og hemmet livsførsel
For de fleste finnes en god kausal behandling og pasientene omfattes derfor av
ventelistegarantien. Mistenkes en nyoppstått fistel, bør pasienten snarest vurderes
av lege med spesialkompetanse for å starte behandling. Ellers vurderes,
undersøkes og startes behandlingen innen 14 dager

Behandling
Urogenitale fistler
Tilstanden er sjelden og risiko for residiv er høy7,8,12,13,14 (III-IV). Kontakt derfor
lege med spesialkompetanse som bør få ansvaret for behandlingen
Straks-operasjon
Ved skadetidspunktet og de nærmeste 6 timer kan lesjoner forsøkes reparert med godt
resultat

Konservativ behandling
Urinlekkasje oppdaget senere (dager og uker) bør ikke forsøkes operert på det tidspunktet da
resultatet er dårlig og inngrep på dette tidspunktet reduserer mulighetene for å lykkes i en
senere operasjon
Primært behandles slike fistler med kateterdrenasje slik at posen henger lavt for

hevertvirkning
Kateterbehandlingen kontinueres i håp om spontan lukning av fistelen, minimum 7 uker (det
tidligste en kan vente at vevsforholdene tillater operasjon). Vanligvis vil man fortsette til 12
uker eller mer for optimale vevsforhold for en operativ korreksjon3,6,10,15,16,17 (III-IV)
Østrogen (lokalt eller per os) er indisert for å sikre optimale slimhinneforhold i vagina og
urinveier

Sekundær operativ behandling
Er indisert om fistelen ikke ble lukket ved konservativ behandling (7.-12. uke)
Antibiotikaprofylakse ved operasjonen har ingen effekt18 (Ib)
Kateterbehandlingen bør fortsette 10-14 dager etter operasjonen
Pasienten observeres i 1 døgn uten kateter, cystoskoperes og vaginalinspiseres
før hjemreise
Kontroll etter 3 måneder for å fange opp restplager

Gastrointestinale fistler
Lesjoner oppdaget på skadetidspunktet bør stelles med innen 6 timer
De som på forhånd har hatt tarmtømningsregime og som får peroperativ
antibiotika-profylakse (f.eks. Doksysyklin og metronidazol) har best resultat9,14,15
(III-IV)
Forsøk på plastikk i de følgende dagene etter at fistelen oppstod har sannsynligvis
høy risiko for residivfistel (kanskje 20%)14 (III)
Muligheten for operativ helbredelse øker betraktelig om man venter, minimum 7
uker, helst 12 uker
Muligheten for helbredelse reduseres om første operasjon er mislykket
Fistler på basis av kroniske inflammatoriske tilstander er spesielt vanskelige og
krever oftest langvarig avlastning
Kolostomi kan synes drastisk, men er uomgjengelig for store fistler med mye
avføring gjennom vagina, residivfistler og kompliserte fistler som involverer større
deler av septum rectovaginale14,15 (III-IV)
Ved kolostomibehandling vil mange fistler helbredes uten fistelplastikk
Det kan være en vanskelig avveining å avgjøre om en mindre fistel trenger kolostomi for å bli
vellykket behandlet
De lave og overfladiske fistlene vil være de som oftest kan helbredes uten kolostomi
Kolostomi bør vanligvis beholdes til det er sikret at fistelen er lukket (undersøkelse i
narkose?) ca 12 uker eller mer etter operasjonen

Sfinkterotomi
Dersom man forsøker å lukke fistel uten å legge frem kolon, kan en overveie lateral
sfinkterotomi i håp om å avlaste suturstedet med et redusert trykk i rektumampullen

Østrogenisering av vaginalslimhinnen gjennom hele behandlingsperioden

Spesielle forhold ved cancer
Utvikling av fistel er ofte ikke til å unngå hvis tumor infiltrerer massivt i blære- eller
tarmvegg, men spesiell forsiktighet bør utvises når det tas biopsi
Ved aktiv cancersykdom blir forventet levetid og pasientens øvrige tilstand
avgjørende for om en fistel skal opereres
Forventes en levetid på over 1-2 mnd, bør det ved enterovaginal fistel overveies avlastende
tarminngrep

Urogenitale fistler er det som regel ikke aktuelt å operere (bleiebehandling)
Suprapubiskateter kan med fordel anvendes ved urininkontinens som følge av
canserinfiltrasjon i blærebunn/urethraområdet
Rektovaginal fistler, som følge av strålebehandling og hvor det ikke foreligger resttumor og
prognosen er god, bør lukking av fistelen overveies

Vesikovaginal fistel, som følge av stråleskade lar seg sjelden lukke, og blir å
behandle med urindeviasjon
Ileumblære og urostomi, ev. kontinent Brickerblære

Ureterovaginal fistel kan behandles med reimplantasjon av ureter i blæren,
ev. med interposisjon av tynntarm eller appendix (urologer ved DNR har
spesiell kompetanse)
Okklusjon med protese synes også å være et alternativ19 (III)

Oppfølging
Urogenitale fistler
3 måneder etter avsluttet operativ behandling bør pasienten komme til kontroll for å sikre at
ikke residiv har kommet til og ta opp følgetilstander som instabil blære og stress inkontinens

Genitointestinale fistler
En undersøkelse ca 3 måneder etter operativ behandling skal sikre at det ikke er residiv, og
da kan en ev. kolostomi lukkes

Komplikasjoner
Residivfistel er den viktigste komplikasjonen, under nordiske forhold <= 20%4,7 (III)
Urogenitale fistler kan følges av ustabil blære og forskjellige inkontinensplager

Forløp
Urogenitale fistler vil vanligvis være helbredet 14 dager etter operasjonen, om den
er utført korrekt og på riktig tidspunkt
Genitointestinale fistler kan regnes som lukket dersom ingen fistel kan påvises 3
måneder etter behandling
Behandlingens lengde (inntil år) vil imidlertid avhenge av type fistel og den
behandling en velger

Prognose
Urogenitale fistler, uten forverrende grunnlidelse, bør kunne helbredes i første
forsøk i 80-95% av tilfellene2,4,7,12,13 (III) mens residivfistlene har en dårligere
prognose
Genitointestinale fistler uten forverrende grunnlidelse vil ha ca 20% residiv dersom
man forsøker tidlig operasjon. Operasjon på residiv har høyere tilbakefallstall14 (III).
Kolostomi bedrer prognosen
Cancer og alvorlig grunnsykdom vil sterkt modifisere prognosen

Råd
Søk gjerne råd om behandlingen, helst så tidlig som mulig. Dette er sjeldne og
vanskelige tilstander hvor behandlingsvalget og tidspunkt kan gjøre store utslag for
den enkelte pasient

Pasientinformasjon
Det vide spekter av problemer og de mange nyanser i behandlingen gjør at en bør
sette av romslig med tid til muntlig fremfor skriftlig informasjon
Pasienter med fistelkomplikasjoner opplever tilstanden svært traumatisk og er
spesielt avhengig av kyndig informasjon og støtte. Mange har god nytte av stomiog uroterapeuter

Vurdering av dokumentasjon
All behandling bygger på pasientregister og ekspertuttalelser (ref. 1-17) (III-IV),
unntatt manglende effekt av antibiotikaprofylakse ved urogenitale fistler (ref. 18)
(Ib)
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Habituell abort
Bakgrunn
ICD-10
N96 Habituell abort (ikke gravid)
O26.2 Habituell abort (for tiden gravid)

O26.2 Habituell abort (for tiden gravid)
O03-O06 Habituell abort (med aktuell abort)

Definisjon
Tre eller flere påfølgende spontanaborter i klinisk erkjente svangerskap med
samme partner

Forekomst
Ca 1% blant gravide kvinner
NB! Av disse kvinner/par er mer enn 1/3 "friske", fordi risikoen for 3 påfølgende
spontanaborter er 0,34% (15% x 15% x 15%)

Omtrent 2/3 av kvinner med habituell abort har (overveiende) hatt I. trimesteraborter, 1/3 II. trimester-aborter
Ca 2/3 har primær habituell abort, dvs. ingen tidligere fødsler (inkl. dødfødsler), 1/3
har sekundær habituell abort

Etiologi
I ca halvparten av tilfellene kan det ikke påvises noen "sikker" årsak hos paret
Årsaksforholdene er svært omdiskuterte
Følgende etiologiske faktorer er påvist, men ingen må oppfattes som absolutte,
dvs. at de gir 100 % risiko for spontan abort i neste svangerskap
Genetiske, f.eks. translokasjonsbærertilstand hos mannen og/eller kvinnen (3-5%)
Anatomiske, f.eks. uterine misdannelser, synekier eller submucøse myomer (5-25%)
Cervixinsufficiens (1-2%)
Immunologiske: Autoimmune, f.eks. antifosfolipid-syndrom (5-15%)
Hormonelle, f.eks. dårlig regulert diabetes mellitus
(corpus luteum-insufficiens er ikke erkjent som årsak til hab. abort)

Risikofaktorer
Økende alder

Diagnostikk
Sjansen for å påvise en etiologisk faktor hos paret kan maksimalt utgjøre 60-70%
Under utredningen kan ev. paret anvende prevensjon (kondom)
Følgende undersøkelser er aktuelle:
Obstetrisk anamnese ("smertefrie" II. trimesteraborter, PrePROM)
Karyotyping av paret1 (IV)
Vaginal ultralydundersøkelse av uterus og ovarier1 (IV), ev. ultralydmålinger av
cervikalkanalen
Blodprøver av kvinnen
Hysteroskopi
Anticardiolipin IgG og IgM1 (Ia)
Lupus anticoagulant1 (Ia)
Andre immunologiske undersøkelser har liten praktisk betydning
HLA-typing og antipaternelle antistoffer anbefales ikke2 (Ia)
TSH, fritt T4, anti TPO1 (IV)

Ventetidsgaranti
Ingen

Behandling
Genetisk veiledning
Prekonsepsjonell genetisk veiledning og evt. tilbud om prenatal diagnostikk i neste
svangerskap, hvis man har påvist genetiske defekter

Kirurgisk korreksjon
Hysteroskopisk septumreseksjon3 (III). Hysteroskopisk myomreseksjon

Cerclage
I neste svangerskap, usikker effekt (12.-14. uke)4 (Ib)

Hormonell behandling
Progesteron eller HCG har generelt tvilsom effekt, anbefales ikke5,6 (Ib, Ia)
Ved oligomenorre/PCOS har HCG-support muligens noe effekt1 (IIb)

Antifosfolipid-syndrom
Lavdose salicyl (75 mg) og ufraksjonert heparin 5000 IE sc. x 2 daglig hele
svangerskapet7 (Ia)
De fleste vil i dag velge LMVH dosert x 1
Behandling med corticosteroider kan være aktuelt - behandlingen bør skje i
samarbeid med reumatolog
Immuniseringsbehandling med gammaglobulin, blodtransfusjon, leukocytt- eller
lymfocytt-injeksjoner anbefales ikke2 (Ia)

Trygghet, omsorg og gjensidig tillit
Ettersom psykogene faktorer/placeboeffekter synes å være av en viss betydning
for utfallet i neste svangerskap, bør det legges vekt på å etablere et godt legepasientforhold for å skape trygghet, omsorg og gjensidig tillit ("TLC, tender loving
care")8 (III)
Hyppige svangerskapskontroller
Liberal med ultralydundersøkelse til "abortfaren" er over9,8 (III)
Liberal med sykmelding

Oppfølging
Individuell

Komplikasjoner
Det er ingen studier som viser at habituell abort har psykososiale konsekvenser for
parene

Prognose
Uten behandling: 30-50 % risiko for ny spontanabort, aldersavhengig9 (III)
Med behandling: Generelt lavere risiko (25%)9 (III)

Råd
Ikke begynne utredning før 3 kliniske spontanaborter

Pasientinformasjon
Man kan søke på recurrent/repeated miscarriage/early pregnancy loss
Brosjyrer vedr. habituell abort er ikke tilgjengelig i Norge (mars 2004)
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Hirsutisme og androgenisering
Bakgrunn
ICD-10
L68 Hypertrikose
L68.0 Hirsutisme

E28.1 Androgenoverskudd
E25 Adrenogenitale forstyrrelser
E25.0 Medfødte adrenogenitale forstyrrelser i tilknytning til enzymmangel
E25.8 Andre spesifiserte adrenogenitale forstyrrelser

Innledning
Hirsutisme og/eller akne er vanligvis første og eneste synlige tegn på androgen
hyperfunksjon hos kvinner. Ytterligere påvirkning kan føre til menstruasjonsforstyrrelser, og i ekstreme tilfeller til virilisering (defeminisering)
Prinsipielt skiller man mellom tre typer hår hos mennesker. Bortsett fra genetiske
mekanismer er det bare hormoner som har signifikant innvirkning på hårveksten
Vekst av hodehår, øyenbryn, vipper og vellus stimuleres av veksthormon
Hår i aksillene, rundt genitalia, på armer og ben trenger østrogener og små mengder
androgener

For å omdanne vellus til terminalhår i andre kroppsregioner, trengs
sterktvirkende androgener

Definisjon
Lanugo
Dunhår hos foster

Vellus
Hårene hos den nyfødte

Terminalhår
Er siste stadium i hårutviklingen: lange, stive hår med pigment og marg

Unormal hårvekst
Hvis en kvinne har flere terminalhår på overleppe/hake og hårvekst fra genitalia og nedover
innsiden av lårene er det overveiende sannsynlig at det dreier seg om unormal hårvekst1 (III)
Hirsutisme brukes om økt hårvekst i kroppsregioner hvor androgener er essensielle for
hårveksten
Hypertrichose hvor androgener har mindre betydning

Maskulinisering og virilisering
Brukes synonymt, og bør forbeholdes uttalte former med hirsutisme, ev. med tap av
hodehår i temporalregionen (androgen alopeci), stemmeforandring, mammaatrofi,
klitorishypertrofi og maskulin forandring av kroppen

Forekomst
Høyst usikkert (3-6%)
Hos norske kvinner i fertil alder2 (III) finnes terminalhår
På overleppen hos 10%
På haken 4%
Rundt areola mammae >50%
Langs linea alba hos 1/3
På underekstremitetene hos de aller fleste

Etiologi
Økt androgenproduksjon og/eller økt sensitivitet for sirkulerende androgener
Ovarier
Eksessiv stimulering = PCOS er hyppigste årsak
Autonom stimulering = tumor (androgenproduserende)3 (III)

Binyrer
Autonom- eller eksessiv stimulering av binyrebarken
Binyresvikt i ulike enzymsystemer, andrenogenitalt syndrom (autosomal ressesiv arvegang)
21-hydroxylase svikt (90% av tilfellene)

11-hydroxylase svikt
3-beta-dehydrogenaseisomerase svikt
Medikamenter med spesifikk androgen effekt eller androgene bivirkninger
kan gi symptomer på androgen overvekt
Genetisk betinget

Risikofaktorer
Stress (anovulasjon)

Diagnostikk
Anamnese
Arvelig belastning
Symptomdebut og utviklingshastighet
Forandringer ved corpus og habitus
Medikamenter

Klinisk undersøkelse
Høyde og vekt (BMI)
Vurdering av behåring1 (III)
Generell us.
Mammae us.
GU: Klitorishypertrofi? adnextumor?

Laboratorieprøver

Hormonanalyser ved "ukompliserte tilfeller":
LH, Prolaktin, Testosteron, Androstendion, SHBG og DHEA-S

Tolkninger
Testosteron og/eller DHEA-S > dobbelt normalverdi er tumorsuspekt
Forhøyet DHEA-S - hydroxylasesvikt?, suppler med 17-OH-progesteron, hvis forhøyet
Synachten-test: For å avsløre svikt i binyrebarkens enzymer
Androgenindex: Testosteron/SHBG x 100 (> 6 = økt androgenpåvirkning)

Andre undersøkelser
Vaginal ultralyd/ CT/ MR av det lille bekken og binyrer

Behandling
Kirurgi ved androgenproduserende tumor
Kortikosteroider ved hydroxylasesvikt
Antiandrogene medikamenter4 (III)
Cyproteronacetat (CPA)
Diane (CPA + etinyløstradiol) som vanlig p-pille
CPA alene som Androcur (25 mg x 2) anbefales ikke pga fare for blødningsforstyrrelser, men ved
kraftig hirsutisme kan man gi 25 mg daglig i de 10 første dagene i noen Diane sykluser

Spironolactone
Hårfjerning
elektrolyse er den eneste behandling hvor permanent fjerning er dokumentert5 (III)
laser synes lovende, men dokumentasjon av langtidseffekt mangler
barbering, voksbehandling, bleking av hår og hårfjerningskremer anbefales

Vektreduksjon
Hvis pasienten er overvektig, må normalvekt tilstrebes, da dette øker SHBG, og
androgen påvirkningen avtar

Oppfølging
Ved tumor er kontroll og ev. etterbehandling avhengig av årsak
Ved hydroxylasesvikt er medikamenter og hormonanalyser retningsgivende
Diane kontrolleres som p-pille bruker
Aldactone som ved antihypertensiv behandling
Vitenskaplig kan effekt registreres etter få mnd, mens pasienter vanligvis ikke
merker bedring før etter 1 års bruk4 (III)

Komplikasjoner
Enkelte kan få sjenerende arrdannelse av elektrolyse og pigmentforandringer etter
laserbehandling
Ved medikamentell behandling må mulige bivirkninger vurderes
Det er mye som tyder på at androgen overproduksjon kan disponere for
endometrie cancer, diabetes mellitus og cardiovasculær sykdom6 (III)

Forløp
Generelt er sjenerende hårvekst kommet for å bli
Tumorbetinget hirsutisme er den eneste som ved rask behandling kan forsvinne3
(III)
Elektrolyse kan fjerne hår for alltid
Langtidserfaring med laser mangler
Medikamentell behandling kan redusere hårenes veksthastighet, hemme
nydannelse av terminalhår og ikke sjelden gjøre hårene lysere
Ved seponering må residiv forventes, om enn ikke nødvendigvis til utgangsposisjon

Råd
Det er meget sjelden at hirsutisme er forbundet med livstruende sykdom, men i
mange tilfelle kan det være en trussel mot det som oppfattes som kvinnelig ynde og
feminitet. I så måte representerer det en plage som totalt savner sidestykke hos det
motsatte kjønn. Det er viktig at helsepersonell har kunnskap om behåring, hva som
er statistisk vanlig og medisinsk normalt. Det er kanskje ikke minst viktig for å
berolige og avkrefte mistanke om noe unormalt hos alle de som ikke oppfyller det
sosialt skapte "hårløse" kvinneideal
Dagens tilbud i behandling av hirsutisme er begrenset, og ikke sjelden blir det et
misforhold mellom utgifter, ubehag og effekt. Dette bør vurderes før behandling
igangsettes
Pga. teratogen effekt er det en forutsetning for bruken av antiandrogener at
graviditet er utelukket under behandlingen

Pasientinformasjon
Presiser at barbering, napping av hår, bleking og voksbehandling ikke øker
hårveksten. For mange er dette eneste realistiske terapi, eller brukt i påvente av at
annen behandling skal gi effekt. Brukt riktig, kan det temporært gi meget god effekt.
Ev. hudirritasjon kan overkommes ved fornuftig bruk av 1% Hydrocortison-krem

Vurdering
Alle referanser er på nivå III-IV
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Infertilitet
Bakgrunn
ICD-10

N97 Infertilitet hos kvinnen
N97.0 Anovulasjon
N97.1 Tubarfaktor inklusiv anomalier
N97.2 Uterine faktorer inklusive anomalier
N97.3 Cervixfaktorer
N97.4 Kvinnelig infertilitet som skyldes faktorer hos mannen
N97.8 Andre spesifiserte faktorer
N97.9 Uspesifisert kvinnelig infertilitet

N46 Infertilitet hos mannen
N98 Komplikasjoner i forbindelse med assistert befruktning
N98.0 Infeksjoner i forbindelse med assistert befruktning
N98.1 Ovarielt hyperstimuleringssyndrom OHSS
N98.2 Komplikasjoner i forbindelse med innføring av egg (GIFT)
N98.3 Komplikasjoner i forbindelse med innføring av embryo (IVF/ICSI)
N98.8 Andre spesifiserte komplikasjoner (f.eks. ved inseminering)
N98.9 Uspesifiserte komplikasjoner i forbindelse med assistert befruktning

Definisjon
Infertilitet: Regelmessig samliv uten prevensjon > 1 år uten å oppnå graviditet
Primær infertilitet, uten tidligere graviditeter
Sekundær infertilitet, med tidligere graviditeter

Forekomst
Internasjonal litteratur viser varierende prevalens, mellom 10-15%1,2 (III, III)
Ingen nyere studier fra Norge

Andelen kvinner som forblir barnløse (infekunde) er ca 5%3 (III)
Det er ikke dokumentasjon for at andelen infertile øker1 (III)

Etiologi
Vi har ingen nyere norske studier av fordeling av infertilitetsårsaker
Fordelingen vil også variere avhengig av hvor i behandlingskjeden vi undersøker4
(III)
I Norge finnes årsaken hos kvinnen alene i ca 30%, hos mannen alene i ca 30%,
hos begge parter i ca 30% og hos ca 10% finner vi ingen årsak

Kvinnen
Ovulasjonsforstyrrelser
Tubarfaktor
Endometriose
Cervix faktor
Myoma uteri
Seksuelle problemer
Genetiske årsaker
Andre årsaker
Uforklarlig

Mannen
Nedsatt sædkvalitet (evt azoospermi)
Ejakulasjonssvikt
Seksuelle problemer
Genetiske årsaker

Risikofaktorer
Genitale infeksjoner, spesielt Chlamydiainfeksjoner hos kvinnen5 (III)
Alder hos kvinnen
Hos kvinnen nedsettes fertiliteten med alderen og etter 38-40-års alder er sannsynligheten
for å oppnå graviditet spontant2 (III) og etter behandling vesentlig redusert6 (III)

Vekt hos kvinnen
En finner økt andel kvinner med ovulasjonssvikt både hos tynne og overvektige7 (III)
PCOS-kvinner med overvekt responderer dårligere på stimulering ved assistert fertilisering8

(III)

Røyking
Det er en assosiasjon mellom røyking og kvinnelig infertilitet
Hos menn er assosiasjonen ikke så klar9 (III)

Arvelig disposisjon
Ved endometriose og PCOS synes det å være en arvelig komponent10,11 (III, III)
Mannlig infertilitet er knyttet til en rekke genetiske forandringer12 (III)

Miljøfaktorer inklusive yrkesrelaterte faktorer er vurdert å ha betydning for
infertilitet, men det er få klare assosiasjoner13 (III)

Diagnostikk
Hos infertile kvinner må utredningen ta hensyn til tidsfaktoren. Kvinnens alder og
hvor lenge paret har vært infertile2,6 (III, III) er vesentlige prognostiske faktorer som
sammen med andre faktorer i stor grad må påvirke grundigheten i diagnostiske
prosedyrer før behandling.

Paret - anamnese
Hvor lenge ubeskyttet samliv?
Hvor ofte samleie?
Seksuelle problemer?
Psykososiale problemer?
Egnethet som fremtidige foreldre?

Kvinnen
Anamnese
Tidligere graviditeter, i tidligere og aktuelle parforhold
Menstruasjoner

Klinisk undersøkelse
øyde/vekt (BMI)
Behåring
Gynekologisk undersøkelse
Cytologi og mikrobiologi fra cervix bare på indikasjon

Tilleggsundersøkelser
Hormonell utredning
For å standardisere bør hormonprøver av kvinnen taes på syklusdag 3 (±1). Dette bør angis
ved henvisning
Ved regelmessig menstruasjon (26-34 dager): FSH, LH, Østradiol
Ved oligo- eller amenorè: Ved sjeldne menstruasjon taes prøver uavhengig av syklusdag:
FSH, LH, Østradiol, TSH , Prolaktin, Testosteron, Androstendion, SHBG, 17-OH-progesteron,
fastende glukose og C-peptid

Ovulasjonspåvisning
Temperaturkurve er en billig metode som gir god indikasjon på ovulatoriske sykler
Lutaelfaseverdi av Progesteron >10 IU/l er en indikasjon på ovulasjon
Måling av LH-surge i urin kan noen ganger være nyttig for en mere nøyaktig
fastsettelse av ovulasjonstidspunkt14 (III)

Clomifen-citrat test (CC-test)
For å vurdere ovariets kapasitet til follikkelproduksjon
Indikasjon: Alder hos kvinnen >= 35 år, tidligere ovarialkirurgi, ovariell
endometriose og ved uforklarlig infertilitet
FSH, østradiol taes syklusdag 2-3 og 9-11. CC 100 mg tabl. i 5 dager fra syklusdag 5-9
FSH-verdier > 10 IU/l gir indikasjon på nedsatt ovarialkapasitet og redusert sannsynlighet for
spontan graviditet og graviditet etter behandling15 (III)

Andre undersøkelser

Transvaginal ultralydundersøkelse, endometrium, myometrium, ovarier og uterine
misdannelser
Hysteroskopi
Ikke rutineundersøkelse, men ved mistanke om intrauterine forandringer ved
ultralydundersøkelse

Laparoskopi med pertubasjon
Nødvendigheten av laparoskopi må vurderes i lys av behandlingsalternativer og kvinnens
alder og infertilitetslengde. Ved ønske om nøyaktig diagnostikk av eventuelle
tubarforandringer er laparoskopi nødvendig16 (III). Ved klar sædfaktor som tilsier assistert
befruktning er laparoskopi ikke nødvendig

Røntgen hysterosalpingografi
Ikke rutineundersøkelse. Indikasjon om en ønsker å diagnostisere tubepassasje eller
uterusanomalier

Kontrast ultralydundersøkelse
Ikke rutineundersøkelse. Indikasjon om en ønsker å diagnostisere tubepassasje

Mannen
Anamnese
Tidligere graviditeter, i tidligere og aktuelle parforhold

Sædprøve
Ved nedsatt sædkvalitet - minst to prøver! Grenseverdier med god prognostisk verdi er det
ikke enighet om

Klinisk us.
Ved normale sædprøver er kliniske us. av mannen ikke nødvendig17 (III)
Genitalia eksterna: Testikler (størrelse, tumores), epididymis, funikkel (varicocele) og
palpasjon av prostata-vesikula seminalis (tumores, prostatavesikulitt)

Hormonundersøkelse av mannen
Ved gjentatte sædprøver med azoospermi eller spermiekonsentrasjon < 1 mill/ml:
FSH, LH, Prolaktin, Testosteron og SHBG

Kromosomprøve
Ved azoospermi, eller spermiekonsentrasjon < 1 mill/ml

Differensialdiagnoser
Ingen, men en bør være oppmerksom på underliggende sykdommer som f.eks.
hypothyreose og diabetes type II

Ventetidsgaranti
Ingen

Råd
En bør tilstrebe kort ventetid for første polikliniske konsultasjon
Offentlige klinikker som tilbyr assistert fertilisering har varierende ventetid
Offentlige klinikker prioritere par uten barn og kvinner < 38 år
Andre par behandles i ulik grad på uprioritert venteliste
Det er et godt tilbud med assistert befruktning ved private klinikker i Norge

Behandling
Generelt

Det bør tidlig legges en plan for behandlingen. Paret bør få realistisk informasjon
om prognosen
Tidsfaktoren er viktig
Kvinnens alder og varighet av infertiliteten er vesentlige prognostiske faktorer i bedømmelse
av behandlingsstrategi2,18 (III, III)
Det vil ofte være riktig med rask henvisning til assistert befruktning

Livsstilsfaktorer
Overvektige bør tilbys et program for vektreduksjon som innebærer oppfølging
Røykere (spesielt kvinnen) bør rådes til å slutte

Folinsyre 0,4 mg daglig til kvinnen bør gies ved infertilitetsbehandling
Ved negativ Rubella-serologi må kvinnen vaksineres

Infertilitetsbehandling utenom assistert befruktning
Cervixfaktor
Sanering av infeksjoner

Hyperprolaktinemi
Prolakinemi >1000 IE bør behandles med f.eks. Kabergolin (Dostinex®)19 (III)

"Timing" av samleie
Graviditet kan inntreffe etter samleie inntil 6 dager før ovulasjon med den høyste
sannsynlighet 2 dager før ovulasjonen til og med ovulasjonsdagen18 (III)
Ved regelmessig samleie 2-3 ganger i uken skal ytterligere timing av samleie være
unødvendig

Ovulasjonsstimulering
Se også PCOS
Clomifencitrat (CC) ved anovulasjon gir ovulasjon hos ca 80%20 (Ia)
Hos PCOS-pasienter som ikke ovulerer på CC alene kan en kombinere CC med
Metforminbehandling21 (Ib)
CC gir også en økning i graviditeter ved uforklarlig infertilitet22 (Ia)
CC bør ikke brukes mer enn 6 sykler

Kontrollert stimulering med gonadotropiner bør kun gjøres av gynekologer
med erfaring i ovulasjonsstimulering
Elektrokoagulering av ovarier ved PCOS
Medikamentell behandling av PCOS bør forsøkes først
Gjenoppretter menstruasjonssyklus og redusere androgennivåer hos kvinner med
PCOS23 (III)
Graviditetsrater og funn av postoperativ adheransedannelse varierer i forskjellige
studier

Tubarkirurgi
Enkel fimbrieplastikk og adheranseløsninger kan vurderes hos yngre kvinner med
regelmessige menstruasjoner og hvor mannen har normal sædkvalitet24 (III)
Refertilisering uten andre infertilitetsfaktorer gir gode resultater24 (III)
Saktosalpinges påvist ved ultralydundersøkelse bør fjernes før assistert
befruktning25 (Ia)

Myoma uteri
Intracavitære- og submucøse myomer bør opereres26,27,28 (IIb, IIb, IIb)
Intramurale myomer som affiserer endometriet eller har en størrelse på over 5 cm
bør opereres26,27,28 (IIb, IIb, IIb)

Mannlig infertilitet
Antibiotikabehandling ved nedsatt sædkvalitet og leukospermi er ikke vist å øke
fertiliteten29 (II)
Operasjon av varicocoele ved nedsatt sædkvalitet har ikke vist å gi økning i
graviditetsraten30 (Ia)

Assistert befruktning
Bioteknologiloven regulerer denne behandlingen
Behandlende lege skal vurdere om paret er psykososialt egnet som foreldre. Det er
derfor viktig at relevant informasjon blir formidlet ved henvisning
Paret må være undersøkt mhp Rubella, Hepatitt B og C

Intrauterin inseminering med partners sæd (IUI-H)
Indikasjon er uforklarlig infertilitet
Kan også forsøkes ved lett endometriose og lett nedsatt sædkvalitet31 (Ia)
De fleste klinikker forutsetter normale tuber ved laparoskopi før IUI31 (IV)

Intrauterin inseminering med donor sæd (IUI-D)
Indikasjon er azoospermi og alvorlig nedsatt sædkvalitet. HSG bør evt utføres før
behandling
Etter flere forsøk uten graviditet anbefales laparoskopi
Det er foreslått i bioteknologiloven at barnet skal få oppgitt sædgivers identitet ved
18 års alder

In Vitro Fertilisering (IVF)
Indikasjon ved de fleste infertilitetsårsaker
Forutsetter egne gameter (Bioteknologiloven) og et rimelig antall spermier

Intra Cytoplasmatisk Sperm Injeksjon (ICSI)
Effektiv behandling ved alvorlig nedsatt sædkvalitet
Forutsetter egne gameter
Det er foreløpig ikke tillatt å bruke spermier fra testiklene

Behandlingstilbud ikke tilgjengelig i Norge
IVF med donor spermier, oocytter eller embryoer er foreløpig ikke tillatt i Norge
ICSI med spermier fra epididymis eller testikler er foreløpig ikke tillatt i Norge
Det er foreslått endringer i Bioteknologiloven høsten 2003, med tillatelse til IVF med
donorsæd og for ICSI med spermier fra testikler

Oppfølging
Par som ikke får barn bør tilbys en avsluttende samtale hvor en gjennomgår
behandlingen og diskuterer alternative løsninger
Kvinner med PCOS, overvekt og insulin resistens bør informeres om risiko for
utvikling av hypertensjon, kardiovaskular sykdom, diabetes type II og
endometriecancer32 (III)

Komplikasjoner
Ovariell hyperstimulerings syndrom (OHSS)
OHSS er en potensiell livstruende komplikasjon etter assistert befruktning
Ved alvorlig OHSS kan en finne forstørrede ovarier > 10 cm
Ascites, pleuraveske, perikardveske
Hemokonsentrasjon, elektrolyttforstyrrelser (Na?, K?)
Leverfunksjonforstyrrelser
Nedsatt urinproduksjon
Respirasjonsproblemer
Trombosetendens

Prøvetaking
Hgb, EVF, leukocytter, trombocytter, D-dimer (ev. koagulasjonsstatus),
leverfunksjonsprøver, kreatinin, albumin, elektrolytter

Behandling33 (IV)
Korrigere hemokonsentrasjonen

Krystalloider (f.eks. NaCl 1-2 l/døgn) og kolloider (Macrodex ½-1 l/døgn)
Tromboseprofylakse
Ascitestapping. Tidlig og hyppig ascitestapping synes å gi raskere bedring
Pleuratapping kan i noen tilfeller være nødvendig

Oppfølging og kontroll33 (IV)
Kontroll av drikke, diurese og vekt
Måle bukomfang
Ultralyd av ovarier og vurdering av ascites
Perkusjon/stetoskopi av lunger evt rtg thorax
Evt EKG og ultralyd av hjerte

Infeksjoner/ ovarialabscesser
Infeksjoner etter follikkelpunksjon forekommer sjelden
Infeksjonen kan skyldes lite patogene bakterier og symptomene kan derfor være
beskjedne selv ved større ovarialabscesser

Blødninger
Behandlingstrengende blødning etter follikkelpunksjon er svært sjelden

Risiko for utvikling av cancer etter assistert befruktning
Assistert befruktning er relativt ny teknologi og langtidseffekter som utvikling av
cancer vil det ta tid å avklare. Utfra de foreliggende studier bør en informere
pasientene om at en mindre økning i risiko for kreft i genitalia ikke kan
utelukkes34,35,36 (III, III, III). Dette må veies opp mot at infertilitet i seg selv synes å
innebære en økt risiko for ovarialcancer

Risiko vedrørende barn etter assistert befruktning
Skandinaviske studier viser noe økt andel premature fødsler og perinatal mortalitet
selv om en justerer for flerlinger, alder og paritet37,38 (III, III)
Flerlinger
Den økte andel flerlinger er alt overveiende årsak til den observerte økte mortalitet/morbiditet
hos barn etter assistert fertilisering37,38,39 (III, III, III)

Misdannelser
Epidemiologi vedrørende misdannelser innebærer flere metodologiske problemer. Data når
det gjelder IVF og ICSI gir ingen indikasjon på noen overhyppighet av alvorlige misdannelser
samlet37,38 (III, III). En økning i enkelte misdannelser kan ikke utelukkes

Forløp
En relativ stor andel av par som opplever infertilitet, vil få barn spontant2 (III)
Andelen som får barn etter gjennomgått IVF-behandling er ca 50%40 (III)

Pasientinformasjon
De fleste klinikker som tilbyr assistert fertilisering har utarbeidet informasjonsbrosjyrer
Det er utgitt flere bøker i Skandinavia og Norge om ufrivillig barnløshet41,42 (IV, IV).
Foreningen for ufrivillig barnløse utgir et medlemsblad (Utspring) fire ganger i året
med mye god informasjon
Pasientene bør gjøres oppmerksom på pasientorganisasjonen Foreningen for
ufrivillig barnløse (FUB) og adopsjonsforeninger: Adopsjonsforum, Verdens Barn
og InorAdopt
På Internett finnes mye informasjon og samtalefora for infertilitet er godt besøkt

Kilder
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Klimakteriet
Bakgrunn
ICD-10
N95 Forstyrrelser i klimakterium og senere
N95.1 Tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause

N95.9 Uspesifiserte forstyrrelser i klimakterium og senere

Definisjon
Klimakteriet = overgangsalder
Klimakteriet inndeles i fire faser1 (IV)
Premenopause - regelmessig menstruasjon med 3-5 ukers intervaller. Ingen hetetokter
Perimenopause - uregelmessig menstruasjon, med kortere eller lengere intervaller fra 3 til 5
uker, med eller uten hetetokter.
Menopause - siste menstruasjon; gj.snitt ved 52,9 år (± 2,1, range 40,3-58,7)2 (III)
Postmenopause - ingen menstruasjon på minst 1 år

Forekomst
Uregelmessig menstruasjon er de hyppigste symptomer på overgangsalder
2/3 av kvinnene vil oppleve hetetokter i varierende grad, men bare 1/3 er
behandlingskrevende

Etiologi
Redusert antall oocytter, fallende inhibin, forhøyet FSH og LH, nedsatt produksjon
av progesteron og østrogen
Blødningsforstyrrelser: Hormonforstyrrelser
Hetetokter: Fall i østrogen

Risikofaktorer
Menopause alder
Genetisk
Røyking reduserer gjennomsnittsalder for menopause med ca 2 år
Medikamenter (cytostatika)
Hysterektomi, oophorektomi
Stråleterapi

Diagnostikk
Generelt
Anamnesen er viktigst
Hormonell utredning er ikke nødvendig
Klimakterium precox (< 40 år) bør utredes hormonelt
Fall i inhibin A/B er muligens bedre indikatorer på klimakteriet enn økende FSH
(inhibin måles ikke rutinemessig i 2003 i Norge)
Ukarakteristiske symptomer (depresjon, ledd/muskelbesvær, tretthet og lignende)
er ofte vanskelig å vurdere i den perimenopausale fase, og et terapiforsøk over totre måneder kan være diagnostisk avklarende

Differensialdiagnoser
Hyperthyreose
Hypothyreose
Carcinoid
Arrytmier
Feokromocytom
Søvnproblemer av andre årsaker
Medikamentbivirkninger

Ventetidsgaranti
Ingen

Behandling
Behandlingsindikasjon
De viktigste indikasjonene for å starte terapi er
Blødningsforstyrrelser (Se kap. meno-metroragi)
Aktuelle symptomer (hetetokter, svettebyger ol.)
Urogenitale symptomer
Primær profylakse (økt risiko for osteoporose, hjertesykdom, konf. under)
Kvinnens eget ønske etter samlet vurdering av fordeler og ulemper

Behandlingsmåter
Alder, symptomer, menopausestatus og kvinnens ønske vil være avgjørende for
valg

Gestagen behandling
Ved blødningsforstyrrelse alene kan gestagen (Provera®) gis syklisk i minimum 14
dager

Østrogen monoterapi
Primært for hysterektomerte som ikke trenger gestagen som endometriebeskyttelse
Ved innlagt gestagenspiral
Kan og være aktuelt ved uklar symptomatologi der man ønsker terapiforsøk på 2-3
måneder
Behandling kan gis peroralt (Progynova®) eller transkutant (Estradot®, Evorel®,
Menorest®, Climara®)

Østrogen med gestagentillegg syklisk/sekvensielt
Til premenopausale og perimenopausale kvinner. Gestagentillegget gis i minimum
10 dager per måned
Behandlingen gir hos de fleste månedlige blødninger så lenge den pågår
Kan gis per oralt (Novofem®, Trisekvens®, Cyklabil®, Climen®) eller transkutant
(Estalis sekvens®)
Østrogen kontinuerlig med gestagentillegg i 14 dager f.eks. hver tredje måned
(langsyklus). Dokumentasjon av endometriebeskyttelse er begrenset

Kontinuerlig kombinert behandling
Denne tar sikte på langtidsbehandling uten blødninger
For å redusere initiale blødningsuregelmessigheter, bør behandlingen ikke startes før ett
(Activelle®) til to år postmenopausalt (Kliogest®, Estalis®)
Østrogen med kontinuerlig gestagentillegg intrauterint er lovende (Levonova®), men
dokumentasjonen er foreløpig begrenset3 (IIb)

Tibolon
Syntetisk steroid (Livial®) med både østrogen, gestagen og androgen effekt
Effektivt ved klimakterielle besvær4 (Ib) og som osteoporoseprofylakse
Stimulerer ikke endometriet, og derved unngås blødninger4 (Ib)
Startes tidligst ett år etter menopausen

Lokalbehandling
Laveste effektive dose oppnås ved vaginal applikasjon (Ovesterin®, Vagifem®)
Kan også gis per oralt (Ovesterin®), men det bør neppe være førstevalg pga mulig
endometriestimulering

Oppfølging
Generelt
Mange anbefalte tidligere livslang substitusjon på bakgrunn av bedret livskvalitet
og antatt positiv nettoeffekt på sykdoms- og dødsrisiko
Etter HERS5 (Ib) og særlig WHI studien6 (Ib) som testet verdien av HRT som

primærprofylakse, har synet på nytte/kostnadsaspektet endret seg vesentlig
Nye norske anbefalinger er nylig utarbeidet på bakgrunn av de siste studiene7 (IV)
Komplianse ved behandlingen varierer med kvaliteten på informasjonen gitt ved
første konsultasjonen8 (III)

Spesielt
Gynekologisk undersøkelse anbefales før start av behandling
Lokal behandling kan være livslang og trenger ikke regelmessige kontroller
Det bør alltid være en klar indikasjon for start og videreføring av
hormonbehandling. Målet med behandlingen er å bedre kvinnens livskvalitet
Oppfølging etter 3-4 måneder for eventuell justering av dose, skifte preparat
Senere årlig oppfølging: Revurdering av indikasjon i forbindelse reseptfornying
Etter tre til fem års behandling bør det være en grundigere gjennomgang. Det kan
være nødvendig å seponere for å vurdere behovet for fortsatt behandling (slik
seponering kan skje gradvis)
Mammografi hvert annet år i henhold til screeningprogrammet og handlingsprogrammet til Norsk Bryst Cancer Gruppe

Spesielle forhold
Østrogen og kardiovaskulær sykdom
Hjerteinfarkt
Multiple observasjonsstudier viser klart redusert risiko (30-50%), men dette er ikke bekreftet i
randomiserte studier verken for primær-6 (Ib) eller sekundærprofylakse5 (Ib)

Hjerneslag
Ulike resultater i observasjonsstudiene, men en av tre randomiserte studier viste økt risiko6
(Ib)

Venetrombose
Flere studier viser økt risiko (relativ risiko 2-3), dette er bekreftet i de randomiserte studiene5,6
(Ib, Ib), men risikoen er sannsynligvis økt bare det første året

Blodtrykk
Østrogener er enten nøytralt eller reduserer blodtrykket. Velregulert hypertoni er ikke
kontraindikasjon

Cancer risiko
Endometriecancer
Østrogen monoterapi mer enn 3 år øker risikoen (relativ risiko 2-3)
Med gestagentillegg nøytraliseres risiko økningen9 (IIa)

Cancer mammae
Behandlingsvarighet 5-15 år gir ca 30% økt risiko6,10 (Ib, III)
Risikoøkningen gjelder lokalisert og ikke metastasert mammacancer
Økningen synes ikke å gi økt risiko for mortalitet, da der er flere studier som viser
lavere forekomst av cancer mamma dødsfall blant østrogenbrukere
Østrogen monoterapi og østrogen/gestagenbehandling synes likeverdig
Lokal behandling savner kontraindikasjon, bortsett fra nyoppdaget cancer mamma

Colorectal cancer
Basert på mer enn 30 studier synes det å være 20-30% redusert risiko for
diagnose og 10-20% redusert risiko for dødelig colorectal cancer6,11 (Ib, III)

Ovarial cancer
Sprikende resultater, antatt uendret risiko12 (IIa)

Andre cancerformer
Ikke holdepunkt for endret risiko

Skjelett og muskulatur

Osteoporose
Norske kvinner har flest osteoporosebetingete frakturer, og insidensen er
økende13 (III). Det finnes ikke tilstrekkelig sikre kriterier til å identifisere kvinner som
har så høy risiko for benskjørhet at primærprofylakse bør startes
Mosjon vil ikke redusere bentapet, men gjennom å bedre den muskulære styrke og
trene nevromuskulære reflekser kan den beskytte mot traumer og derved brudd
For kvinner over 70 år vurderes bisfosfonater som et mer aktuelt behandlingstilbud14 (Ib)
Et daglig tilskudd på 1000 mg calcium og 800 IE vitamin D er basisbehandling hos
eldre kvinner med påvist osteopeni eller osteoporose14 (Ib)
Raloxifen (Evista®) samt tibolone (Livial®) er gode alternativer til kvinner > 60 år14
(IIa)

Muskel- og leddsmerter
Noen vil oppleve bedring av plagene ved bruk av HRT

Hud og slimhinner
Tykkelsen på epidermis er avhengig av østrogener, og ved bortfall blir huden tørr,
flasser lettere og mer rynkete
Den relative overvekt av androgener kan gi økt håravfall samtidig som hårveksten
stimuleres andre steder som f.eks. på haken
Det urogenitale østrogenmangelsyndrom beskriver atrofi av slimhinnene i vagina
og urethra/blære, med ulik grad av vaginal tørrhet og kløe, dyspareuni og utflod15
(III)
Atrofien i urethra/blære kan være årsak til residiverende urinveisinfeksjoner, dysuri,
stress-incontinens eller urgency
Lokal østrogenbehandling har god effekt
Lokal østrogen kan forebygge urinveisinfeksjon16 (Ib)
Ved ren stressinkontinens er der ikke sikker effekt17,18 (III, Ib)

Sentralnervesystemet
Østrogen aktiverer CNS, mens progesteron hemmer aktiviteten
Lavt nivå av Serotonin (5-HT) er forbundet med redusert stemningsleie
(depresjon). Østrogen øker serotonin-reseptor konsentrasjonen
Østrogen fungerer som antidepressiva av typene SSRI (Selective Serotonin
Receptor Inhibitor) og MAO (monoamin oxidase hemmere)
Progesteron har motsatt effekt19 (III)

Alzheimer/ CNS
Effekter av HRT
Epidemiologiske og kliniske studier har vist økt kognitiv funksjon hos kvinner med Alzheimer
som behandles med HRT, samt redusert risiko for å utvikle Alzheimer (Leisure World
Study)20 (III)
Nyere kontrollerte studier har ikke vist samme positive effekt av HRT
Usikkert mht. langtidseffekt
Mange spørsmål vedr. Alzheimer og østrogener er uavklart21 (III)

Østrogen øker neurotransmitter aktiviteten av cholin acetyl transferase, MAO
og nerve vekst faktor (NGF)
Disse er viktige faktorer i patogenesen hos Alzheimer pasienter
Østrogen bedrer cerebral blod strøm hos kvinner med karsykdom
Kliniske studier har vist at kognitive ferdigheter øker hos kvinner ved
østrogenbehandling, især etter kirurgisk menopause22 (Ib)
Psykologiske forhold
Klimakteriet medfører ikke økt risiko for depressive lidelser hos kvinner23 (IIb)
Faktorer som PMDD (premenstruell dysphoric disorder) og Menstrual Coping Style
(håndtering av menstruasjon) ser ut til å predikere humørsvigninger og redusert
psykisk velvære i klimakteriet24,25 (IIb, III)
Østrogen har effekt på adrenerge, serotonerge og dopaminerge systemer
Serotoninnivået økes til premenstruelle nivåer hos postmenopausale kvinner etter

østrogen behandling, og derved økes psykisk velvære26 (IIb)

Livskvalitet
Pga østrogenets positive effekt på viktige organsystemer som hjerne, hjerte/kar,
muskulatur, ledd, ben, slimhinner bedres ofte kvinners livskvalitet som følge av HRT

Komplikasjoner
Se avsnittet om Spesielle forhold

Vurdering av dokumentasjon
Effekt på typiske symptomer og blødningsforstyrrelser: God (Ia)
Positiv effekt på surrogatparametre for kardiovaskulær sykdom og
osteoporoserisiko: God (Ia)
Sekundæreffekter (CVD, frakturer, cancer). Stort antall epidemiologiske studier
med tydelige tendenser til effekt, ikke randomiserte (IIb)
Sekundærprofylakse ved koronarsykdom: Ingen effekt i en randomisert studie (Ib)
Overbevisende gunstig effekt i minst fem ikke-randomiserte studier (IIb)
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Kroniske underlivssmerter
Bakgrunn
ICD-10
R10 Smerte i buk og bekken
R10.2 Smerte i bekken og perineum
R10.4 Annen og uspesifisert smerte i buk og bekken

N94 Smerte og andre tilstander med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer
og menstruasjonssyklus
N94.0 Mittelsschmerz
N94.1 Dyspareuni (med somatisk årsak)
N94.2 Vaginisme (med somatisk årsak)
N94.4 Primær dysmenoré
N94.5 Sekundær dysmenoré

Definisjon
The International Association for the Study of Pain: "Smerte er en ubehagelig
sensorisk og følelsesmessig opplevelse knyttet til truende eller eksisterende

vevsødeleggelse eller beskrevet som slik ødeleggelse"1,2
Varighet over 6 måneder, men kan være residiverende akutte2 (IV)
Smerter ved aktiv cancer behandles ikke her. For vulvasmerter se eget kapittel

Forekomst
Norge: 2,8% (Nord-Trøndelag)3 (III)
Prevalens i UK: 38/1000 pasienter/år i allmennpraksis4 (III)
15% blant fertile amerikanske kvinner (tverrsnittsus)5 (III)
39% blant pasienter i gynekologisk praksis (tverrsnittsus)6 (III)

Etiologi
Ulike teorier, best dokumentert er
Kroniske smerter er resultat av varige endringer i nervecellers funksjon etter repeterte
smertefulle erfaringer7 (IIa)
Denne plastisitet innebærer hyperestesi, allodyni (smertefølelse ved ikke skadelige stimuli)
og andre feilfunksjoner. Pga. visceras distribusjon av nervefibere vil smertefulle "hendelser" i
alle abdominalorganer virke synergistisk og smerten er vanskelig å lokalisere8 (IIa)
Smerteopplevelsen er et resultat av nerveimpulser og er reell smerte9 (Ib)

Genetiske, emosjonelle, hormonelle og intellektuelle forhold influerer på
neurogen plastisitet (nervecellers evne til varig endring etter repetert eller sterk
stimulering) og risiko for å utvikle kronisk smerte, men det finnes ikke enkle
lineære sammenhenger10,11,12 (III, IIb, IIb)
Kronisk smerte er sjelden resultat av en enkel faktor, det som startet
prosessen behøver ikke å ha nær sammenheng med det som vedlikeholder
den10 (III)

Risikofaktorer
Jo flere vevstraumer, jo større risiko8 (IIa)
Endometriose, infeksjoner og operasjoner vanligst13 (III)
Ugunstige tidligere eller pågående psykososiale forhold som øker risikoen betydelig
er9,10,11,12 (Ib, III, IIb, IIb)
Mishandling
Overgrep
Vanskjøtsel
Relasjonsproblemer (jobb, venner, familie, partner)
Patologisk stress

Diagnostikk
Anamnese
Tidligere forhold
Somatiske: Operasjoner, fødsler, smertefulle opplevelser og skader
Sosiale og psykiske hendelser: Relasjon til partner/seksualitet, overgrep,
utdanning, arbeid
Avklare tidligere kontakter med helsevesenet som omfatter samme problemstilling
(pasientene har ofte mistillit til behandlingsapparatet)
Utredning og behandlingsforsøk

Aktuelle forhold
Aktuelle symptomer
somatiske
psykiske
pågående behandling
konsekvenser for samliv, graviditeter, arbeid, utdanning m.m.

Hvilken forståelse har pasienten av det som har skjedd henne

Gynekologisk undersøkelse
Målet er å finne ut hva som utløser smerte

Utføres av behandlingsansvarlig gynekolog
Må inkludere varsom palpasjon av muskulaturen i bekkenet, abdominalvegg og
arrområder
Vaginal ultralyd hvor man forklarer hvordan uterus, tuber og ovarier fungerer

Kompletterende undersøkelser
Anamnesen vil avdekke hvilke undersøkelser som må utføres
Laparoskopi
Nyttig for å erkjenne eller utelukke endometriose
Laparoskopi er ikke noe absolutt krav14,15 (III, III)

Gjentagelse av tidligere undersøkelser bare ved nye funn som gir ny
mistanke om patologi

Differensialdiagnoser
Obs! De ulike diagnosene kan være en del av total situasjonen
Irritabel kolon
Hypothyreose
Bekhterev
Fibromyalgi
Multippel sklerose
Porfyri
Kroniske bekkenløsning
Diabetes
Ryggskade
Brokk
SLE
Sjøgrens syndrom

Ventetidsgarantier
Omfatter ikke kroniske smerter

Behandling
Generelt
Alle tilgjengelige faktorer skal behandles - helst samtidig - hvis det kan gjøres uten
risiko for å forverre skaden16,17,18 (IIa, IIa, III)
Smerte skaper smerte. Viktig å hindre eller lindre akutte forverrelser13 (IIb)
Multidisiplinære smerteklinikker har gode resultater16,17 (IIa, IIa)

Muskulære smerter16,17 (IIa, IIa)
Varme bad
Bevegelsestrening i varmtvannsbasseng
Avspenningsteknikker
Fysioterapi som gir kroppsfølelse med god puste- og bevegelsesteknikk

Neurogene smerter13 (Ib)
Antiepileptika
Antidepressiva (amitriptylin 10-50 mg vesper)
Nerveblokader
Analgetika har mange funnet unyttig og seponert selv, men noen har et
misbruksproblem de må få hjelp med
Henvis ev. til smerteklinikk

Dysmenoré, ovulasjonssmerter og annen syklisk forverrelse17 (Ia)

SAIDs må taes i adekvate doser
P-piller
GnRH analog kan forsøkes i en kort periode
Kontinuerlig gestagen
Syklusnedregulering kan gi lindring også om endometriose ikke påvises hvis
smerten forverres i lutealfase

Endometriose
Depresjon
SRI i perioder hvis tilstanden hindrer pasienten i å nyttiggjøre seg annen terapi
Psykoterapi

Irritabel colon (IBS)
Kostholdsomlegging
Stressmestringsteknikker
Avspenningsterapi

Adheranser16,17 (IIa, Ia)
Årsaksammenhengen diskuteres, faren for residiv etter fjerning er stor
Kirurgisk deling hvis ileussymptomer eller dislosering/strekk på organer
Innkapslete aktive ovarier/ovarialrester

Relasjonsproblemer
Henvisning til familieterapi/ psykoterapi hvis en ikke selv føler seg kompetent/ har
tid

Kognitiv psykoterapi
Nesten alltid nyttig og bør prege ens måte å møte pasienten på16,17,19 (IIa, IIa, IIa)
Respektfullt, men profesjonelt "Ja du har vondt, det er reelt, men det finnes andre
forklaringer på det og andre løsninger på det enn de du hittil har forsøkt"
Tro på pasientens historie, men ikke alltid på hennes forklaringer

Kirurgi
Kirurgi kan være det eneste som hjelper i noen tilfeller20 (III)
Sterk placeboeffekt, vanskelig å forutse effekten
Meget viktig at all kirurgi gjøres i adekvat analgesi, helst ledningsblokk, med
tilstrekkelig postoperativ smertelindring
Mange eksempler på forverring eller ingen effekt, antagelig fordi man ikke kan
fjerne det vev som i realiteten er endret - nevroner21 (III)

Oppfølging
Langvarig, flere år19 (III)
Faste avtaler. Pasientrollen kan forsterkes om "akutt forverrelse" gir grunnlag for
ny konsultasjon
Individuell tilpasning, rikelig med motivasjon
Samarbeid med primærlege

Komplikasjoner
Medikamentavhengighet eller andre medikamentspesifikke komplikasjoner
Vanlige kirurgiske komplikasjoner
Gjentatte operasjoner kan forverre en nerveskade

Forløp
Varierende

Kan føre til uføretrygd, samlivsbrudd, medikamentmisbruk

Prognose
Individuell
Avhengig av pasienten og nettverkets ressurser, og tilgjengelig terapi. Varierer fra
tilnærmet smertefrihet til ingen effekt
Realistisk mål er normalt dagligliv og forbedret arbeidsevne22 (III)

Råd
Vis at du anerkjenner pasientens historie
Vis empati
Forklar funn nøye - både normale og patologiske
Gi din tolkning av pasientens situasjon

Pasientinformasjon
Enkle skisser over bekken, nervesystem og forbindelsen mellom bekken og hjernen
tilpasset pasienten som basis for informasjon om normal anatomi og fysiologi

Vurdering av dokumentasjon
Enkelte gode randomiserte intervensjonsstudier16,17,18,23 (IIb, IIb, III, IIb)
Gode eksperimentelle studier som beskriver
Neurogen plastisitet7,8,,913,24 (IIa, IIa, Ib, III, III)
Funksjonsendringer ved skader24 (Ib)
Medikamentell virkningsmekanisme etc13 (Ib)

Fremdeles innkomplett forståelse
Gode psykologiske deskriptive studier av risikofaktorer hos
smertepasienter, resultatene spriker noe11,12 (III, III). Også gode mht.
psykologisk intervensjon22 (IIb)
Mange terapeutiske anbefalinger baserer seg på Nivå III og IV
dokumentasjon14,15,18,22,19,20 (III, III, IIb, III, III)
Også de randomiserte studier sammenligner "smalt spekter", f.eks. to
kirurgiske metoder25 (IIb)
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Kvinnelig omskjæring (kjønnslemlestelse)
Bakgrunn
Innvandringsmønsteret til Norge medfører at gynekologer i økende grad møter kvinner
som ble omskåret i hjemlandet som barn1 (IV). Kvinnelig omskjæring er en urgammel
tradisjon som ansees nødvendig for å bli en voksen, moralsk kvinne2 (IV). Skikken er
en såkalt ´harmful traditional practise´. En stor andel av de berørte kvinnene utvikler
kroniske fysiske plager. De vanligste er smerter i perineum, vanskelig/umulig samleie,
menstruasjonssmerter, forlenget/smertefull vannlating og residiverende

urinveisinfeksjoner3 (IV).

ICD-10
Følgende koder kan anvendes:
Generelt:
Z90.7 Kontakt med helsetjenesten på grunn av ervervet tap av kjønnsorgan. Kan brukes som
tilleggskode til øvrige koder

Akutt etter inngrepet:
S38.2 Traumatisk amputasjon av ytre kjønnsorganer
X8n Voldsskade, overfall

Kvinnen søker hjelp for problemet uten å være gravid, og åpnende kirurgi
utføres eller overveies:
Y87.1 Følgetilstand etter overfall eller vold

Kvinnen er gravid og åpnende kirurgi utføres eller overveies:
O34.7 Omsorg for og behandling av mor med patologisk tilstand i ytre kvinnelige
kjønnsorganer og perineum

Tilstanden krever åpnende inngrep under fødsel:
O66.8 Annen spesifisert mekanisk hindret fødsel

Kvinnen kommer til rådgivning eller informasjon, uten ønske om
undersøkelse eller behandling:
Z90.7 Kontakt med helsetjenesten p.g.a. ervervet mangel på kjønnsorgan

Kvinnen søker hjelp for komplikasjoner til kjønnslemlestelse: Her brukes
aktuelle kode i tillegg til den generelle kode (Z90.7) f. eks.
N94.5 Sekundær dysmenoré
R30.0 Dysuri, smertefull og langsom vannlating N94.1 Dyspareuni

Definisjon
Kvinnelig omskjæring er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor
ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade og som
foretas av andre årsaker enn rent medisinske.
Type I:
Delvis fjerning av klitoris

Type II:
Delvis fjerning av klitoris samt delvis eller fullstendig fjerning av labiae minora

Type III:
Delvis eller fullstendig fjerning av ytre genitalia og igjen-sying slik at urethralåpningen dekkes
av et infibulerende seil og vaginalåpningen forsnevres til ca. 1 cm i diameter (infibulasjon)

Type IV:
Alle andre former, inklusive prikking og stikking i klitoris, strekking av klitoris og/eller labiae,
kauterisering av klitoris og omgivende vev, og innføring av etsende stoffer i vagina for å
minske lumen

Forekomst
Globalt
Det anslås at totalt 130 millioner kvinner er omskåret
Skikken praktiseres blant muslimer, kristne og andre trossamfunn.
Først og fremst i Afrika med tyngdepunktet på Afrikas horn, men også i mindre omfang i andre
deler av verden

Nasjonalt
Det bor anslagsvis 10.000 omskårede kvinner i Norge
97% av somaliere er omskåret og ca. 80% med type III

Det er ikke rapportert tilfeller av omskjæring i Norge, men sannsynligvis har enkelte
tilfeller vært utført på feriereise

Risikofaktorer
Søstre er omskåret
Feriereiser til hjemlandet

Diagnostikk
Ha med tolk ved undersøkelsen om nødvendig
Anamnese, spør spesielt om
Menstruasjonsforhold
Vannlating, urinveisinfeksjoner
Hvis relevant, muligheter for vaginalt samleie4 (IV)

Gynekologisk undersøkelse hos kvinner med type III omskjæring
(infibulasjon) krever spesiell varsomhet. Spør om det gjør vondt og informer
om hva du skal gjøre
Inspeksjon av vulva
Vaginal undersøkelse skal bare gjøres på medisinske indikasjoner
Bruk ev. et lite spekulum eller undersøk rektalt

Differensialdiagnoser
Genitale utviklingsavvik

Ventetidsgaranti
Ingen

Behandling
Informasjon og vurdering
Informer om ev. sammenheng mellom aktuelle plager og omskjæringen
Bruk illustrasjoner. Mange er ukjent med naturlig anatomi i vulva og hvilke
forandringer omskjæringen har ført til1 (IV)
Kvinnen kan bli gravid selv om hun er infibulert. Det er en fordel at hun er åpnet før
hun blir gravid5 (IV)
Generell ømhet og smerter i perineum kan behandles med varme sittebad og/eller
lindrende salver. Det viktig å berolige pasienten. Henvisning til psykoterapeutisk
behandling kan også vurderes4 (IV)
Hos tett infibulerte er det viktig å åpne i tide for å hindre senskader på indre
kjønnsorganer og nyrer4 (IV)

Medisinsk indikasjon for åpnende kirurgisk behandling4 (IV)
Sårdannelser under infibulasjonsseilet
Urinretensjon/forlenget vannlatingstid
Retinert menstruasjon
Vanskelig/umulig samleie
Store sjenerende cyster

Teknikk for defibulering
Inngrepet kan gjøres i lokal, spinalanestesi eller narkose (noen kan få ´flashbacks´
fra selve omskjæringen. I slike tilfeller er narkose best). Erfaring viser at de fleste
tilfellene kan gjøres i lokalanestesi
Det legges et snitt i midtlinjen fremover
Styr saksen med fingrene eller en Hegar stift for å unngå skader på urethra.
Klipp i første omgang frem til urethra er blottlagt
Blottlegging av klitorisområdet kan føre til irritasjon og smerter hos noen, særlig der
deler av klitoris er fjernet og området er sammenvokst. Ved frie forhold kan man ev.
klippe lenger frem. Diskuter med kvinnen (ca. 50% har intakt klitoris). De fleste

klippe lenger frem. Diskuter med kvinnen (ca. 50% har intakt klitoris). De fleste
ønsker ´reversal´- dvs. åpning helt frem
Sårkantene syes sammen til siden med resorberbar sutur 2.0 eller 3.0. Rundt
introitus kan det syes avbrutt eller fortløpende. Rundt klitoris er avbrutte suturer
best
Sørg for at sårkantene ikke gror sammen igjen, og forebygg infeksjon
(vaselinkompress mellom labiae). Dette er viktig dersom infibulasjonsseilet er tykt
Postoperativ pleie: Grønnsåpe sittebad inntil 3 g. daglig med påfølgende
applikasjon av Xylocain gel eller Embla i 1-2 uker
Vær liberal med smertestillende (ev. Napren-E® 500 mg x 2)

Oppfølging
Forbered kvinnen på at vannlatingen kan føles kraftig etter inngrepet
Ikke gjenoppta samliv før etter 4-6 uker
Sårflatene er som regel grodd etter 14 dager
I kompliserte tilfeller med mye arrvev og store sårflater kan tilhelingsprosessen vare
lenger
Tilby poliklinisk kontroll etter 4 uker

Komplikasjoner
En stor andel (86%) kvinner med type III omskjæring har kroniske plager etter
inngrepet6 (III)
Risikoen for senkomplikasjoner øker jo mer omfattende og komplisert det primære
inngrepet var
Gynekologisk komplikasjoner er to og en halv gang så hyppig hos kvinner med
type 3 som type 1 omskjæring7 (II)
De vanligst beskrevne gynekologiske plager hos kvinner med type III omskjæring
er:
Menstruasjonsrelaterte problemer
Smertefulle menstruasjoner (67%)6 (III)
Ansamling av gammelt menstruasjonsblod i skjeden (7%)6 (III)

Vannlatingsproblem
Langvarig og smertefull vannlating (58%)6 (III)
Residiverende urinveisinfeksjoner (38%)6 (III)
Urinlekkasje (6%)6 (III)

Samleierelaterte problemer
Manglende orgasme (83%)8 (III)
Vanskelig/umulig samleie over mer enn 3 mnd (42%)6 (III)
Barnløshet (9%)6 (III)

Lokale problemer
Arrdannelser i vulva av varierende størrelse (21%)6 (III)
Cyster eller infeksjoner i skjedeåpningen pga ødelagte kjertelutførselsganger
(12%)6 (III)

Prognose
Alvorlighetsgraden av plagene avtar med økende alder mot menopause
Åpnende inngrep bedrer flow av menstruasjonsblod og urin
Smertetilstandene kan være vanskelig å behandle

Råd
Kvinnene kan ikke få tilbake det som er fjernet

God behandling kan lindre mange plager

Pasientinformasjon
For infibulert kvinner er et åpnende ikke bare et lite snitt, men en stor og vanskelig
avgjørelse9 (IV)
Selv de som trodde de var godt mentalt forberedt, kan få sterke reaksjoner etter
inngrepet
Gi informasjon om hva som er gjort og hvordan det ser ut
Mange trenger en bekreftelse på at de har valgt rett og at dette er bra for deres
helse
Tilby attest til potensielle ektefeller som sier at det var medisinsk nødvendig å åpne
kvinnen
Informasjon på internett
http://www.ippf.org/fgm/ (International planned parenthood federation)
http://www.amnesty.org/ailib/intcam/femgen/fgm6.htm (Amnesty International)

Vurdering av dokumentasjon
Pga. fenomenets sensitive natur er det vanskelig å studere medisinske
komplikasjoner etter omskjæring
Informasjon om insidensen av de forskjellige komplikasjonene er mangelfull og det
er sannsynligvis store mørketall
De fleste studiene er "case-serier" med fare for seleksjonsbias og konfundering fra
sosioøkonomiske og andre faktorer
Langt tidsintervall mellom inngrepet og utvikling av komplikasjoner gjør det også
vanskelig å studere årsak-virkningsforhold
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Menoragi/metroragi
Bakgrunn
ICD-10
N92.0 Menoragi, polymenore
N92.1 Metroragi, menometroragi
N92.2 Juvenil metropathi (rikelige blødninger i puberteten)
N92.4 Perimenopausale blødninger

Definisjon
Menoragi
Syklisk regelmessig blødning med mengder over 80 ml blod per menstruasjon1 (III)

Metroragi
Uregelmessige, ofte asykliske blødninger med varierende mengde og varighet2 (III)

Forekomst
Menoragi
15-20% av fertile kvinner1 (III)

Metroragi
15-20% av fertile kvinner, spesielt i samband med menarke og peri-menopausalt2 (III)

Etiologi
Menoragi
Lokale årsaker
Økt fibrinolyse

Endometriehyperplasi
Myomer
Polypper
Systemiske årsaker
Koagulopatier3,4 (III, III)
Endokrinologiske sykdommer
Sekundærsykdommer av organiske årsaker (f.eks. lever, nyre- og thyroideasykdommer)

Iatrogene årsaker
IUD
Medisinering (kjemoterapi, antikoagulasjon, steroidbehandling)

Metroragi
Endokrinologiske årsaker
Sviktende lutealfunksjon

Lokale årsaker
Graviditet
Erytroplaki
Cervix/corpuscancer
Infeksjoner
Polypper

Systemiske årsaker
Som for menorragi

Iatrogene årsaker
IUD
Ulike former for hormonterapi
Medisinering (kjemoterapi, antikoagulasjon, steroidbehandling)

Risikofaktorer

Se etiologi

Diagnostikk
Anamnese
Hovedvekt på differensiering mellom menoragi og metroragi
Blødningskalender er et godt hjelpemiddel, ev. Pictorial Blood Loss Assessment
Chart (PBAC)-score5 (III)
Hormonelle årsaker varierer med alder
Utelukk kroniske sykdommer og iatrogene årsaker (medisiner)

Primærundersøkelser
Gynekologisk undersøkelse
Ev. prøver til bakteriologisk undersøkelse6 (III)
Ultralydundersøkelse
Lab. prøver
Hb
Ferritin
Ev. graviditetstest

Sekundærundersøkelser
Endometrieundersøkelse med cytologi eller histologi dersom indisert fra anamnese
(malignitet, premalign hyperplasi eller faseundersøkelse)
Vaginal ultralyd med saltvann (kontrast)
Hysteroskopi
Aktuelle lab. prøver ved mistanke om koagulopatier, thyroidea- og leversykdommer

Differensialdiagnoser
Blødning fra urinveier/tarm

Ventetidsgaranti
Øyeblikkelig hjelp ved store blødninger
Utredning og behandling innen 14 dager ved
Mistanke om cancer
Terapiresistent tilstand som i sterk grad forringer livskvalitet, f.eks. jernmangelanemi eller
stadig behov for sykmelding pga. symptomer eller kliniske plager

Behandling
Menoragi
Medikamentell behandling
Tranexamsyre 1,5 g x 3 i 3-5 dager ved blødning7 (Ia)
God effekt, få bivirkninger (se Råd)

Intrauterint hormoninnlegg
Innlegges for 5 års behandling8 (III)
God effekt, noen hormonelle bivirkninger (se Råd)

P-piller
Spesielt godt egnet hos unge og ved dysmenore9 (Ib)
God effekt: vanlige forsiktighetsregler gjelder

Antiflogistika (NSAID)
Intermittent behandling10 (Ia)
Moderat effekt: også effekt ved samtidig dysmenorre

Langsyklisk gestagenterapi
Norethisteronacetat 5 mg x 3 dgl. eller behandling fra 5-26 syklusdag11 (Ia)
Moderat effekt

Kortsyklisk (10-dagers syklisk gestagen) behandling gir ingen effekt11 (Ia)
Kirurgi (ved terapiresistent menoragi)
Destruksjon av endometriet
God effekt, få komplikasjoner12,13 (III, III) (se kap. om informasjon endometrie-destruktive
metoder)
Transcervikal thermablasjon (væske)
Laser
Elektrokoagulasjon

Fjerning av myomer14,15 (Ia, Ib). Se eget kap. om myomer
Fjerning av corpus/uterus16,17,18 (Ia, III, Ib)

Metroragi
Hormonbehandling
Kortsyklisk gestagenterapi
Medroksyprogesteron (MPA)10 mg/ Norethisteronacetat (NETA) 5 mg x 1-2 daglig fra 16.-25.
syklusdag19 (III)
Kan etter noen sykli ev. gis hver annen måned (obs. spontan remisjon)
God effekt ved hormonell dysfunksjon, vansker med compliance

Langsyklisk gestagenterapi
MPA 10 mg/ Norethisteronacetat 5mg x 3 dagl. eller behanling fra 5-26 syklusdag11
(Ia)
Se ovenfor, egner seg ved menometroragi
God effekt, obs. etterlevelse

P-piller
God effekt, kan gis til friske perimenopausale kvinner

Kirurgi ved terapiresistent metroragi
Destruksjon av endometriet (transcervical endometriereseksjon eller lign.)
Lokal endometriedestruksjon15 (Ib) er beskrevet å gi dårligere effekt der det ikke
foreligger lokale romoppfyllende prosesser som kan fjernes
Fjerning av corpus/uterus

Oppfølging
Medikamentell behandling bør følges opp med første kontroll etter 3 måneder
Ved fortsatt behandling vurderes kontrollintervaller
Manglende eller liten effekt av medikamentell behandling skyldes ofte manglende
etterlevelse (compliance)

Komplikasjoner
Medikamentelle bivirkninger er sjelden av alvorlig art, men forårsaker ofte svikt i
behandlingen
Kirurgisk behandling; se ovenfor

Forløp
Medikamentell behandling: reduserer blødningsmengden med 30-59%
Hormonspiralen reduserer med 80% (20% amenoré)
Etter endometriedestruksjon på indikasjon menorragi: 70-80% har effekt. Ved
metrorragi mindre effekt, avhengig av om årsaken er med/uten intrauterine

prosesser20,21,22 (III, III, III)

Råd
Cyklokapron kan søkes refundert etter §2, attest Trygdekontoret
Forbehandling før endometriereseksjon/myomenucleasjon med GnRh-agonist kan
søkes godkjent refundert. Alternativt kan gestagener brukes

Pasientinformasjon
Kvinner som er premenopausale og som får fjernet livmoren, bør gjøres
oppmerksom på at de kan gå noe tidligere i menopause
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Myoma uteri
Bakgrunn
ICD-10
D25 Leiomyom i livmor
D25.0 Submukøst leiomyom i livmor
D25.1 Intramuralt leiomyom i livmor
D25.2 Subserøst leiomyom i livmor
D25.9 Leiomyom i livmor, uspesifisert

Definisjon
Benign tumor som utgår fra glatt muskulatur

Forekomst
Corpus myom er vanligste tumor hos kvinner i fertil alder (30% av alle kvinner over
30 år)

Etiologi
Østrogen og progesteron avhengig

Risikofaktorer
Økt risiko
2,2 ganger hyppigere hos 1. grads slektninger1 (IIa)
Afrikanere har ca 3 ganger høyere insidens, og har oftere større myomer og mer
anemia2 (IIa)
For hver 10 kg vekt økning øker risikoen 21%3 (Ib)
HRT postmenopausalt øker risikoen4 (Ib)

Nedsatt risiko
Røyking minsker utvikling (10 sigaretter dgl. medfører 18% nedsatt risiko)5 (IIa)
P-piller reduserer utvikling (10 års bruk medfører 31 % nedsatt risiko)6 (III)
Fullførte graviditeter reduserer forekomsten7,8,9 (Ia, III, Ib)

Diagnostikk

Påvisning
Gynekologisk us.
50% av myomene blir oppdaget ved rutine kontroller10 (IIa)

Ultralyd ev. med saltvann11 (IIa)
MR kan differensiere mellom myomer og annen patologi i genitalia12,13 (IIa, IIb)

Kliniske symptomer ved myomer
Menoragi
Infertilitet
Smerter/trykk symptomer
Sen abort
30% av kvinner med menoragia har myomer (oftest intrakavitære)10 (III)

Differensialdiagnoser
Ovarial tumor
Graviditet
Sarkoma uteri14 (III)

Ventetidsgaranti
Ingen
Rett til behandling, øyeblikkelig hjelp ved anemiserende blødning og smerter ved
nekrose

Behandling
Myomer er oftest et tilfeldig funn uten klinisk betydning. Behandling bare ved
symptomer

Medikamentell behandling
Menoragi
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)15,16 (III, Ia)
P-piller15 (Ib)
Gestagen17 (IIa)
Cyclokapron®18 (Ib)

Reduksjon av myomet
GnRH-analoger (egner seg best til forbehandling ved kirurgi)
Reduserer myomer til halvdelen etter 3 mndr
Etter nye 3 mnd. ingen ytterligere behandlingseffekt19 (Ia)
100% residiv etter seponering15 (Ib)

Myomektomi
Ved ønske om bevart fertilitet
Myomektomi gir bedring av symtomer opp til 90%, men residiv er vanlig20 (Ib)
Submucøse myomer behandles hysteroskopisk med elektroresektoskop21 (III)
Intramurale myomer er vanskelige å behandle uten å åpne uterinveggen
Subserøse myomer behandles med myomektomi ev. laparoskopisk

Arteriell okklusjon
Embolisering er forsøkt hos et mindre antall pasienter
75 % suksessrate
Pasientene har mye postoperative smerter og prosedyren er tidkrevende22 (IIa)

Dødsfall pga. septikæmi er rapportert23 (III)

Arterie uterina klips24,25 (IIb, III)

Hysterektomi
Er indisert ved symptomgivende store myomer

Oppfølging
Individualiseres etter symptomer og graviditetsønsker
Kontrolleres i forhold til symtomer hos egen lege
Ved symptomer henvises til spesialist

Komplikasjoner
Ubehandlet
Torkvering, nekrose, "rød degenerasjon" (ses ved bruk av p-pille og ved graviditet)
"Fødsel" av myom gjennom cervix uteri

Konservativ behandling (kirugisk eller medikamentell)
Svekket uterinvegg
Bivirkninger av medikamentell behandling

Hysterektomi
Se kap. om informasjon om laparotomi

Komplikasjoner under graviditet
Vekst av myom i 20% av påviste tilfeller (maks 25% i løpet av første 10
svangerskapsuker)9 (IIa)
Hos 10% skjer rød degenerasjon (iskemisk hemorrhagia som medfører smerte,
feber og leukocytose)9 (IIb)
Økt forekomst av spontan abort, vannavgang, preterm fødsel, vekstretardasjon,
abruptio placenta, avvikende fosterleie, sectio frekvens og postpartum
hemorrhagia9 (IIa)

Forløp
Myomer vil som regel vokse frem til menopausen for deretter å skrumpe
HRT kan gi økt vekst

Prognose
Etter avsluttet medikamentell behandling ses residiv i løpet av få måneder
Etter myomektomi ses residiv 30-40% i løpet av en 5-års periode20 (Ib)

Råd
Størrelse av myom er i seg selv ikke indikasjon for behandling
Hurtigvoksende myom er ikke tegn på sarkomutvikling26 (IIa)

Pasientinformasjon
Brosjyre vedrørende hysterektomi
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Ovarial cyster
Bakgrunn
ICD-10
D27 Godartet svulst i ovarium (dermoid cyste)
N80.1 Endometriose i ovarium
N83.0 Follikelcyste i ovarium
N83.1 Corpus luteum cyste
N83.2 Andre og uspesifiserte ovarialcyster

Definisjon
Cyste på ovarium

Histologiske typer
Funksjonelle tilstander, follikkel cyster, corpus luteum cyster
Neoplasmer, benigne
Epiteliale tumores (cystadenom, cystadenofibrom, Brenner)
Stromalcelle tumores (fibrom, hormonproduserende tumor)
Germinalcelle tumores (teratom/dermoid)
Corpus luteum cyster med blødning
Endometriomer, se kap. endometriose

Forekomst
Forekomst varierer med alder og etiologi
Tverrsnittstudier (screening) har vist forekomst
10% av 45-50 årige, premenopausale kvinner
7 % av postmenopausale kvinner1,2 (IIa, III)
malignitet påvises varierende fra 13-21% der diagnosen bekkentumores er stilt
preoperativt3,4,5,6,7 (IIa, IIa, IIa, IIb, IIb)

Etiologi
Som oftest ukjent

Risikofaktorer
Simple cyster - gestagen prevensjon (mini-pille, p-sprøyte)

Diagnostikk
Anamnese - fokus på naturlige funksjoner
Gynekologisk us.
Ultralyd us.
Doppler har begrenset verdi i vurderingen av tumor pelvis8,9 (IIb, IIb)

Supplerende undersøkelser
Tumormarkør CA 125
Risikoindeks for malign tilstand (RMI*)

Laparoskopi
CT/MR - sjeldent indisert

*) RMI: Risikoindeks for malign tilstand
"Risk of malignancy index", basert på ultralyd-funn (U), serumnivå av tumormarkør
CA 125 og menopausestatus (M) er en metode for preoperativ identifisering av
avansert ovarialcancer blant pasienter med bekkenoppfylning
Ved mistanke malign tilstand, bør henvisning til spesialavdeling overveies10,11,12
(IIa, IIa, IIb)
Ved tumor pelvis der det foreligger operasjonsindikasjon, bør RMI anvendes5,6,7
(IIa, IIb, IIb)

Differensialdiagnoser
Myoma uteri
Bekkeninfeksjoner
Ekstragenital cancer

Ventetidsgarantier
Ingen - hvis malignitet kan utelukkes

Behandling
Cyster hos premenopausale kvinner
Simple cyster
Enkamret/tokamret, glattvegget13,14 (IIb, IIb)
< 4 cm: Ingen videre oppfølging
4-8 cm: Ingen symptomer
UL-ktr. etter 3 mndr (90 % vil regrediere)
Uforandret cyste etter 3 mndr: Videre ktr. 6 mndr, 1 år, ev. 2 år

4-8 cm: Symptomgivende
Vurdere kirurgi

8 cm: Kirurgi (laparoskopi/laparotomi)
CA 125 måles v/simple cyster > 4 cm
CA 125 = 35-50 U/ml: Ny måling etter 3 mndr.
Dersom CA 125 normaliseres (< 35 U/ml), ingen videre kontroll hvis UL er normal15
(IIa)
CA 125 > 50 U/ml, vurdere kirurgi

Dermoid/ teratom
Kan observeres med kontroll etter 3 mndr, 9 mndr og deretter årlig, spesielt hos
kvinner som har barneønske16 (III) hvis:
Ingen symptomer
Normal CA 125
Cyste < 6 cm
Årlig vekstrate < 2 cm

Kirurgi ved benigne neoplasmer
Generell kirurgi (laparoskopi/laparotomi)
Ved cystisk tumor: Tilstrebe cystektomi
Ved solid eller cystisk-solid tumor: Ovariektomi

Cyster og graviditet
Kirurgi eller ktr. m/ul; avhengig av klinikk og cystens utseende
OBS: Ved operasjon før 12 uke; progesteron supplement

CA 125-måling er ikke indisert under graviditet

Kirurgi etter avsluttet fødsel

Cyster hos postmenopausale kvinner
Simple cyster
Kirurgi hvis CA 125 > 35 U/ml
Enkamret, glattvegget1,4,5,17,18,19 (IIa, IIa, IIa, IIb, IIb, III)
< 2 cm: Ingen videre kontrol hvis CA 125 < 35 U/ml
2-5 cm: UL og CA 125 måling etter 3 mnd.
Uforandret cyste etter 3 mndr: Videre ktr. 6 mnd., 1 år, 2 år
Avslutter kontroll etter 2 år hvis ingen vekst og CA 125 < 35 U/ml
Ved vekst / symptomer: kirurgi (Bilateral salpingooforektomi (BSO)

>= 5 cm: Kirurgi (BSO)
Alle andre cyster enn simple cyster
Kirurgi (BSO) ved multilokulære, komplekse, cystisk-solide, solide cyster

Oppfølging
Ved benign tumor
Vanligvis avsluttes kontroll etter kirurgisk behandling
Hos premenopausale kvinner, ev. vurder ovariefunksjon med hormonprøver 2-3 mnd.
postoperativt

Komplikasjoner
Organnekrose ved ubehandlet torkvert tumor
Ruptur av cystisk tumor kan nødvendiggjøre akutt kirurgi
Peroperativ ruptur av dermoid tumor kan medføre granulomatøs peritonitt
Bilateral ovariereseksjon kan lede til nedsatt ovariell funksjon
Peroperativ ruptur av malign tumor kan lede til iatrogen stadieøkning og ev.
metastaser
Generell risiko for komplikasjoner ved operative prosedyrer

Forløp
Avhengig av kirurgisk inngrep og histologisk type
Dermoid cyster er vanligvis unilaterale, men i 15-20% bilaterale
Risiko for malignitet ved dermoid cyste er vurdert til 2%20 (IV)

Prognose
Avhengig av histologisk type

Råd
Som regel ikke indikasjon for cystepunksjon ved simple cyster med mindre pas. har
smerter og operasjon er relativt kontraindisert21,22 (IIb, Ib)

Pasientinformasjon
Nedtone cystens betydning for smerter og malignitetsrisiko
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Polycystisk ovarialt syndrom
Bakgrunn
ICD-10
E28.2 Polycystisk ovarialt syndrom (PCOS)

Definisjon
PCO: Polycystiske ovarier ved vaginal ultralyd
gt; 10 cyster som hver er < 10 mm i diameter i største snitt av hvert ovarium, og økt stroma

PCOS: Kombinert med to eller flere av de følgende funn
Oligoamenore
Hirsutisme
Anovulasjon
Økt androgenkonsentrasjon i serum
LH/FSH over 2

Forekomst
PCO forekommer hos ca 20% av alle kvinner i fertil alder1 (IIa)
PCOS forekommer hos ca 5% av alle kvinner i fertil alder2 (IIa)

Etiologi
Arvelig betinget endring i ovarienes enzymapparat for androgenproduksjon (mulige
enzymer er P450ccc og P450c17a)
Konvertering av androgenene til østrogen i fettvev påvirker hypothalamus/hypofyse
til økt frisetting av LH, som forsterker overproduksjon av androgener i en
selvforsterkende sirkel
FSH frisettingen vil derimot være lett redusert, muligens på grunn av tilbake-kobling
via økt inhibinfrisetting
Manglende FSH-stimulering av granulosacellene resulterer i for liten aromatisering
av androgen til østrogen, og vil gi androgenovervekt i follikkelvæsken. Dette leder
til initiering av granulosacelle apoptose og follikkelatresi
Endringer i selve styringen av follikkelmodningen er også en mulighet slik at for
mange follikler når fram til 5-10 mm stadiet (mutasjoner i genet for follistatin)
Siden hver follikkel produserer en gitt mengde androgen, vil det store antall follikler
resultere i økt androgenkonsentrasjon i ovariet og derved initiere økt LH frisetting
via nevnte mekanisme
Den arvelige disposisjonen for utvikling av PCOS kan forsterkes dersom kvinnen
samtidig har insulinresistens
Insulinresistens ved PCOS forekommer særlig ved samtidig overvekt
Insulinresistensen er trolig en postreseptor effekt og unik for PCOS
Insulin kan øke androgenproduksjonen i thecacellene særlig under samtidig
stimulering med LH
Androgenovervekt vil derfor på samme måte som ovenfor resultere i follikkelatresi,
anovulasjon og uregelmessig menstruasjon

Risikofaktorer
Overvekt
Medikamenter (valproat)

Diagnostikk
Klinisk undersøkelse
Eventuelle tegn til androgenisering
Hår
Hud (Acanthosis nigricans)
Nakke-tykkelse

Midje/hofte mål
Høyde/vekt (normal BMI < 25 kg/m2)
Vaginal ultralyd

Laboratorieprøver
Enkel hormonstatus i antatt follikelfase
LH, FSH, østradiol, og testosteron
Progesteron i antatt lutealfase (bare dersom kvinnen har en syklus)

Ved BMI over 25 kg/m2 - kan fastende blodprøver til insulin og glukose tas
for å vurdere insulinsensitivitet, normalverdier s-insulin < 200 pmol/l og
kapillærblod-glukose < 5,6 mmol/l
C-peptid
Eventuelt dynamiske prøver på insulinsensitivitet CIGMA-test3: Peroral
glukosebelastning med prøver til både insulin og glukose

Differensialdiagnoser
Androgenproduserende ovarialtumores (thecomer, granulosacelletumores)
Androgenproduserende binyretumores (CT-binyrer)
Cushing syndrom (Cortisolanalyser, dexamethason-suppresjonstest)
"Late onset 21-OH-lase defekt" (Synachtentest)
Multicystiske ovarier

Ventetidsgarantier
Ingen

Behandling
Ved barneønske: Flytskjema for infertilitetsbehandling av pasienter
med PCOS
Vektreduksjon
Vektreduksjon til minimum BMI < 32,5 kg/m2 og helst < 28,0 kg/m2
Vekttap i seg selv vil kunne gi graviditet hos ca 20% ved tap av ca 5-10%
kroppsvekt4 (IIa)
Ved påvist insulinresistens kan Metformin (500 mg x 3) også bidra til normalisering,
til ev. vekttap og bedring av sjansen til graviditet5 (IIa)
Vekttap vil sannsynligvis også bedre effekten av annen behandling

Clomifenbehandling
Dersom det ikke er opplysninger om tidligere underlivsinfeksjon, behandles først
med clomifen citrat (CC)6,7 (Ia, Ia)
Start med 50-100 mg/dag fra 5.-9. dag med ovulasjonskontroll (progesteron/

Start med 50-100 mg/dag fra 5.-9. dag med ovulasjonskontroll (progesteron/
temperaturkurve)
Ved svært uregelmessig menstruasjon gis gestagen til induksjon av menses før
start med CC
Vanligvis gis CC annenhver måned slik at ovulasjon og optimalt coitustidspunkt kan
bestemmes ut fra temperaturkurven
Det bør gis minst 4-6 kurer, men gir 150 mg CC/dag ikke ovulasjon, går man videre
til neste alternativ
CC kan kombineres med ovulasjonsinduksjon med hCG (5000 IU s.c.)
Dersom pasienten er insulinresistent er det holdepunkt for at adjuvant behandling
med metformin 500 mg x 3 øker ovulasjonsraten og sjansen for graviditet8

Lavdose FSH
Behandling: Er endometriet > 5 mm gis Primolut-N 1 x 3 i 10 dager for å indusere
blødning. Den 2-5 blødningsdagen startes med 50-75IU FSH s.c. Ukentlig kontroll
av follikkeltilvekst. Dersom ingen follikkeltilvekst sees, økes dosen med 25-37, 5IU
ukentlig til follikkeltilvekst iakttas. Når dominante follikkel > 10-12 mm: kontroll 2.-3.
hver dag, avhengig av hvor raskt follikkelen ventes å vokse9 (IIa)
Ovulasjon: 5000 IE hCG når dominant follikkel > 17 mm. Samtidig bør
endometrietykkelsen være > 10 mm. Gi ikke hCG når > 3 follikler > 15 mm eller mer
i diameter
Lutealfasestøtte: Ikke nødvendig, men kan gis dersom en er usikker på corpus
luteum funksjonen. Progesteron 25 mg daglig intramuskulært eller som stikkpiller
(Progestan 100mg) i skjeden 200 mg x 2 daglig i 14 dager
Blodprøver: Ikke nødvendig, men østradiol kan være nyttig ved vanskelige
stimuleringer. Dag 7 etter ovulasjonsinduksjon tas progesteron, dag 14 tas
graviditets-test (ev. s-hCG)

Laparoskopi med elektrokauterisering av ovarier
Laparoskopi utføres på vanlig måte med tilgang gjennom 3 porter (umbilicus +
begge lyskeregioner). Etter at man har kontrollert at egglederne er åpne, etterlates
ekstra saltvannsløsning i Fossa Douglasi for å lette nedkjøling av ovariene etter
diatermiprosedyren. Ovariene løftes etter tur fram på forsiden av uterus og med
unipolar diatermi (Siemens Radiotom frequency 1,75 MHz generating 200-300 W)
gjennom en nål eller krokredskap i ca 4 sekunder settes 8-12 punksjoner i hvert
ovarium10 (IIa)
Eneste publiserte sammenlignende studie gir lik graviditetsrate per syklus, men mulighet for
lavere abortrate ved elektrokauterisering11 (IIb)
Elektrokauterisering gir også mulighet for mer langvarig normalisering av blødningsmønster
og ovulasjon10 (IIb)
Insulinresistente pasienter vil ha lavere graviditetssjanser både ved hormonstimulering og
etter elektrokauterisering12,13 (IIa, IIa)

IVF-behandling
IVF-behandling, kfr. spesiallitteratur14 (IIa)
Eneste prosedyre som viser at fertilisering virkelig skjer, og innebærer derfor en
videre utredning av parets prognose for å oppnå graviditet
Fare for overstimuleringssyndrom er økt i forhold til normalt ovulerende pasienter

Dersom barneønske ikke foreligger
Hirsutisme
Behandles i eget kapittel

Akne
P-piller kan ha god effekt (Diane/Yasmin/Marvelon)

Menstruasjonsuregelmessigheter
Behandles dersom færre enn 4 menstruasjoner pr år
P-piller vil mest effektivt regulere blødningsmønster
Gestagenkur over 2-3 måneder vil gi regelmessighet
Provera 10 mg x 1 i 10 dager
Primolut 5 mg x 3 i 10 dager

Antidiabetika (Metformin) er også vist å ha effekt på blødningsmønster
Metformin 500 mg x 2-35 (IIa)

Oppfølging
PCOS pasienter bør oppfordres til å tilstrebe normalvekt
Bør sørge for regelmessige avbruddsblødninger
Insulinresistente pasienter anbefales fulgt opp med peroral glukosebelastning ved
40-50 års alder fordi risiko for diabetes type II ved denne alder anslås til ca 20

Komplikasjoner
PCOS kvinner har økt frekvens av diabetes og diabeteskomplikasjoner15,16 (IIa, IIa)

Forløp
Levealder for PCOS kvinner er som gjennomsnittet17 (IIa)
Fertilitetsutsikter er gode, men likevel vil PCOS kvinner ha en graviditetsrate som
selv etter behandling ligger noe under normalbefolkningen10,11 (III, III)

Pasientinformasjon
http://www.pcos.net/
http://groups.yahoo.com/group/PCOSsupport/
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Postmenopausal blødning
Bakgrunn
ICD-10
N95.0 Postmenopausal blødning

Definisjon
Blødning fra genitalia regnet fra ett år etter siste menstruasjon1,2 (III, IV)

Forekomst
2-12% i en skandinavisk populasjon1 (III)

Etiologi
50% forårsaket av atrofi, 9% endometriepolypper, 10% ulike typer hyperplasi, 8%
cancer1 (III)
Atrofi av slimhinner i genitalia
Cervix: Cervicit, polypper, cervixcancer
Uterus: Myomer, endometriepolypper, hyperplasi, cancer
Tube- og ovarialcancer er sjeldne årsaker

Risikofaktorer
Hormonell substitusjonsbehandling1,3 (III, III)
Det er også påvist at peroral østriolbehandling for urogenitalsymptomer kan gi
endometriecancer4 (III)

Diagnostikk
Primær utredning
Anamnese
Klinisk undersøkelse

Vaginal ultralyd5,6,7,8 (III, III, III, III)
Endometrieundersøkelse - histologi eller cytologi1,3,8,9 (III, III, III, III)

Sekundær utredning
Ved gjentatte blødninger med normale funn ved primærutredning
Vaginal ultralyd ev. væskesonografi
Endometriecytologi/-histologi
Diagnostisk hysteroskopi med biopsitagning
ed endometrietykkelse < 4 mm og gjentatte ikke-representative/usikre funn kan årsak til
blødning være atrofiske slimhinner i endometriet, men små cancerfoci må utelukkes
Ved endometrietykkelse > 4 mm med gjentatte normale funn uten iatrogen årsak
Ved usikker diagnose ved endometricytologi/-histologi1,3,10,11,12 (III, III, III, III, III)

Fraksjonert abrasio (hvor annen diagnostikk ikke lar seg gjennomføre)13 (III)

Differensialdiagnoser
Blødninger fra urinveier og tarm

Ventetidsgaranti
Ved mistanke om cancer utredning innen 2 uker

Behandling
Vaginal atrofi behandles med lokal østrogen
Hyperplasi: Se veileder i onkologisk gynekologi, kap. endometrie hyperplasi
Endometriepolypp: Fjernes kirurgisk
Cancer: Se veileder i onkologisk gynekologi (endometriekreft)
Iatrogene (hormoninduserte): Seponere eller justere behandling

Oppfølging
Pasienter følges opp regelmessig iht funn og tiltak

Komplikasjoner
Anemi ved langvarige blødninger

Prognose
Prognose avhenger av diagnose

Pasientinformasjon
Kvinner bør følge screeningprogrammet mot livmorhalskreft til de blir 70 år
Blødning mer enn ett år etter siste menstruasjon bør utredes
Kontinuerlig kombinert hormonbehandling som medfører blødning de første 3-4
månedene trenger ikke nærmere utredning
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Premenstruell tensjon (PMS)
Bakgrunn
ICD-10
N 94.3 Premenstruelt tensjonssyndrom (PMS)

Definisjon
PMS er plagsomme symptomer av fysisk og psykisk karakter som opptrer
regelmessig til samme tid i relasjon til menstruasjonssyklus (lutealfasen) og som
forsvinner eller avtar signifikant i resten av syklus
Synonymer:

PMD - premenstrual dysphoria
LLPDD - late luteal phase dysphoric disorder
PMDD - premenstrual dysphoric disorder

Forekomst
PMS er vanligst fra ca 30 til 40 års alder
Hos 3-5% er plagene så kraftige at det medfører en signifikant forverrelse av
livskvaliteten
Mindre fysiske og emosjonelle forandringer premenstruelt oppleves av 80-95% av
normale kvinner, men kvalifiserer ikke for diagnosen

Etiologi
Ukjent - sannsynlig avvikende respons på normal ovarialfunksjon, ikke hormonell
ubalanse1 (IV)
Teorier
Interaksjon mellom steroidhormonene fra ovariene og flere nevrotransmitter systemer som
bl.a. serotonin, noradrenalin og GABA sannsynlig via progesteronmetabolitten
allopregnanolon. Tilførsel av denne induserer ingen hormonelle endringer verken hos PMS
kvinner eller kontroller2 (II), men PMS kvinner hadde lavere verdier i lutealfasen3 (II). De PMS
kvinner som responderte positivt på SSRI hadde signifikante lavere verdier av
allopregnanolon i lutealfasen enn de kvinner som ikke responderte4 (II)
Lav nivå av essensielle fettsyrer som medfører lave verdier av prostaglandin E1, som igjen
reduserer effekten av prolactin5 (IV)
Manglende stigning av prolactin i lutealfasen5 (IV)
Ulike forhold ved calsium og vitamin D reguleringen (pga lignende symptomer ved primær
hyperparathyroidisme og lave nivåer av monoaminmetabolitter i CSF)6 (I)

Diagnostikk
Ulike systemer for symptom klassifisering, forutsetter føring av PMS dagbok
PMS dagbok føres i sykli uten behandling, medikamenter, hormontilskudd, alkohol el. andre
stimulerende midler7 (IV)

Symptomer, det er beskrevet over 150 forskjellige symptomer5 (IV)
Somatiske: Mastalgi, oppblåsthet, magesmerter, vektøkning, hodepine, acne, økt appetitt, tap
av energi, forverrelse av kroniske sykdommer som astma, allergi, epilepsi eller migrene
Affektive: Irritabilitet, humørsvingninger, depresjon, angst/spenninger, aggresjon, dysfori,
gråtetokter og følelse av å miste kontroll

Diagnostiske kriterier
Tilbakegang av symptomene innen de fire første mensdager og fravær inntil 12.
syklusdag
Symptomene må gjenta seg i minst to etterfølgende registrerte sykli
National Institute of Mental Health Premenstrual Syndrome Workshop criteria
registrerer over 20 ulike symptomer og forutsetter en økning i intensitet på minst 30
% i lutealfasen for at diagnosen skal stilles8 (IV)

Behandling
Det er publisert over 300 ulike behandlingsmetoder9 (I)

Medikamentell behandling
SSRI (selektive serotonin-reopptakshemmere) gir god effekt også på somatiske
symptomer10,11 (IV, I) og er det best dokumenterte behandlingsalternativet med
opptil 70% effekt. Mest omfattende og best langtidsstudier på fluoxetin12 (IV). Gir
raskere effekt ved PMS enn ved depresjonsbehandling i løpet av 1-2 dager. Best
effekt i intermitterende behandling13 (I), med fluoxetin: 10 mg i 10 dager
premenstruelt (godkjent på denne indikasjon i England)
Diuretika har ingen dokumentert effekt14 (I) (sannsynlig pga at det foreligger en
redistribusjon av væskevolum, ikke væskeretensjon)
P-piller, vagitorier med progesteron eller progesteronkrem har ingen dokumentert

effekt15,16,17 (IV, I, I)
GnRH agonister gir god effekt (<75 %), men kan ikke brukes alene over tid18 (I).
Tillegg av "add-back" i form av østrogen i lave doser og syklisk gestagen opphever
delvis effekten
Lav dose GnRH agonist i form av 100 µg intranasalt daglig har effekt bortsett fra mastalgi19
(I), men usikkert i hvilken grad ovulasjon vil undertrykkes

Østrogentilskudd i form av 100 µg plaster to ganger ukentlig og syklisk
gestagentilskudd fra 17. til 26. dag20 (I). (Mye bivirkninger av gestagentilskuddet
og relativ kostbar behandling)
Plastre og hormon-IUD i kombinasjon, men det foreligger ingen god dokumentasjon, kun et
lite materiale21 (III)
Sekvenspreparater må kunne forventes å gi tilsvarende effekt, dokumentasjon mangler

Spironolacton, 100 mg daglig fra 14. dag i menssyklus og frem til mens. Gir
spes. god effekt på mastalgi og oppblåsthet, men også på de affektive
plagene14 (I)
Calsiumkarbonat, 1000-1200 mg daglig synes å gi bra effekt med lite
bivirkninger6 (I)
Vitamin B6 (pyridoksin), påvist en mulig effekt i metaanlyser9 (I). Effekt ikke
doseavhengig, tilstrekkelig med 50-100 mg daglig. (Større doser kan gi
alvorlige bivirkninger over tid)
Magnesium og vitamin E har mulig effekt22,23 (IV, IV). Magnesium bare på
væskeretensjon24 (I)
Nattlysolje (engelsk: Primrose oil) har gitt inkonsistente resultater9 (I).
Nattlysolje og andre essensielle fettsyrer inngår i en planlagt studie i regi av
Cochrane Menstrual Disorders and Subfertility Group

Oppfølging
Kontroll av behandling etter minimum tre måneder
Seponer behandling hvis ingen eller liten effekt

Komplikasjoner
Bivirkninger av med. behandling, se hvert enkelt preparat i Felleskatalogen
Familiære konflikter
Redusert arbeidsevne
Suicidalitet

Prognose
Alvorlighetsgraden av plagene avtar med økende alder mot menopause

Råd
Forsøke behandlingsalternativ etter den enkeltes pasients mest plagsomme
symptomer, samt dra nytte av placeboeffekten. Start med kosttilskudd før ev
medikamentell behandling. Les nyttige oversiktsartikler hvorav en er tilgjengelig på
nett som full artikkel25,26

Pasientinformasjon
Det finnes ingen god objektiv fremstilling

Vurdering av dokumentasjon
Mange studier har metodiske svakheter
få pasienter
kort eller manglende "wash-out time" i "cross-over" design
kort observasjonstid av effekt
bruk av p-piller eller andre former for hormonbehandling er ikke registrert eller anført som
eksklusjonskriterium i de fleste studier

Placebo effekt fra 25-50%
Den beste dokumentasjonen (nivå I-II) foreligger på SSRI, spes fluoxetin,
hvor det er 6 mndrs behandlingstid og hvor p-piller og annen hormonell
behandling er eksklusjonskriterier
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Prevensjon
Bakgrunn
Definisjon
Tiltak som har til hensikt å forhindre svangerskap, til tross for at det gjennomføres
samleie
Prevensjonseffekt måles ved Pearl Index som defineres som det antall svangerskap
som oppstår i løpet av 12 måneder blant 100 kvinner som bruker metoden

ICPC
W10 Prevensjon postkoital antikonsepsjon
W11 Prevensjon p-pille
W12 Prevensjon spiral
W13 Sterilisering (K)
W14 Prevensjon IKA (K)

ICD-10
Z30 Prevensjonstiltak
Z30.0 Generell prevensjonsveiledning
Z30.1 Innsetting av spiral
Z30.2 Sterilisering
Z30.3 Utskrapning av endometriet ved forsinket menstruasjon
Z30.4 Overvåkning av befruktningshindrende legemidler
Z30.5 Kontroll av spiral

Z30.8 Annet spesifisert prevensjonstiltak
Z30.9 Uspesifisert prevensjonstiltak

Naturlig familieplanlegging
Coitus interruptus, avbrutt samleie
Pearl indeks: 3-101 (IIa)

Metoder
Kalendermetoden
Temperaturmetoden ("Ladycomp" er et elektronisk apparat som måler temperatur
og angir fertile dager)
Symptom metoden (undersøkelse av cervixslim) (Billings metode)
En kombinasjon av to eller alle tre metodene2,3,4,5 (IIa, IIa, IIa, IIa)
"Persona" er et apparat som inneholder en datamaskin som angir "sikre" og
"usikre" dager når det mates med opplysninger østrogen og LH i urin
Pearl indeks: 0,8 - 30

Laktasjon
Forutsetninger
Fullamming (også nattamming) med amenoré
Inntil 6 måneder etter fødselen

Pearl indeks: 2
Obs! Alle studier fra u-land - det kan være annerledes i Norge6,7 (IIa, IIa)

Barrieremetoder
Kondom
Beskytter mot smitteoverføring, både av bakterier og virus
Pearl indeks: 0,7-108,9,10,11 (IIa, IIa, IIa, IIa)

Pessar
Øker risikoen for urinveisinfeksjon
Pearl indeks: 3-1011,12,13(IIa, IIa, IIa)

P-pille/ P-ring/ P-plaster
Østrogen og gestagen i kombinasjon
Alle typer inneholder samme østrogen: Etinyløstradiol
Gestagenet er ulikt
Alle gestagener er derivater av 19-nortestosteron
2. generasjons gestagener: Levonorgestrel, norgestrel, noretisteron
3. generasjons gestagener: Desogestrel

Monofasepreparater har konstant hormoninnhold i hver tablett
Sekvenspreparater har varierende innhold gjennom syklus
Preparatopplysninger, se Norsk legemiddelhåndbok

Komplikasjoner
Venøse tromboser: RR 3-5
Insidens av sykdommen blant kvinner i fertil alder er 30-40/ 100.000 pr år14,15,16(IIa, IIa, IIa)
Det er holdepunkter for at 3. generasjons p-piller har høyere relativ risiko for venøse
tromboser enn 2. generasjons17,18,19,20,21,22(III, III, III, III, III, III)

Hjerteinfarkt: RR 2
Insidens av sykdommen blant unge kvinner: 0,1/100.000 pr år15,16,23,24,25,26,27(III)
Den absolutte risiko for kardiovaskulære sykdommer øker med alderen. Risikoen

for hjerteinfarkt og hjerneslag er økt hos røykere28,29,30,31,32

Trombotisk hjerneslag: RR 1,5
Insidens av sykdommen blant unge kvinner: 7/100.000 pr år

Hemorrhagisk hjerneslag: RR 1
Insidens av sykdommen blant unge kvinner: 2/100 000 pr år

Mammacancer
En mulig økning i premenopausal mammacancer hos langtidsbrukere
RR 2 ved mer enn 12 års bruk33,34,35,36,37,38,39 (IIa)

Cervixcancer: RR 1,5-240,41,41,42,43,44,45,46,47 (IIa)
Kan hemme laktasjon43,48,49,50,51,52 (III)
Obs!
Alle tall gjelder I-land og alle epidemiologiske undersøkelser gjelder ppille15,16,23,53,54

Fordeler
Ovarialcancer: RR 0,5
Risikoreduksjonen øker med økende varighet av bruk
Beskyttelsen varer minst 10 år etter opphør av bruk40,41,55 (III)

Endometriecancer: RR 0,540,41,56,57 (III)
Coloncancer og rectumcancer: RR 0,640,58 (III)
Benigne mammatumores: Redusert risiko59,60 (III)
Ovarialcyster: Redusert risiko61 (III)
Regelmessige blødninger
Mindre blodtap
Cyklus regulering
Bedre jernstatus14 (III)

Tiltak/ behandling/ oppfølging
Ved forskrivning bør det unngås at kvinner som i utgangspunktet har høy risiko for
tromboemboliske sykdommer, får kombinasjonspille
Konsultasjonen kan brukes til andre screeningtiltak eller til samtale med pasienten
om prevensjon eller andre emner, men strengt medisinsk trengs ingen spesielle
tiltak i forbindelse med forskrivning av kombinasjonspiller
Pearl indeks: 0,2-0,4 (effektiviteten er brukeravhengig)

Gestagen prevensjon
Minipille/ Depo-Provera/ Implanon
Gestagener:
Norestisteron, lynestrenol, levonorgestrel, medroksyprogesteron acetat (DMPA), desogestrel

Komplikasjoner62,63,64,65 (III)
Blødningsforstyrrelser
Brystspreng
Hodepine
Væskeretensjon
Akne
Nedsatt bentetthet for langtidsbrukere av DMPA (?), reverseres etter seponering66,67 (III)

Tiltak/ behandling/ oppfølging
Ut over god informasjon til pasienten trengs ingen spesielle tiltak ved forskrivning
av gestagene prevensjonsmetoder
Kan brukes av ammende kvinner68,69 (III)

Pearl indeks:
0,3 for DMPA og 1-3 for minipille (brukeravhengig)

Intrauterin prevensjon
Levo-Nova
IUD som avgir 20 mg levonorgestrel pr døgn70,71 (III)
Komplikasjoner
Blødningsforstyrrelser
Brystspreng
Hodepine
Væskeretensjon
Akne

Fordeler
Reduserer blødningsmengden, velegnet for kvinner med menorrhagi
Etter et halvt års bruk har 20% av brukerne amenore

Tiltak/ behandling/ oppfølging
Ut over god informasjon til pasienten trengs ingen spesielle tiltak ved forskrivning
av gestagene prevensjonsmetoder
Skiftes etter 5 år!

Pearl indeks: < 1

Kopper spiral
Basert på referansene72,73,74 (III)
Komplikasjoner
Menstruasjonsblødning økt ca 50%
Spotting
Smerter
Utstøtning
Perforasjon

Tiltak/ behandling/ oppfølging
Risikoen for infeksjon assosiert til innsetting er liten
Profylaktisk antibiotika er ikke indisert
Ved mistanke om infeksjon
Diagnostikk og sanering før innsetting75

Økt risiko for perforasjon ved innsetting i puerperiet76
Kontroller unødvendige med mindre kvinnen har problemer
Copper T 380 A er effektiv i minst 8 år
Svangerskap med IUD in situ: Fjerne IUD
Hvis ikke spiralen fjernes øker risikoen for abort/for tidlig fødsel

Pearl indeks: 1-2

Nødprevensjon
Postcoital antikonsepsjon

Levonorgestrel
Referanser77,78
To separate doser på 0,75 mg
Er registrert som reseptfritt medikament
Tiltak/ behandling/ oppfølging
Eneste kontraindikasjon er graviditet - ikke skadelig
Ingen undersøkelser er nødvendig
Effektivitet - hindrer ca 75 prosent av de svangerskapene som ellers ville oppstått

Pasientinformasjon
Skaffe seg sikker prevensjon

Hvis ikke menstruasjon kommer innen to uker etter ventet tid - ny
svangerskapsprøve
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Primær amenoré
Bakgrunn
ICD-10
N91.0 Primær amenore
E30.0 Forsinket pubertet, pubertas tarda INA

Definisjon
Ingen vaginalblødning før 16-års alder med utviklede sekundære kjønnskarakteristika
Ingen blødning ved 14 års alder uten utviklede sekundære kjønns-karakteristika

Forekomst
Totalforekomst ukjent, men 0,3% har ikke fått menstruasjon ved 15,5 år1 (IV)
Forsinket pubertet utgjør ca 10% av de med primær amenore2,3 (III, III)

Etiologi
Overordnet svikt
Hypogonadotrop hypogonadisme (31%2, 43%3 (III, III))
Fysiologisk sen menarke, ca 10%2,3 (III, III)
Anoreksi
Trening
Annen overordnet svikt
Kallmanns syndrom (manglende GnRH produksjon)
Hypofysetumores
Kraniofaryngeom
Prolaktinom
Andre benigne og maligne

Gonadesvikt
Hypergonadotrop hypogonadisme (43%2, 34%3 (III, III))

Gonadedysgenesi
Mest vanlig: Turners syndrom med forekomst 1 per 2.000 jenter4 (IIa)

Utviklingsavvik
Normogonadotrop (26%2, 10%3 (III, III))
Medfødte misdannelser i uterus og vagina
Aplasi av uterus og vagina (Rokitanski-Küster-Mayer-Hauser syndrom)
Forekomst 1 per 4.000-10.000 jenter5 (IV)

Hymen imperforatus
Forekomst 1-2% av primær amenore2,3 (III, III)

Testikulær feminisering (androgen insensitivitet)
Forekomst 1 per 20.0006 (IV)

Andre årsaker
Thyreoideaforstyrrelser
Binyreforstyrrelser

Risikofaktorer
Genetikk (familiær sen menarke)
Spiseforstyrrelser
Stor fysisk aktivitet
Stress
Kronisk sykdom

Diagnostikk
Anamnese
Pubertetsutvikling i familien
Tidligere vekst
Tidligere sykdommer
Fysisk aktivitet
Spisevaner

Klinisk undersøkelse
Vurdering av sek. kjønnskarakteristika (Tanners inndeling7 (IV))
Høyde og vekt
Turner-stigmata4 (IIA)
Kjønnsbehåring (aksille og pubes)
Gynekologisk undersøkelse
Er ikke nødvendig ved forsinket pubertet
Utføres ved mistanke om genitalt utviklingsavvik
Inspeksjon av genitalia eksterna og hymen
Sondering av vagina med vattpinne
Rektal eksplorasjon

Luktesans (Kallmanns syndrom)
Rutine lab.analyser
Østradiol, FSH, LH, PRL og TSH

Behovsprøvede lab.analyser
Testosteron
Karyotype
ANA
Antistoffer mot
binyrebark
thyreoglobulin
mikrosomalt thyreoideaantigen

Andre behovsprøvede undersøkelser
Ultralyd (ev. perinealt, rektalt eller abdominalt)
MR/CT hypofyse

Rtg. columna
Rtg. urografi
Laparoskopi ev. med ovarialbiopsi (sjelden indisert)
Synsfeltundersøkelse
Skjelettalder bestemt ved rtg. us .av hånd
Menarke ventes normalt ved skjelettalder på 13-14½ år

Differensialdiagnoser
Graviditet

Ventetidsgarantier
Ingen

Behandling
Jenter med begynnende pubertetsutvikling (forsinket pubertet)
Berolige
Avvente
Ev. gestagentest (blødning viser at alle nivåer er normale, men forutsetter endogen
østrogenproduksjon)

Hypoøstrogene tilstander
Østrogen/gestagen (HRT)
P-pille ved samtidig prevensjonsbehov (hypogonadotrop hypogonadisme)
Rent østrogen ved manglende uterus

Turner syndrom4 (IIa)
Starte tidlig med veksthormon (i førskolealder). Behandling ledes av
barneendokrinolog
Lav dose østrogen (f.eks. 0,5 mg østradiol) gis fra ca 12 år (tidligst), ev. fra 15 år
(optimalt)
Øke østrogen gradvis og forsiktig for ikke å hemme veksten (følge skjelettalder)
Ved full østrogendose (2 mg østradiol) gis tilskudd av gestagen (HRT) for å
indusere blødning
Avklare ev. andre assosierte utviklingsavvik
Hjertefeil
Nyremisdannelser
Nedsatt hørsel

Fjerning av XY-gonader på grunn av risiko for utvikling av gonadoblastom
eller dysgerminom (utføres etter full pubertetsutvikling)8 (IV)
Drenasjeoperasjoner ved misdannelser med hematometra eller
hematokolpos
Ved RKMH-syndrom utelukke andre utviklingsavvik
Skjelettmisdannelser
Urinveispatologi

Korreksjon av manglende utvikling av vagina (RKMH-syndrom eller
testikulær feminisering, se kapittel om misdannelser)
Frank´s prosedyre (tøyning)
Neovagina operasjon

Oppfølging
Individuell i forhold til behandlingsregime

Komplikasjoner
Sen pubertetsutvikling kan hemme en normal psykoseksuell utvikling
Hypoøstrogene tilstander kan medføre lav benmasse og risiko for osteoporose9
Dysgerminomutvikling i 46 XY-gonader
Turner syndrom har økt forekomst av4 (IIa)
Økte leverenzymer. Årsak og betydning er uklar. Østrogenbehandling gir heller bedring enn
forverring
Øreproblemer (otitt)
Autoimmune sykdommer (f.eks hypothyreose)
Overvekt

Prognose
Generelt
God - økt sykelighet ved hypoøstrogene tilstander

Fertilitet
Som regel kun mulig ved hypothalamisk/hypofysær svikt og ved mindre vaginale
fusjonsdefekter
Eggdonasjon mulig hvis kvinnen har normal uterus (ikke tillatt i Norge)

Råd
Henvise til senter med spesialkompetanse
Litteratur: Svensk Förenings för Obstetrik och Gynekologi. Arbets- och
Referensgrupp før Tonårsgynekologi: Ungdomsgynekologi. Rapport nr. 40. 1999

Pasientinformasjon
Informasjon om tilstandens omfang bør komme gradvis
Frambusenter-kurser for foreldre og pasienter: http://www.frambu.no/
Informasjon på nettet
Rikshospitalets smågruppesenter: http://ssss.oslonett.no/index.php
MRKH: http://www.surrogacy.com/online_support/mrkh/
Amerikansk interesseorganisasjon for hypofysesvikt: http//:www.hypohh.net/
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Provosert abort
Bakgrunn
ICD-10
O04 Abortus provocatus

Definisjon
Ved legalt svangerskapsavbrudd forstår man erkjent svangerskap som velges
avbrutt i henhold til norsk abortlov

Legale aspekter
Norsk abortpraksis er regulert i "Lov av 13. juni 1975, nr. 50 om
svangerskapsavbrudd med endring i lov av 16. juni 1978 nr. 66" med virkning fra 1.
januar 1979
I Norge er det selvbestemt abort inntil utgangen av 12. uke i svangerskapet,
beregnet fra siste menstruasjons første dag
Dersom svangerskapets varighet er over 12 uker, må søknaden behandles i
abortnemnd
Kvinner har adgang til å søke sykehusene direkte for svangerskapsavbrudd
Den legen som signerer krav om svangerskapsavbrudd, har ansvar for å gi den
abortsøkende informasjon om
inngrepets art
mulige komplikasjoner

Svangerskapsavbrudd kan kun utføres ved sykehus
Fylkeslegen kan gi dispensasjon til at inngrepet blir utført ved private
institusjoner
Avdelingsoverlegen er ansvarlig for at alle sider ved abortloven blir ivaretatt
ved avdelingen
Helsepersonell kan søke om fritak fra å assistere ved eller utføre inngrepet
Fritaket omfatter ikke journalskrivning, pleie eller stell av kvinner som får utført
provosert abort

Forekomst
Årlig utføres det i Norge ca 14.000 provoserte aborter, hvor av over 97% i første
trimester. Aborttallene har vært relativt stabile de senere årene
Nærmere 40% av alle norske kvinner gjennomgår en provosert abort i løpet av sitt
reproduktive liv

Risikofaktorer
Yngre kvinner og kvinner som lever i ustabile parforhold, har størst tilbøyelighet til å
begjære svangerskapsavbrudd dersom de blir uønsket gravid1 (IIa)
Kvinner som har aborterfaring har lettere for å velge abort i senere svangerskap1
(IIa)
Kvinner som opplever prevensjonssvikt har lettere for å velge abort1 (IIa

Diagnostikk
Graviditetsdiagnosen stilles på grunnlag av anamnese (amenore) og positiv
graviditetstest
Følgende undersøkelser anbefales
Rh-typing
Klamydia på alle < 25 år
HIV- og hepatitt-status undersøkes etter samtykke hos risikopasienter

Differensialdiagnoser
Ikke relevant

Ventetidsgarantier
Øyeblikkelig eller halv-øyeblikkelig hjelp avhengig av svangerskapets varighet

Behandling
Etter at begjæring om svangerskapsavbrudd er fremsatt, får den abortsøkende
kvinne time ved Gynekologisk poliklinikk for informasjon og undersøkelse
"Journal ved begjæring av svangerskapsavbrudd" (= 12 uker) utfylles
Sykehuset har ansvar for å gi tilbud om rådgivning, spesielt dersom kvinnen er i tvil
om sitt valg
Svangerskapets varighet blir vurdert i forbindelse med den kliniske undersøkelsen
Rutine ultralydundersøkelse er ikke nødvendig, men bør benyttes
når det er tvil om svangerskapets varighet
hos kvinner som ønsker medikamentell abort

Prevensjonsveiledning er obligatorisk, valg av prevensjonsmetode gjøres i
samråd med pasienten
Ved medikamentell abort
P-pille kan påbegynnes første dag i første menstruasjon etter aborten
Spiral kan legges inn ifbm første menstruasjon eller senere

Ved kirurgisk abort
P-pille kan påbegynnes operasjonsdagen eller dagen etter inngrepet
Spiral kan innlegges ved avslutningen av inngrepet

Svangerskapsvarighet < 12 uker
Medikamentell abort
Medikamentell abort kan utføres dersom graviditetens varighet på tidspunkt for
inntak av mifepristone er mindre enn 9 uker (< 63 dager ultralyd bedømt)2,3,4 (Ia,
Ia, Ia)
Kontraindikasjoner
Absolutte
Alvorlig astma
Binyrebarksvikt

Relative
Pasienter som er ute av stand til å forstå omfang og betydning av inngrepet
Eldre storrøykere ( > 35 år og > 15 sigaretter/dag)
Gjennomføring
Mifepristone (Tbl. Mifegyne®) 200-600 mg anbefales3 (Ia). Er pasienten plaget av

kvalme, skrives samtidig ut resept på metoklopramid tabletter eller stikkpiller
Mifepristone (Mifegyne®) tablettene inntas på sykehuset etter avtale
42-48 timer senere innlegges pasienten som dagpasient i avdelingen. Det gies 800
mikrogram misoprostol (Cytotec®) 4 tabletter à 200 mikrogram vaginalt)
95-98% vil abortere i løpet av denne perioden
De som ikke har abortert reiser hjem etter 6 timer, med avtale om å ta kontakt ved behov

Analgetikaregime
Profylakse (til alle):
Samtidig med Cytotec® gis 1 stikkpille med kodein i kombinasjon med paracetamol (Paralgin
Major® supp)

Moderate smerter:
En stikkpille med kodein i kombinasjon med paracetamol inntil 5 ganger

Sterke smerter:
Petidin 100 mg i.m., inntil 3 ganger

Pasientene skal ikke ha NSAIDs fordi dette vil redusere effekten av
prostaglandiner. Ved hjemreise kan pasienten få med seg tabletter eller stikkpiller
som inneholder kodein i kombinasjon med paracetamol
Ved ev. amming
Pasienten skal ikke amme de første 72 timene etter inntak av mifepristone
(Mifegyne®)5 (IV)

Kirurgisk metode
Medikamentell modning av cervix før et abortinngrep bør være rutine hos nullipara
og de som ikke har født vaginalt. Det foreligger 2 alternative metoder6,7 (Ib, Ia)
Misoprostol (1 tablett) utleveres pasienten ved journalopptak. Denne (Cytotec®) 200
mikrogram tabletten) inntas per os hjemme kl 5.30 den dagen inngrepet utføres
Gemeprost vagitorium (Cervagem® vagitorie 1 mg) eller misoprostol 400 mikrogram
appliseres 3-4 timer før inngrepet (etter innleggelse i sykehus)

Vakumaspirasjon utført i generell anestesi eller i paracervical blokade
(PCB). Det dilateres med Hegar stifter til 1 mm større enn planlagt vakumsug
brukt under inngrepet. Vakumsug føres inn til bunnen av uterinkaviteten før
undertrykk appliseres. Om man til slutt skal gå over uterinkaviteten med butt
kurette vurderes individuelt8 (Ib)
5-10 E oxytocin i.v. gis peroperativt9 (Ib)

Svangerskapsavbrudd i eller etter 12. uke
Opplegg
Behandlingen kan ikke starte før begjæringen om svangerskapsavbrudd er
innvilget i abortnemnden
Kvinnen skal få skriftlig underretning om vedtaket i abortnemnden
Pasientene innlegges i avdelingen
"Journal ved nemndbehandling av svangerskaps-avbrudd" skal fylles ut

Medikamentell behandlingsprotokoller
Medikamentell abort er rutine behandlingsmåte
Mifepristone/gemeprost regime10 (IB)
Mifepristone (Tbl. Mifegyne®) 600 mg inntas mellom kl 16-20 på behandlingsregimets 1. dag
36-40 timer senere får pasienten applisert gemeprost (Cervagem®) 1 mg vaginalt, og som
smerteprofylakse gis en stikkpille som inneholder kodein i kombinasjon med paracetamol
Gemeprost (Cervagem®) 1 mg appliseres vaginalt hver 3. time inntil pasienten aborterer.
Maksimal dose: 5 stk per døgn. Kan gjentas én gang. Smertestillende medikamenter
doseres etter behov

Mifepristone/misoprostol regime11 (IIa)
Mifepristone (Tbl. Mifegyne®) 200 mg inntas mellom kl 09-21 på

behandlingsregimets 1. dag
36-40 timer senere får pasienten applisert misoprostol (Cytotec®) 400 mikrogram
vaginalt, og som smerteprofylakse gis en stikkpille som inneholder kodein i
kombinasjon med paracetamol
Misoprostol (Cytotec®) 400 mikrogram inntas per os hver 3. time inntil pasienten
aborterer. Maksimal dose: 5 stk per døgn. Smertestillende medikamenter doseres
etter behov
Har ikke kvinnen abortert etter 5. dose Cytotec®, gis Mifegyne® 200 mg per os ved
midnatt. Det bør vaginal eksploreres før Mifegyne® gis
Neste morgen fortsettes man med misoprostol-medikasjon. Alle dosene settes
vaginalt av jordmor eller lege. Første appliseres 800 mikrogram misoprostol
(Cytotec®); deretter 400 mikrogram hver 3. time inntil pasienten aborterer.
Maksimal dose: 5 stk per døgn

For alle regimer
Når rilignende smerter opptrer, kan man starte med oxytocin-infusjon (10 mU/ml)
Ved manglende respons på de ovennevnte regimer bør man forsøke hinnerivning/
oxytocin-infusjon (20 mU/ml)
Etter at foster og placenta er abortert, bør det ved sterk blødning og inkomplett
abort bli utført utskraping11 (IIa)
Laktasjonshemning må vurderes individuelt12 (Ib)
Avdelingen bør ha rutiner for hvordan fosteret tas hånd om etter aborten

Generelle tiltak
Alle Rhesus-D-negative kvinner får 1500 IE anti-D-immunoglobulin i.m. innen 72
timer etter aborten13 (IV)
Sykmelding
Ved 1. trimester aborter kan kvinnen sykmeldes inntil 3 dager fra og med oppholdet i
avdelingen
Ved 2. trimester aborter vurderes sykemeldingslengden individuelt

Klamydia
Alle pasienter med påvist positiv prøve behandles med azithromycin tabletter 1 g x
1, blå resept14 (III); §9, pkt. 4 før behandlingen/ inngrepet
Ved positiv prøve på aborttidspunktet ved medikamentell abort, gis azitromycin 1 g
x 1 per os i avdelingen (4 timer før inngrepet)14 (III)
Ved positiv prøve på aborttidspunktet ved kirurgisk abort gis doxycyclin 200 mg i.v.
peroperativt, og deretter doxycyclin tabletter 100 mg x 2 pr os i 14 dager15 (Ib)
Partner henvises videre for undersøkelse, smitteoppsporing og behandling hos
egen lege eller ved venerisk poliklinikk

Oppfølging
Svangerskapsvarighet 12 uker eller kortere
Medikamentell metode
3-4 uker etter aborten etterundersøkes pasienten (samtale, klinisk undersøkelse og ULundersøkelse)
Nytteverdien av bruk av s-hCG /u-hCG som eneste etterundersøkelses parameter er ennå
ikke avklart

Kirurgisk metode
Kontroll etter kirurgisk abort anbefales ikke gjennomført ved sykehuset; men kan
vurderes gjennomført hos henvisende lege
Kvinnen bestiller selv time

Svangerskapsavbrudd > 12. uke
Ettersamtale
Obligatorisk når indikasjonen er misdannelser hos fosteret
Samtale rundt abortprosessen, om sorgreaksjoner, om eventuelle funn ved
obduksjon, oppfølgning ved neste svangerskap etc.
Klinisk undersøkelse på indikasjon

Ved abort som er innvilget på sosial induksjon, må etterkontroll vurderes individuelt

Komplikasjoner
Komplikasjoner16,17,18 (Ib, Ib, Ib) opptrer ved mindre enn 5% av behandlingene og
skyldes ofte ufullstendig tømming av uterinkaviteten
Akutte komplikasjoner forekommer like hyppig ved kirurgisk som ved medikamentell
abort
Inkomplett abort og infeksjon (endometritt/ salpingitt) er hyppigst forekommende for
begge metodene
Ved medisinsk abort kan pasienten få behandlingstrengende blødning
Perforasjon av uterinkaviteten (bare kir. metode) forekommer svært sjeldent
Ved erkjent eller mistenkt perforasjon bør pasienten observeres i avdelingen noen
timer, ev. over natten
Metodesvikt kan forekomme ved begge behandlingsformer
Det er ingen studier som har vist sammenheng mellom gjennomgått provosert abort
og senere cervix insuffisiens eller infertilitet

Forløp
Å bestemme seg for abort kan være vanskelig og mange er ambivalente. Etterpå
kan det oppstå psykiske reaksjoner som skyldfølelse, selvbebreidelse eller sorg.
Det er viktig å fange opp slike reaksjoner og vurdere om det er behov for videre
oppfølging eller henvisning til andre som kan hjelpe til å rådgi eller å bearbeide
reaksjonene

Prognose
Et ukomplisert abortinngrept påvirker ikke senere evne til å bli gravid eller
gjenonmføre et svangerskap

Pasientinformasjon
Se avdelingens informasjon eller brojyrer fra Helsedepartementet/Statens
Helsetilsyn
Samleie og karbad bør unngås de 2 første ukene, eller så lenge blødning pågår
Kvinnen kan bruke bind, ikke tamponger
Menstruasjonen kommer tilbake 4-6 uker etter aborten
Den første menstruasjonen er ofte kraftigere og mer langvarig enn normalt
Om menstruasjon ikke er kommet innen 6 uker, ta ny svangerskapsprøve eller
kontakt lege
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Seksuelle dysfunksjoner
Bakgrunn
ICD-10
F52.0 Tap/hemmet seksuell lyst
F52.1 Seksuell aversjon og manglende seksuell glede
F52.2 Manglende seksuell respons
F52.3 Orgastisk dysfunksjon
F52.5 Ikke organisk vaginisme
F52.6 Ikke organisk dyspareuni
F52.7 Forsterket seksualdrift
F52.9 Uspesifisert seksuell dysfunksjon som ikke skyldes organisk lidelse
N94.1 Dyspareuni (organisk)
N94.2 Vaginisme (organisk)
Z70.9 Uspesifisert rådgivning i seksuelle spørsmål
Z63.0 Relasjonsproblemer

Definisjon
Pasienten definerer i første omgang selv sitt seksuelle problem

Dyspareuni
Manglende libido
Orgasmeproblem
Vaginisme

Forekomst
Prevalens ukjent
Misnøye med egen seksualitet er rapportert til ca 10% og at dette har økt spesielt
med hensyn til manglende lyst (også hos menn!)

Etiologi
Somatiske tilstander
Generelle sykdommer
Diabetes1 (III), arteriosklerosis, nefropati
MS, Parkinsons sykdom, spinalskader, epilepsi, prolaktinom2 (III)

Lokale sykdommer i vulva (se kap. vulvodyni)
Vulvitt, lichen sclerosus et atroficus, atrofi, vestibulitt
Smertefulle episiotomier
Omskjæring

Tidligere descensoperasjoner
Tidligere operasjoner på colon/rectum
Cancer
Redusert selvbilde
Smerter
Tretthet
Strålebehandling/cytostatika
Ødem etter operasjoner/strålebeh. av ca. mammae/vulvae/cervicis
Kort vagina/atrofi etter operasjoner/strålebehandling
Atrofi ved østrogenmangel

Psykologiske tilstander
Relasjonsproblem
Depresjon
Tidligere traumer/seksuelle overgrep
Postpartum tilstand
Kulturell/ religiøs påvirkning
Skamfølelse
Personlighetsforstyrrelser

Risikofaktorer
Fysisk/psykisk trauma
Seksuelle overgrep
Seksuell dysfunksjon hos partner
Hormonell prevensjon
P-pille

Depo-provera
Medikamenter: Antihypertensiva, antidepressiva3 (III)

Diagnostikk
Seksuell anamnese
Barndommen med forhold til nakenhet/egen kropp med genitalia og foreldre
Forelskelse
Onani
Petting
Seksuell debut
Antall partnere
Opplevelse av seksualitet/coitus
Orgasme ved samleie eller onani
Seksuelle fantasier

Gynekologisk undersøkelse
Vanlig inspeksjon og palpasjon av vulva, vagina, bekken og muskler
Unngå spesialundersøkelser og blodprøver (prolaktin ved mistanke om
prolaktinom)
Måling av testosteron har ingen hensikt

Differensialdiagnoser
Depresjon
Relasjonsproblemer
MS (kan debutere med seksuell dysfunksjon)
Hypothyreose

Behandling
PLISSITMODELLEN
Ble utviklet av den amerikanske psykologen Jack Annon 1976. Modellen beskriver ulike nivåer
man kan forholde seg til og behandle seksuelle problemer4 (IV)
Permission (P)
Limited Information (LI)
Specific Suggestions (SS)
Intensive Therapy (IT)

Samtale
Ikke absolutt nødvendig med spesifikk terapiutdannelse
Partner bør være med i en del tilfeller
Informasjon om anatomi og fysiologi, hva er vanlig/uvanlig
Avdekke ev. vrangforstillinger

Behandling av somatiske tilstander
Psykolog (ev. spes. i klinisk sexologi)
Henvises til psykolog som har interesse for parrelasjoner
Sensitivitetstrening5 (III)
Familierådgivningskontorer, spesielt kompetanse innen relasjonsproblemer

Medikamenter
Androgener
Spesielt til kvinner kastrert før 50 år
Primoteston 100 mg/ml, 1 ml hver 2-3 måned
Testosteronsalve
Tibolon (HRT) (har androgen effekt)

Sildenafil (Viagra)
Økt gjennomblødning i genitalia med bedret lubrikasjon og clitorisereksjon er funnet
i noen undersøkelser6,7 (IIa, IIa)

HEA-S kan brukes til å stimulere libido8 (IV)

Oppfølging
All terapi innen dette området bør følges opp med samtaler og ev. undersøkelser

Komplikasjoner
Til tilstanden
Dårlig selvbilde med misnøye med egen kropp
Relasjonsproblemer
Infertilitet

Til behandlingen

Medikamentbivirkninger
Psykoterapi kan i sjeldne tilfeller gi emosjonelle reaksjoner og kriser

Forløp
Flere problemer løses relativt enkelt av en interessert lege
En del pasienter kan ikke hjelpes pga fysisk skade

Prognose
Uforutsigbar
Avhenger av problemets alvorlighetsgrad, fysisk og/eller psykisk

Råd
Samtale om temaet seksualitet og huske på at ikke alt trenger være komplisert
Det er en fordel å ha kontakt med en psykolog som man kan rådføre seg med, ev.
henvise til
Viktig adresse for henvisning til psykologer og spesialister i klinisk sexologi:
Institutt for klinisk sexologi og terapi. Sporveisgt. 8, 0354 Oslo.
Leder: Thore Langfeldt, spesialist i klinisk psykologi og klinisk sexologi
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Bøker
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Rubin I. Sex efter sextio. Arløv, Sverige, Bokförlaget Prisma/RFSU, 1983
Grünfeld B. Vårt seksuelle liv. Oslo: Gyldendal, 1979
Graber B, Kline-Graber G. Kvinnens orgasmer. Oslo: Pax Forlag, 1978
Træen B. Ungdom og seksualitet. Oslo: Gyldendal, 1995
Master W, Johnson VE. Sexuelt gensvar hos människan. Stockholm: Almqvist &
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Vurdering
De fleste referansene er bøker (III,IV)
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Seksuelle overgrep
Bakgrunn
ICD-10
Z04.4 Undersøkelse og observasjon etter påstått voldtekt
F43.2 Psykiske plager ved belastende livshendelse
F43.1 Posttraumatisk stresslidelse

Definisjon
Seksuelle overgrep brukes som en samlebetegnelse, når pasienten har vært utsatt
for vold, overgrep og misbruk i kombinasjon med seksuelle handlinger
Straffelovens 19. kapittel. Seksualforbrytelser gir begrepene voldtekt, incest,
seksuell omgang, seksuell handling, seksuell krenking og uanstendig atferd klare
definisjoner som refererer til spesifikke paragrafer i straffeloven
Voldtekt er omtalt under §192
Foreldelsesfrist for anmeldelse varierer fra § til §, avhengig strafferamme

Forekomst
Omkring 450 politianmeldte voldtekter per år1 (III)
Omtrent dobbelt så mange henvender seg i akuttfasen til helsevesenet2 (III) basert
på selvrapporterte hendelser
Blant kvinner 15-44 år har 5% opplevd voldtekt eller voldtektsforsøk utenfor
parforholdet3 (III)
10% har opplevd seksuelle overgrep fra partner3 (III)
12 per 1000 kvinnelige studenter har årlig opplevd voldtekt eller voldtektsforsøk4
(III)

Risikofaktorer
Referanse5 (IV)
Tidligere utsatt for seksuelt overgrep
Ung alder
Enslig
Psykisk lidelse
Inntak av alkohol eller stoffer

Diagnose og behandling
Helsevesenet har tre hovedoppgaver
Medisinsk behandling
Rettsmedisinske dokumentasjon (rettsvesen og/eller søknad om erstatning)

Kriseintervensjon

Voldtektsmottak
Etabler tverrfaglige team med sykepleiere og personale med psykososial
fagkompetanse
Mottaksstedet skal ha skrevne rutiner for undersøkelse, behandling, oppfølging og
samarbeid
Pasienten skal undersøkes i skjermede omgivelser
Politianmeldelse er ikke nødvendig for undersøkelse

Legeundersøkelse og behandling
Referanse6,7 (IV,IV)
Behandling av kroppslige skader
Ev. peroral smertestillende og kvalmestillende
Ev. lokal smertebehandling i vulva/perianalt (f.eks. Xylokain® gel 2%)
Graviditetstest
Vurdere forebygging av graviditet (NorLevo® 1 x 2 med 12 t intervall)8 (Ib)

Undersøkelse for kjønnssykdommer (urinprøve, dyrkning og serologi)
Ta prøver for Klamydia og gonore fra "eksponerte" åpninger

Behandling og forebygging av seksuelt overførte sykdommer som GC og Klamydia
(Azitromax® 1000 mg i éngangsdose)9 (III)
Ved stor risiko for HIV eksponering eller Hepatitt B/C, kontakt infeksjonsmedisiner
snarest (innen 1-2 døgn) for vurdering av eksposisjonell profylakse10,11 (IV, IV)
Ev. tetanusprofylakse

Rettsmedisinsk dokumentasjon
Legens oppgave er å dokumentere funn. Til dokumentasjonen er utarbeidet en ferdig
pakke med (GP-5118) (Utstyret rekvireres via Kriminalpolitisentralen, det lokale
politikammer eller lensmannen)12,13 (IV, III)
Sporsikringsutstyr
Rettsmedisinsk journal med detaljert rettledning for undersøkelsen
Synlige skader og ømme punkter
beskrives i journalen
Inntegning på skisser og ved fotografering (kamera og røntgen)

Seksuell kontakt, dokumenteres ved beskrivelse av funn fra undersøkelse av
skader på kroppsåpninger (kjønnsorgan, munn og endetarm)
Ved mistanke om påførte forgiftning/utnyttelse under rus, tas blod- og
urinprøver som sendes til Divisjon for rettstoksikologi og Rusmiddelforskning,
Nasjonalt folkehelse institutt (eget prøvesett) eller annet akkreditert
laboratorium
Følelsesmessig reaksjon og kroppslige stressreaksjoner dokumenteres ved
svar fra liste for spørsmål i hht den rettsmedisinske journalen

Sporsikring
Biologisk materiale (sæd, blod, spytt, hår) som kan inneholde spor fra antatt
gjerningsperson eller åsted
fra aktuelle kroppsåpninger (sæd, sædvæske)
fra hud
fra klær (skade, flekker, sekret, blod og hår)
fra bind, tampong, truseinnlegg

Rettsmedisinsk sporsikring er aktuelt inntil 1 uke
Materiale fra sporsikring bør oppbevares 2-3 mnd i tilfelle klient ønsker å
anmelde senere. Skriftlig og billedmessig dokumentasjon i saken skal
oppbevares i eget arkiv

Legeerklæring
Det skal foreligge et mandat fra politiet som formulere hvilke spørsmål
legeerklæringen skal avklare
Det skal foreligge fritak fra taushetsplikt

Bruk den rettsmedisinske journal. NB! Den foreligger også i elektronisk versjon og
kan sendes inn i utfylt stand som erklæring
Bruk ikke ordene voldtekt, overgrep, overgriper eller gjerningsperson annet enn i
anamnesen
Dokumenter både negative og positive funn. Alle opplysningen skal være
dokumentert i journalen
Den skal bare inneholde opplysninger som er relevant for politiet
Angi kildene til de enkelte opplysninger som foreligger
Oppsummer i forhold til
Allmenntilstand
Psykisk tilstand
Skader på kropp og klær
Funn og prøver fra kropp og kroppsåpninger
Medisinske undersøkelser, behandling, sykmelding, kontrollavtaler
Konkludere ikke med at voldtekt har funnet sted/ikke har funnet sted. Politi og rettsapparat
skal vurdere saksforhold og skyldspørsmål

Oppfølging
Medisinsk personlig oppfølging er nødvendig, helst av undersøkende lege14 (IV)
De nærmeste dagene etter overgrepet - samtale om:
Personens reaksjoner
Skole/ arbeidssituasjon
Nettverkets reaksjoner
Hvem er resurspersonene i nettverket
Ta opp med den fornærmede om forholdet skal anmeldes/er anmeldt
Kontrollere forandringer i "merker etter skader" (blåflekker)

Etter en måned: Svangerskap, urinveisinfeksjon. Antistoffer mot HIV ev. GC,
Klamydia
Etter tre måneder: Antistoffer mot HBV, HCV, HIV
Etter seks måneder: Antistoff mot HBV

Psykososial oppfølging
Alle kvinner bør tilbys kriseintervensjon hos egnet fagperson. Dette bør
koordineres med den medisinske oppfølgingen15 (III)
Sikre sosialt nettverk. Voldtekt kan føre til bortfall av sosialt nettverk og problemer
med nære relasjoner, noe som kan føre til isolasjon
Omfanget av kriseintervensjonen er avhengig av behov. Langvarig behandling kan
være aktuelt

Komplikasjoner
Kvinner som har vært seksuelt misbrukt eller lever i forhold der de blir utsatt for
misbruk, kan ha16,17,18,19,20,21,22 (III, III, IV, III, III, IV, IV)
Posttraumatisk stress-syndrom
Langvarige psykiske problemer
Depresjon
Seksuelle problemer
Kroniske smertetilstander
Kroniske underlivssmerter
Komplikasjoner i svangerskapet
Genitale infeksjoner og underlivsbetennelser

For å gi kvinner anledning til å ta opp dette, bør legen spørre direkte om
tidligere seksuelle overgrep og om aktuell situasjon.

Råd
Behov for "debriefing"
Samarbeid med barneavdeling om de helt unge
Jenter 16-17 undersøkes av gynekolog
Jenter 12-15 vurderes primært av barnelege, undersøkes ev. av gynekolog

Forut for anmeldelse - mulighet for advokatrådgiving. Anmeldte saker kvinnen har rett til bistandsadvokat

Anmeldelse/ rettssak
Fritak fra taushetsplikt må foreligge før legeerklæring kan sendes politiet. Ved
innsending skal det samtidig sendes kopi til Rettsmedisinsk kommisjon,
Justisdepartementet, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo og regning for utført arbeid
sendes direkte til politiet
Lege kan en opptre i retten som23,24 (IV, IV)
Vitne - når vitnet er lege, kan enkle legevurderinger inngå i vitneplikten
Sakkyndig vitne - mellomstilling mellom vitne og sakkyndig. Kan bli stilt spørsmål hvor det
kreves kunnskaper som f.eks. årsak til skader, prognose, generell kunnskap om feltet etc
Sakkyndig - oppnevnes av retten for å få en faglig kvalifisert og nøytral vurdering av forhold
som retten selv ikke har faglige kunnskaper til å vurdere. Som sakkyndig eller sakkyndig vitne
kan man på forhånd be om at påtalemyndigheten formulerer en spørsmålsstilling som man
ønsker belyst

Vær grundig forberedt til rettsforhandlinger
I vanskelige saker: Konsulter rettsmedisinsk kompetanse (kollega med
rettsmedisinsk erfaring eller rettsmedisiner)
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Sekundær amenoré og oligomenoré
Bakgrunn
ICD-10
N91.1 Sekundær amenore
N91.4 Sekundær oligomenore

Definisjon
Sekundær amenore:
Ingen vaginalblødning i løpet av 6 måneder

Oligomenore:
Blødningsintervall 5 uker - 6 måneder

Forekomst
3-11% avhengig av aldersgruppe, sosial klasse, BMI, mengde og type av fysisk
trening1,2 (III, III)

Etiologi
Se WHO-klassifisering3 (IV) under (også relevant for primær amenore og genitale
misdannelser)

I Hypothalamisk/hypofysær svikt
Vekttap og spiseforstyrrelser
Eksessiv trening
Stress
Intrakraniell kirurgi
Bestråling
Kallmanns syndrom*
Sarkoidose
Tuberkulose
Sheehans syndrom
Idiopatisk

II Hypothalamisk/hypofysær dysfunksjon
Polycystisk ovariesyndrom (se eget kapitel)
Vekttap og spiseforstyrrelser
Eksessiv trening

III Ovariell svikt
Climacterium praecox

Autoimmun ovarialsvikt (inkludert autoimmun polyglandulær endokrinopati)
Gonadotropin-resistente ovarier
Gonadedysgenesi*

IV Medfødte eller ervervede sykdommer i uterus og/eller vagina4
Aplasi av uterus og/eller vagina*
Vertikale fusjonsdefekter*
Ashermanns syndrom
Testikulær feminisering*
Endometrieablasjon

V Hyperprolaktinemi med hypofysetumor
VI Hyperprolaktinemi uten hypofysetumor
Medikamenter
Hypothyreose
Uremi
Sykdommer i hypothalamus
Idiopatisk

VII Hypothalamisk/hypofysær tumor uten hyperprolaktinemi
Kraniofaryngeom

Risikofaktorer
Avhenger av etiologi
Ashermanns syndrom etter kraftig revisio
Sheehans syndrom etter svær blødning i forbindelse med fødsel

Diagnostikk
Se også tabell under

Klinisk undersøkelse
Høyde og vekt
Fettfordeling
Akne og hirsutisme
Acanthosis nigricans, pigmentasjon av huden
Galaktore
Struma

Laboratorieprøver
Østradiol
FSH
LH
Prolaktin
TSH
Fritt T4

Behovsprøvede laboratorieanalyser
Ved androgenisering
Testosteron
Androstendion
SHBG
DHEAS
17-OH-progesteron
ACTH-test
Test på insulinresistens

Ved ovariell svikt
Karyotype
ANA
Antistoffer mot binyre, thyreoglobulin, mikrosomalt thyreoideaantigen, parietalceller,
pankreasøyceller

Andre behovsprøvede undersøkelser
Gestagentest (medroxyprogesteronacetat 10 mg i 7 dager)
MR/CT hypofyse
Hysteroskopi
Laparoskopi med biopsi (sjelden indisert)
Synsfeltundersøkelse

Oversikt diagnostiske tester med funn
WHOgruppe
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III
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-

VII

-

-
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*Positiv gestagentest betyr blødning
** Hypofyse
*** Lille bekken

Differensialdiagnoser
Graviditet
Amming
Menopause
Hypothyreose

Ventetidsgaranti
Ingen

Behandling
Ikke barneønske
Referanser5,6,7 (II, IV, Ib)
HRT ved alle hypoøstrogene tilstander (p-pille ved prevensjonsbehov)
Behovet for induksjon av regelmessige avbruddsblødninger ved
amenore/oligomenore og endogen østrogenproduksjon er uavklart
Cabergolin eller bromokriptin ved hyperprolaktinemi med eller uten tumor

Barneønske
Referanser8,9,10 (IV, Ia, III)
WHO I: Daglige injeksjoner av FSH/HMG eller pulsatil GnRH infusjon
WHO II: Klomifen citrat, FSH, ovariell elektrokoagulering
WHO III: HRT, corticosteroider, oocyttdonasjon
WHO IV: Som oftest ikke mulig, kirurgi i noen tilfelle (Asherman)
WHO V og VI: Cabergolin eller bromokriptin
WHO VII: FSH eller HMG injeksjoner

Oppfølging
Individuell i forhold til behandlingsregime

Komplikasjoner
Til amenore: Osteoporose ved hypoøstrogene tilstander
Til ovulasjonsinduksjon: Ovarielt hyperstimuleringssyndrom

Prognose
Generelt god
Fertilitet avhengig av WHO-klassifisering
Økt sykelighet ved hypoøstrogene tilstander og ved insulinresistent PCOS

Råd
Regulering av under- og overvekt
Råd om trening

Pasientinformasjon
Anorexia og Bulimia Foreningen http://www.abf.no/
Amerikansk pasientforening for prematur ovarialsvikt http://www.pofsupport.org/
PoInternasjonal pasientorganisasjon for hypogonadal hypogonadisme
http://www.hypohh.net
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Spontan abort
Bakgrunn
ICD-10
O03 Abortus spontaneus, komplett/inkomplett
O02.0 "Blighted ovum", ødelagt egg, anembryonalt svangerskap
O02.1 "Missed abortion", abortus retentus, retensjon av dødt foster
O20.0 Abortus imminens, blødning spesifisert som forårsaket av truende abort

Definisjon
Svangerskap som går til grunne før fullgåtte 22 uker iflg. WHO

Forekomst
Ca 50% av alle påbegynte og 10-20 % av klinisk registrerte graviditeter
Ca 80% skjer i første trimester1,2 (III, III)

Etiologi
Årsaken til en enkeltstående spontanabort er ofte vanskelig å påvise
Føtale3,4 (III, III)
Genetisk defekt ca 50% (kromosomale avvik, hyppigst trisomier)
Utviklingsanomalier

Placentasykdom
Maternelle
Hormonelle (corpus luteum svikt)
Anatomiske (uterine malformasjoner, cervixinsufficiens)
Generell infeksjon (rubella, CMV, varicella, toxoplasmose, parvovirus B19)
Genital infeksjon: BV5 (III), klamydia6 (III), GBS

Risikofaktorer
Alder >35 år7 (III)
Infertilitet, assistert fertilisering8,9 (III, III)
Flere påfølgende tidligere aborter
Flerlingesvangerskap
Inneliggende spiral
Kromosomavvik hos foreldre
Sykdom hos mor:
Autoimmun sykdom10 (III), diabetes mellitus11 (III), thyroideaforstyrrelser, PCOS12 (III),
trombofilier13 (III), antifosfolipid antistoff syndromet14 (III), hyperhomocysteinemi,
folatmangel15 (III)

Miljøfaktorer:
Røyk16 (III), alkohol17 (III), narkotika, kaffe18 (III), teratogener (mutagener), traume

Diagnostikk
Sykehistorie:
Amenoré, graviditetstest positiv/negativ, blødning per vaginam, smerter, vannavgang,
avtagende svangerskapssymptomer

Gyn. us.:
Inspeksjon (blødning, graviditetsprodukter, åpen mormunn), eksplorasjon (uteri størrelse og
konsistens)

HCG i urin og/eller serum:
4-210.000 IE/l i 1.trimester, 210.000-41.000 IE/l 2. trimester)
Gjentas innen en uke ved usikker vitalitet

Ultrasonografisk us.:
intrauterin gestasjonssekk, synlig/vitalt foster, hematom, lukket/åpen indre
mormunn/cervikalkanal
Abdominal doppler us. (hjertelyd hos foster >= 6-7 uker)

Histologisk us. av materiale v/evacuatio uteri
Ved tvil om intra-/ekstrauterin graviditet

Differensialdiagnoser
Tidlig intrauterin intakt graviditet
Ekstrauterin graviditet
Partiell mola
Cancer corpus uteri

Ventetidsgaranti - kriterier
Behandles som øyeblikkelig hjelp

Behandling
Ved truende abort
Antibiotika ved infeksjon, ingen tokolyse
Medikamentell behandling ikke dokumentert effekt (progesteron- eller HCGinjeksjon, salisylater, ataraksika og sedativa)
Salisylater vurderes ved antifosfolipid antistoff
Rhesus-profylakse til ikke-sensitiviserte Rh-negative kvinner anbefalt ved frisk
blødning19 (IIb)
Sykemelding vurderes
Sengeleie har ikke dokumentert effekt

Første trimester
Abortus completus:
Ingen, ev. sykemelding ca 3 dager20,21,22,23,24 (Ib, Ib, III, Ib, Ib)

Abortus incompletus:
Evacuatio cavi uteri v/rester > 20 mm (tverrmål i saggitalplan), uttalt blødning, smerter eller
infeksjonstegn
Ellers ekspekterende behandling med ev. sykemelding fram til kontroll etter 1 uke (gyn. us. og
vaginal ultralyd)19,20,21,22,23,24,25 (IIb, Ib, Ib, III, Ib, Ib, IIa)

Abortus retentus og anembryonalt svangerskap:
Evacuatio uteri m/ ev. sykemelding ca 3 dager19,20,21,22,23,24,25 (IIb, Ib, Ib, III, Ib,
Ib, IIa)

Abortus imminens:

Ev. sykemelding til blødningstopp
Evacuat til histologisk us. v/tvil om ekstrauterint svangerskap
Rh profylakse til ikke-sensitiviserte Rh negative kvinner19 (IIb)

Andre trimester
Abortus completus:
Ingen, ev. sykemelding og behov for laktasjonhemming vurderes

Abortus incompletus:
Lokal prostaglandinapplikasjon
Evacuatio cavi uteri
Laktasjonshemming vurderes26,27 (III, III)

Abortus retentus:
Mifepristone 600mg før lokal prostaglandinapplikasjon og ev. evacuatio uteri26,27
(III, III)

Abortus imminens:
Infeksjonsstatus, baktus urin/cervix vurderes
Dersom cervixinsufficiens og fravær av blødning kan cerclage vurderes
Autopsi/karyotyping ved påfallende makroskopisk us
Rh-profylakse til ikke-sensitiviserte Rh negative kvinner19 (IIb)

Oppfølging
Etter evacuatio uteri: Egen lege v/behov
Ekspekterende behandling etter sannsynlig komplett abort
Kontroll m/gyn. us. og vag. ultralyd etter 1-2 uker
Vurdere evacuatio uteri dersom manglende tømming, uttalt blødning eller infeksjonstegn

Ekspekterende behandling ved truende abort
HCG kontroll ved usikker vitalitet eller mistenkt ekstrauterin graviditet
Sykemelding-/varighet vurderes i samråd med pasienten
Før neste svangerskap bør diabetikere være velregulert
Vurdere oppstart av folat før graviditet
Vurdere tidlig UL og sykemelding (etter grad av arbeidsbelastning) ved
neste svangerskap

Komplikasjoner
Rester
Infeksjon
Anemiserende blødning

Forløp
Oftest ukomplisert

Prognose
God, liten risiko for komplikasjoner som påvirker fertilitet
Liten risiko for gjentagelse (etter 1-2 aborter), de fleste oppnår vellykket
svangerskap senere
Økt abortrisiko ved abortus imminens

Råd

Pasient som meldes med blødning i svangerskap kan, om de ikke blør mye, komme
fastende til vurdering ved gynekologisk poliklinikk neste dag

Pasientinformasjon
Småblødning og fluor kan ventes i 1-2 uker etter komplett abort eller evacuatio
uteri
Noe mer blødning og smerter forekommer ved ekspekterende behandling
Kontakte lege ved feber, illeluktende fluor, uttalt blødning eller sterke smerter

Menstruasjon kan ventes etter 3-6 uker
Unngå coitus, karbad og sterk fysisk aktivitet
inntil 1 uke etter blødningstopp v/ abortus imminens
inntil 2 uker ved evacuatio uteri og ekspekterende behandling

Nytt graviditetsforsøk kan anbefales etter første sikre menstruasjon (ingen
dokumentasjon)
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Kvinnelig sterilisering
Bakgrunn
Sterilisering er i dag en av verdens mest anvendte prevensjonsmetoder, trygg,
effektiv og kostnadseffektiv1

ICD-10
Z30.2 Kvinnelig sterilisasjon

Klinisk prosedyrekodeverk 1999
LGA 10 Sterilisasjon ved destruksjon eller deling av tubene (Pomeroy, Irving)
LGA 11 Laparoskopisk sterilisasjon ved destruksjon eller deling av tubene
LGA 21 Laparoskopisk sterilisasjon ved avsnøring av tubene (Klips, ringer)

Definisjon
Ved operasjonen avbrytes tubepassasjen, slik at egg- og sædpassasjen blokkeres

Legale aspekter
Sterilisering er i Norge regulert av "Lov om sterilisering m.v. av 3. juni 1977 nr. 57"2
Loven gir - med noen unntak - enhver som bor i Norge og har fylt 25 år, rett til å bli
sterilisert når han eller hun ber om det (§2)
Det er ikke et krav at søkeren skal være norsk statsborger eller at
ektefelle/samboer er enig/informert
Unntaket fra de alminnelige vilkår for sterilisering er (§3)
Der svangerskap og fødsel kan føre til betydelig fare for kvinnes liv eller skade hennes fysiske
eller psykiske helse

Der omsorg for barn kan sette søkeren i en særdeles vanskelig livssituasjon
Der det på grunn av arveanlegg er betydelig fare for alvorlig sykdom eller lyte hos barn
Der søkeren på grunn av sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller svekkelse ikke vil
kunne ha tilfredsstillende omsorg for barn

Personer som har alvorlig sinnslidelse, er psykisk utviklingshemmet, psykisk
svekket og/eller umyndiggjort må søke (ev. må verge søke for dem)
Steriliseringsnemnda i fylket (Fylkeslegen)
Selv om kvinnen ikke er umyndig, men legen skjønner at informasjonen ikke kan
forstås, kontaktes det lokale overformynderi
Legen skal da skrive en erklæring med diagnose (oftest psykisk utviklingshemming
eller psykisk sykdom) til overformynderiet, med redegjøring for hvorfor hjelpeverge
ønskes oppnevnt og for hvilket formål slik oppnevning skal skje (her: sterilisering)

Loven gir legen informasjonsplikt
om alternative måter å forebygge svangerskapet på
inngrepets art
risiko
medisinske virkning

Den lege som signerer skjemaet "Begjæring om sterilisering" er ansvarlig
for å gi adekvat informasjon
Den som foretar inngrepet skal på forhånd sikre seg at opplysningene er gitt

Forekomst
Antallet steriliseringer totalt er redusert fra 10.015 i 1985 til 7.812 i 2001
Tallet har holdt seg stabilt de siste årene3 (III)
Ca 60% av inngrepene foretas på kvinner
Store geografiske forskjeller i offentlig tilbud

Ventetidsgarantier
Ingen

Behandling
Sterilisering kan utføres
etter fødsel
ved svangerskapsavbrudd
hos ikke-gravide (intervall-sterilisering)

Det er noe større svikt ved sterilisering i tilslutning til abort og fødsel, og flere
komplikasjoner ved laparoskopi enn ved laparotomi ved postpartuminngrep4
(III)

Laparoskopi
Bipolar koagulasjon av egglederne er hyppigst brukt i Norge5
Avklemming med ringer, klips eller lignende brukes lite
Monopolar elektrokoagulering brukes ikke lenger i Norge, siden metoden har
kommet i miskreditt pga økt fare for brannskader av f.eks. tarm6

Laparotomi
Modifisert Pomeroy-teknikk7 (IIa)
Tuben bindes opp som en sløyfe med resorberbar tråd, og et stykke fjernes, slik at
tubeendene glir fra hverandre når tråden forsvinner

Irvings teknikk
Tuben deles. Den mediale stump forsenkes, slik at det ikke blir noen kontakt mellom de to
delene
Mindre svikt, men noe mer komplisert
Anvendes en sjelden gang ved resterilisering

Anestesi
Prospektive, randomiserte undersøkelser har vist lokalanestesiens fordeler, bl.a.
det mindre analgetikabehov postoperativt8 (Ib)
Laparoskopisk sterilisering utføres likevel oftest under generell anestesi
Pasienten vil også da ha mindre smerter postoperativt hvis man drypper
lokalanalgetika på tuben der det koaguleres9,10 (Ib, Ib)

Oppfølging
Ingen spesiell oppfølgning etter operasjon

Komplikasjoner
Peroperative
Mortalitetsrate etter tubar sterilisering er rapportert til 1,5/100.000 fra USA tidlig på
1980-tallet, hvilket er langt lavere enn maternell mortalitet samme steder11 (III),
nyere tall med relevans fra Norge finnes ikke

Postoperative
Langtidskomplikasjoner
Metodesvikt rapporteres hos 0,1-1,0% første år, størst hos yngre kvinner12,13 (IV,
III)
De ektopiske utgjør 5-90% (!) av alle graviditeter etter sterilisering14 (IIb)
Bipolar koagulering medførte større risiko for ektopisk svangerskap enn Pomeroy15 (IIb)
Det gir ikke større sikkerhet å klippe gjennom det koagulerte området15 (IIb), muligens gir det
større risiko for svikt pga fisteldannelse16 (IIb)

Forløp
Sterilisering påvirker ikke
Hormonproduksjonen
Seksuell lyst
Menstruasjonssyklus
Menopausealder

Prognose
Det store flertall er svært godt fornøyd7 (III)
I mange undersøkelser fremheves større velvære og bedret seksualliv etter
operasjonen
Tubar sterilisering beskytter mot salpingitt og sannsynligvis mot cancer ovarii17,18
(IIa, IV)

Råd
Avgjørelsen om sterilisering skal betraktes som endelig, og hun/han bør informeres
om at utsiktene til å "gjøre operasjonen om igjen" er svært dårlige
Tid til å tenke seg godt om er viktig
Kvinnen bør informeres om at det en sjelden gang
ikke lykkes å utføre laparoskopisk sterilisering
kan tilstøte komplikasjoner som gjør laparotomi nødvendig

Anger
Den vanligste grunn til å angre etter sterilisering er barneønske i nytt forhold
Den som søker, bør informeres om dette, og man bør diskutere hva som skjer hvis

det aktuelle forhold oppløses
Det er derfor en svært dårlig idé å la seg sterilisere i forbindelse med en
ekteskapskrise
Ønsket om nytt barn i nytt forhold er ikke entydig aldersrelatert og kan oppstå i
hele den fertile alder7 (III)
Det er størst risiko for å angre hvis inngrepet foretas under tidsmessig press, uten
mulighet for grundig refleksjon7 (III)
Kun unntaksvis bør det derfor gjøres i tilknytning til abortinngrep

Postpartumsterilisering
I barselseng bør sterilisering utføres hvis søknaden har vært fremmet før - eller
tidlig i svangerskapet
En komplisert forløsning er ikke noe godt utgangspunkt for å fremme ønsket
Lange ventelister for sterilisering hos ikke-gravide bør ikke influere på avgjørelsen
Det gjør ingen forskjell om postpartumsteriliseringen gjøres i tilknytning til et
keisersnitt

Nytt barneønske
Refertilisering
Kumulative to års svangerskapsrater på over 60% er rapportert etter refertiliserende
tubekirurgi (over 80% hos kvinner yngre enn 33 år19 (IIb))
Refertilisering må i Norge som regel utføres i privat regi

Assistert befruktning

Pasientinformasjon
Helsedirektoratets brosjyre (1990) "Opplysning om sterilisering"20
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Tidlig syfilis
Bakgrunn
ICD-10
A51 Tidlig syfilis

Definisjon
Tidlig syfilis omfatter primær, sekundær og tidlig latent infeksjon, dvs. innen ett år
etter smittetidspunktet

Forekomst
I de siste 20 årene er det rapportert få tilfeller i Skandinavia1 (III)
Under 10% av nye tilfeller i Norge diagnostiseres blant kvinner1 (III)
Infeksjonen er svært utbredt utenfor Skandinavia, økt forekomst i Øst-Europa,
Russland og Baltikum2 (III)

Etiologi
Agens er spirochten Treponema pallidum
Smittes ved seksuell kontakt; oral-, vaginal- og analsex
Inkubasjonstid: 10 dager til 10 uker (i gjennomsnitt 3 uker)
Kongenital smitte kan forekomme i hele svangerskapet

Risikofaktorer
Sex med infisert partner
Økt smitterisiko i høyendemisk område

Diagnostikk
Klinisk
Ved primær syfilis finnes "primær chancre", smertefri ulcerasjon i vulva eller i
svelget. Tilheling innen 2-3 uker
Ved sekundær syfilis kan utslett, leddsmerter og generell sykdomsfølelse

forekomme

Påvisningsmetoder
Påvisning er mulig sent i primærstadiet og i sekundær- og i tertiærstadiet8 (IV). Hvis
mistanke kontakt venerolog
NB! Begynn ikke med antibiotikabehandling før telefonkontakt
Ta serologi
Ta prøver fra genitale sår til herpes dyrkning

Differensialdiagnoser
Andre genitale ulcerasjoner som er smertefulle (Mb Bechet, aftøse sår, Herpes)

Behandling
I samarbeid med venerolog/infeksjonsmedisiner
Benzatinpenicillin (Tardocilin) 1,8 g i.m. som engangsdose (4 ml i hver nates) ev.
gjentas etter en ukes intervall3,4 (III, III)

Oppfølging
Samleieforbud inntil første serologiske kontroll (3 mnd)4 (III)
Meldepliktig5 (IV)
Påbudt smittesporing
Serologisk kontroll 3, 6 og 12 mnd etter behandling

Komplikasjoner
Avhengig av utvikling til alvorlige stadier

Råd
Alle med syfilis skal testes for andre SOI
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Trikomonasinfeksjon
Bakgrunn
ICD-10
A59.0 Urogenital trikomonasinfeksjon

Forekomst
Sjelden forekommende i Norden1 (IV)
Mer vanlig andre steder i verden2 (III)
I Afrika og Asia brukes trichomonas som en markør på seksuelt overført infeksjon
("syndromic approach")
Hyppig i Russland og Baltikum (opp til 20% av seksuelt aktive kvinner)

Etiologi
Smittes ved seksuell kontakt
Inkubasjonstid 1- 4 uker

Diagnostikk
Klinikk
Typiske symptomer er1,3 (III, III)
Intens kløe
Gul utflod, ofte skummende
Rødlige slimhinner med petechier

Noen har kun urethritt-symptomer
Kan være asymptomatisk
Påvisningsmetoder1 (IV)
pH er over 4,5, ofte positiv "snifftest"
I våt utstryk ses økt leukocytter samt bevegelige trikomonader
Rutinemessig anbefales ikke dyrkning, men ved mistanke og negativ mikroskopi
kan prøve sendes på Stuarts medium

Behandling
Engangsdose med metronidazol4,1 (III, IV)
Flagyl, Elyzol, eller Metronidazol: 2 gr. per os som engangdose

Ved residiv må reinfeksjon fra partner utelukkes

Oppfølging
En kvinne med trikomonas skal alltid undersøkes for andre SOI
Partner undersøkes og gis behandling
Kontroll er unødvendig

Komplikasjoner
Vanligvis ingen, ukomplisert forløp

Kilder
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Urininkontinens
Bakgrunn
ICD-10
N39.3 Stressinkontinens
N39.4 Urge inkontinens
N39.8 Blandingsinkontinens

Behandlingskoder
KDG 96 Kolposuspensjon a.m. Burch
LEG 10 Tensjonsfri Vaginal Tape operasjon

Definisjon
Referanse1
Urininkontinens
Ufrivillig urinavgang som er objektivt påviselig og representerer et sosialt eller hygienisk
problem
Enurese enhver uvilkårlig urinlekkasje
Noctral enurese nattlig urinikontinens

Stressinkontinens
Urinlekkasje via urethra som skjer synkron med anstrengelse host og nys
Urinlekkasje som skjer når det intravesikale trykk overstiger det maksimale urethra
trykk og trykkøkningen i blæren ikke skyldes en detrusor kontraksjon

Lavt lukketrykk
Lukketrykk lik eller mindre enn 20 cm H2O

Urgency
Hurtig oppstående ubehagelig trang til å late vannet som er vanskelig å utsette

Urgeinkontinens
Urinlekkasje som forutgås av eller oppstår samtidig med en sterk trang til å late
vannet
Detrusor overaktivitet inkontinens er urininkontinens som skyldes en detrusor
kontraksjon

Detrusor overaktivitet

Nevrogen detrusor overaktivitet skal brukes når ingen nevrogen årsak er påvist. Vi
skal ikke lenger bruke begrepet detrusor hyperrefleksi
Idiopatisk detrusor aktivitet skal brukes når ingen årsak er påvist. Vi skal ikke
lenger bruke begrepet motorisk urgeinkontinens

Blandings inkontinens
Stress urininkontinens og urge urininkontinens samtidig

Overaktiv blære
En tilstand der pasienten er plaget av vannlatning mer enn åtte ganger daglig,
og/eller urgency og/eller urgeinkontinens

Detrusor/sfinkter dyssynergi
En detrusor kontraksjon som forekommer samtidig med en uvilkårlig urethral
og/eller periurethral tverrstripet muskel kontraksjon

Overløp inkontinens
Enhver urinlekkasje i forbindelse med overfylt blære (stor mengde resturin)

Ekstrauretral inkontinens
Lekkasje fra fistler

Iatrogen inkontinens
Urinlekkasje som skyldes medisinsk behandling f.eks.: Doxazosin (Carduran®,
Doxazosin®)

Forekomst
Urininkontinens rapporteres i alvorlig til lett grad av 7 til 30% av kvinnene2
Stressinkontinens, urgeinkontinens og blandingsinkontinens forekommer hos hhv.
50, 20 og 30% av inkontinente kvinner3 (IV)

Etiologi
Stressinkontinens skyldes ofte en svekkelse eller skade i festet av skjeden i forhold
til bekkenveggen4 (IV) og/eller skade av pudendus nerven som innerverer
musklene i bekkenbunnen og urinrøret5 (IV). Dette kan oppstå ved fødsel. Kvinner
som ikke har født kan dog også ha stressinkontinens
Årsaken til urgeinkontinens er i de fleste tilfelle ukjent
Urgeinkontinens kan skyldes skade av inhibitoriske sentra i hjernen ved apopleksi,
demens og Parkinsons sykdom
Multipel sklerose kan gi urgeinkontinens og sfinkterdyssynergi grunnet skade av
inhibitoriske baner i ryggmargen
Urgeinkontinens kan også skyldes overfølsomhet av blærens afferente nerver6 (IV)
Lokale forhold i blæren, som akutt cystitt, blæretumor og blærestein kan gi urgency

Risikofaktorer
Lavt lukketrykk:
Burch kolposuspensjon og tensjonsfri vaginal tape operasjon har vært mindre vellykket hos
pasienter med lavt lukketrykk enn hos pasienter med høyere lukketrykk7,8 (IV, IV)

Blæreparese:
Pasienter med blæreparese vil lett kunne få total urinretensjon dersom urinrøret løftes mye
ved en inkontinensoperasjon9 (IV)

Paritet:
Kvinner som ikke har født har sjeldnere urininkontinens enn kvinner som har født10

Overvekt:
Urininkontinens har vært påvist hyppigere hos pasienter med høy body mass index11 (IV)

Diagnostikk

Anamese - NUGG spørreskjema om symptomer og livskvalitet
24 timers bleietest med miksjonsskjema
Pasienten bør angi fysisk aktivitet ved lekkasje på miksjonsskjemaet
NB: Vektøkning opp til 8 gram ved 24 timers bleietest regnes som normalt

Gynekologisk undersøkelse
Urin undersøkelse (stix)
Ev. med bakteriologisk dyrkning

Med perineal ultralyd kan man vurdere blærehalsens bevegelighet
Ved anamnestisk ren stressinkontinens
Resturin
Standardisert stresstest: Fyll blæren med 300 ml fysiologisk saltvann
Registrer lekkasje som gram bleievektøkning etter 20 splitthopp og 3 kraftige host

Vurder knipekraft i bekkenbunnsmuskulatur, perineal sensibilitet og
anocutanrefleks
Før operativ behandling
Maksimal flow måles med flowmeter ved minimum 200 ml miksjonsvolum
Urethratrykkprofil: Gjennomsnitt av tre maksimale urethratrykk, blæretrykk og lukketrykk
registreres

Ved anamnestisk blandingsinkontinens
Cystourethrometri kan utføres ved mistanke om ustabil detrusor
Cystourethrometri (stasjonær) utføres stående med host og helstøt provokasjoner.
Lekkasjeøyeblikk avmerkes på kurven
Dersom lekkasjemekanisme ikke påvises, kan ambulatorisk undersøkelse utføres

Ved anamnestisk ren urge inkontinens
Er nevrologisk lidelse utelukket (normal perineal sensibilitet, anokutan refleks,
flowmetri og ingen resturin) kan man forsøke behandling uten videre utredning
Ved manglende effekt av behandlingen bør pasienten utredes grundigere

Kontinente pasienter med cystocele/descens
Disse pasienter kan bli inkontinente etter operasjon av et cystocele. De bør derfor
før operasjon stresstestes med full blære og reponert cystocele
Stresstest kan utføres ved gynekologisk undersøkelse med et spekulum som
reponerer cystocelet men ikke komprimerer urethra, eller med et vaginalt pessar
hos en oppegående pasient

Ventetidsgaranti
Alle pasienter som søkes til spesialisthelsetjenesten har 1 mnd. vurderingsgaranti
når
Pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt
livskvalitet dersom hjelpen utsettes
Pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen
De forventede kostnader står i et rimelig forhold til tiltakets effekt

Behandling
Generelt
Inkontinensbleier, refusjon etter §3
Østrogener per os eller lokalt i vagina reduserer antall urinveisinfeksjoner, men har
ikke dokumentert effekt på urininkontinens

Motorisk urgeinkontinens og blandingsinkontinens
Blæretrening12 (IV)
Maksimal elektrostimulering 20 minutter, minimum en gang pr uke og minst 10
ganger (5-10 Hz)13 (IV)

Tolterodin, (Detrusitol SR®) 4 mg x 1. §9.4014 (I)
Oxybutininclorid, (Drydase®) 2,5-5 mg x 3, §9.40 (registreringsfritak)15 (I)
Entero-cysto-plastikk (urologi)
Urinavledning (kontinent kutan urostomi, urologi)

Genuin stressinkontinens og blandings inkontinens
Bekkenbunns trening ledet av kompetent fysioterapeut16 (IV)
Vaginale innlegg: Conveen kontinensbue17 (IV) eller Milex inkontinens ring18 (IV),
Ladycon
Retropubisk kolposuspensjon19 (III)
Tensjonsfri vaginal tape operasjon (TVT)20 (IV)

Pasienter med genuin stressinkontinens og cystocele
Nytteverdien av samtidig retropubisk kolposuspensjon a.m. Burch eller TVT og
fremre vaginalplastikk er ikke avklart21
Data fra NUGG databasen viser at pasienter som fikk utført en prolaps operasjon
samtidig med en inkontinensoperasjon, var postoperativt signifikant mindre
fornøyd, hadde signifikant dårligere livskvalitetindeks, lekket signifikant mer ved
stress test og hadde signifikant hyppigere hematom og dyp sårinfeksjon enn de
pasienter som kun fikk utført inkontinensoperasjon12 (IV)
Kelly suturer har for dårlig resultater til å kunne forsvares som inkontinens
operasjon19 (III)

Oppfølging
All behandling
Bør kontrolleres subjektivt og objektivt med
NUGG skjema
Miksjonsskjema
Skjema for 24 timers bleietest

Genuin stressinkontinens behandling
Kontrolleres med
Stresstest (20 splitt hopp og 3 host ved 300 ml blærefylling)
Flowmetri: Maksimal flow ved minimum 200 ml miksjonsvolum etter operative
inngrep skal være minimum 15 ml/s22 (IV)
Resturinmåling

Urgeinkontinens behandling
Pasienter som får antikolinergisk medikasjon, bør kontrolleres etter f.eks. 1 måned
for om nødvendig å korrigere dosen

Komplikasjoner
Operative komplikasjoner
Hematom, trombose/emboli, infeksjon
Overkorreksjon med påfølgende resturin
For mye løft av blærehalsen ved en inkontinensoperasjon kan føre til cystitt plager
Pasienter kan få urgeinkontinens de novo eller økt urgeinkontinens etter en
inkontinensoperasjon11 (III)
Perforasjon av blæreveggen ved TVT operasjon. Dersom nålen trekkes ut av
blæren og settes inn på nytt utenom blæren vil såret gro

Forløp
Ved Burch kolposuspensjon ev. postoperativt blærekateter
Suprapubisk kateter (Cystofix) gir mulighet for enkel resturin bedømmelse

Kateteret kan fjernes når resturin er mindre enn 100 ml
Ved TVT operasjon er kateter unødvendig, kontroll av resturin dagen etter
operasjonen
Hiprex 1 tabl 2 ganger daglig kan muligens redusere cystitt hyppigheten
postoperativt
Ved resturin > 100 ml kan man dagen etter en TVT operasjon justere båndet ved å
tøye båndet med en Hegarstift i urethra
Ved resturin >100 ml anbefales selvkateterisering til resturin er mindre enn 100 ml.,
ev. Cystofix
Kontroll etter 6 måneder og 3 år
Sykmelding 1 til 2 ukers, ved tungt arbeid opp til 4 uker
Samleie tillates etter 4 uker

Prognose
80-90% av pasientene blir kontinente etter Burch19 (III) og TVT8,20 (IV, IV)
operasjon
Blandingsinkontinente pasienter som ble operert for stressinkontinens, ble kurert
for urgeinkontinens i 44%8 (IV)
Etter 5-10 år vil ca 70% av kvinnene være objektivt uten lekkasje23 (IV)

Pasientinformasjon
"Overaktiv blære og inkontinens" utgitt av Pfizer a/s
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Vulvavestibulitt
Bakgrunn
Kroniske smertetilstander i vulva
Terminologien er bestemt av International Society for the Study of Vulvovaginal
Disease, ISSVD1 (IV). ICD-10 er ikke oppdatert
Vulvodyni er et samlingsbegrep for kroniske vulvasmerter av brennende og
sviende karakter
Kvinnene bør evalueres for hud/slimhinne lidelser, genitale infeksjoner og seksuell
dysfunksjon2,3 (IV, IV)

ICD-10
N76.3 Subakutt og kronisk vulvitt
N90.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i ytre kvinnelige kjønnsorgan og
perineum
M79.2 Uspesifisert nevralgi og nevritt

Definisjon
Friedrichs kriterier4 (IV)
Klinisk smertesyndrom av minst 6 mnd. varighet
Smertene er begrenset til vestibulum
Uttalt smerte ved berøring, ytre dyspareuni (penetrasjonssmerte)
Varierende grad av erythem i bakre vestibulum

Forekomst
Noen få prevalens studier finnes
I Sverige antas 5% av kvinner mellom 20-29 år lide av dette syndromet5 (III)

24% av kvinner henvist til en norsk vulva klinikk har vestibulitt6 (III)

Etiologi
Årsaksforholdene er lite kjent
Hovedsaklig hos nullipara, hvite, yngre kvinner under 30 år2,3 (III, III)
Primær vestibulitt dvs. ved første forsøk på coitus er svært sjelden. Smertefri
penetrasjon har tidligere vært mulig2,3 (III, III)
Økt forekomst av nerveendinger overfladisk i vestibulum (nevrogen
inflammasjon)7,8 (II, II)

Risikofaktorer
Økt risiko hos kvinner med tidlig P-pille start og langvarig bruk9 (III)
Behandling for residiverende candida infeksjoner, residiverende BV plager
Overbehandling med reseptfrie lokale antimykotika, gjentatte
antibiotikabehandlinger10,11 (III, IV)
Seksuell dysfunksjon med manglende lubrikasjon og vaginisme
Uforsiktig behandling av kondylom i vestibulum f.eks. podofyllin penslinger,
laserkirurgi og kryobehandling2,3 (IV, IV)

Diagnostikk
Anamnese
Vulvasmerter > 6 mnd., kun ved berøring og penetrasjon

Provokasjonstest
Uttalt ømhet ved trykk med vattpinne mot basis av hymenalringen
Ev. erythem i bakre vestibulum
Ikke smerte ved palpasjon av bekkenbunnen

Differensialdiagnoser
Residiverende candida infeksjon
Ikke allergisk kontakteksem
Seksuell dysfunksjon, partiell vaginisme

Ventetidsgaranti
Ingen

Behandling
Generelle tiltak
Seponer alle typer lokal behandling
Behandle samtidig eksisterende genital infeksjon etter nøye diagnostikk
Seponer p-piller
Unngå irritanter, slik som deodorant, såpe
Avstå fra coitus
Daglig forsiktig oljemassasje av vestibulum

Medikamentell behandling
Trisykliske antidepressiva kan forsøkes for å heve smerteterskelen12 (IV)
Sarotex 10 mg økende med 10 mg/uke til maks 75 mg
Vedlikeholdsbehandling i 2 mnd
Seponeres ved manglende effekt

Kirurgi

Kirurgi
Vestibulektomi13,14 (III, II), bør være siste utvei

Oppfølging
Det er viktig å følge disse pasientene over tid
Bør informeres om at tilstanden har multifaktoriell genese

Komplikasjoner
Sekundær vaginisme
Depresjon
Samlivsbrudd

Forløp
Ikke kjent fullstendig
Best prognose ved de lette tilfeller hvor plagene oftest forsvinner helt etter noen år

Prognose
Vanligvis en langvarig lidelse, men går gradvis over
Kirurgi har relativ god effekt i begynnelsen, men reduseres over tid
Vaginal fødsel kan bedre tilstanden2 (IV)

Råd
Lokal kortison virker ikke
Henvises gynekolog eller lege spesielt interessert i vulvalidelser

Pasientinformasjon
Både muntlig og skriftlig informasjon bør gis
Web sider av varierende kvalitet finnes på nettet:
http://www.kanalen.org/vestibulit (se: "Westrøms testamente")
http://www.olafia.no/ (se underlivsplager)
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Vulvodyni
Bakgrunn
Kroniske smertetilstander i vulva
Terminologien er bestemt av International Society for the Study of Vulvovaginal
Disease, ISSVD1 (IV). ICD-10 er ikke oppdatert
Vulvodyni er et samlingsbegrep for kroniske vulvasmerter av brennende og
sviende karakter
Kvinnene bør evalueres for hud/slimhinne lidelser, genitale infeksjoner og seksuell
dysfunksjon2,3 (IV, IV)

ICD-10
N76.3 Subakutt og kronisk vulvitt
N90.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i ytre kvinnelige kjønnsorgan og
perineum
M79.2 Uspesifisert nevralgi og nevritt

Aktuelle tilstander
Vulvavestibulitt
Essensiell vulvodyni
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Vulvo-vaginal soppinfeksjon
Bakgrunn
ICD-10
B37.3 Candida infeksjon i ytre kjønnsorgan og skjede

Forekomst
De fleste kvinner (75%) plages en eller flere ganger i livet1 (III)
Residiverende infeksjon (> 4 episoder per år) finnes hos noen få prosent
Soppen trives ved varierende pH, spesielt lav, og mye glykogen

Etiologi
Agens: Hyppigst Candida albicans (normalflora)
Ca 20% av kvinner i fertil alder er kolonisert, 50% av de gravide1 (III)
Ikke seksuelt overført

Risikofaktorer
Graviditet
Antibiotikabehandling
Diabetes
Immunsvikt1 (III)

Diagnostikk
Klinikk2,3 (IV, IV)
Akutt infeksjon kjennetegnes ved kløe, svie, utvendig dyspareuni, dysuri
Tegn er "cottage cheese"- utflod, injiserte slimhinner
Ikke gravide kvinner med residiverende infeksjon er plaget av svie, dysparuni,
hudsprekker og tynn, blank vulvaslimhinne

Påvisningsmetoder4 (IV)
Direkte mikroskopi av våtpreparat, tilsatt NaCl eller KOH: Knappdannende
blastosporer, hyfer
Dyrkning: Kun ved negativ mikroskopi og ved hyppige residiv

Differensialdiagnoser
Eksem
Herpes
HPV

Behandling

Kun ved symptomer. Kolonisering behandles ikke2,5(IV, IV)
Asymptomatisk partner skal ikke behandles

Akutt vulvo-vaginitt
Systembehandling (peroral) anbefales ikke
Umiddelbar lindring med genitianaviolett (0,25%)
Lokal intravag. behandling med imidazolpreparater (Canesten®, Daktar®,
Pevaryl®)
Depot prep. bedrer "compliance"
Pasienten skal være symptomfri innen 4 dager5 (IV)
Behandling skal ikke gjentas

Residiverende candidainfeksjon
Stort behandlingsproblem1,5,6 (IV, IV, Ib)
Diagnosen bør sikres ved dyrkning
Fluconazol (Diflucan®) 150 mg peroralt
Langtidsbehandling: Diflucan® 150 mg hver 14. dag i 3-6 måneder
Imidazolvagitorier før og etter menstruasjon, gjentatte kurer
Kløestillende hydroxizin (Atarax®) 10 mg x 3, ev. Syrtex®/ Clarityn®
Hvis partner har plager (balanit): Ev. lokalt Imidazol® med hydrocortison
(Daktacort®)

Råd
Vær obs på at kvinner overbehandler seg selv7 (III)
Oljepreparat lokalt i vulva
Ingen dokumentert effekt av lactobakterier i form av yoghurt eller frysetørkede
bakterier. Virkning av kostforandring er heller ikke dokumentert5 (IV)
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