Veileder i generell gynekologi 2009

Innledning
Kvalitetsutvalget i NGF har i sine retningslinjer for de tre veilederne vedtatt hovedrevisjon hvert fjerde år. Fortløpende revisjon skal
foretas ved eventuelle behov meldt fra et av NGFs medlemmer, fra kapittelredaktøren eller fra Kvalitetsutvalget.
Hovedredaktør for denne tredje og kun elektroniske utgaven av Veileder i generell gynekologi ble foreslått og oppnevnt fra årsskiftet
2006/7, og første planleggingsmøtet med medredaktører og leder for Kvalitetsutvalget var i januar 2007. På forespørsel fra
redaksjonen til bl.a. kapittelredaktører, Kvalitetsutvalget og uformelt i miljøene er det ikke fremkommet ønsker om endring av kapitler
eller forslag til nye sådanne. Heller ikke vi i redaksjonen har sett behov for å ta inn nye fagtema i denne utgaven.
Fordi siste revisjon ble utgitt i 2004 var vårt ønske å utgi ny versjon høsten 2008. Tidspunktet ble noe forsinket grunnet flere sent
innkomne kapitler og fordi nettredaksjonen i Legeforeningen ønsker en mest mulig samlet og samtidig utgivelse. Av de 41 kapitlene
mangler fortsatt fire. Disse vil bli forsøkt satt inn så snart de foreligger og er revidert.
Arbeidet med veilederne er et ulønnet dugnadsarbeid. Fordi kapitlenes form og struktur er gitt, må nye kapittelredaktør ta utgangspunkt
i den allerede eksisterende tekst og vurdere behovet for faglige endringer og oppdateringer. Det er den til enhver tid oppførte
kapittelredaktør som formelt står for det faglige innhold og denne rekrutterer også sine medredaktører.
I arbeidet med revisjon av kapitlene har vi lagt vekt på et innbyrdes harmoniserende oppsett, heri inkludert språk og terminologi. En
veileder skal først og fremst tjene som en rask sjekkliste for legen i en travel hverdag. Vi har derfor kuttet noe i mer lærebokpreget
tekst. Blant annet for et ens oppsett, og for å unngå ytterligere forsinkelser, er litteraturlistene ført alfabetisk.
Helsedirektoratet utga i mars 2009 Prioriteringsveileder for Kvinnesykdommer. Vi henviser til denne når det gjelder vurderinger og
prioriteringer knyttet til flere av kapitlene.
Vi retter en stor takk til avgåtte kapittelredaktører for viktig, god og uegennyttig innsats:
Per Olav Dale
Ole Erik Iversen
Fridtjof Jerve
Sissel Moe Lichtenberg
Ottar Lunde (døde i 2008)
Bjarne Løkvik
Berit Schei
Turid Skjelstad Bakkevoll ved Kvinneklinikken, UNN, har hjulpet oss både i det administrative arbeidet, ved å gi kapitlene en
gjennomarbeidet og konsekvent layout og i kvalitetssikring av de oppgitte lenker. Noen litteraturhenvisninger har det ikke vært mulig å
hyperkoble. Fordi hun har deltatt i arbeidet med Veilederen i Obstetrikk er nå disse langt på vei også innbyrdes harmonisert. Språklig
har vi lagt til grunn Tidsskriftes ordliste og B. Lindskog, Gyldendals store medisinske ordbok, 2003.
Arbeidet med NGFs veiledere er en kontinuerlig prosess som til enhver tid bør være à jour og speile den faglige utvikling. Til hjelp i
dette arbeidet ønsker vi tilbakemeldinger, eventuelle rettinger og forslag til mulige nye fagtema.
Tromsø, Bergen, Lørenskog, mai 2009
Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no
Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no
Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no

© Norsk gynekologisk forening 2009
Jan Martin Maltau
Hovedredaktør

jan.maltau.@unn.no
Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no
Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no

Akutt bekkeninfeksjon (PID) og chlamydiainfeksjon - Omhandler ikke aktinomycesinfeksjon
Babil Stray-Pedersen
Vasilis Sitras

ICD 10
N70.0 Akutt salpingitt og ooforitt (inkl pyosalpinx og tuboovariell abscess)
A56.0 Chlamydiainfeksjon i nedre urogenitalsystem
A56.1 Chlamydiainfeksjon i bekkenorgan
Generelt
Akutt bekkeninfeksjon er oftest forårsaket av en oppadstigende infeksjon fra endocervix. Kan forårsake endometritt, salpingitt, parametritt, ooforitt,
tuboovariell abscess, bekkenperitonitt og perihepatitt
Sjelden under graviditet
P-piller synes å beskytte mot PID

Etiologi
Chlamydia (30-40 %)
Mycoplasma (0-10 %)
Anaerober, spesielt BV-mikrober
Gonoré (meget sjelden)
Ofte udiagnostisert agens, blandingsinfeksjon

Risikofaktorer
Hyppig partnerskifte, ny partner (siste tre mnd)
Alder (75 % under 25 år – sjelden før menarche, etter menopause og ved graviditet)
Brutt cervixbarriere (abort, abrasio, hysteroskopi, (IUD første uke etter innsetting))
Tidligere STI

Diagnostikk
Klinikk
Underlivssmerter bilateralt er hovedsymptom, men PID kan være asymptomatisk
Smerter under høyre kostalbue kan tyde på perihepatitt (Fitz-Hugh-Curtis-syndrom)
Utflod, purulent, ofte blodtilblandet. Rustrød fluor er patognomonisk
Intermenstruell vaginalblødning ved endometritt
Postkoital sporblødning ved cervicitt
Ruggeømhet av uterus
Feber (20 -50% har temp over 38°C)
Fravær av purulent cervixsekret har negativ prediktiv verdi på 95%

Laboratorieundersøkelser
Forhøyet CRP og leukocytter
Mikrobiologiske prøver fra cervix og ved laparoskopi
Blodkultur x 2 ved mistanke om abscess. Liberal prøvetaking!
Urin-stix og -hCG (for å utelukke ektopiske svangerskap)

Andre undersøkelser
Vaginal ultralyd og MR/CT ved mistanke om pyosalpinx eller abscess
Laparoskopi gir størst diagnostisk sikkerhet, kan være negativ i tidlig fase

Differensialdiagnoser
Ekstrauterin graviditet
Akutt appendisitt (”høyresidig salpingitt” krever laparoskopisk verifisering, hvis ikke appendektomert)
UVI/pyelonefritt
Ovarial cyste med torsjon, ruptur eller blødning
Endometriose

Behandling
Vurder fjerning av IUD
Gratis antibiotikabehandling ved PID eller mistenkt PID. ”Blå resept”, Smittevernloven § 4
Sengeleie i akutt fase
Intravenøs væske ved alvorlig infeksjon

Ukomplisert chlamydiainfeksjon
Azitromycin 1 g p.o engangsdose eller doxycyklin 100 mg x 2 p.o i 7 dager
Husk partnerbehandling!

Salpingitt
Ambulant
Doxycyklin 100 mg x 2 p.o I 14 dager + metronidazol 500 mg x 2 p.o i 7 dager (evidensnivå A) eller ofloxacin 400 mg x 2 p.o i 14 dager +
metronidazol 500 mg x 2 p.o i 7 dager (evidensnivå A)
Kontroll 4 dager og 4 uker

I sykehus
Intravenøs behandling bør kontinueres i 24 timer etter klinisk bedring
Doxycyklin 100 mg x 2 i.v eller ofloxacin 400 mg x 2 i.v + metronidazol 1,5 g x 1 i.v første dag (siden 1g x 1). Deretter per oral behandling som
ovenfor
Samlet behandlingstid 14 dager

Pyosalpinx eller abscess
Initialt antibiotika i.v. ampicillin 2 g x 3-4 (ved penicillinallergi erstattes med klindamycin) + gentamycin 4,5-6 mg/kg/døgn i 1 dose
(serumkonsentrasjonsmåling etter 48-72 timer, deretter 2 ganger i uke) + metronidazol 1,5 g x 1 første døgn (senere 1 g x 1)
Kirurgi ved utilfredsstillende antibiotikarespons - vektlegg alder og fertilitetsønske

Prognose
Fertilitetsprognose avhenger av alvorlighetsgrad og eventuelt tidligere PID, trolig ikke vesentlig nedsatt ved førstegangs PID, tidlig behandling og rask
klinisk respons. Risiko for redusert fertilitet ca. dobles ved hver påfølgende PID
Absolutt risiko for ektopisk graviditet er lav, ca 1%
Kroniske underlivssmerter, av varierende grad, hos ca. en tredel etter PID

Litteratur
European guideline for the management of pelvic inflammatory disease, 2006
Norsk Gynekologisk Forening
Antibiotikaveileder UNN
Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. Gyldendal akademisk, 2008
Royal College Obstetrics Gynecology. Greentop Guideline No 2, 2008
© Norsk gynekologisk forening 2009
Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no
Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no
Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no

Amenoré – primær
Tom Gunnar Tanbo
Bjørg Ladehaug
Thomas Åbyholm
Brit Nyland
Gudrun Kvile
Mette Haase Moen

ICD-10
N91.0 Primær amenoré
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 kjønnskarakteristika

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

Etiologi
Hypogonadotrop hypogonadisme (III, III)
Fysiologisk sen menarke, ca 10 % (III, III)
Anoreksi
Trening
Kallmanns syndrom (manglende GnRH-produksjon)
Hypofysetumores
Kraniofaryngeom
Prolaktinom
Andre benigne og maligne

Gonadesvikt
Hypergonadotrop hypogonadisme (III, III)
Gonadedysgenesi
mest vanlig: Turners syndrom med forekomst 1 per 2.000 jenter (IIa)

Utviklingsavvik
Normogonadotrop (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 jenter (IV)

Hymen imperforatus
forekomst 1-2 % av primær amenoré (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 inndeling (IV))
Høyde og vekt
Turner-stigmata (IIA)
Kjønnsbehåring (aksille og pubes)
Gynekologisk undersøkelse
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 laboratorieanalyser
Østradiol, FSH, LH, PRL og TSH

Behovsprøvede laboratorieanalyser
Testosteron
Karyotype
ANA Antistoffer mot
binyrebark
thyreoglobulin
mikrosomalt thyreoideaantigen

Andre behovsprøvede undersøkelser
Ultralyd (evt. perinealt, rektalt eller abdominalt)
MR/CT hypofyse
Rtg. columna
Rtg. urografi
Laparoskopi evt. med ovarialbiopsi (sjelden indisert)
Synsfeltundersøkelse
Skjelettalder bestemt ved røntgenundersøkelse av hånd
Menarke ventes normalt ved skjelettalder på 13-14½ år

Differensialdiagnoser
Graviditet

Behandling
Jenter med begynnende pubertetsutvikling (forsinket pubertet)
Berolige
Avvente
Evt. 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 syndrom (IIa)
Starte tidlig med veksthormon (i førskolealder). Behandling ledes av barneendokrinolog
Lavdose østrogen (f.eks. 0,5 mg østradiol) gis fra ca 12 år (tidligst), evt. 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 evt. 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) (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 ”Genitale misdannelser”)

Franks 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 osteoporose
Dysgerminomutvikling i 46 XY-gonader
Turner syndrom har økt forekomst av (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

Litteratur
Bjøro K. Congenital anomalies of the uterus and the vagina. Lobo Grafisk, Oslo, 1995.
Emans SJ, Laufer MR, Goldstein DP. Pediatric and adolescent gynecology. Lippincot-Raven, Philadelphia 1997.
Hagenfeldt K, Lundström-Lindstedt V, Ruusuvaara L. Blödningsrubbningar. I: Ungdomsgynekologi. Svensk förening för obstetrik och
gynekologi. Arbets og referensgrupp Rapport nr 40, 1999.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001180.htm#top
Marshall WA, Tanner JM. Variations in patterns of pubertal changes in girls. Arch Dis Child 1969; 44: 291-303.
Munoz MT, Argente J. Anorexia nervosa in female adolescents: endocrine and bone mineral. Eur J Endocrinol 2002; 147: 275-86.
Reindollar RH, Byrd JR, McDonough PG. Delayed sexual development: a study of 252 patients. Am J Obstet Gynecol 1981; 140
:371-80.
Saenger P, Albertsson Wikland K, Conway GS, Davenport M, Gravholt CH, Hintz R, Hovatta O et al. Recommendations for the
diagnosis and mangement of Turner syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 3061-9.
Troche V, Hernandez E. Neoplasia arising in dysgenetic gonads. Obstet Gynecol Surv 1986; 41: 74-9.
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Descensus urogenitalis
Ellen Borstad
Kari Western
Mariann Eidet

ICD-10
N81 Fremfall av kvinnelige kjønnsorganer (vanlige medisinske termer eller forklaringer i parentes)
N81.0 Urethrocele (descens av urethra)
- N81.1 Cystocele
- N81.2 Ufullstendig uterovaginalt fremfall (descens/prolaps av uterus (evt. vaginaltopp), inkomplett)
- N81.3 Fullstendig uterovaginalt fremfall (totalprolaps av uterus eller vaultprolaps)
- N81.4 Uspesifisert uterovaginalt fremfall (descens/prolaps av uterus (evt. vaginaltopp), uspesifisert)
- N81.5 Vaginalt enterocele
- N81.6 Rectocele
- N81.8 Annet spesifisert fremfall av kvinnelige kjønnsorganer (genitalt descens/prolaps (f.eks. defekt perineum eller elongatio cervicis
(hypertrofi))
N81.9 Uspesifiser fremfall av kvinnelige kjønnsorganer (genitalt descens/prolaps, uspesifisert)
Ved uterusprolaps, anvendes ikke tilleggsnummer når cysto-, recto- og 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 hymenalringen (annerledes på engelsk)

Forekomst
1-2 % (III)
2 per 1000 per år trenger kirurgisk behandling (III)
10-25 % av innleggelsene i gynekologiske avdelinger

Etiologi
Klare etiologiske faktorer mangler
Multifaktoriell
Genetiske faktorer som affiserer bindevev kan predisponere (III)

Risikofaktorer (III)
Multiparitet
Alder
Østrogenmangel
Overvekt
Tungt fysisk arbeid
Obstipasjon
Kronisk hoste
Bekkenkirurgi

Diagnostikk
Anamnese
Spesifikt på mekaniske plager, vannlatingsplager, avføringsplager og seksuell aktivitet
Øtrogenbruk bør dokumenteres

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

Preoperativt
Resturin
Undersøkelse på tømningsvansker

Provokasjonstest
Undersøkelse på stressinkontinens

Reposisjonstest
Undersøkelse på latent stressinkontinens
Reponere descenset (manuelt, ringpessar, spekulum) uten å komprimere uretra - be pasienten hoste

Uretratrykkprofil
Bør ideelt sett utføres hvis pasienten trenger en inkontinensoperasjon også
Påvisning av svært lavt lukketrykk (< 20 cm H2O) kan være avgjørende for valg av inkontinensoperasjon og forventet resultat

Typer descens
Cystocele
Fremreveggs prolaps

Descens av urethra
Fremreveggs prolaps

Rectocele
Bakreveggs prolaps

Enterocele
Bakreveggs prolaps

Descens/prolaps av uterus
Midtkompartment prolaps

Elongatio colli uteri
Midtkompartment prolaps

Descens/prolaps av vaginaltoppen
Midtkompartment prolaps

Gradering - Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q)
Grad I
Dypeste punkt av descenset innenfor hymenalplan ved press

Grad II
Ved hymenalplan ved press

Grad III
Utenfor hymenalplan ved press

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

I tillegg kan det være nyttig å angi den mest prominerende del i cm, i forhold til hymenalplanet

Differensialdiagnoser
Store vaginalcyster
Urethradivertikler
Tumores i vagina

Behandling
Generelt
Kun de med plager bør vurderes

Postmenopausale bør ha lokalt østrogen for alltid
Østrogen kan forsøkes for å utsette kirurgi ved Grad I descens (økt tykkelse av vaginalvegg er dokumentert, ingen sikker klinisk effekt (Ib)
Postpartum descens
Bør behandles konservativt, går oftest spontant tilbake
Om nødvendig brukes pessar
Lokalt østrogen kan være nyttig ved postpartum amenoré
Operasjon sjelden nødvendig, det bør gå minst ett år postpartum, risiko dyspareuni og stressinkontinens

Pessar
Ringpessar vanligst brukt
Spesialpessarer kan prøves ved vanskelige prolapser når operasjon er kontraindisert eller i påvente av operasjon.
Kontrolleres individuelt
Ved blødning eller fluor bør pasienten undersøkes
Ved decubitus (virkelig erosjon av slimhinnen) kan sårene pensles (Albotyl®, Negatol®). Pasienten bør være uten ring et par uker under intensivert
østrogenbehandling. Økt risiko for synekier i denne situasjonen
Ved store problemer kan intensivert østrogenbehandling gjennomføres uten at ringen fjernes
Tilbakevendende decubitus, kirurgi bør vurderes (III)

Kirurgi
Generelt
Individualisere inngrepet for å gjenopprette normal anatomi
Kan være kryssende interesser, metoder med minst risiko for residiv versus metoder som best ivaretar normal funksjon i de nedre urinveier og normal
seksualfunksjon
Ofte kombinasjonsdefekter, gjør at ulike metoder må benyttes. Det viktigste er å få vaginaltoppen opp og inn i bekkenet og fiksere den. Det vil oftest
strekke både fremre og bakre vegg til riktig posisjon

Operasjonsmetoder
Genitaldefektene repareres etter prinsipper presisert og utdypet under de ulike prosedyrer som følger det Kliniske prosedyrekodeverk fra 2008 (NCMP
og NCSP)
LEF 00 Fremre kolporafi
reparasjon av fremreveggs prolaps (cystocele). Bør om mulig kombineres med cardinalligamentplastikk som forankres til den rafede fascien og cervix’ forflate. Oftest naturlig å amputere cervix.
Forankring av vaginaltoppen vil strekke fremre vegg innover i bekkenet. Kolpoperineoplastikk (= perineorafi) gir god støtte for fremre vegg. Ikke nødvendig med tilleggskoder

LEF 03 Bakre kolporafi
reparasjon bakreveggs prolaps (rectocele). Kombineres oftest med kolpoperineoplastikk eller levatorsuturer

LEF 10 Kolpoperineoplastikk
reparasjon vid introitus eller støtte for andre vaginalplastikker. Kodeverket kombinerer eksisjon av cervix med denne prosedyre, noe som sjelden kombineres. Eventuell cervixamputasjon bør kodes
i tillegg, foreslår LEF 96

LEF 13 Kolpoperineoplastikk og vaginal hysterektomi
hysterektomi for prolaps kombineres ofte med både fremre og bakre plastikk, bør kodes i tillegg. Hvis mulig behold uterus, kan redusere faren for residiv

LEF 20 Partiell kolpocleise
(fjerne bakre halvdel av vaginalrøret og bygge opp med levatorplastikk), liten risiko for residiv. Kan anvendes hos gamle kvinner som ikke vil ha coitus i fremtiden

LEF 23 Total Kolpocleise (LeForts operasjon)
benyttes hvis uterus er intakt, har samme indikasjon som over. Kraftig levator- plastikk er viktig.

LEF 40 Vaginal operasjon for enterocele
benyttes oftest sammen med andre vaginalplastikker. Hvis man er i tvil, bør man åpne fossa Douglasi og undersøke om det forligger enterocele. Oversett enterocele, hyppig årsak til residiv.

LEF 41 Laparoskopisk operasjon for enterocele
brukes når dette skal kombineres med andre laparoskopiske metoder

Forsterkende graft (syntetiske eller biologiske) kan vurderes ved residivoperasjoner. Komplikasjoner knyttet til bruk av graft gjør at det ved
primæroperasjoner må ansees eksperimentelt.
Ved descens og stress- eller latent stressinkontinens kan inkontinensoperasjon gjøres samtidig (IV), kan også gjøres senere. Stressinkontinens kan
forsvinne etter descensoperasjon

Oppfølging
Sykmelding
Vanlig ca. to uker ved lett arbeid, forlenges avhengig av arbeidsbelastning
Det finnes lite evidens for anbefalinger mht forholdsregler etter operasjonen

Det anbefales å registrere egne resultater mht
Subjektivt og anatomisk resultat
Postoperativ inkontinens
Blæretømningsvansker
Dyspareuni

Komplikasjoner
Relativt vanlige
Hematom (kan bli infiserte)
Blødning fra sårkanter
Infeksjon (flegmonøs, cellulitt)
Cystitt
Blæretømningsproblemer
Inkontinens
Ved graft, erosjon av vaginalvegg og erosjoner til indre organer

Sjeldne
Skade av ureteres
Fistler
Nerveskader

Prognose
Residiv 0-20 %, men også høyere (III)
Residivfrekvensen etter første gangs tretrinnsoperasjon < 5 %, hyppigst enterocele (III, IV)
Postoperativ stressinkontinens, ca 25 % hvis ingen tiltak gjøres (IV)
Forekomst av tømmingsvansker og dyspareuni er ukjent
Graft ment å redusere residivfrekvens

Pasientinformasjon
Informasjon om forventet resultat og mulig risiko
Vannlatingsproblemer, spesielt postoperativ stressinkontinens
Blæretømningsbesvær
Dyspareuni, spesielt ved bakre plastikk
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Dokumentasjonsnivå
Veilederen nytter følgende definisjoner av kvalitative krav til dokumentasjon etter nivå fra Ia til IV i henhold til tabellen og er angitt
direkte i teksten. Behandlingsanbefalingene bygger på dokumentasjonsnivå.

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 faglige autoriteter

Gradering av anbefaling av behandling
Gradering

Nivå av dokumentasjon

Anbefaling på basis

A. Sterk
anbefaling

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

Meget god dokumentasjon

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

Etter forslag fra USA Agency for Health care Policy and Research. Gjengitt i Statens Helsetilsyn: ”Retningslinjer for retningslinjer”
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Ektopisk graviditet
Rune Svenningsen
Anton Langebrekke

ICD-10
O00 Svangerskap utenfor livmoren
O08 Komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola

Definisjon
Svangerskap utenfor uterinhulen

Forekomst
1-2 % av alle graviditeter er ektopiske (1:60 i Norge) (IIb)
Hyppigst i tuben (97 %), kan også forekomme i cervix, ovariet eller andre steder i abdomen
Hyppighet avhenger av alder (III, III)

Risikofaktorer
Gjennomgått salpingitt
Tidligere infertilitet
Tidligere ektopisk graviditet og tubekirurgi
Prevensjonsvikt ved bruk av kobberspiral
Prevensjonsvikt ved sterilisering

Diagnostikk
Klinikk
Vanlige graviditetstegn
Metroragi
Smerte
Ev. blødningssjokk

Ultralyd
Evt. pseudoeggssekk
Væske ekstrauterint, tegn på hemoperitoneum
Levende foster kan iblant ses utenfor livmoren
Ikke synlig eggsekk og hCG > 2000 IE/l taler for ektopisk graviditet

Serum hCG
Langsom hCG-stigning (fordobles normalt på to dager) frem til 7. svangerskapsuke (1/3 har vil ha normal hCG-utvikling)

Laparoskopi
Obs! tidlig tubar graviditet kan overses

Abrasio
Histologi kan gi mistanke (IV)

Differensialdiagnoser
Intrauterin graviditet
Spontan abort
Corpus luteum med blødning
Salpingitt

Behandling
Konservativ
Ekspektans
Kan vurderes når pasienten er lite påvirket, uten tegn til intraabdominal blødning, lave og fallende hCG (< 200 IE/l)
Krever god seleksjon og hyppige kontroller (III, III)

Medikamentell behandling
Mifepriston (200 mg p.o.) kan vurderes før metotrexatbehandling (III, Ib)
Metotrexat (50 mg/m² IM, tilsvarer ca 1 mg/kg kroppsvekt) kan forsøkes ved upåvirket almentilstand, hCG < 3000-5000 IE/l og uten synlig embryonal
hjerteaktivitet (IIa). Kan også vurderes ved cervikal og tubehjørnegraviditet (uavhengig av hCG-verdier) (IIb, III)
Initial hCG-verdi viktigste prognostiske faktor for behandlingen
Har verdiene fra dag 4-7 ikke falt > 15 % fra utgangsverd vurder kirurgi eller ny metrotrexatdose
Deretter bør hCG-verdiene følges ukentlig til ikke gravid verdi. Bør falle minimum 15 % per uke
Single-dose metrotrexat har minimale bivirkninger (III, III)
Metrotrexat og senere fertilitet lite kjent (Ib, IIb, III)
Smerter er vanlig, hyppigst 3.-5. dag

Ny graviditet bør avventes i tre mnd

Kirurgi
Laparoskopisk
Salpingotomi eller salpingektomi avhengig av tubestatus og graviditetsønske (III)
Laparotomi
Ved ikke etablert laparoskopisk teknikk
Pasientens kliniske tilstand (BT fall, presjokk, intraabdominal blødning)

Rh-profylakse gis til Rh-negative kvinner

Oppfølging
Ved salpingotomi, ekspektativ behandling eller kjemoterapi – postoperativ hCG-kontroll (halveringstid ca 1,5 døgn)
Første prøve 1. postoperative dag, deretter ukentlig til ikke-gravid verdi (< 5 IE/l)
hCG-fall < 15 % av initial verdi etter en uke; vurder ytterligere en dose metrotrexat eller kirurgi

Komplikasjoner
Metrotrexatrelatert
Sjelden (kvalme, stomatitt, gastrointestinale bivirkninger, neutropeni, reversibel alopeci)

Behandlingsrelatert
Abdominal smerte hos 2/3

Tegn på behandlingssvikt eller tuberuptur
Betydelig økende abdominalsmerte, hemodynamisk ustabil, hCG-titer; avflating eller manglende fall etter 7 dager

Tubotomirelatert
Blødning eller persisterende trofoblastaktivitet (4-20 %) (III, III)

Er hCG-nedgangen ikke tilfredsstillende eller viser avflating/stigende verdier, kan metrotrexatbehandling være et alternativ (Ib, IIb, III)

Prognose
Fertilitet etter ektopisk graviditet avhenger av kontralaterale tubes funksjon
Ingen forskjell i fertilitetsresultater ved laparotomi eller laparoskopi
Salpingotomi gir høyere intrauterin- og ekstrauterin graviditetsfrekvens sammenlignet med salpingektomi (Ib, Ib, Ib, III, III, IIb)

Pasientinformasjon
Bilateral salpingektomi bør være diskutert med pasienten og må vurderes ut fra barneønske og mulighet for IVF
Sterilisering kan tilbys
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Endometriose – Adenomyose
Mette Haase Moen
Vasilis Sitras
Tom Tanbo
Anton Langebrekke

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), tilstand med endometrielignende vev utenfor uterus, fremkaller kronisk inflammatorisk reaksjon
Endometriomer er endometriosecyster
Adenomyose (intern endometriose), endometrium i myometriet
Ekstragenital endometriose, i abdomen, retroperitonealt, lunge, ledd osv.
American Fertility Society, skjema for klassifisering, grad 1-4 (minimal, mild, moderate, severe) (III)

Forekomst
Hos ca 20 %, asymptomatisk (IIb)
Ca 2 % vil få behandling (IIb)
Hos ca 25 % av de med underlivssmerter (IIb)

Hos ca 40 % av infertile (IIb)

Etiologi
Retrograd menstruasjon, metaplasi av vev som stammer fra det fetale cølomepitel, hematogen/lymfogen spredning
Lokale faktorer i bukhulen f.eks. makrofagfunksjon (IIb) og angiogenese (IIb) samt forhold ved endometriosevevet som tilstedeværelse av
hormonrereseptorer og aromataseaktivitet (IIb) har betydning

Risikofaktorer
Arv
Uterusanomali
Tidlig menarke
Rikelige menstruasjoner
Langvarig periode uten fødsel

Diagnostikk
Anamnese
Familiær forekomst
Symptomer
Smerter - sykliske, premenstruelle, dysmenoré, dyspareuni. Kroniske smerter er uvanlig
Tretthet, utmattelse
Infertilitet
Ekstragenital, lokale symptomer (tarm, avføring, urinveier, lunge)

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

Andre undersøkelser
Ultralyd og MR ved endometriomer (endometriosecyster)
MR for undersøkelse av rektovaginal endometriose
Kun laparoskopi eller laparotomi med biopsi sikrer diagnose
Endometriose kan være "usynlig" (IIa)

Adenomyosediagnose
Kun sikker diagnose etter hysterektomi eller evt. etter endometriereseksjon
Ultralyd og MR kan gi mistanke (IIa)

Differensialdiagnoser
Bekkeninfeksjon
Ovarialcancer
Bekhterev
Irritabel tarmsykdom
Interstitiell cystitt

Behandling
Ingen symptomer: Ingen behandling

Smerter
Laparoskopisk kirurgi med destruksjon av mest mulig av synlig endometriose med reseksjon/diatermi/laser og løsning av adherenser (Ib)
Alternativt hormonell behandling

Infertilitet, primært
Laparoskopisk kirurgi (Ib)
Assistert fertilisering
Hormonell behandling bedrer ikke fertiliteten (Ia)

Tumores
Endometriomer, laparoskopisk cystektomi fremfor åpning og koagulering av cysteveggen (Ib)
Bevar mest mulig ovarialvev ved barneønske
Ikke nødvendig å fjerne endometriosecyster før assistert fertilisering (IIb), av tekniske grunner kan det være hensiktsmessig for å unngå å punktere
endometriomet

Dyp endometriose (spesielt rektovaginal)

Infiltrerende endometriose som affiserer tarm og urinveier bør henvises til senter med spesialkompetense i laparoskopisk kirurgi med tverrfaglig team
(IV) (f.eks. Ullevål universitetssykehus

Ekstragenital
Stenose av tarm, reseksjon
Stenose av ureter, aktiv intervensjon med ureterolyse, evt. reimplantasjon
Pulmonal, hormonell behandling, sjelden kirurgi

Residiv
Gjentatt konservativt inngrep, evt. hormonell
Uterusekstirpasjon kombinert med bilateral ooforektomi (IV)

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

Gestagen-IUD (III)
GnRH-analoger (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

Ikke vist forskjeller i effekt ved ulike hormonelle behandlinger (Ia)

Adenomyose
Fordi diagnosen er vanskelig, ikke mulig å si noe sikkert om effekt av behandling
Hormonell behandling usikker
Endometrieablasjon kan gi symptombedring
Hysterektomi/amputasjon eneste sikre behandling

Oppfølging
Behandlingseffekt (amenoré, symptomer) vurderes etter to til tre mndr
Symptomer tross amenoré, revurder diagnosen
Ved effekt fortsettes behandlingen i ca seks mnd
Kan da seponere og observere eller fortsette behandlingen, evt. "addback" (Ia) i form av østrogen og gestagen (Activelle®, Kliogest®, eller Livial®)

Komplikasjoner
Spontan cysteruptur
Ekstragenital endometriose, striktur av ureter (hydronefrose) og tarm (ileus)
Endometriose i lunge kan gi "katamenial" (menstruasjonsrelatert) hemoptyse eller pneumothorax, oftest høyre side
Langvarig behandling med gestagener kan gi lipidendringer, GnRH-analoger disponerer for osteoporose
Kroniske smerter kan påvirke livskvalitet

Forløp
In vitro fertilisering viser samme suksessrate som "uforklarlig infertilitet" (IIa)
Stor residivtendens (> 50 %) både etter kirurgisk og hormonell behandling (III)
Graviditet og ammeamenoré kan utsette residiv (III)
Hormonsubstitusjon kan starte straks etter ooforektomi (III)
Kombinasjon av østrogen og gestagen kan gis etter hysterektomi for å hindre residiv og mulig malign omdanning av restendometriose. Spørsmålet ikke
avklart (IV)

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

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

Pasientinformasjon
Norsk Endometrioseforening: Postboks 1012, Lura, 4301 Sandnes
Foreningens hjemmeside: http://endonorge.org
Pasientbrosjyre på norsk utgis av Pfizer
Endometriosis association: http://www.endometriosisassn.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

Litteratur
Bahamondes L, Petta CA, Fernandes A, Monteiro I. Use of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in women with
endometriosis, chronic pelvic pain and dysmenorrhea. Contraception 2007; 75: S134-9.
Beretta P, Franchi M, Ghezzi F, Busacca M, Zupi E, Bolis P. Randomized clinical trial of two laparoscopic treatments of
endometriomas: cystectomy versus and coagulation. Fertil Steril 1998; 70: 1176-80.
Donnez J, Nisolle M, Gillerot S, Smets M, Bassil S, Casanas-Roux F. Rectovaginal septum adenomyotic nodules: a series of 500
cases. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104: 1014-8.
Halme J, Becker S, Haskill S. Altered maturation and function of peritoneal macrophages: possible role in pathogenesis of
endometriosis. Am J Obstet Gynecol 1987; 156: 783-9.
Healy DL, Rogers PA, Hii L, Wingfield M. Angiogenesis: a new theory for endometriosis. Hum Reprod Update 1998; 4: 736-40.
Hickman TN, Namnoum AB, Hinton EL, Zacur HA, Rock JA. Timing of estrogen replacement therapy following hysterectomy with
oophorectomy for endometriosis. Obstet Gynecol 1998; 91: 673-7.
Hughes E, Fedorkow D, Collins J, Vandekerckhove P. Ovulation suppression for endometriosis (Cochrane review). In: The Cochrane
Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software.
Kauppila A. Changing concepts of medical treatment of endometriosis. Acta Obstet Gynecol 1993; 72: 324-36.
Mahmood TA, Templeton AA. Prevalence and genesis of endometriosis. Hum Reprod 1991; 6: 544-9.
Marcoux S, Maheux R, Berube S. Laparoscopic surgery in infertile women with minimal or mild endometriosis. Canadian Collaborative
Group on Endometriosis. N Engl J Med 1997; 337: 217-22.
Miller JD, Shaw RW, Casper RF, Rock JA, Thomas EJ, Dmowski WP et al. Historical prospective cohort study of the recurrence of
pain after discontinuation of treatment with danazol or a gonadotropin-releasing hormone agonist. Fertil Steril 1998; 70: 293-6.
Moen MH, Schei B. Epidemiology of endometriosis in a Norwegian county. Acta Obstet Gynecol Scand 1997; 76: 559-62.
Moen MH. Is a long period without childbirth a risk factor for developing endometriosis? Hum Reprod 1991; 6: 1404-7.
Mol BW, Bayram N, Lijmer JG, Wiegerinck MA, Bongers MY, van der Veen F, Bossuyt PM. The performance of CA-125
measurement in the detection of endometriosis: a meta-analysis. Fertil Steril 1998; 70: 1101-8.
Moore J, Kennedy S, Prentice A. Modern combined oral contraceptives for pain associated with endometriosis (Cochrane review). I:
The Cochrane Library, Issue 1. Oxford: Update Software, 2002.
Namnoum AB, Hickman TN, Goodman SB, Gehlbach DL, Rock JA. Incidence of symptom recurrence after hysterectomy for
endometriosis. Fertil Steril 1995; 64: 898-902.
Nisolle M, Paindaveine B, Bourdon A, Berliere M, Casanas-Roux F, Donnez J.Histologic study of peritoneal endometriosis in infertile
women. Fertil Steril 1990; 53: 984-8.
Prentice A, Daery AJ, Gold-beck-Wood S, Farquar C, Smith SK. Gonadotrophin-releasing hormone analogues for pain associated for
endometriosis (Cochrane review). I: The Cochrane Library, Issue 2. Oxford: Update Software, 2002. Cochrane
Reinhold C, McCarthy S, Bret PM, Mehio A, Atri M, Zakarian R et al Diffuse adenomyosis: comparison of endovaginal US and MR
imaging with histopathologic. Radiology 1996; 199: 51-8.
Revised American Fertility Society classification of endometriosis. Fertil Steril 1985; 43: 351-2.
Soliman NF, Hillard TC. Hormone replacement therapy in women with past history of endometriosis. Climacteric 2006; 9: 325-35.
Suganuma N, Wakahara Y, Ishida D, Asano M, Kitagawa T, Katsumata Y et al. Pretreatment for Ovarian Endometrial Cyst before in
vitro Fertilization. Gynecol Obstet Invest 2002; 54: 36-42.
Surrey ES. Add-back therapy and gonadotropin-releasing hormone agonists in the treatment of patients with endometriosis: can a
consensus be reached? Add-Back Consensus Working Group. Fertil Steril 1999; 71: 420-4.
Sutton CJ, Pooley AS, Ewen SP, Haines P. Follow-up report on a randomized controlled trial of laser laparoscopy in the treatment of
pelvic painassociated with minimal to moderate endometriosis. Fertil Steril 1997; 68: 1070-4.
Tanbo T, Omland A, Dale PO, Abyholm T. In vitro fertilization/embryo transfer in unexplained infertility and minimal peritoneal
endometriosis. Acta Obstet Gynecol Scand 1995; 74: 539-43.
Vercellini P, Cortesi I, Crosignani PG. Progestins for symptomatic endometriosis: A critical analysis of the evidence. Fertil Steril 1997;
68: 393-401.

Wheeler JM, Malinak LR. Recurrent endometriosis: Incidence, management, and prognosis. Am J Obstet Gynecol 1983; 146: 247-53.
Zeitoun KM, Bulun SE. Aromatase: a key molecule in the pathophysiology of endometriosis and a therapeutic target. Fertil Steril 1999;
72: 961-9.

Veiledere og viktige nettsider om endometriose
Danmark (2003) http://www.dsog.dk/hindsgavl/
Sverige (2008) ARG-rapport nr. 56. http://www.sfog.se/ARG+intressegrupper/arg-forord/Info56.pdf
ESHRE –European society for human reproduction and embryology (2007) http://guidelines.endometriosis.org (Årlig revisjon)
RCOG. Royal college of obstetricians and gynaecologists. Green-top guidelines (2006)
http://www.endometriosiszone.org/
© Norsk gynekologisk forening 2009
Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no
Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no
Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no

Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen
Unni Kirste
Annika Gross
Kapitlet omhandler et utvalg av misdannelser i ytre og indre genitalia. Vi kan møte problemet som pubertetsforstyrrelser, amenoré,
infertilitet, residiverende aborter, usikkert kjønn hos nyfødte og seksuelle problemer.
De fleste klassifiseres i ICD-10 under Q-kapitlet, men noen tilhører E-kapitlet, knyttet til defekt utvikling av de Müllerske ganger hos XXkvinner, ulike genetiske varianter, deriblant mosaikker med Y og O, anatomiske defekter, samt endokrine tilstander med virilisering.

Definisjon
Tilstandene kan inndeles på mange måter her følges to hovedkategorier
med normal kvinnelig genotype 46XX
med ulike kromosomale varianter – enten i kjønnskromosomer eller som autosomale genetiske defekter

Genitale misdannelser som skyldes utviklingsdefekter i de Müllerske (paramesonefriske) ganger
I 1988 utarbeidet American Fertility Society en klassifikasjon, som har ligget til grunn for flere senere modifikasjoner. Den mest
anvendte er Rocks.
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

Diagnostikk
Anamnese
Amenoré? Infertilitet? Dysmenoré eller uforklarte sykliske smerter hos unge med normal pubertetsutvikling uten menarke?
Kroppsundersøkelse med tanke på pubertetsutvikling
Karyotype ved primær amenoré
Gynekologisk undersøkelse, evt. i narkose
HSG, hysteroskopi, ultralyd og særlig MR inkludert urinveier og skjelett da det sees assosierte misdannelser i disse organsystemer, er viktige
hjelpemidler for eksakt diagnostikk og planlegging av kirurgi
God preoperativ diagnostikk viktig før behandling

Vaginalagenesi
Sammen med rudimentær eller manglende uterus er tilstanden kjent som Mayer-Rokitansky-Küster-Hausers syndrom (MRKH)

Insidens
Ukjent. Angitt hyppighet 1/4000 – 1/11.000

Klinikk
Kvinnelig fenotype og genotype, 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
Androgen insensivitet (46XY, karyotypen avgjør)
Hymen imperforatum

Konsekvenser
Primær amenoré
Samleievansker
Infertilitet

Behandling
Urinveiene må utredes før kirurgi
Vagina kan nydannes – konservativt (press) eller ved kirurgi
Kirurgi: Stump/skarp disseksjon med innleggelse av transplantat (McIndoe, Davydov, Kinderman). Vechiettis metode, traksjon laparoskopiske teknikker, traksjon
Dilatasjon: Dilatator (rekvireres kostnadsfritt på eget skjema (Amielle eneste godkjente) 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 viktig. Tidspunktet for ev. kirurgi og stabilt seksualliv viktig for godt resultat. De fleste kirurgiske
metoder forutsetter at piken kan og vil dilatere vagina postoperativt i mange år

Cervixagenesi eller -atresi
Horisontale vaginalsepta og delvis atresi
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 av vagina med åpent parti høyere opp. Lukkingen kan være så total at menstruasjonsblod samles ovenfor den, ser
man ”svulst” og dysmenoré
Urinveismisdannelser samtidig er sjeldent

Differensialdiagnostikk
Ved lav obstruksjon: Vaginalagenesi, hymen imperforatus. Dysmenoré av annen grunn

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

Utredning
Inspeksjon, ultralyd, MR, laparoskopi. Viktig og av og til vanskelig å skille hymen imperforatum og mer omfattende atresi pga konsekvenser for
behandling

Behandling
Operasjon, men kirurgi kan medføre arrdannelse og sekundære problemer og bør sentraliseres. Tapping for avlastning og så kontinuerlig gestagen
inntil pasienten er motivert for å diskutere/ være med på behandling

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

Klinikk
Svært mange diagnostiseres ikke, gir ikke problemer
Ved avløpshindring for menstruasjonsblod ved samtidig tverrdefekt i ett eller begge horn gir tilstanden ofte problemer kort etter menarke. Dysmenoré,
hematometra, evt. pyometra. Akutt abdomen. Graviditetsproblemer

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

Konsekvenser
Primært 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
Evt. fjerne det lille vedhenget rudimentært anlegg

Med tanke på smerter, fertilitet og seksuell funksjon
Endometriose
Seksuelle og sosiale vansker
Kvinnen vil som regel kunne få et normalt seksualliv men dyspareuni sees
Mulighet for graviditet avhenger av misdannelsen
Sentralisering til sykehus med spesiell kompetanse (regionalt) og mulighet for samarbeid med urolog, plastikkirurg og ev. psykolog.
Grundig informasjon om tilstanden og dens konsekvenser. Oppfølging etter behandlingen med samtaler
Netthenvisning for

MRKH-syndrom

Tilstandene er sjeldne, ingen prospektive, randomiserte studier
Misdannelsene publiseres som kasuistikker eller mindre kliniske serier
Behandlingsanbefalingene vil derfor være IV
Medfødt tilstand der man ser manglende utvikling og sammenvoksing i midtlinjen av urinblære, uretra, ytre kjønnsorganer, symfyse og bukvegg. Isolert epispadi der det bare er manglende utvikling og sammenvoksing av urinrør og ytre genitalia sees som en
variant
Totalt ca 1/30 – 50000 nyfødte. Mannlig overhyppighet 5:1
Ikke kjent genetisk årsak eller kjente risikofaktorer. Ikke vanlig med medfølgende anomalier, men kloakekstrofi som kan omfatte genitalia og urinveier forekommer

Barnet skal opereres innen 1-2 døgn med lukking av defekter. Behandling med langvarig oppfølging av tverrfaglig team er sentralisert til Rikshospitalet. Man oppnår sjelden kontinens og de fleste vil få en urostomi etter hvert. Penis forblir som regel redusert
i lengde, mange kvinner vil trenge vaginalplastikk
Gutter vil få en seksuell dysfunksjon, piker fungerer normalt hvis de blir godt ivaretatt, men får en kort, bred og flat vagina som kan gi retensjonsproblemer. Normal fertilitet hos kvinner. De kan føde normalt, men bør vurderes hos fast behandler. Tendens
til uterin descens
Finnes i flere grader med total og partiell testosteron insensivitet. 46XY normal. Den kromosomale defekt er autosomal. Også omtalt som testikulær feminisering i eldre litteratur
Gonader: Testikler som fungerer normalt, kan finnes intraabdominalt eller delvis descendert og kan oppfattes som lymfekjertel i labia majora. Kan være uplanlagt fjernet under brokkoperasjon som barn
Uterus, tuber, øvre vagina: I ren form mangler de fordi det ikke er insensivitet for Müller inhibiting factor. I kombinasjonstilstander og partielle tilfeller kan de allikevel foreligge.
Ytre genitalia: Vanligvis upåfallende, men vagina kun som en grube
Ytre kjennetegn: Feminin fenotype. Innkomplett pubertetsutvikling: Primær amenoré, manglende kjønnsbehåring. Tidlig gonadectomi og partielle tilstander kan gi ulike kliniske bilder
Alle intraabdominale gonader med en Y komponent har økt malignitetsrisiko og skal fjernes. Hvis diagnosen ikke stilles før etter pubertet vil disse kvinner kunne få en noe bedre spontan pubertet, men det er ikke tilstrekkelig begrunnelse for å utsette
operasjon der indikasjonen er kjent
Substitusjonsbehandling med østrogen etter gonadectomi. Mammae ønskes ofte økt – via implantater
Vagina kan med fordel forlenges konservativt ved dilatasjon, evt kirurgisk
Autosomal defekt, normal 46 XX (eller XY) som medfører enzymmangel i binyrebark helt fra tidlig fosterutvikling. Vanligste mangel er 21-hydroxylasemangel. Medfører innkomplett konvertering til kortisol og opphoping av prekursor med androgen virkning.
Dette gir virilisering av pikefosterets genitalia og ha antagelig også en effekt på fosterets hjerne
Enklest der barnet er en pike og genitalia er tydelig virilisert med klitoris hyperplasi og sammenvokste labia uten at hun oppfattes som gutt. Noen grad av hypospadi der uretra munner i ytre vagina eller man kan se en fellesgang vagina/uretra. Kan fremstå
som usikkert kjønn hos piker og passere uten mistanke hos et guttebarn. De salttapende former kan medføre binyrebark krise etter noen dager. Ved usikkert kjønn, 17 OH-progesteron og kromosomanalyse hos barnet. Foreldrene må
informeres og få adekvat veiledning
Midlere former kan presentere seg som tidlig eller sen pubertet eller subfertilitet
Kortison/aldosteron substitusjon er livsvarig og skal i oppveksten styres av barneendokrinolog ved regionalt senter med tverrfaglig team.
Mht genitalia: Vanlig med reseksjon av klitoris og liten vaginalplastikk i tidlig barnealder hos jenter (gutter trenger ikke behandling av genitalia). Operasjonstidspunkt er diskutert, ofte best kosmetisk resultat når kvinnen har østrogenpåvirkning på genitalia og
ut fra prinsippet om selvbestemmelse for alle pasienter, ofte problemer hos piker med uttalt virilisering. Fare for redusert følsomhet og seksuell dysfunksjon ved dårlig kirurgisk resultat. Gode resultater ser ut til å være oppnådd i Norge der inngrepene har
vært utført av noen få personer med god erfaring. Ofte behov for utvidet vaginal plastikk/dilatasjon for å oppnå en god seksuell funksjon
45X0, men finnes i mange mosaikkvarianter med ulik penetrans. Også med Y-komponent
Kort vekst, sen/manglende pubertet. Typisk: Nakkefold, lav hårlinje, skjoldformet thorax, hyperadduksjon av albue, kort 4.finger(metakarpen). Kan vise seg som sen eller manglende pubertet, infertilitet, infertilitet, tidlig menopause idet noen mosaikker kan
ha store islag av 46XX
Medfølgende tilstander/økt risiko for: Diabetes, hypothyreose/thyreoiditt, aortaaneurysme/klaffefeil, hypertensjon, hørselsreduksjon, katarakt
Diagnosen bør stilles i barnealder for å oppnå best mulig lengdevekst og pubertetsutvikling, følges opp a pediater gjennom pubertet, av allmennlege med gynekolog som konsulent senere. Ta vare på evt fertilitetspotensiale. Skal følges aktivt for å påvise og
behandle følgetilstander. Hormonell substitusjon etter behov
Det foreligger en rekke varianter av manglende samsvar mellom gonader, kromosomer og genitalia – kan være kjønnskromosom avvik med ulike mosaikker og blandingsformer med autosomale varianter, enzymmangeltilstander, insensitivitetstilstander m.m.
Kan presentere seg som usikkert kjønn ved fødsel, evt. Som pubertetsforstyrrelser. Kromosomanalyse og kartlegging av eksisterende genitalia
Ta vare på pasientens mulighet for seksuell utvikling og personlige autonomitet. La ikke ”underlivet bli offentlig eiendom”
Ta vare på de reproduktive muligheter som måtte finnes
Behandle pasient og pårørende med respekt – skjul din forskrekkelse når du blir tilkalt til et barn med usikkert kjønn eller oppdager noe uventet ved en konsultasjon for amenoré
Ha lav terskel for kromosomutredning ved usikkert kjønn og tilstander der genitale misdannelser sees eller mistenkes. Også ved bilateral testisretensjon. Husk genetisk veiledning av kompetente personer
Respekt for pasienten innebærer henvisning til kompetente kolleger. Rikshospitalet og Haukeland har tverrfaglige team med lang erfaring

Oppfølging
Komplikasjoner
Prognose
Råd
Pasientinformasjon
Dokumentasjon
Blæreextrofi/epispadi
Definisjon
Forekomst
Etiologi
Diagnostikk
Sees ved fødsel, kan være vanskelig å forstå hvis man ikke kjenner tilstanden. Oppfattes som usikkert kjønn. Det finnes brosjyrer
som forklarer tilstanden både for helsepersonell og foreldre
Behandling
Prognose
Kromosomale tilstander
Androgen insensivitet
Definisjon
Behandling

Adrenogenitalt syndrom (CAH)
Etiologi
Diagnose
Behandling
Turner syndrom
Etiologi
Diagnostikk
Behandling
Forstyrrelser i kjønnsutvikling
Definisjon
Diagnostikk
Behandling
Heterogen gruppe som må utredes og behandles av tverrfaglige spesialteam. Vanskelig til tider å vite hvilket kjønn som vil være det
riktige. Alle gonader med Y som ligger intraabdominalt skal fjernes for å unngå utvikling av dysgerminom/gonadoblastom. Plastisk
kirurgi for å understøtte valgt kjønn. Hormonsubstitusjon for pubertetsutvikling/fenotype forsterkning/velvære. Psykologisk støtte for
barn og familie
Råd for alle tilstandene
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Gynekologiske fistler
Torvid Kiserud
Jone Trovik
Mathias Onsrud

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), mellom tarm og genitalia (genitointestinale fistler) eller mellom vagina og hud
Urogenitale fistler finnes fra blære, uretra eller ureter til vagina, uterus eller tuber
Genitointestinale fistler finnes fra anus, rectum, colon eller tynntarm til vagina, uterus eller tuber
Vaginokutane fistler finnes mellom vagina og hud, oftest perineum

Forekomst
Gynekologiske fistler er sjeldne i Norge, hyppigere i land med utilstrekkelig utbygget svangerskaps- og fødselsomsorg (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
hysterektomi (III)
Etter strålebehandling for cervixcancer oppstår vesikovaginal fistel hos 0,6-2 %, rektovaginal fistel hos 0,8-3 % avhengig av sykdomsstadium (III)

Etiologi
Kongenitte tilstander
Obstetriske skader som totalruptur grad IV, obstruert fødsel eller instrumentell forløsning
Keisersnitt (særlig lavt lengdesnitt) og ruptur i keisersnittarr
Vaginal kirurgi som descensinngrep, vaginal hysterektomi eller inkontinensoperasjon
Abdominal bekkenkirurgi som rectum/sigmoideumreseksjon eller hysterektomi
Cancerinfiltrasjon som cancer cervicis, cancer recti eller metastaser
Stråleskade
Infeksjoner som urethradivertikkel, divertikulitt, Bartholinitt, aktinomykose, postoperative infeksjoner
Inflammatoriske tarmsykdommer som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt
Perianale abscesser og fistler
Traume

Risikofaktorer
De fleste postoperative fistler oppstår etter lesjoner ikke oppdaget under operasjonen (IV) Manglende oversikt, teknisk krevende inngrep og
utilstrekkelig kirurgisk teknikk er derfor risikofaktorer (III-IV)
Hysterektomerte, synes å ha større risiko for kolovaginal fistel ved divertikulitt og sigmoiditt (III)

Andre faktorer
Bekkeninfeksjon

Nedsatt allmenntilstand
Cancerinfiltrasjon
Stråleskader
Nedsatt immunforsvar (AIDS, immunosupressiv behandling)

Diagnostikk
Urogenitale fistler
Symptomer
Urinlekkasje fra skjeden, kontinuerlig eller intermitterende
Urethrovaginale fistler 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 kan gjenfinnes på en tørr tupfer i vagina
Undersøkelse i narkose ofte nyttig ved små fistler eller der en eller flere åpninger ikke er sikkert identifisert (cystoskopi nyttig i samme seanse)
Cystouretroskopi
Cystouretrografi
Urografi
MR kan være et godt supplement ved urogenitale fistler
Ultralyd

Gastrointestinale fistler
Avføring gjennom skjeden eller avføringsrester i skjedeåpningen, illeluktende fluor og evt. vaginitt
GU vil oftest avdekke fistelåpningen og tillate sondering
Blåfargeinjeksjon i fistelgangen vil gi 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

Behandling
Urogenitale fistler
Tilstanden er sjelden og risiko for residiv er høy (III-IV). Kontakt derfor lege med spesialkompetanse som bør få ansvaret for behandlingen
Straksoperasjon
Ved skadetidspunktet og de nærmeste seks 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, minimum syv 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 korreksjon (III-IV)
Østrogen (lokalt eller per os) er indisert for å sikre optimale slimhinneforhold i vagina og urinveier

Sekundær operativ behandling
Indisert om fistelen ikke lukkets ved konservativ behandling (7.-12. uke)
Antibiotikaprofylakse ved operasjonen, ingen effekt (Ib)
Kateter i 10-14 dager etter operasjonen
Observeres 1 døgn uten kateter, cystoskopi og vaginalinspeksjon før hjemreise
Kontroll etter tre måneder for å fange opp restplager

Gastrointestinale fistler
Lesjoner oppdaget på skadetidspunktet bør stelles med innen seks timer
De som på forhånd har hatt tarmtømningsregime og som får peroperativ antibiotika-profylakse (f.eks. doksycyklin og metronidazol) har best resultat
(III-IV)
Forsøk på plastikk i de følgende dagene etter at fistelen oppstod gir trolig høy risiko for residivfistel (kanskje 20 %) (III)

Muligheten for operativ helbredelse øker betraktelig ved å vente minimum syv uker, helst 12 uker
Muligheten for helbredelse reduseres om første operasjon er mislykket
Fistler på basis av kroniske inflammatoriske tilstander spesielt vanskelige, krever oftest langvarig avlastning
Fistler ved Crohns sykdom kan reduseres og eventuelt lukkes medikamentelt. Behandlingen er ofte også gunstig for operativt resultat
Fistler ved Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt profiterer sannsynligvis på tverrfaglig tilnærming med henblikk på behandlingsstrategi, medikamenter og
optimal tid for inngrep
Kolostomi kan synes drastisk, men uomgjengelig for store fistler med mye avføring gjennom vagina, residivfistler og kompliserte fistler som involverer
større deler av septum rectovaginale (III-IV)
Ved kolostomibehandling vil noen lukkes uten fistelplastikk
Det kan være en vanskelig avveining å avgjøre om en mindre fistel trenger kolostomi for å bli vellykket behandlet
Lave og overfladiske fistlene er 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

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, spesiell forsiktighet utvises ved biopsi
Ved aktiv cancersykdom blir forventet levetid og pasientens øvrige tilstand avgjørende for om en fistel skal opereres
Forventes en levetid på over en til to måneder, bør det ved enterovaginal fistel overveies avlastende tarminngrep

Urogenitale fistler uten canserinfiltrasjon eller bestråling bør kunne vurderes lukket
Suprapubiskateter kan med fordel anvendes ved urininkontinens som følge av canserinfiltrasjon i blærebunn/uretraområdet
Rektovaginal fistel, som følge av strålebehandling, uten resttumor og god prognose kan overveies lukket kirurgisk. Spontan lukning av stråleindusert rektovaginal fistel etter avlastende
tarminngrep alene, skjer knapt

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

Ureterovaginal fistel kan behandles med reimplantasjon av ureter i blæren, evt. med interposisjon av tynntarm eller appendiks (urologer ved DNR har
kompetanse)
Utvikling av fistel etter vellykket strålebehandling kan være tegn på residiv (III). Residiv må utelukkes før operativt inngrep overveies

Oppfølging
Urogenitale fistler
Tre måneder etter avsluttet operativ behandling, 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 tre 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 (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 påvises tre måneder etter behandling
Behandlingens varighet (inntil år) avhenger av type fistel og den valgt behandling

Prognose
Urogenitale fistler, uten forverrende grunnlidelse, bør kunne helbredes i første forsøk i 80-95 % av tilfellene (III), residivfistlene har dårligere prognose
Genitointestinale fistler uten forverrende grunnlidelse, ca 20 % residiv ved tidlig operasjon. Operasjon på residiv har høyere tilbakefallstall (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 gi store
utslag

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. Sykepleier med
spesialkompetanse kan være til god hjelp

Vurdering av dokumentasjon
All behandling bygger på pasientregister og ekspertuttalelser (III-IV), unntatt manglende effekt av antibiotikaprofylakse ved urogenitale fistler (Ib)
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Habituell abort (Recurrent pregnancy loss, RPL)
Anne Flem Jacobsen,
Anne Marte Valset Vaarlund
Knut Kierulf
Nicolai Holst

ICD-10
N96 Habituell abort (ikke 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
0,5 - 1% blant gravide
Omtrent 2/3 har hatt første trimesteraborter, 1/3 andre trimesteraborter

Etiologi
Årsaksforhold omdiskutert
Hos ca halvparten påvises ingen "sikker" årsak
Følgende faktorer er årsak til eller har assosiasjon med habituell abort, ingen 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: Müllerske defekter (septum, andre uterine misdannelser), synekier, submukøse myomer og endometriepolypper (1.8-33.6 %)
Cervixinsufficiens (1-2%)
Immunologiske: autoimmune, f.eks. antifosfolipidsyndrom (5-15%)
Hormonelle, f.eks. dårlig regulert diabetes mellitus eller thyreoidealidelse

Risikofaktorer
Økende alder (> 40 år: 35% risiko for abort)
Økende antall aborter
Røyking

Diagnostikk
Etiologisk faktor hos paret kan maksimalt påvises hos 30-40 %
Undersøkelser
Generell og gynekologisk/obstetrisk anamnese: Tidligere svangerskap, tidspunkt for spontanabort, klinisk-/biokjemisk graviditet
Karyotyping av paret (IV)
Cytogenetisk testing av abortmateriale i utvalgte tilfeller. Det er en viktig prognostisk faktor for utfall av nytt svangerskap. Ikke tradisjon for dette i Norge, konferer med genetiske
laboratorium (IV)
Vaginal ultralydundersøkelse av uterus og ovarier, evt ultralydmålinger av cervikalkanalen
Blodprøver av kvinnen: cardiolipin antistoff og lupus antikoagulant (I). For å diagnostisere antifosfolipid antistoffsyndrom (APLA) skal pasienten ha to positive prøver (enten cardiolipin
antistoff eller lupus antikoagulant eller begge) med seks ukers mellomrom i tillegg til habituell abort (eller arteriell eller venøs trombose)
Andre trombofilier: Faktor V Leiden, protrombin genmutasjon, protein S, C eller antitrombin mangel har en mulig assosiasjon med habituell abort, men der foreligger ingen god
dokumentasjon for profylaktisk behandling per i dag. Pasienter med økt risiko for venøs trombose bør testes
Saltvanninstillering for å vurdere uterinkaviteten, evt. hysteroskopi
Andre immunologiske undersøkelser har liten praktisk betydning. HLA-typing og antipaternelle antistoffer anbefales ikke (Ia)
Rutinescreening av okkult diabetes (glukosetoleranse test) eller thyroideasykdom (TSH, FT4 eller TPO) anbefales ikke (III). Etablert sykdom bør imidlertid være godt regulert

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

Kirurgi
Hysteroskopisk septumreseksjon (III). Kan vurderes

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

Hormonell
Progesteron eller hCG, ikke dokumentert effekt, anbefales ikke med mindre det inngår i en kontrollert studie (Ib)

Antikoagulasjon
Antifosfolipid antistoffsyndrom (APLA)
Lavdose acetylsalicylsyre (ASA) og ufraksjonert heparin (UH) hele svangerskapet har dokumentert effekt. (Ia) Kombinasjon av ASA 75 mg og LMVH (Fragmin® 5000 IE x 1 eller
Klexane® 40 mg x 1 daglig) er ikke dokumentert. De antas at LMWH gir tilsvarende effekt som UH og har mindre bivirkninger og således bør foretrekkes
Behandling med kortikosteroider, ikke dokumentert effekt ved APLA (Ib)

Andre trombofilier
Faktor V Leiden, protrombin genmutasjon, protein C, S eller antitrombinmangel. Foreløpig ingen dokumentasjon på antikoagulasjonsbehandling til denne gruppen med mindre de har
risiko for venøs trombose i tillegg

Annen behandling

Immuniseringsbehandling med gammaglobulin, blodtransfusjon, leukocytt- eller lymfocyttinjeksjoner frarådes (Ia)

Annet
Fordi psykogene faktorer/placeboeffekter kan være av betydning bør det legges vekt på et godt lege-pasientforhold (III)
Hyppige svangerskapskontroller
Liberal med ultralydundersøkelse til "abortfaren" er over (III)
Vanlig daglig aktivitet kan anbefales. Nytte av sykmelding ikke dokumentert

Oppfølging
Individuell

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

Råd
Ikke utredning før tre kliniske spontanaborter

Søkeord
Recurrent/repeated miscarriage/early pregnancy loss
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Hirsutisme og androgenisering
Jan Mellembakken
Vasilis Sitras

ICD-10
L 68 Hypertrikose
- L 68.0 Hirsutisme
- E 28.1 Androgenoverskudd
E 25 Androgenitale forstyrrelser
- E 25.0 Medfødte adrenogenitale forstyrrelser i tilknytning til enzymmangel
- E 25.8 Andre spesifiserte adrenogenitale forstyrrelser
Innledning
Hår på hodet øyevipper og øyebryn er ikke androgenavhengige
Androgener vil andre steder starte vekst av hår, øke diameter, pigmentering og veksthastighet
Østrogener hemmer start av vekst, pigmentering og øker SHBG-produksjonen
Progesteroner (noen) hemmer androgen produksjon i binyrene, andre er nøytrale, mens noen virker androgent
Hår som er etablert forsvinner ikke selv om androgennivået senkes
I puerperiet synkroniseres hvilefase i mange hårfolikkler, telogen effluvium (TE) og dermed diffust håravfall. Restitueres innen ett år post partum. Også
stress og andre hormonelle forandringer kan gi TE

Tre typer hår
1. Lanugohår, i fosterlivet, hos voksne ved alvorlig anorexia nervosa og malignitet
2. Vellus hår, tynne, myke, lyse, oftest < 2mm lange, ikke forbundet med fettkjertler, dekker hele kroppen, bortsett fra lepper, håndflater og fotsålene
3. Terminal hår, lange, tykke, stive og pigmenterte. De finnes på hodet, i ansiktet, under armene og i pubesregionen. Hos menn også på trunkus og
ekstremiteter

Definisjoner
Hirsutisme
Maskulin utbredelse av terminal hår

Hypertrikose
Økt vekst av vellus hår hvor som helst på kroppen, ikke androgent betinget

Gradering
Ferriman-Gallwey score i ni områder, totalt 0 til 36 poeng. Verdi ≥ 6 indikerer objektiv hirsutisme hos Vest-europeere
Androgen indeks, testosteron (T) x 10: SHBG. Verdi > 0,6 er hyperandrogenemi. Hirsutisme uten hyperandrogenemi og omvendt kan forekomme
Akne skyldes at androgener også stimulerer til økt sebumproduksjon samt plugger utførselsgangen. At noen utvikler mest hirsutisme, noen mest akne,
skyldes ulik grad av omdannelse av T til DHT i talgkjertel og hårfolikkel

Etiologi
Kan være genetisk betinget
Oftest uttrykk for androgent overskudd og/eller økt sensitivitet for androgener. Lav SHBG
Ovarier
PCOS er hyppigste årsak
Androgenproduserende tumor

Binyrer
NCAH (non-classical congenital adrenal hyperplasi = adrenogenitalt syndrom) hos 2 % av pasienter med hirsutisme.

Hypofyse. Hyperprolaktinemi
Medikamenter med androgen effekt eller androgene bivirkninger
anabole steroider, kortikosteroider, fenytoin, levonorgestrel, metoklorpromamid, metyldopa, minoxidil, norgestrel

Diagnostikk
Anamnese
Når kom symptomene
Fra pubertet/tidlig voksen – PCOS el. NCAH?
Etter overvekt – insulinresistens
Kommet raskt (siste år) – tumor? CT binyrer, ultralyd ovarier

Medikamenter
Slektninger
Etnisitet

Undersøkelse
Ferriman-Gallwey score. BMI. BT. GU, clitorishypertrofi (økt hvis > 5x5 mm), vaginal ultralyd
Glukosebelastning. Insulin må også måles ved 0 og 120 minutter
Hormonanalyser; testostreron, SHBG, 17-OH-progesteron, androstendion, DHEA, TSH, FT4, prolaktin. Tas om morgenen på dag 1-3 i syklus. Hvis > 3 mnd mellom menstruasjon, tas
prøvene om morgenen en tilfeldig dag

For Cushing: Mål fritt kortisol i urin ved to anledninger eller i total døgnurin

Behandling ved barneønske
Se ”Polycystisk ovariesyndrom”

Behandling uten barneønske
Yasminelle/Yasmin eller Diane p-piller både ved PCOS og NCAH. Øker SHBG, senker T. Hindrer nydannelse av hår. Generelt vil 1/3 etter seks mnd få
avtagende vekst hastighet av eksisterende hår som også blir litt lysere og mykere. Best effekt hos slanke. Etter seponering øker hårveksten i løpet av
seks mnd.
Spironolakton 100 mg x 1 hemmer androgen reseptor binding og testosteron produksjonen. Kan brukes istedenfor eller som potensering til p-piller.
Best effekt hos slanke. Overvektige kan få 100 mg x 2 første seks mnd. Bør IKKE bli gravid
Finasterid 5 mg x 1. Kan gi mindre ansikts og kroppsbehåring og økt hodehårvekst. Må IKKE bli gravid, guttefostre kan bli pseudohermafroditter
Flutamid, antiandrogen, bør ikke brukes, kan gi fatal leversvikt
Medikamentell behandling opptil seks mnd før elektrolyse eller laser behandling og deretter permanent, gunstig for å optimalisere effekten
Laser. 3-4 behandlinger i løpet av ett år med diode eller alexandritelaser, ikke dokumentert for andre lasertyper. 30-50 % hårreduksjon i opptil seks
mnd. Deretter en til to vedlikeholdsbehandlinger i mange år. Ingen refusjon. Det hender et trygdekontor gir støtte når det dokumenteres at det er
samfunnsøkonomisk forsvarlig
Elektrolyse: Like effektiv som laser i øvede hender. Krever gjentatte behandlinger første år, deretter en til to årlige vedlikehold behandling i flere år. Kan
kun brukes i et avgrenset område. Gi erklæring på at behandling er fysisk og psykisk nødvendig. Sendes NAV før behandling. 90 % av utgiftene utover
frikort refunderes
Vektreduksjon

Tumor
Testostreon > 7 nmol/l kan indikere tumor, men også svær PCOS med uttalt insulinresistens
DHEAS > 32 μmol/l kan indikere tumor, og at den sitter i binyrene. Vurder CT ved høy testosteronverdi eller mye hår
Rask utvikling av hirsutisme kan indikere tumor. Men tumores som produserer moderate mengder androgener gir langsomt hirsutisme
Androgenproduserende tumor er til stede hos 1 av 500 pasienter med hirsutisme hvorav > 50 % er maligne

Oppfølging
Ved andre lidelser enn PCOS, insulinresistens og NCAH, henvis til endokrinolog.
Diane kontrolleres etter effekt og som p-piller

Komplikasjoner
Elektrolyse og laser kan gi brannskade og arrdannelse i uøvede hender. Laser gir forbigående hypo- eller hyperpigmentering hos 15 %

Forløp
Generelt vil hår som er kommet, forbli selv om hormonnivået senkes/normaliseres
Ved svært høye verdier og hårveksten ikke vart for lenge, kan betydelig hår tap forventes ved korrigering av hormonnivået

Råd
PCOS og NCAH er klinisk helt like. Hvis morgenprøve, dag 1-3, av 17-OH-progesteron > 5,5 nmol/l, må det gjøres Synachtentest for å skille
dagnosene. Ved NCAH skal ovarier ikke drilles. Synacthen® (ACTH) fås på registreringsfritak. Barbering, napping, tråd, voks og andre former for hår
fjerning øker ikke hårveksten. Ingen behandling fjerner hår permanent.

Emneord
Hirsutisme
NCAH
Adrenogenitalt syndrom
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Infertilitet
Vidar v. Düring
Martha Agnes Hentemann

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
- N98.3 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, uten tidligere graviditeter
Sekundær, med tidligere graviditeter

Forekomst
Prevalens10-15 % (III, III)
Andelen som forblir barnløse ca 5 % (III)

Etiologi
I Norge finnes årsaken: hos kvinnen ca 30 % hos mannen ca 30 % hos begge ca 30 %, hos ca 10 % ingen årsak

Kvinnen
Ovulasjonsforstyrrelser, tubarfaktor, endometriose, cervixfaktor, myoma uteri, seksuelle problemer, genetiske årsaker, andre årsaker, uforklarlig

Mannen
Nedsatt sædkvalitet (evt. azoospermi), ejakulasjonssvikt, seksuelle problemer, genetiske årsaker

Risikofaktorer
Genitale infeksjoner, spesielt Chlamydia hos kvinnen (III)
Alder hos kvinnen
Hos kvinnen avtar fertiliteten med alderen, etter 38-40-års alder er sannsynligheten for graviditet spontant (III) eller etter behandling vesentlig redusert (III)

Vekt hos kvinnen
Økt andel med ovulasjonssvikt både hos tynne og overvektige (III)
PCOS med overvekt responderer dårligere på stimulering ved assistert fertilisering (III)

Røyking
Assosiasjon, røyking og kvinnelig infertilitet

Arvelig disposisjon
Endometriose og PCOS, trolig arvelig komponent (III, III)
Mannlig infertilitet knyttet til flere genetiske forandringer (III)

Miljø- og yrkesrelaterte faktorer, få klare assosiasjoner (III)

Diagnostikk
Paret
Anamnese
Hvor lenge ubeskyttet samliv
Hvor ofte samleie
Seksuelle problemer
Psykososiale problemer
Egnethet som fremtidige foreldre

Kvinnen
Anamnese
Graviditeter, i tidligere og aktuelle parforhold
Menstruasjoner

Klinisk undersøkelse
Høyde/vekt (BMI)
Behåring
Gynekologisk undersøkelse
Cytologi og mikrobiologi, på indikasjon

Tilleggsundersøkelser
Hormonell utredning
Prøver syklusdag 3 (±1), angis ved henvisning
Regelmessig menstruasjon (26-34 dager): FSH, LH, østradiol
Oligo- eller amenoré: prøver uavhengig av syklusdag: FSH, LH, østradiol, TSH, prolaktin, testosteron, androstendion, SHBG, 17-OH-progesteron, fastende glukose og C-peptid

Ovulasjonspåvisning
Temperaturkurve, god indikasjon på ovulasjon
Lutealfaseverdi progesteron >10 IU/l
Måling av LH-surge i urin; kan være nyttig for mer nøyaktig fastsettelse av ovulasjonstidspunkt (III)

Klomifentest
Formål, vurdering av ovariekapasitet til follikkelproduksjon
Indikasjon: alder hos kvinnen ³ 35 år, tidligere ovarialkirurgi, ovariell endometriose, uforklarlig infertilitet
FSH, østradiol syklusdag 2-3 og 9-11. Klomifen 100 mg tabl. i fem dager fra syklusdag 5-9
FSH-verdier > 10 IU/l gir indikasjon på nedsatt ovarialkapasitet og redusert sannsynlighet for spontan graviditet og graviditet etter behandling (III)

Andre undersøkelser
Transvaginal ultralydundersøkelse, endometrium, myometrium, ovarier og uterine misdannelser
Hysteroskopi
Ved mistanke om intrauterine forandringer

Laparoskopi med pertubasjon
Vurderes i lys av behandlingsalternativer og kvinnens alder og infertilitetsvarighet. Nødvendig ved ønske om nøyaktig diagnostikk av eventuelle tubarforandringer, ikke ved klar
sædfaktor (III)

Røntgen hysterosalpingografi
hvis ønskelig å diagnostisere tubepassasje eller anomalier

Kontrast ultralyd
Indikasjon, diagnostisering tubepassasje

Mannen
Anamnese
Graviditeter, i tidligere og aktuelle parforhold
Sædprøve
Nedsatt sædkvalitet - minst to prøver! Ikke enighet om grenseverdier

Klinisk undersøkelse
Normale sædprøver; undersøkelse ikke nødvendig (III)
Genitalia eksterna: testikler (størrelse, tumores), epididymis, funikkel (varicocele). Palpasjon av prostatavesikula seminalis (tumores, prostatavesikulitt)

Hormonundersøkelse
Ved gjentatte sædprøver med azoospermi eller spermiekonsentrasjon < 1 mill/ml: FSH, LH, prolaktin, testosteron og SHBG, TSH, T4

Kromosomprøve
Ved azoospermi, eller spermiekonsentrasjon < 1 mill/ml

Differensialdiagnoser
Oppmerksomhet på underliggende sykdommer, f.eks. hypothyreose og diabetes type 2

Råd
Tilstreb kort ventetid for første 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
Tilbud om assistert befruktning også ved private klinikker i Norge

Behandling
Generelt
Legg tidlig en behandlingsplan. Gi realistisk informasjon om prognosen
Tidsfaktoren er viktig
Kvinnens alder og varighet av infertiliteten er vesentlige prognostiske faktorer i bedømmelse av behandlingsstrategi (III, III)
Ofte riktig med rask henvisning til assistert befruktning

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

Folinsyre 0,4 mg daglig til kvinnen ved infertilitetsbehandling
Negativ Rubellaserologi, kvinnen vaksineres

Infertilitetsbehandling utenom assistert befruktning
Cervixfaktor
Sanering av infeksjoner

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

"Timing" av samleie
graviditet kan inntreffe etter samleie inntil seks dager før ovulasjon, høyeste sannsynlighet to dager før, og til og med ovulasjonsdagen (III)
ved samleie to til tre ganger i uken, ytterligere timing unødvendig

Ovulasjonsstimulering
Se ”Polycystisk ovariesyndrom”
Klomifen gir ovulasjon hos ca 80 % (Ia)
PCOS-pasienter som ikke ovulerer på klomifen; kombinere med metforminbehandling (Ib)
Klomifen gir økning i graviditeter også ved uforklarlig infertilitet (Ia), bør ikke brukes mer enn seks sykler

Kontrollert stimulering med gonadotropiner krever erfaring

Elektrokoagulering ved PCOS

Se ”Polycystisk ovariesyndrom”

Tubarkirurgi
Enkel fimbrieplastikk og adheranseløsninger; vurderes hos yngre med regelmessige menstruasjoner og normal sædkvalitet (III)
Refertilisering uten andre infertilitetsfaktorer gir gode resultater (III)
Saktosalpinges bør fjernes før assistert befruktning (Ia)

Myoma uteri
Intrakavitære- og submukøse myomer bør opereres (IIb, IIb, IIb)
Intramurale myomer som affiserer endometriet eller har en størrelse på over 5 cm bør opereres (IIb, IIb, IIb)

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

Assistert befruktning
Bioteknologiloven regulerer behandlingen
Behandlende lege vurderer om paret er psykososialt egnet som foreldre. Relevant informasjon formidles ved henvisning
Assistert befrukting omfattes også av ”Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev” (FOR 2008-03-

07 nr 222)
Paret undersøkes på hepatitt B og C, HIV, rubella hos kvinnen
Fra høyendemiske områder (Japan, Sør-Amerika, Karibia og Sentral-Afrika); HTLV1 og HTLV2

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

Intrauterin inseminering med donorsæd (IUI-D)
Indikasjon er azoospermi og alvorlig nedsatt sædkvalitet. HSG bør utføres før behandling
Etter flere forsøk uten graviditet anbefales laparoskopi
Bioteknologiloven foreslår at barnet skal få oppgitt sædgivers identitet ved 18 års alder

In Vitro Fertilisering (IVF)
Indikasjon, de fleste infertilitetsårsaker
Forutsetter egne oocytter
IVF med donerte spermier

Intra Cytoplasmatisk Sperm Injeksjon (ICSI)
Effektiv ved alvorlig nedsatt sædkvalitet
ICSI med donerte spermier
ICSI med spermier fra epididymis eller testikler

Behandlingstilbud ikke tilgjengelig i Norge
IVF med donor oocytter eller embryoer er foreløpig ikke tillatt i Norge

Oppfølging
Par som ikke får barn bør tilbys avsluttende samtale hvor en gjennomgår behandlingen og diskuterer alternative løsninger
Kvinner med PCOS, overvekt og insulin resistens informeres om risiko for utvikling av hypertensjon, kardiovaskular sykdom, diabetes type 2 og
endometriecancer (III)

Komplikasjoner
Ovariell hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
OHSS er en potensiell livstruende komplikasjon etter assistert befruktning
Ved alvorlig OHSS kan en finne forstørrede ovarier > 10 cm
Ascites, pleuravæske, perikardvæske
Hemokonsentrasjon, elektrolyttforstyrrelser
Leverfunksjonforstyrrelser
Nedsatt urinproduksjon
Respirasjonsproblemer

Trombosetendens

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

Behandling (IV)
Korrigere hemokonsentrasjonen
Krystalloider (f.eks. NaCl 1-2 l/døgn) og kolloider (Macrodex ½-1 l/døgn), (evt. albumin)
Tromboseprofylakse etter avdelingens retningslinjer
Ascitestapping. Tidlig og hyppig ascitestapping synes å gi raskere bedring
Pleuratapping kan i noen tilfeller være nødvendig

Oppfølging og kontroll (IV)
Drikke, diurese, vekt
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, sjelden
Kan skyldes lite patogene bakterier, symptomene kan derfor være beskjedne selv ved større abscesser

Blødninger
Behandlingstrengende blødning etter follikkelpunksjon svært sjelden

Risiko for utvikling av cancer etter assistert befruktning
Pasientene bør informere om at en mindre økning i risiko for kreft i genitalia ikke kan utelukkes (III, III, III). Veies mot at infertilitet synes å innebære en
økt risiko for ovarialcancer

Risiko vedrørende barn etter assistert befruktning
Antall av for tidlige fødsler og perinatal mortalitet er noe økt selv om man justerer for flerlinger, alder og paritet (III, III)
Flerlinger
Den økte andel flerlinger er alt overveiende årsak til den observerte økte mortalitet/morbiditet hos barn etter assistert fertilisering (III, III, III)
Årsak til at det tilstrebes å sette inn ett embryo

Misdannelser
IVF og ICSI; ingen indikasjon på økt hyppighet av alvorlige misdannelser (III, III). Økning i enkelte misdannelser kan ikke utelukkes

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

Pasientinformasjon
Informasjonsbrosjyrer
Flere bøker utgitt i Skandinavia og Norge om infertilitet (IV, IV). Foreningen for ufrivillig barnløse, medlemsblad (”Utspring”) fire ganger i året
Adopsjonsforeninger: Adopsjonsforum, Verdens Barn, InorAdopt
Internett, informasjon og samtalefora
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ICD-10
N95 Forstyrrelser i klimakterium og senere
N95.1 Tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause
N95.3 Tilstander i forbindelse med kunstig menopause
N95.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i klimakterium og senere
N95.9 Uspesifiserte forstyrrelser i klimakterium og senere

Definisjon
Klimakteriet = overgangsalder
Kan inndeles i fire faser
Premenopause - regelmessig menstruasjon med 3-5 ukers intervaller
Perimenopause - uregelmessig menstruasjon, med kortere eller lengre intervaller enn fra 3 til 5 uker
Menopause – tidspunkt for siste menstruasjon (amenoré - 12 måneder)
Postmenopause – tiden etter menopause

Forekomst
Menopause inntreffer i gjennomsnitt ved 52,9 år (± 2,1, range 40,3-58,7)
Uregelmessig menstruasjon er hyppigste symptom, opptil 10 % opplever fortsatt regelmessig menstruasjon frem til menopause. 10-25 % har
hetetokter premenopausalt
Ved menopause vil 80-85 % ha hetetokter, 30 % i uttalt grad. Forsvinner oftest i løpet av fem år, 10 % har hetetokter etter 10 år. Ikke holdepunkt for at
HT vil utsette klimakteriske plager
Terminologi vedrørende østrogenbehandling er uklar. Logisk - HRT (hormone replacement therapy) - behandling gitt ved unaturlig tidlig
overgangsalder og HT (hormone therapy) - behandling gitt for vanlige plager i overgangsalder

Etiologi
Redusert antall oocytter, fallende inhibin, forhøyet FSH og LH, nedsatt produksjon av progesteron og østrogen
Blødningsforstyrrelser
Hormonforstyrrelser med progesteronsvikt og relativ høy østrogen kan medføre metroragi

Hetetokter
Fall i østrogen

Risikofaktorer
Menopausealder
Genetisk

Røyking reduserer gjennomsnittsalder for menopause med ca 2 år
Medikamenter (cytostatika)
Hysterektomi, oophorektomi
Stråleterapi
Alkohol
Underernæring
Vegetarkost

Diagnostikk
Anamnesen viktigst
Hormonell utredning sjelden nødvendig, bare øyeblikksbilde
Klimakterium praecox (< 40 år) bør utredes spesielt med henblikk på annen endokrin svikt
Fall i inhibin A/B er tidligere indikatorer enn økende FSH

Differensialdiagnoser
Hyperthyreose
Hypothyreose
Carcinoid
Arytmier
Feokromocytom
Søvnproblemer av andre årsaker
Medikamentbivirkninger

Behandling
Alder, symptomer, menopausestatus og eget ønske avgjørende for valg

Indikasjoner
De viktigste er:
Hetetokter
Redusert livskvalitet
Blødningsforstyrrelser
Andre vegetative symptomer (svettebyger, søvnforstyrrelser o.l.)
Urogenitale symptomer
Primær profylakse (økt risiko for osteoporose) spesielt ved klimakterium praecox
Eget ønske – vurdere fordeler og ulemper

Gestagen
Ved metroragi kan gestagen gis syklisk i minimum 14 dager hver måned (MPA 5-10 mg dgl) uten samtidig østrogen fordi det kan forekomme perioder
med hyperøstrogenisme

Østrogen monoterapi
Primært for hysterektomerte som ikke trenger gestagen for endometriebeskyttelse
Ved innlagt gestagenspiral
Gis peroralt eller transdermalt

Østrogen med gestagentillegg syklisk/sekvensielt
Til pre- og perimenopausale. Gestagentillegget gis peroralt eller transdermalt i minimum 10 dager per måned
Medfører hos de fleste månedlige blødninger
Østrogen kontinuerlig med gestagentillegg i 14 dager, f.eks. hver tredje måned (langsyklus). Dokumentasjon av endometriebeskyttelse er begrenset.
Foreslått for å redusere brystvevets eksposisjon for gestagener

Kontinuerlig kombinert behandling
Tar sikte på langtidsbehandling uten blødninger
For å redusere initiale blødningsuregelmessigheter, bør ikke startes før ca 9-12 måneder postmenopausalt
Østrogen med kontinuerlig gestagentillegg intrauterint er lovende, men begrenset dokumentasjon
Alle former: Start med lavest mulig dose. Anbefalt startdose, 1 mg østradiol peroralt eventuelt 50µg transdermalt. Kombinasjonsplastre som bare finnes i denne styrken, kan halveres
så det tilføres 25 µg. Ved kontinuerlig kombinert behandling kan startdose være 0,5 mg østradiol peroralt

Tibolon
Syntetisk steroid, både østrogen, gestagen og androgen effekt
Effektivt ved klimakterielle besvær og som osteoporoseprofylakse
Liten stimulasjon av endometriet og derved mindre blødning
Start ca 9-12 måneder etter menopausen
Forsiktighet med hensyn til cancer mammae

Lokalbehandling
Lokale plager, fortrinnsvis lokal behandling
Østriol (vagitorium eller krem) eller østradiol (vaginaltablett eller -ring)
Østriol kan gis peroralt, bør neppe være førstevalg pga mulig endometriestimulering. Aktuelt ved vedvarende problemer med vaginal applikasjon

Kontraindikasjoner mot systemisk HT
Pågående, tidligere eller suspekt cancer mammae (familiær cancer mammae er ikke kontraindikasjon)
Kjente eller suspekte østrogensensitive maligne tilstander
Vaginalblødninger av ukjent årsak
Ubehandlet endometriehyperplasi
Tidligere tromboemboli
Tidligere eller aktiv angina eller hjerteinfarkt
Aktiv leversykdom
Porfyria cutanea tarda (absolutt kontraindikasjon)

Oppfølging
Generelt
WHI-studien testet verdien av HT som primærprofylakse, endret oppfatningen av antatt positiv nettoeffekt på sykdomsrisiko. Senere studier inklusive
metaanalyser, RCT-studier, og fra WHI-gruppen, viser at eventuelle positive eller negative effekter er avhengig av alder og tid etter menopause ved
start av behandling. HT gitt tidlig i menopause synes å ha positiv nettoeffekt, kan vedvare ved behandling over tid
Norske anbefalinger utarbeidet på bakgrunn av de HERS og WHI-studiene. International Menopause Society (IMS) har lagt til følgende (2008):
Ulik risikovurdering for yngre og eldre kvinner
Ingen restriksjoner på behandlingsvarighet
Start med laveste effektive dose, titrer opp ved behov

Compliance varierer med kvalitet på informasjon gitt ved første konsultasjonen

Spesielt
Gynekologisk undersøkelse anbefales før behandling
Lokal behandling kan være livslang, trenger ikke regelmessige kontroller
Det bør alltid være en klar indikasjon for start og videreføring av hormonbehandling. Mål - bedre livskvalitet
Oppfølging etter 3-4 måneder for eventuell justering av dose eller skifte preparat
Senere årlig oppfølging
Revurdering av ved reseptfornying

Senest etter tre til fem års behandling bør det være en grundigere gjennomgang. Ofte nødvendig å prøveseponere, eller redusere dosen for å vurdere
behovet. Seponering kan skje gradvis
Mammografi hvert annet år i henhold til screeningprogrammet og handlingsprogrammet til Norsk Bryst Cancer Gruppe

Spesielle forhold
Kirurgisk menopause
Ved salpingoooforektomi før menopause anbefales HRT frem til forventet menopausetidspunkt
Deretter vurdere behandling ut ifra kriterier som ved naturlig menopause

Behandling - lavest effektive dose
Etter ooforektomi
Kontinuerlig kombinasjonbehandling, eventuelt sekvensiell terapi

Etter ooforektomi og hysterektomi
Østradiol monoterapi

Unntak
Det diskuteres om hysterektomerte med tidligere endometriose skal ha kombinasjonsbehandling for å unngå residiv eller malign utvikling

Ved nedsatt libido kan tibolon forsøkes. Transdermal østrogen kan være gunstigere fordi det ikke i samme grad som peroral øker SHBG og derved
reduserer fritt testosteron. Effekten av testosteron diskuteres. Det finnes ikke testosteronpreparat for kvinner

Østrogen og kardiovaskulær sykdom
Hjerteinfarkt
Subgruppeanalyse (WHI) viste ikke signifikant reduksjon av risiko hos kvinner i 50-59 års alder i østrogen-alene-gruppen eller ved < 10 år siden
menopause i gruppen med kombinasjonsbehandling
Metanalyse (23 studier, >39000 deltagere) - signifikant reduksjon av koronarsykdom hos yngre < 10 år siden menopause ved HT-behandling
I overensstemmelse med observasjonsstudier som The Nurses Health Study, reanalyser viste relativ risiko 0,61 for koronarsykdom hos HT-brukere

Hjerneslag
Ulike resultater, men en av tre randomiserte studier viste økt risiko, WHI-studien viste øket risiko for non-fatale slag hos HT-brukere versus ikke-brukere
uansett alder. Ingen økning av fatale slag. The Nurses Health Study viste en liten, men signifikant økning av slag ved bruk av relativt høye hormondoser.
Ved bruk av lavdoseøstrogen var det ingen signifikant øket risiko for slag, mulig liten, ikke signifikant, reduksjon

Venetrombose
Flere studier viser økt risiko (relativ risiko 2-3), bekreftet i randomiserte studiene, men risikoen sannsynligvis økt bare første året. Gjelder spesielt ved
tilleggsrisiko som overvekt, genetisk predisposisjon, røykere og eldre. Enkelte studier antyder lavere risiko ved transdermalt østrogen enn ved peroral
behandling

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

Cancerrisiko
Endometriecancer
Østrogen monoterapi mer enn tre år øker risikoen (relativ risiko 2-3), kan vedvare i mer enn fem år etter seponering
Gestagentillegg nøytraliserer økningen, kontinuerlig gestagen reduserer

Cancer mammae
HT i 5-15 år, ca 30 % økt risiko, gjelder lokalisert og ikke metastasert cancer mammae
Økningen synes ikke å øke mortalitet, flere studier viser lavere dødelighet blant østrogenbrukere
HT synes å gi samme relative risiko hos de med familiær risiko. Endringen i absolutt risiko blir likevel større på grunn av høyere bakgrunnsrisiko
WHI-studien viste at det først var en signifikant økning etter fem år med østrogen/gestagen, men ingen øket risiko før etter 10 år med østrogenmonoterapi
Lokal behandling er ingen kontraindikasjon, bortsett fra ved nyoppdaget cancer mammae eller ved aromatasebehandling.

Kolorektal cancer
20-30 % redusert risiko (mer enn 30 studier) for diagnose og 10-20 % redusert risiko for dødelig sykdom, spesielt ved kombinasjonsbehandling

Ovarialcancer
Sprikende resultater, lett øket eller uendret risiko

Andre cancerformer
Ikke holdepunkt for endret risiko
HT reduserer total dødelighet hvor kvinnen er < 60 år, uendret dødelighet hos brukere > 60 år (én metaanlayse)

Osteoporose
Norske kvinner topper statistikken over osteoporosebetingete frakturer, insidensen økende. Ikke sikre kriterier for å identifisere de som har så høy risiko
at primærprofylakse bør startes
Mosjon reduserer ikke bentapet, men kan bedre balansen og derved beskytte mot traumer og brudd
1000 mg kalsium og 800 IE vitamin D daglig anbefales postmenopausale, basisbehandling hos eldre med påvist osteopeni eller osteoporose
Bisfosfonater førstevalg ved etablert osteoporose, SERM (raloxifen) eller østrogen andrevalget

Muskel- og leddsmerter
Diffuse muskel- og leddsmerter er vanlig. Det er denne type plager østasiatiske kvinner primært forbinder med overgangsalderen. Noen opplever
bedring av HT, men ingen effekt på reumatiske plager

Urogenitale symptomer
Det urogenitale østrogenmangelsyndrom omfatter atrofi av slimhinnene i vagina og uretra/blære, med ulik grad av vaginal tørrhet og kløe, dyspareuni og
utflod
Atrofien i uretra/blære kan være årsak til residiverende urinveisinfeksjoner, dysuri, eller urgency
Lokal østrogenbehandling - god effekt
Lokal østrogen kan forebygge urinveisinfeksjon
Ved ren stressinkontinens - tvilsom effekt

Hud
Tykkelsen på epidermis avhengig av østrogener, ved bortfall blir huden tørr, flasser lettere og mer rynkete
Relativ overvekt av androgener kan gi økt håravfall samtidig som hårveksten stimuleres andre steder, f.eks. på haken

Sentralnervesystemet
Østrogen aktiverer CNS, progesteron hemmer aktiviteten

Alzheimer/CNS
Effekter av HRT
Epidemiologiske og kliniske studier viser økt kognitiv funksjon ved Alzheimer, samt redusert risiko for å utvikle sykdommen (Leisure World Study)

Kontrollerte studier ikke vist samme positive effekt. Noen viser at tidligere og langvarig HT kan redusere risikoen, men ingen fordel med pågående behandling ved
behandlingsvarighet under 10 år
Usikkert mht. langtidseffekt
Mange spørsmål vedrørende østrogenbruk er uavklart

Psykologiske forhold
Ikke økt risiko for depressive lidelser
Faktorer som PMDD (premenstruell dysphoric disorder) og Menstrual Coping Style (håndtering av menstruasjon) ser ut til å predikere humørsvigninger
og redusert psykisk velvære i klimakteriet
Østrogen har effekt på adrenerge, serotonerge og dopaminerge systemer
Serotoninnivået økes til premenstruelle nivåer hos postmenopausale ved østrogen-behandling, derved økes psykisk velvære

Livskvalitet
Pga østrogenets positive effekt på hjerne, hjerte/kar, muskulatur, ledd, ben, slimhinner bedres ofte livskvalitet

Komplikasjoner
Se avsnittet om spesielle forhold

Vurdering av dokumentasjon
Effekt på typiske symptomer og blødningsforstyrrelser: God
Positiv effekt på surrogatparametre for kardiovaskulær sykdom og osteoporoserisiko: God
Sekundæreffekter (CVD, frakturer, cancer). Stort antall epidemiologiske studier med tydelige tendenser til effekt
Sekundærprofylakse ved koronarsykdom: Ingen effekt i en enkelt randomisert studie
Overbevisende gunstig effekt i minst fem ikke-randomiserte studier

Anbefalt litteratur
AACE: American Association of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines for Clinical Practice for the Diagnosis and Treatment of
Menopause. Endocrine Practice vol 12 No.3 May/June 2006 s315 – 337
IMS (International Menopause Society) http://www.imsociety.org
EMAS (European Menopause and Andropause Society)
http://www.emas-online.org/Pages/Home.aspx
Gompel A, Rozenberg S, Barlow DH; EMAS board members.The EMAS 2008 update on clinical recommendations on
postmenopausal hormone replacement therapy. Maturitas. 2008;61:227-32.
NAMS (North American Menopause Society) http://www.menopause.org

Oversikt over viktige studier
Collaborative groups on hormonal factors in breast cancer.
Reanalyse av 51 studier ang HRT og brystkreft.
Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer Breast cancer and hormone replacement therapy: collaborative reanalysis
of data from 51 epidemiological studies of 52,705 women with breast cancer and 108,411 women without breast cancer. Lancet.
1997;350:1047-59.
EVTET
Norsk randomisert studier ang residiv av trombose ved østrogenbehandling.
Høibraaten E, Qvigstad E, Arnesen H, Larsen S, Wickstrøm E, Sandset PM.
Increased risk of recurrent venous thromboembolism during hormone replacement therapy--results of the randomized, double-blind,
placebo-controlled estrogen in venous thromboembolism trial (EVTET). Thromb Haemost. 2000;84:961-7.

HABITS
Randomisert kontrollert flernasjonal studie ang. sikkerhet ved bruk av østrogen etter behandling for brystkreft.
Holmberg L, Iversen OE, Rudenstam CM, Hammar M et al. On behalf of the HABITS Study Group. Increased risk of recurrence after
hormone replacement therapy in breast cancer survivors. J Natl Cancer Inst 2008; 100:475-82. Epub 2008 Mar 25.
Holmberg L, Anderson H; HABITS steering and data monitoring committees HABITS (hormonal replacement therapy after breast
cancer--is it safe?), a randomised comparison: trial stopped. Lancet. 2004; 363:453-5.

HERS I og II

Randomisert, kontrollert studie ang østrogen som sekundærprofylakse for hjerte-kar sykdom. (HERS I etter 4,1 år og HERS II etter
6,8 år)
Hulley S, Grady D, Bush T, Furberg C, Herrington D, Riggs B, Vittinghoff E. Randomized trial of estrogen plus progestin for secondary prevention of
coronary heart disease in postmenopausal women. Heart and Estrogen/progestin Replacement Study (HERS) Research Group.JAMA. 1998;280:60513.
Grady D, Herrington D, Bittner V, Blumenthal R, Davidson M, Hlatky M, Hsia J, Hulley S, Herd A, Khan S, Newby LK, Waters D, Vittinghoff E, Wenger N;
HERS Research Group. Cardiovascular disease outcomes during 6.8 years of hormone therapy: Heart and Estrogen/progestin Replacement Study
follow-up (HERS II). JAMA. 2002; 288:49-57.

PEPI-trial
Randomisert, kontrollert studie ang. østrogen ±gestagen’s effekt på surrogat endepunkter for hjerte-karsykdom (primært) og
endometrium (sekundært)
The Writing Group for the PEPI Trial. Effects of estrogen or estrogen/progestin regimens on heart disease risk factors in
postmenopausal women. The Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions (PEPI) Trial..JAMA. 1995;273:199-208.
The Writing Group for the PEPI Trial. Effects of hormone replacement therapy on endometrial histology in postmenopausal women.
The Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions (PEPI) Trial. JAMA. 1996;275:370-5.

Women’s health initiative (WHI)
http://www.nhlbi.nih.gov/whi/
Omfattende prospektiv amerikansk prosjekt med flere delstudier angående postmenopausale kvinners helse, dels randomiserte, dels
observasjonelle. Mest kjent og diskutert er de randomiserte, kontrollerte studier ang. behandling med østrogen ± gestagen
Writing Group for the Women´s Health Initiative Investigators. Risks and Benefits of estrogen plus progestin in healthy
postmenopausal women. Principal results from the Women´s Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2002; 288: 321-33.
The Women´s Health Initiative Steering Commitee. Effects of Conjugated Equine Estrogen in Postmenopausal Women With
Hysterectomy. Jama 2004;291:1701-12

Million Women study
http://www.millionwomenstudy.org/introduction/
Engelsk observasjonsstudie om helseforhold hos kvinner over 50 år, med spesiell fokus på hormonbehandling.
Beral V; Million Women Study Collaborators.Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. Lancet.
2003; 362:419-27.
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Kroniske smertetilstander i vulva
Rolf Kirschner
Anne Lise Helgesen

ICD-10
N76.3 Subakutt og kronisk vulvitt
N94.9 Uspesifisert tilstand med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus. (N 94: smerter i ytre genitalia; brukes
for kroniske vulvasmerter)
N 94.4 Vaginisme
M79.2 Uspesifisert nevralgi og nevritt
Terminologi; International Society for the Study of Vulvovaginal Disease, ISSVD, 2003. ICD-10 er ikke oppdatert.

Klinisk inndeling
Vulvasmerter relatert til spesifikke tilstander
Infeksiøse (candida, herpes etc)
Inflammatoriske (lichen planus, immunobulløse etc)
Neoplastiske (Pagets sykdom, plateepitelcancer etc)
Nevrologiske (herpesnevralgi, nerverotskompresjon etc)

Vulvodyni
Generalisert
Provosert (seksuell, ikke-seksuell, eller begge)
Ikke-provosert
Blandet (provosert og ikke-provosert

Lokalisert (vestibulodyni, klitorodyni, hemivulvodyni etc):
Provosert (seksuell, ikke-seksuell, eller begge)
Ikke-provosert
Blandet (provosert og ikke-provosert)

Vulvodyni er et samlingsbegrep for kroniske vulvasmerter av brennende og sviende karakter
På grunn av komplekse og uspesifikke årsaker er det nødvendig med utfyllende anamneseopptak og både generell og spesifikk klinisk undersøkelse
Kvinnene bør evalueres for hud/slimhinnelidelser, genitale infeksjoner og seksuell dysfunksjon

Det bør være en tredje person til stede ved undersøkelsen, kan være rådgiver eller annen type terapeut i t tverrfaglig behandlingsteam.
Bruk god tid. Tilsvarende også for behandlings- og oppfølgingskonsultasjoner.

Generalisert ikke-provosert vulvodyni (essensiell vulvodyni)
Definisjon
Kroniske smerter i vulva ofte av meget langvarig natur

Forekomst
Hyppigst hos middelaldrende. Prevalens ukjent

Etiologi
For en stor del ukjent
Hyperestesi i pudendalnervene 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 underekstremitetene kan også gi smertetilstander i vulva
Depresjon

Risikofaktorer
Østrogenmangelsyndrom med atrofi
Kirurgiske inngrep i underliv/rygg
Strukturelle forandringer i bekken/skjelett
Ofte andre smertetilstander i rygg, nakke og uretra. Kan være del av kronisk smertesyndrom

Diagnostikk
Anamnese
Vulvasmerter > 6 mnd., ikke-provoserte og mindre lokaliserte
Strukturert intervjuformular, eks. VulvArg (Svensk Gynekologisk Forenings Arbeids- og Referansegrupper), versjon Rikshospitalet Vulvaklinikken
(vedlegg)
Smerten er i motsetning til lokalisert provosert vulvodyni (vestibulitt) uprovosert. Ofte mild om morgenen, mer uttalt utover dagen
Klinisk depresjon vurderes
Klinisk undersøkelse av ytre genitalia
Provokasjonstest: vattpinne alternativt ”Vulvalgesiometer”
Tegn på sekundær partiell vaginisme
Inspeksjon av vaginalslimhinnen, ”sniff-test” med KOH og mikroskopi med NaCl og KOH av sekret for BV, Trichomonas og Candida. Evt. dyrkningsprøve for å utelukke Candida, evt.
med resistensbestemmelse

Inspeksjon, oftest normale forhold
Vulvaområdet hyperestetisk. Mange klager over brenning i meatus uretra, på klitoris, i perinalregionen og lårenes innside
Nevrologisk utredning vurderes

Differensialdiagnoser
Infeksiøse, inflammatoriske, neoplastiske og nevrologiske sykdommer og tilstander som nevnt innledningsvis, spesielt dermatologiske tilstander
Depresjoner og andre psykiatriske sykdommer

Behandling
Forsikre at det ikke foreligger tegn til malignitet eller seksuelt overført sykdom

Medikamentell behandling
Vær åpen for postmenopausale tilstander, østrogenmangel? Liberal forskrivning av systemisk hormonbehandling i en periode, evt. fortsette med
lokalbehandling
Lokalanestetika kan forsøkes
Systemisk behandling
Trisykliske antidepressiva
®

Amitriptylin (Sarotex ) 10 mg økende med 10 mg/uke til maksimalt 75 mg, vedlikeholdsbehandling i to måneder, deretter evt. seponeres ved manglende effekt
Atarax
SSRI
Gabapentin: NeurontinR®, LyricaR®

Alternativ behandling
Fysioterapi kan ha effekt
Akupunktur og massasje kan gi bra resultat
Kognitiv behandling og stressmestringsterapier
Henvisning til smerteklinikk

Oppfølging

Krever forlenget konsultasjonstid og langvarig oppfølging ofte i teambaserte opplegg.

Prognose
Rimelig god med riktig behandling og oppfølging

Råd
Motivere til behandling tross bivirkninger av medikamenter

Pasientinformasjon
Presiser
Ikke økt risiko for malignitet
Ikke seksuelt overført infeksjon

Gis trisykliske- eller andre antidepressiva, forklar at det ikke er mistanke om en psykiatrisk lidelse, men at medikamentet har god smertemodulerende
effekt ved nevrogen smerte. Informer om bivirkninger

Lokalisert provosert vulvodyni (vestibulitt)
Definisjon
Friedrichs kriterier
Klinisk smertesyndrom av minst seks mnd. varighet
Smertene er begrenset til vestibulum
Uttalt smerte ved berøring, ytre dyspareuni (penetrasjonssmerte)
Varierende grad av erytem i bakre vestibulum

Forekomst
Få prevalensstudier
I Sverige ca 5 % mellom 20-29 år
I Norge 24 av henviste til en vulvaklinikk

Etiologi/ Risikofaktorer
Lite kjente, baseres mest på populasjonsundersøkelser, ikke kunnskapsbaserte kriterier
Hovedsaklig hos nullipara, hvite, under 30 år
Primær vulvodyni, dvs. ved første forsøk på coitus, svært sjelden. Smertefri penetrasjon har stort sett mulig tidligere
Sekvele etter behandling av kondylom i vestibulum, for eksempel podofyllinpenslinger, laserkirurgi og kryobehandling, mikrotraumer ved coitus;
miljøpåvirkning etter gjentatte behandlinger for lokale infeksjoner: residiverende candidainfeksjoner, residiverende BV- plager, overbehandling med
reseptfrie lokale antimykotika, gjentatte antibiotikabehandlinger
Økt forekomst av overfladiske nerveendinger i vestibulum (nevrogen inflammasjon)
Psykoseksuelle faktorer med bl.a. seksuell dysfunksjon og spesifikke psykologiske/ adferdstrekk
Mulig økt risiko ved tidlig P-pille start og langvarig bruk

Diagnostikk
Anamnese
Vulvasmerter > 6 mnd., kun ved berøring og penetrasjon
Strukturert intervjuformular, se over
Klinisk depresjon vurderes
Klinisk undersøkelse
Provokasjonstest: vattpinne eller vulvalgesiometer: uttalt ømhet ved trykk med vattpinne mot basis av hymenalringen
Evt. erytem i bakre vestibulum
Tegn på sek partiell vaginisme, muskelstatus i bekkenbunnen, inndragning av bakre komissur og vestibulum
Inspeksjon av vaginalslimhinnen, ”sniff-test” med KOH og mikroskopi med NaCl og KOH av sekret for BV, Trichomonas og Candida. Evt. dyrkning for å utelukke sopp

Differensialdiagnoser
Sekundært til
Infeksjoner
Inflammatoriske
Neoplastiske
Nevrologiske
Hudsykdommer
Seksuell dysfunksjon, partiell vaginisme
Depresjoner og andre psykiatriske sykdommer

Behandling
P.g.a. sannsynlig multifaktorielle årsaker bør behandlingen også være multimodal
Romslig tid ved særlig første konsultasjon

Gjennomgang av anamnese og lokal status
Berolige mht redsel for maligne tilstander
Behandle samtidig eksisterende genital infeksjon etter nøye diagnostikk
Unngå irritanter som deodorant, såpe, overvasking
Standard behandlingsprogram med Xylocain 5 % salve dag eller kveld, coitusforbud åtte uker og kontroller
Bekkenbunnsøvelser/relaksasjon/biofeedback
Oppfølging med økende øvelser og oljemassasje av vestibulum, evt. dilatasjon
Kognitiv terapi evt. partnersamtaler med sexolog og/eller psykolog
Unngå annen lokal behandling

Medikamentell behandling
Trisykliske antidepressiva kan forsøkes, se ovenfor
Gabapentin, se ovenfor
Botoxinjeksjoner, utprøvende behandling

Kirurgi
Vestibulektomi kan gi gode resultater, forutsetter nøye seleksjon av pasienter og ofte kombinasjon med andre modaliteter

Oppfølging
Viktig å følge pasientene over tid
Informeres om sannsynlig multifaktoriell genese inkludert adferdsmessige og miljømessige forhold

Komplikasjoner
Sekundær vaginisme
Seksuell dysfunksjon
Muskulære spenningstilstander, fibromyalgier
Depresjon
Samlivsbrudd

Forløp
Meget varierende, best prognose ved lette tilfeller
Normalisering forutsetter åpenhet for multifaktoriell bakgrunn og aksept slik at kognisjon bedres og adferdsmessige tiltak kan iverksettes
Primær vulvodyni, relativt dårlig prognose
Kirurgi, relativ god effekt i begynnelsen, reduseres over tid dersom ikke seleksjonen er god og andre årsaksforhold saneres.
Usikkert om vaginal fødsel kan bedre tilstanden

Råd
Lokal kortison virker ikke
Avstå fra behandling av vulvatilstander uten å ha en spesifikk diagnose
Fraråd gjentatte behandlinger med håndkjøpspreparater
Tid og relevant kompetanse er nødvendig
Resistente tilfeller henvises gynekolog eller lege spesielt interessert i vulvalidelser
Ved graviditetsønske kan inseminasjon tilbys. Fødselsmetode diskuteres

Pasientinformasjon
Både muntlig og skriftlig informasjon bør gis.
Web- sider av varierende kvalitet finnes på nettet

www.issvd.org
www.nva.org
www.womentc.com
www.legeforeningen.no
www.vulvalpainsociety.org
www.rikshospitalet.no
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Kroniske underlivssmerter
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ICD-10
R10 Smerter 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
- N94.2 Vaginisme (med somatisk årsak)
- N94.4 Primær dysmenoré
- N94.5 Sekundær dysmenoré

Definisjon
En ubehagelig sensorisk og følelsesmessig opplevelse knyttet til truende eller eksisterende vevsødeleggelse eller beskrevet som slik ødeleggelse
(The International Association for the Study of Pain)
Varighet over 6 måneder, men kan være residiverende akutte (IV)
Smerter ved aktiv cancer behandles ikke her. For vulvasmerter, se ”Kroniske smertetilstander i vulva”

Forekomst
Norge: 2,8 % (Nord-Trøndelag) (III)
I utviklingsland er kroniske bekkensmerter hyppig forekommende, med stor påvirkning på kvinners funksjonsevne, livskvalitet og behov for
helsetjenester
15 % blant fertile amerikanske kvinner (tverrsnitts us.) (III)
39% blant pasienter i gynekologisk praksis (tverrsnitts us.) (III)

Etiologi
Ulike teorier, omtales som ”sammensatt komplisert tilstand”. Best dokumentert er:
Kroniske smerter er resultat av varige endringer i nervecellers funksjon etter repetert smertefulle erfaringer (IIa)
Innebærer hyperestesi, allodyni (smertefølelse ved ikke skadelige stimuli) og andre feilfunksjoner. Pga visceras distribusjon av nervefibrene vil smertefulle ”hendelser” i alle
abdominalorganer virke synergistisk og smerten er vanskelig å lokalisere (IIa) Den vil hos de fleste ha et element av overført smerte i muskulatur
Smerteopplevelsen er et resultat av nerveimpulser og er reell smerte (Ib)
Genetiske, emosjonelle, hormonelle og intellektuelle forhold influerer på nevrogen plastisitet (nervecellers evne til varig endring etter repetert eller sterk stimulering) og risiko for å
utvikle kronisk smerte, men det finnes ikke enkle lineære sammenhenger (III, IIb, IIb)
Kronisk smerte er sjelden resultat av en enkel faktor, det som initierte behøver ikke ha nær sammenheng med det som vedlikeholder smerten (III)

Risikofaktorer
Jo flere vevstraumer, jo større risiko (IIa)
Endometriose, infeksjoner og operasjoner vanligst (III)
Ugunstige tidligere eller pågående psykososiale forhold som øker risikoen betydelig er (Ib, III, IIb, IIb)
Mishandling
Overgrep
Omsorgssvikt
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

Utredning og behandlingsforsøk
Avklare tidligere kontakter med helsevesenet som omfatter samme problemstilling (pasientene har ofte mistillit til behandlingsapparatet)

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
Inkluderer varsom palpasjon av muskulaturen i bekkenet, abdominalvegg og arrområder
Vaginal ultralyd, forklar uterus, tuber og ovariers funksjon

Kompletterende undersøkelser
Anamnesen kan avdekke behov for videre tiltak, evt. nytte ”standardisert verktøy” for anamnese og undersøkelse
Laparoskopi
Ikke absolutt krav, men nyttig for å erkjenne eller utelukke endometriose (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 totalsituasjonen. Særlig omtales irritabel kolon, interstitiell cystitt og bekkensmerter ofte i sammenheng
Irritabel kolon
Interstitiell cystitt
Hypothyreose
Bekhterevs sykdom
Fibromyalgi
Multippel sklerose
Porfyri
Kroniske bekkenløsning
Diabetes
Ryggskade
Brokk
SLE
Sjøgrens syndrom

Behandling
Generelt
Alle tilgjengelige faktorer skal behandles – helst samtidig – hvis det kan gjøres uten risiko for å forverre skaden (IIa, IIa, III)
Smerte skaper smerte. Viktig å hindre eller lindre akutte forverrelser (IIb)
Multidisiplinære smerteklinikker med kognitive behandlingsmodeller har til dels gode resultater (IIa, IIa)

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

Neurogene smerter (Ib)
Antiepileptika/pregabalin
Antidepressiva (amitriptylin 10-50 mg vesper)
Nerveblokader
Analgetika har mange funnet unyttig og autoseponert, men noen har et misbruksproblem
Henvis evt. til smerteklinikk

Dysmenoré, ovalusjonssmerter og annen syklisk forverrelse (Ia)
NSAIDs i adekvate doser
P-piller
GnRH-analog kan forsøkes i en kort periode. Ved forlenget behandling suppleres med lav dose østrogen
Kontinuerlig gestagen

Syklusnedregulering kan gi lindring også om endometriose ikke påvises hvis smerten forverres i lutealfase

Endometriose
Rektovaginal dyp endometriose og andre forekomster der lesjonene gir trykk på omliggende strukturer bør behandles kirurgisk, men ved peritoneale
lesjoner og endometriomer er resultatene mer usikre
Medikamentell behandlinger som ved syklusregulering kan forsøkes – se ”Endometriose – adenomyose”

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

Irritabel kolon (IBS)
Kostholdsomlegging
Stressmestringsteknikker
Avspenningsterapi

Adheranser (IIa, Ia)
Årsakssammenhengen 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 på (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
Kan være det eneste som hjelper i noen tilfeller (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 – nevroner (III)

Oppfølging
Langvarig, flere år (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 arbeidsevne (III)

Råd
Vis empati og at du anerkjenner pasientens historie
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 intervensjonsstudier (IIb, IIb, III,IIb)
Gode eksperimentelle studier som beskriver
Nevrogen plastisitet (IIa, IIa, Ib, III, III)
Funksjonsendringer ved skader (Ib)
Medikamentell virkningsmekanisme etc.

Fremdeles innkomplett forståelse
Gode psykologiske deskriptive studier av risikofaktorer hos smertepasienter, resultatene spriker noe. Også gode mht psykologisk intervensjon (IIb)
Mange terapeutiske anbefalinger baserer seg på Nivå III og IV dokumentasjon
Også de randomiserte studier sammenligner ”smalt spekter”, f.eks. to kirurgiske metoder
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Lovbestemte meldinger
Petter Schou
Christian Bjelke

Aktuelle lover og forskrifter
Lov om helsepersonell
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i Norge. Det er nå 29 grupper autorisert helsepersonell som dekkes av lovene. Med
helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av

helsepersonell.

Lov om spesialisthelsetjenesten
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html
Loven gjelder for offentlige og private spesialisthelsetjenester som tilbys eller ytes i Norge
Lovens formål er å
fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming
bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet
bidra til et likeverdig tjenestetilbud
bidra til at ressursene utnyttes best mulig
bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov
bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene

Lov om pasientrettigheter
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html
Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten. Lovens
bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og
menneskeverd.

Melding om bruk av tvang hos somatiske pasienter uten samtykkekompetanse
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-005.html
Melding om fødsler (Helsepersonelloven § 35)
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#35
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011221-1483.html
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 (Helsepersonelloven § 36)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19990702-064.html&36
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011221-1476.html
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

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1378.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20001221-1378.html
På sykehus skal vakthavende lege varsle politiet umiddelbart telefonisk ved slik mistanke.
NB! Pasienten og evt. 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
(Helsepersonelloven § 38 (ikke i bruk!). (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3)
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html#3-3
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/meldesentralen/veiledning_ik-2448_bokmaal.doc
http://www.helsetilsynet.no/templates/ArticleWithLinks9443.aspx
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/lover_regler/reglement/2001/I-592000.html?id=278566
Helsepersonell med autorisasjon eller lisens skal snarest mulig gi skriftlig melding til Helsetilsynet i fylket om betydelig personskade som voldes på
pasient som følge av ytelse av helsehjelp eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til
betydelig personskade
Ved helseinstitusjoner som har meldeplikt ligger meldeansvaret hos institusjonen
På institusjon fyller helsepersonell ut skjema, som sendes avdelingsledelsen for påtegning. Skjema sendes deretter snarest til kvalitetsutvalget (IK2448)
Kvalitetsutvalget behandler meldingen og sender denne til Helsetilsynet i fylket snarest mulig

Melding om svikt i medisinsk utstyr på helseinstitusjoner (c) (Lov og forskrift om svikt i medisinsk utstyr (Spesialisthelseloven
§ 3-3 )
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19950112-006.html&dep=alle&titt=medisinsk+utsyr&
http://www.shdir.no/medisinskutstyr/melding_om_svikt/melding_om_svikt_for_helsepersonell__brukere_14401

http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00007/IS-1126_7731a.pdf
http://www.lovdata.no/all/nl-19950112-006.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051215-1690.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-20051215-1690-008.html#2-11
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19950112-0025.html
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 tilegg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap straks på tlf. 48 21 20 00. 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 straks også:
Statens strålevern tlf. 67 16 26 00

Melding om bivirkninger
http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage15969.aspx?filterBy=CopyToMedecs
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 forskrifter)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19770603-057.html&dep=alle&titt=sterilisering&
Lege og sykehus som foretar steriliseringsinngrep skal sende innberetning til det lokale helsetilsynet hvert kvartal (IK-1133)

Svangerskapsavbrudd (Lov om svangerskapsavbrudd m/forskrifter)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19750613-050.html&dep=alle&titt=svangerskapsavbrudd&
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 (Helsepersonelloven § 33)
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html - 33
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 til stede
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 (Helsepersonelloven § 32)
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html - 32
Den son 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 gis 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 gis
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 sykdommer, MSIS og Tuberkuloseforskriften)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19940805-055.html&dep=alle&titt=smittsomme+sykd*&
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19940805-055.html
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 telefaks (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 per
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: gonoré, hiv og syfilis
Gruppe C: Inneholder genital Chlamydia, meldes nå bare årlig fra laboratorier

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

Meldinger til Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften)
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-20011221-1477.html
http://www.kreftregisteret.no/ramme.htm?http://www.kreftregisteret.no/om_kreftregisteret/blanketter/blanketter.htm
Klinikere, patologer og radiologer skal gi opplysninger til Kreftregisteret som definert i forskrift
Meldingen skal gies på eget fastsatt skjema fortløpende og senest to 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 kan de bestilles
RF-1420 Bjerch trykkeri AS
IK-1143A Sem § Stenersen Prokom AS tlf. 22 98 31 00, bestillingsnr. 704566 (b)
IK-2448 kan bestilles eller lastes ned på
http://www.helsetilsynet.no/templates/ArticleWithLinks____9443.aspx
IS-1126 kan bestilles fra Helsedirektoratet eller lastes ned på: http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00007/IS-1126_7731a.pdf
IK-1025B Sem § Stenersen Prokom AS tlf.:22 98 31 00
Melding om bivirkninger: Skjemaet finnes på
http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage16158.aspx?filterBy=CopyToMedecs
IK-1133 Helsedirektoratet. Tykksakskontoret
Folkehelseinstituttet, eller lastes ned fra www.fhi.no. MSIS-skjema hos alle med mikrobiologisk laboratorium
Kreftregisteret, eller lastes ned fra www.kreftregisteret.no

Internettlinker
www.helsetilsynet.no : Statens helsetilsyn.
www.lovdata.no Oversikt over alle lover og forskrifter og linker til lovdata.
www.fhi.no: Folkehelseinstituttet - smittevern
www.kreftregisteret.no
www.shdir.no – Helsedirektoratet
Referanser
LOV 1999-07-02 nr 64 Lov om helsepersonell m/forskifter
LOV 1999-07-02 nr.61 Lov om spesialisthelsetjenesten m/forskrifter
LOV 1975-06-13 nr 50 Lov om svangerskapsavbrudd m/forskrifter
LOV-1977-06-03 nr.5757 Lov om sterilisering m/forskrifter
LOV 1995-01-12 nr.6 Lov og forskrift om svikt i medisinsk utstyr
LOV 1994-08-05 nr.55 Lov om vern mot smittsomme sykdommer m/forskrifter
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Menoragi/metroragi 2010

Runar Eraker
Inger Malene Hære
Publisert september 2010

ICD-10
N92.0 Menoragi, polymenoré
N92.1 Metroragi, menometroragi
N92.2 Juvenil metropati (rikelige blødninger i puberteten)
N92.4 Perimenopausale blødninger

Definisjon
Menoragi
Syklisk regelmessig blødning mer enn 80 ml blod per menstruasjon
Metroragi
Uregelmessige, ofte asykliske blødninger, varierende mengde og varighet

Forekomst
Menoragi
15-20 % av fertile kvinner
Metroragi
15-20 % av fertile kvinner, spesielt i samband med menarke og perimenopausalt

Etiologi
Årsaker - menoragi
Lokale
Økt fibrinolyse
Endometriehyperplasi
Myomer
Polypper
Systemiske
Koagulopatier
Endokrinologiske sykdommer
Sekundærsykdommer av organiske årsaker (f.eks. lever, nyre- og thyroideasykdommer)
Iatrogene
IUD
Medisinering (kjemoterapi, antikoagulasjon, steroidbehandling)

Årsaker - metroragi
Endokrinologiske
Sviktende lutealfunksjon

Lokale
Graviditet
Erytroplaki
Cervix/corpuscancer
Infeksjoner
Polypper
Systemiske
Som for menoragi
Iatrogene
IUD
Ulike former for hormonterapi
Medisinering (kjemoterapi, antikoagulasjon, steroidbehandling)

Risikofaktorer
Se etiologi

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

Primærundersøkelser
Gynekologisk undersøkelse
Eventuelt prøver til bakteriologisk undersøkelse
Ultralydundersøkelse
Lab. prøver
Hb
Ferritin
Eventuelt 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

Behandling
Menoragi
Medikamentell behandling
Tranexamsyre 1,5 g x 3 i 3-5 dager ved blødning
God effekt, få bivirkninger
Intrauterint hormoninnlegg
Innlegges for 5 års behandling
God effekt, noen hormonelle bivirkninger
P-piller
Godt egnet hos unge og ved dysmenoré
God effekt: vanlige forsiktighetsregler gjelder
Antiflogistika (NSAID)
Intermittent behandling
Moderat effekt: også effekt ved samtidig dysmenoré
Langsyklisk gestagenterapi
Norethisteronacetat 5 mg x 3 dgl. eller behandling fra 5-26 syklusdag

Moderat effekt
Kortsyklisk (10-dagers syklisk gestagen) behandling gir ingen effekt

Kirurgi (ved terapiresistent menoragi)
Destruksjon av endometriet
God effekt, få komplikasjoner (se ”Pasientinfornasjon – endometriedestruksjon”)
Transcervikal thermablasjon (væske)
Laser
Elektrokoagulasjon
Transcervikal reseksjon av endometrium/myom/polypp
Fjerning av myomer (se ”Myoma uteri”)
Fjerning av corpus/uterus

Metroragi
Hormonbehandling
Kortsyklisk gestagenterapi
Medroksyprogesteron (MPA)10 mg/ Norethisteronacetat (NETA) 5 mg x 1-2 daglig fra 16.-25. syklusdag
Kan etter noen sykli eventuelt gis hver annen måned (obs. spontan remisjon)
God effekt ved hormonell dysfunksjon, vansker med compliance
Langsyklisk gestagenterapi
MPA 10 mg/ Norethisteronacetat 5 mg x 3 dgl. eller behandling fra 5-26 syklusdag
Se ovenfor, egner seg ved menometroragi
God effekt, obs. etterlevelse
P-piller
God effekt, kan gis til friske perimenopausale

Kirurgi ved terapiresistent metroragi
Destruksjon/reseksjon av endometriet (transcervikal endometriereseksjon eller lign.)
Lokal endometriedestruksjon 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

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 menoragi: 70-80 % har effekt. Ved metroragi mindre effekt, avhengig av om årsaken er med/uten intrauterine
prosesser

Råd
Cyklokapron kan søkes refundert på eget skjema til NAV
Forbehandling før endometriereseksjon/myomenukleasjon med GnRh-agonist kan søkes godkjent refundert. Alternativt kan gestagener brukes

Pasientinformasjon
Premenopausale som får fjernet livmoren, bør gjøres oppmerksom på at de kan gå noe tidligere i menopause
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Myoma uteri
Olav Istre

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, utgår fra glatt muskulatur

Forekomst

Vanligste tumor i fertil alder (30 % av alle over 30 år)

Etiologi og risikofaktorer
Østrogen og progesteron avhengig

Økt risiko
2,2 ganger hyppigere hos 1. grads slektninger (IIa)
Afrikanere, ca tre ganger høyere insidens, oftere større myomer og mer anemi (IIa)
For hver 10 kg vektøkning øker risikoen 21 % (Ib)
HRT postmenopausalt (Ib)

Nedsatt risiko
Røyking (10 sigaretter dgl,18 % reduksjon) (IIa)
P-piller (10 års bruk, 31 % nedsatt risiko) (III)
Fullførte graviditeter (Ia, III, Ib)

Diagnostikk
Påvisning
Gynekologisk undersøkelse
50 % oppdages tilfeldig (IIa)

Ultralyd evt. med saltvann (IIa)
MR kan differensiere mellom myomer og annen patologi i genitalia (IIa, IIb)

Symptomer
Menoragi, 30 % har myomer (oftest intrakavitære) (III)
Infertilitet
Smerter/trykk symptomer
Senabort

Differensialdiagnoser
Ovarial tumor
Graviditet
Sarkoma uteri (III)

Behandling
Bare ved symptomer, og ved infertilitet når myomet påvirker endometriet eller er > 5 cm

Medikamentell behandling
Menoragi
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (III, Ia)
P-piller (Ib)
Gestagen (IIa)

Traneksamsyre (Cyclokapron®)(Ib)

Volumreduksjon
GnRH-analoger (egner seg best til forbehandling ved kirurgi)
Ca 50 % etter tre måneder
Etter nye tre måneder ingen ytterligere effekt (Ia)
100 % residiv etter seponering (Ib)

Myomektomi
Ønske om bevart fertilitet
Symptombedring opp til 90 %, residiv vanlig (Ib)
Submukøse, hysteroskopisk med elektroresektoskop (III)
Intramurale, vanskelig uten å åpne uterinveggen
Subserøse, evt. laparoskopisk

Arteriell okklusjon
Embolisering, etablert behandling

80 % suksessrate (20 % senere myomektomi eller hysterektomi)
En del postoperative smerter, tidkrevende prosedyre (IIa)
Dødsfall pga. septikemi er rapportert (III)

Arterie uterina klips (IIb, III)

Hysterektomi
Ved symptomgivende myomer

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

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

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

Under graviditet
Myomvekst hos 20 % (maksimalt 25 % i de første 10 uker) (IIa)
Rød degenerasjon hos 10 % (smerte, feber, leukocytose) (IIb)
Spontan abort, vannavgang, preterm fødsel, vekstretardasjon, placentaløsning, avvikende fosterleie, keisersnitt, postpartum blødning (IIa)

Forløp
Oftest vekst frem til menopausen, deretter skrumpning
HRT kan gi økt vekst

Prognose
Etter avsluttet medikamentell behandling, residiv i løpet av få måneder
Etter myomektomi, residiv 30-40 % i en 5-års periode (Ib)
Råd
Størrelse av myom er i seg selv ikke indikasjon for behandling
Hurtigvoksende myom er ikke tegn på sarkomutvikling (IIa)

Litteratur
Vikhlyaeva EM, Khodzhaeva ZS, Fantschenko ND.Familial predisposition to uterine leiomyomas. Int J Gynaecol Obstet 1995; 51:
127-31. PubMed
Kjerulff KH, Langenberg P, Seidman JD, Stolley PD, Guzinski GM.Uterine leiomyomas. Racial differences in severity, symptoms and
age at diagnosis. J Reprod Med 1996; 41: 483-90. PubMed
Samadi AR, Lee NC, Flanders WD, Boring JR, 3rd, Parris EB. Risk factors for self-reported uterine fibroids: a case-control study. Am
J Public Health 1996; 86: 858-62 . PubMed
Radiology 1994; 190: 803-6. Radiology
Burton CA, Grimes DA, March CM. Surgical management of leiomyomata during pregnancy. Obstet Gynecol 1989; 74: 707-9.
PubMed
Uterine leiomyomata: etiology, symptomatology, and management. Fertil Steril 1981; 36: 433-45. PubMed
Maturitas 2000; 35: 167-73. PubMed
Br J Obstet Gynaecol 1995; 102: 913-7. PubMed
Hum Reprod 1995; 10: 1795-6. PubMed
Miami, USA.
Charity Hospital, New Orleans. Am Surg 1998; 64: 53-60. PubMed
Lethaby A, Augood C, Duckitt K Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev
2002; 1: CD000400.
Cochrane Database Syst Rev 2001; 2: CD000547.
J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002; 9: 191-8. PubMed

Protective effect of depot-medroxyprogesteron acetate on surgical treated uterine leiomyomas: a multicentre case-control study Br J
Obstet Gynaecol 1995; 103: 909-14. PubMed
La Vecchia C, et al. Uterine myomas and smoking. Results from an Italian study. J Reprod Med 1996; 41: 316-20. PubMed
Obstet Gynecol 1994: 83: 414-8.
J Clin Ultrasound 1993; 21: 87-95. PubMed
PubMed
Arterial embolisation to treat uterine myomata. Lancet 1995; 346: 671-2. PubMed
Curr Womens Health Rep 2001; 1:196-201. PubMed
Br Med J 1986; 293: 359-62. PubMed
PubMed
Flynn SD, et al. Clinical stage I endometrial carcinoma: pitfalls in preoperative assessment with MR imaging. Work in progress.
Radiology 1995; 194: 567-72. Radiology
Lancet 1999; 354: 307-8.
Br J Obstet Gynecol 1990, 97: 285-98.
© Norsk gynekologisk forening 2009
Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no
Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no
Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no

Omskjæring (kjønnslemlestelse)
Siri Vangen
Sølvi Taraldsen
Sverre Sand

ICD-10
Z90.7 Kontakt med helsetjenesten på grunn av ervervet tap av kjønnsorgan. Kan brukes som tilleggskode til øvrige koder
S38.2 Traumatisk amputasjon av ytre kjønnsorganer
X8n Voldsskade, overfall
Y87.1 Følgetilstand etter overfall eller vold
O34.7 Omsorg for og behandling av mor med patologisk tilstand i ytre kvinnelige kjønnsorganer og perineum
O66.8 Annen spesifisert mekanisk hindret fødsel
Z90.7 Kontakt med helsetjenesten p.g.a. ervervet mangel på kjønnsorgan
N94.5 Sekundær dysmenoré
R30.0 Dysuri, smertefull og langsom vannlating
N94.1 Dyspareuni
Definisjon
Fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade og som utføres av
ikke medisinske årsaker
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 igjensying 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
130 millioner kvinner er antatt omskåret
Praktiseres blant muslimer, kristne og andre trossamfunn.
Tyngdepunktet på Afrikas horn, men også i mindre omfang i andre deler av verden

Nasjonalt
Anslagsvis 10.000 i Norge
97 % av somaliere er omskåret, 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
Tolk ved undersøkelsen
Anamnese
Menstruasjonsforhold
Vannlating, urinveisinfeksjoner
Hvis relevant, muligheter for vaginalt samleie (IV)

Gynekologisk undersøkelse ved type III, spesiell varsomhet. Spør om det gjør vondt og informer om hva du skal gjøre
Inspeksjon av vulva
Vaginal undersøkelse kun på medisinsk indikasjon
Lite spekulum eller undersøk rektalt

Differensialdiagnoser
Genitale utviklingsavvik

Behandling
Informasjon og vurdering
Informer om ev. sammenheng mellom aktuelle plager og omskjæringen
Bruk illustrasjoner. Mange ukjent med naturlig anatomi i vulva og forandringer etter omskjæringen (IV)
Kan bli gravid selv om infibulert. Åpning før graviditet en fordel (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 vurderes (IV)
Hos tett infibulerte er det viktig å åpne i tide for å hindre senskader på indre kjønnsorganer og nyrer (IV)

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

Teknikk for defibulering
Lokal-, spinalanestesi eller narkose (ved ´flashbacks´ fra omskjæringen, velg narkose). De fleste i lokalanestesi
Snitt i midtlinjen fremover
Styr saksen med fingrene eller en Hegar stift for å unngå skader på urethra
Klipp i første omgang frem til uretra er blottlagt
Blottlegging av klitorisområdet kan føre til irritasjon og smerter, særlig der deler av klitoris er fjernet og området sammenvokst. Ved frie forhold, evt.
klippe lenger frem, ca. 50 % har intakt klitoris. De fleste ønsker ´reversal´ - dvs. åpning helt frem
Sårkantene sys sammen til siden med resorberbar sutur 2.0 eller 3.0. Rundt introitus kan det sys avbrutt eller fortløpende. Rundt klitoris er avbrutte
suturer best
Sørg for at sårkantene ikke gror sammen igjen, og forebygg infeksjon (vaselinkompress mellom labiae) dersom infibulasjonsseilet er tykt
Postoperativt; grønnsåpe sittebad inntil tre ganger daglig, Xylocain gel eller Embla i en til to uker
Vær liberal med smertestillende (evt. Napren-E® 500 mg x 2)

Oppfølging

Forbered kvinnen på at vannlatingen kan føles kraftig etter inngrepet
Samliv etter fire til seks uker
Sårflatene oftest grodd etter 14 dager
I kompliserte tilfeller med mye arrvev og store sårflater kan tilhelingsprosessen vare lenger
Tilby poliklinisk kontroll etter 4 uker

Komplikasjoner
Vel 80 % med type III har kroniske plager (III)
Risikoen øker jo mer omfattende og komplisert det primære inngrepet var
Gynekologisk komplikasjoner hyppigere ved type III som type I (II)
Vanligste plager ved type III
Smertefulle menstruasjoner (67 %) (III)
Retensjon av gammelt menstruasjonsblod i skjeden (7 %) (III)
Langvarig og smertefull vannlating (58 %) (III)
Residiverende urinveisinfeksjoner (38 %) (III)
Urinlekkasje (6 %) (III)
Manglende orgasme (83 %) (III)
Vanskelig/umulig samleie over mer enn 3 mnd (42 %) (III)
Barnløshet (9 %) (III)
Arrdannelser i vulva av varierende størrelse (21 %) (III)
Cyster eller infeksjoner i skjedeåpningen pga ødelagte kjertelutførselsganger (12 %) (III)

Prognose
Plagene avtar med økende alder mot menopause
Åpnende inngrep bedrer drenasje av blod og urin
Smertetilstandene kan være vanskelig å behandle

Råd
Kan ikke få tilbake det som er fjernet
God behandling kan lindre mange plager

Pasientinformasjon
For infibulerte er et åpnende inngrep ikke bare et lite snitt, men en stor og vanskelig avgjørelse (IV)
Selv de som trodde de var godt mentalt forberedt, kan få sterke reaksjoner etter inngrepet
Hva som er gjort, hvordan det ser det 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

International planned parenthood federation
Amnesty International

Kvalitet av dokumentasjon
Pga. inngrepets sensitive natur; vanskelig å studere medisinske komplikasjoner
Kunnskap om innsidens av komplikasjonene er mangelfull, trolig store mørketall
Felles for de fleste studiene; fare for seleksjonsbias, konfundering fra sosioøkonomiske og andre faktorer
Lang tid mellom inngrepet og utvikling av komplikasjoner gjør det også vanskelig å studere årsak/virkningsforhold
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Ovarialcyster
Gunvor Eikeland
Solveig Tingulstad
Anne Veddeng

ICD-10
D27 Godartet svulst i ovarium (dermoidcyste)
N80.1 Endometriose i ovarium
N83.0 Follikkelcyste i ovarium
N83.1 Corpus luteumcyste
N83.2 Andre og uspesifiserte ovarialcyster
Definisjon
Cyste på ovarium

Histologi
Funksjonelle tilstander
Follikkelcyster
Corpus luteumcyster

Neoplasmer, benigne
Epiteliale tumores (cystadenom, cystadenofibrom, Brenner)
Stromalcelletumores (fibrom, hormonproduserende tumor)
Germinalcelletumores (teratom/dermoid)
Endometriomer, se ”Endometriose”

Forekomst
Varierer med alder og etiologi
5-20 % av postmenopausale (IIa, IIa)
Malignitet påvises hos 10-40 % der diagnosen tumor pelvis er stilt preoperativt (III)

Etiologi
Oftest ukjent

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

Diagnostikk
Anamnese - fokus på naturlige funksjoner
Gynekologisk undersøkelse
Ultralydundersøkelse
Doppler, begrenset verdi (IIb)

Supplerende
CA 125

Risikoindeks (RMI*)
Laparoskopi
CT/MR - sjeldent indisert

*RMI: (Risk of malignancy index) Risikoindeks for malign tilstand
Basert på ultralydfunn (U), serumnivå av CA 125, menopausestatus (M)
Metode for preoperativ identifisering av avansert ovarialcancer ved tumor pelvis
Mistanke om malign tilstand, henvisning spesialavdeling overveies (IIa)
Ved operasjonsindikasjon, RMI bør anvendes (IIa)
RMI > 200: bør henvises til spesialavdeling for gynekologisk onkologi

Utregning RMI
U: Ultralydkriterium

M: Menopausal status

CA 125

Multiokulær cyste

1 Premenopausal

M=1

Solide områder

1 Postmenopausal

M=3

Bilaterale lesjoner

1

Ascites

1

Intraabdominale metastaser

1

Score 0-1: U=1
Score 2-5: U=3

RMI = U x M x CA 125
Differensialdiagnoser
Myoma uteri
Bekkeninfeksjoner
Ekstragenitale tumores
Maligne ovarialtumores

Ventetidsgarantier
Ingen - hvis malignitet kan utelukkes

Behandling
Cyster hos premenopausale
Simple
Enkamret/tokamret, glattvegget (IIb)
< 4 cm: Ingen videre oppfølging
4-8 cm: Ingen symptomer
ultralydkontroll etter tre mnd (90 % vil regrediere)
uforandret cyste etter tre mnd: videre kontroll seks mnd, et år evt. to år
ved uendrede funn kan kontroller avsluttes og kirurgi er ikke nødvendig

4-8 cm: Symptomgivende
vurdere kirurgi

> 8 cm: Kirurgi (laparoskopi/laparotomi)
CA 125 måles ved simple cyster > 4 cm
CA 125 = > 35 U/ml: Ny måling etter tre mnd
ved betydelige forhøyede CA 125-verdier bør kirurgi vurderes
dersom CA 125 normaliseres (< 35 U/ml) ingen videre kontroll hvis ultralyd er normal

Dermoid/teratom
Kan observeres med kontroll etter tre mnd, ni mnd, deretter årlig, spesielt ved barneønske (III) hvis:
Ingen symptomer
Normal CA 125
Cyste < 6 cm
Årlig vekstrate < 2 cm

Kirurgi ved antatt benigne neoplasmer
Generell kirurgi (laparoskopi/laparotomi)
Ved cystisk tumor, endometriom eller dermoid: Tilstrebe cystektomi

Ved solid eller cystisk-solid tumor: salpingooforektmi

Cyster hos postmenopausale
Simple
Kirurgi hvis CA 125 > 35 U/ml
Enkamret/glattvegget (IIb)
< 2 cm: Ingen videre kontroll hvis CA 125 < 35 U/ml
2-5 cm: Ultralyd og CA 125-måling etter tre mnd
uforandret cyste etter tre mnd: videre kontroll seks mnd, ett år, to år
ved vekst/symptomer: bilateral salpingooforektomi
kontroller kan avsluttes etter to år hvis ingen vekst og CA 125 < 35 U/ml
dersom kvinnen ønsker det er det akseptabelt å gjøre kirurgi

≥ 5 cm: bilateral salpingooforektomi

Andre cyster
Bilateral salpingooforektomi ved multilokulære, komplekse, cystisk-solide eller solide cyster

Cyster og graviditet
Kirurgi eller kontroll med ultralyd; avhengig av klinikk og cystens utseende. De fleste forsvinner, rutinemessig undersøkelse av ovarier hos gravide ikke indisert (IIb)
OBS: Ved operasjon før 12. uke; progesteron supplement
CA 125-måling ikke indisert under graviditet, naturlig forhøyet i 1. trimester
Eventuelt kirurgi etter fødsel

Oppfølging
Ved benign tumor
Vanligvis avsluttes kontroller etter kirurgisk behandling

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

Forløp
Avhengig av kirurgisk inngrep og histologisk type
Dermoidcyster, vanligvis unilaterale, 15-20 % bilaterale
Risiko for malignitet ved dermoidcyste ca 2 %

Prognose
Avhengig av histologisk type

Råd
Oftest ikke indikasjon for cystepunksjon ved simple cyster med mindre pasienten har smerter og operasjon relativt kontraindisert (IIb)

Pasientinformasjon
Nedtone cystens betydning for smerter og malignitetsrisiko

Emneord
Ovarialcyste
Bekkenoppfylning
Tumormarkør CA 125
Ultralyd
Pre/postmenopausal
Risikoindeks for malignitet
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Pasientinformasjon - endometriereduksjon
Olav Istre

Indikasjon
Kraftige blødninger, ikke oppnådd ønsket effekt av annen behandling

Hva er endometriereseksjon/destruksjon, fjerning av slimhinnen i livmoren?
Et instrument føres gjennom livmorhalskanalen, slimhinnen uthøvles, ødelegges med varme eller på annen måte
Operasjoen tar 10-25 minutter, utføres oftest i narkose
Fjernet materiale undersøkes histologisk

Resultater og erfaringer
80-90 % blir fornøyde med resultatet
Blødningene forsvinner eller blir svært redusert
Ved utilstrekkelig effekt kan operasjonen gjentas eller livmoren fjernes

Komplikasjoner
Det kan en sjelden gang oppstå hull i livmoren under inngrepet. Oftest gror dette av seg selv, men kan kreve ekstra observasjon etterpå. Enkelte
ganger blør det kraftig ved slutten av operasjonen. Det legges da inn et kateter i livmoren. Kateteret fjernes etter noen timer, eller dagen etter, uten
problemer. Det nyttes en skyllevæske som gir god oversikt i livmorhulen. Noe væske går over i blodbanen og kan gi forbigående kvalme og/eller
hodepine

Før inngrepet
Faste fra midnatt før inngrepet. I enkelte tilfelle innleggelse dagen før inngrepet for å tømme tarmen

Etter operasjonen

Utskrivelse operasjonsdagen eller dagen etter
Blødningene avtar mye i løpet av de første dagene, men utflod kan vare i 4 uker
Smerter er ikke vanlig. Smerter og feber er tegn på betennelse. Ta da kontakt med sykehuset
Sykmelding 1-3 dager

Prevensjon
Etter inngrepet er muligheten for å bli gravid sterkt redusert. Hvis blødningene forsvinner, er inngrepet nesten å betrakte som sterilisering
Ved fortsatt blødning kan du bli gravid, og behov for prevensjon må vurderes. Spiral er nå uegnet
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Pasientinformasjon - laparoskopi
Anton Langebrekke

Laparoskopi
(kikkhullsoperasjon) kan være
Diagnostisk
Kun undersøkelse for å se om noe er galt

Operativ
Utføres for å sterilisere, fjerne; sammenvoksninger, endometriose, graviditet utenfor livmoren, operere eller fjerne eggledere, eggstokker, cyster eller muskelknuter, i blant også fjerne
livmoren

Fordelene sammenlignet med en vanlig bukoperasjon
Mindre arr på magen
Mindre smerter
Raskere mobilisering, kortere sykmeldingstid
Mindre risiko for sammenvoksninger

Om inngrepet
Utføres som regel i full narkose
Urinblæren blir vanligvis tømt
Et lite snitt i navlen, bukhulen fylles med kulldioksyd
Laparoskopet, et ganske tynt rør - en slags "kikkert" med videotilkopling - føres gjennom snittet i navlen
Et hjelpeinstrument settes inn i livmoren slik at livmoren kan beveges under inngrepet
Flere hjelpeinstrumenter kan anvendes gjennom små snitt nedenfor og til siden for navlen
Inngrepet overvåkes via en TV-skjerm, derved inspiseres bukhulen, livmor, eggstokker og eggledere, ofte også blindtarm, tarmer, lever og galleblære

Avhengig av hva som gjøres varer inngrepet 5 til 60 minutter

Komplikasjoner
Hvis vanskeligheter ved gjennomføring må eventuelt åpen kirurgi (buksnitt) utføres
Skade på andre organer (tarm), sjeldent
Sårinfeksjon eller sår i bukveggen. Krever som regel bare rensing med rent vann

Etter operasjonen
Operasjonsdagen kan du som regel drikke og spise forsiktig
Første døgnet ikke kjøre bil, unngå alkohol
Før hjemreise vil du vanligvis få beskjed om hva som ble funnet og gjort under operasjonen. For evt. senere kontakt med sykehuset er det også greit
om du noterer navnet på legen som utførte inngrepet

Vanligvis reiser du hjem samme dag, men i blant kan det bli nødvendig å ligge i avdelingen en dag eller to
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 ha vondt i skuldrene. Dette skyldes 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 evt. 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 sjelden nødvendig)
Sårene på magen er sydd med selvoppløselig tråd og dekket med hudplaster. Du kan dusje, men hold plasteret tørt. Når sårene er tørre, kan plasteret fjernes - vanligvis etter 2-5
dager. Synlig trådknute som klør, kan klippes bort. Hvis sår væsker, rens med vann eller vanlig rensevæske
Er det sendt materiale til mikroskopisk undersøkelse, foreligger svar etter 2-4 uker. Du blir kontaktet 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
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Pasientinformasjon - operasjoner med åpning av bukveggen (laparotomi)

Pernille Schjønsby
Hjalmar Schiøtz
De vanligste gynekologiske operasjonene som utføres ved åpning av bukveggen er fjerning av
Livmoren
Eggledere
Cyster
Eggstokker

Vanlige årsaker til at livmoren fjernes er
Muskelknuter
Blødningsforstyrrelser

Ved påvist kreft i underlivet vil ofte både livmoren, egglederne, eggstokkene og eventuelt annet vev fjernes

Om inngrepet
Før operasjonen
Legen gir utfyllende informasjon og diskuterer hva som er best i ditt tilfelle

Operasjonen
Bedøvelsen er vanligvis narkose, men ryggbedøvelse kan brukes i tillegg som postoperativ smertelindring
Snittet legges ofte på tvers nederst i magen ("bikinisnitt"), eller på langs (i midtlinjen nedenfor navlen). Valg av snitt er avhengig av hva som skal gjøres
Ved godartede lidelser i livmoren fjernes enten hele organet, eller livmorhalsen kan stå igjen
Hvis livmorhalsen står igjen, må du ta regelmessige celleprøver
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 vesentlig hormonell
forandring da den andre eggstokken overtar hormonproduksjonen
Fra 45-50 års alder kan eventuelt. eggstokkene fjernes for å forebygge utvikling av cyster eller ondartet sykdom

Ved kreft fjernes både livmor, eggstokker og eggledere. Noen få ganger vil det være nødvendig å legge frem tarmen
Ved uventede funn kan det bli 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) kan medføre endret følsomhet i huden på mage eller lår
Komplikasjoner til bedøvelsen (sjeldent)
Blodpropp kan oppstå tross forebyggende behandling
Arrbrokk (sjeldent)

Etter inngrepet
Legen informerer om funn som er gjort
Du kan som regel spise og drikke samme dag
Eventuelt blærekateter fjernes samme dag eller neste morgen
Kvalmestillende og smertestillende medisin ved behov
Rask mobilisering, fysisk aktivitet er viktig
Et ukomplisert sykehusopphold varer 1-3 dager
Sykmelding 1- 4 uker avhengig av inngrepets omfang og arbeidssituasjonen
Behov for etterkontroll avtales ved utskrivelsen
Vev som fjernes ved operasjonen sendes til mikroskopisk undersøkelse
Er ytterligere behandling nødvendig, blir du kontaktet av avdelingen
Fastlegen din får brev om hva som er gjort

Senere forløp
Du bør fortsette med smertestillende tabletter regelmessig de første dagene, selv om du ikke har mye vondt. Etter noen dager, når smertene blir
mindre, kan du redusere dosen og ta etter behov
For å forebygge blodpropp, må enkelte i en periode bruke blodfortynnende sprøyter som settes under huden. Ved større inngrep kan det anbefales å
kjøpe støttestrømper og bruke disse i en måned etter inngrepet
Utflod og blødning er vanlig
Ved større blødning, feber eller sterke smerter skal du kontakte avdelingen
Samleie bør unngås så lenge det er blødning fra skjeden
Ved tegn på blærekatarr tar du med urinprøve til fastlegen
Du bør ta det litt rolig rett etter operasjonen. La smertene bestemme aktivitetsnivået. Gå gjerne turer og vær i bevegelse, det forbygger blodpropp og
gjør at du får kreftene fortere tilbake
Ved fjerning av livmoren har du ikke lenger menstruasjon, og svangerskap er ikke mulig
Er eggstokkene fjernet, kan det være aktuelt med hormonbehandling

Råd
Skriv ned spørsmål du vil ha svar på før operasjonen, under oppholdet og ved eventuell kontroll

Revidert november 2010
© Norsk gynekologisk forening 2009
Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no
Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no
Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no

Pasientinformasjon - medisinsk abort

Line Bjørge

Medisinsk abort - tablettbehandling
Etter samtale og undersøkelse av lege og sykepleier ved gynekologisk poliklinikk, får du en tablett mifepristone (Mifegyne®). Abortpillen hemmer
hormonet som bevarer svangerskapet. Det stanser derfor den videre utviklingen av svangerskapet. De fleste får lite bivirkninger. Men blødning
forekommer, noen ganger kraftig, eventuelt med klumper (koagler). Enkelte kan få magesmerter, kvalme, svimmelhet og føle seg trette. Samme dag
som du får Mifegyne® tas blodprøve for å fastslå din blodtype. Du kan reise hjem etter inntak av tabletten
Etter to døgn skal du tilbake som dagpasient. Du får da tabletter misoprostol (Cytotec®) som settes i skjeden. Tablettene setter i gang
sammentrekninger av livmoren. Dette kan gi smerter. Smertestillende medisin gis for å forebygge, senere etter behov. De fleste aborterer etter noen
timer i avdelingen og kan reise hjem etter 4-8 timer
Hvis du skal abortere hjemme får du med deg skriftlig informasjon om hvordan du utfører dette. Du får også med deg de tablettene du trenger for å
abortere og smertestillende. Du bør ha noen hos deg. Den dagen du aborterer blir du oppringt av en sykepleier eller du får et telefonnummer du kan
ringe hvis du har behov for det
Etter aborten er det vanlig med blødninger som ved en vanlig menstruasjon, eller rikeligere, i 10-21 dager
Oppfølging (avdelingens rutine)

Fordeler
Trygg, effektiv behandling
Kan utføres tidligere enn en kirurgisk abort, vanligvis fra 6. svangerskapsuke
Slipper narkose/operasjon
Kan være hjemme

Ulemper
Tar lengre tid enn en kirurgisk abort
Vanlig med blødning i inntil tre uker
Kan være smertefull, selv med smertestillende
Det hender (uvanlig) at abortpillen ikke har hatt ønsket effekt, og at abortinngrepet gang må gjentas. Dersom du fortsatt har symptomer på graviditet, må
du kontakte sykehuset

Råd
Ved sterke smerter, kraftig blødning eller feber over 38o den første uken bør du ta kontakt med gynekologisk poliklinikk, tlf ......................, eller
gynekologisk avdeling, tlf ……….
Unngå karbad, samleie og bruk av tampong så lenge du blør
Er du usikker på om du ønsker abort, kan vi tilby samtale med sosialkurator. Vi kan også tilby prevensjonsveiledning
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Pasientinformasjon – operasjon for fremfall av skjede/livmor
Ellen Borstad

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 en 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. Etter overgangsalder (menopausen) er det vanlig å forbehandle med østrogen lokalt i skjeden.
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 kan forekomme 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 sykmeldt 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 fordi 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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Pasientinformasjon – operasjon for urinlekkasje
Sigurd Kulseng-Hanssen

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. De 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 via en nål på begge sider av urinrøret opp bak skambenet.
Båndet strammes til du lekker kun en dråpe ved hoste. Snittet i slimhinnen sys 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 blir kvitt lekkasjen etter operasjon
De som lekker både ved hoste, nys og hopp og ved trang blir i oftest mindre plaget av trang lekkasje, noen få kan bli mer plaget av trang lekkasje etter
båndoperasjon
De som kun har lekkasje ved trang (urge) til å late vannet (trang eller urge-lekkasje) kureres ikke ved operasjon. Enkelte som ikke tidligere har hatt trang
lekkasje få slik lekkasje etter inngrepet

Komplikasjoner
Nålen som skal føre prolenbåndet på plass kan ved et uhell bli ført gjennom blæreveggen. Dette oppdager operatøren når hun/han ser inn i blæren med
kikkert (cystoskop). Nålen fjernes og settes på riktig sted. Såret i blæren gror 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.
Prolenbåndet har kun vært brukt ved operasjoner for urinlekkasje siden 1994. Langtidseffekten av denne type 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 later vannet langsommere etter inngrepet. Dersom du ikke får til å late vannet etter inngrepet må du kontakte operatøren eller avdelingen

Etter sykehusoppholdet
Det er vanlig med 1 til 2 ukers sykmelding. Ved meget tungt fysisk arbeid sykmeldes inntil 4 uker
Etter 4 uker kan du ha samleie
Det er ønskelig med kontroll for eksempel 6 måneder og 3 år etter inngrepet
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Polycystisk ovariesyndrom
Eszter Vanky
Per Olav Dale
Sven M. Carlsen
Solhild Stridsklev

ICD-10
E28.2 Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
Definisjon
PCO: Polycystiske ovarier ved vaginal ultralyd
≥ 12 eller flere follikler/cyster, hver follikkel er mellom 2-9 mm i diameter i største snitt eller økt ovarial volum (>10 cm3)

PCOS: Minst to av tre kriterier skal være oppfylt
Polycystisk ovarium (tilstrekkelig at et av ovariene fyller PCO-kriteriet)
Oligoamenoré (oligo-anovulasjon), < 10 menstruasjoner/år eller lengre sykluser > 35 dager
Hyperandrogenisme; biokjemisk eller klinisk (hirsutisme, androgent hårtap eller vedvarende akne)

Forekomst

Avhengig av; definisjon, populasjon, tidsrom for undersøkelsen. I fertil alder;
PCO ca 20 % (IIa)
PCOS 5 - 8 % (IIa)

Generelt om pcos, epidemiologi,etiologi
Forekommer i alle folkegrupper, vanligst hos indiere, pakistanere, noen indianerstammer, aboriginer og polynesere
Etiologien ikke helt kjent, arv og miljø spiller inn. Ukjent genetisk grunnlag. Opphopning i visse familier, en mannlig fenotype er tidlig skallethet
Lite fysisk aktivitet, høyt kaloriinntak og fedme: ”trigger” PCOS
Vektoppgang forverrer alle symptomer og uttrykk av PCOS
Insulinresistens. Både slanke og overvektige er mer insulinresistente enn vektmatchede kontroller. Resistensen begrenset til glukoseopptak i muskel,
fettvev og lever
Insulineffekten på androgensyntese i ovarier og binyrer, gonadotropinsekresjon i hypofyse ikke redusert. Hyperinsulinemi gir derfor økt effekt i disse
vevene
Insulin øker androgenproduksjonen i thecacellene særlig under samtidig stimulering med LH
Samvariasjon mellom type II diabetes og PCOS
Kan også beskrives som ”hyperandrogent metabolsk syndrom”
Konvertering av androgener til østrogen i fettvev påvirker hypothalamus/hypofyse til økt frisetting av LH, som forsterker overproduksjon av androgener i
en selvforsterkende sirkel. FSH-frisettingen lett redusert, muligens på grunn av ”feed-back” via økt inhibinfrisetting
Manglende FSH-stimulering av granulosacellene gir for liten aromatisering av androgen til østrogen, og androgenovervekt i follikkelvæsken. Leder til
initiering av granulosacelle apoptose og follikkelatresi

Risikofaktorer
Overvekt
Medikamenter (valproat)
Positiv familieanamnese
Inaktivitet

Diagnostikk
Anamnese, i familien økt forekomst av
Overvekt
Hypertoni
Hjerte/karsykdommer
Type 2 diabetes
Infertilitet
Tidlig mannlig skallethet
Uregelmessig menstruasjon
Sentralisert fedme
Akne
Hirsutisme
Symptombedut og symptomforverring ved vektøkning i tenårene og tidlig voksen alder

Klinisk undersøkelse
Habitus – overvekt, sentralisert fedme, også hos normalvektige
Hirsutisme – skjegg, bart
Hår – mannlig håravfall, viker, tynt hår
Hud – akne, uren hud, acanthosis nigricans
Blodtrykk
Vekt, høyde, BMI
Vaginal ultralyd

Hormonprøver i antatt follikelfase
LH, FSH, østradiol, testosteron, SHBG
Prolaktin (utelukke hyperprolaktinemi/prolaktinom)
TSH, utelukke hypotyreose
17 OH-progesteron (utelukke 21-hydroksylase svikt, men ofte lett forhøyet ved PCOS)
Fastende blodglukose og C-peptid evt OGTT hos overvektige
Kolesterol, HDL og triglyserider (fastende)

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

Behandling
Ved barneønske
Vektreduksjon
Minimum BMI < 32,5 kg/m2, helst < 28,0 kg/m2
Ved 5-10 % tap, graviditet hos ca 20 % (IIa)
Ved insulinresistens kan metformin 850 mg x 2 (evt. 3) øke ovulasjonsraten og sjansen for graviditet

Metformin
Metformin, et ikke avsluttet ”kapittel”
Regulerer menstruasjonssyklus og muligens androgener
Klomifen trolig mer effektiv enn metformin for å oppnå graviditet hos kraftig overvektige. Muligens motsatt hos normalvektige og lett overvektige
Metformin passerer placenta

Klomifenbehandling
Dersom ikke tidligere PID, behandles først med klomifen (Ia, Ia)
50-100 mg/dag fra 5.-9. dag med ovulasjonskontroll (progesteron/ temperaturkurve)
Ved svært uregelmessig menstruasjon gis gestagen til induksjon av avbruddsblødning før start med klomifen
Vanligvis gis klomifen annenhver måned slik at ovulasjon og optimalt koitustidspunkt kan bestemmes ut fra temperaturkurven
Det bør gis minst fire til seks kurer, gir 150 mg klomifen/dag ikke ovulasjon, gå videre til neste alternativ
Klomifen kan kombineres med ovulasjonsinduksjon; hCG (5000 IU s.c.)

Lavdose FSH
Behandling; endometrium > 5 mm, induser blødning med norethisteron (Primolut-N) 1 x 3 i 10 dager. 2.-5. blødningsdag; start med 50-75 IU FSH s.c.
Ukentlig kontroll follikkelvekst. Manglende vekst; øk dosen med 25-37,5 IU ukentlig til vekst. Når dominant follikkel er > 10-12 mm; kontroll 2.-3. hver
dag, avhengig av hvor raskt follikkelen ventes å vokse
Ovulasjon; 5000 IE hCG når dominant follikkel er > 17 mm. Samtidig bør endometrie-tykkelsen være > 10 mm. Gi ikke hCG når > 3 follikler > 15 mm
eller mer i diameter
Lutealfasestøtte; ikke nødvendig, kan gis ved usikker corpus luteum funksjon. Progesteron 25 mg daglig intramuskulært eller som stikkpiller
(Progestan® 100 mg) 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
graviditetstest (evt. s-hCG)
Laparoskopi med elektrokauterisering av ovarier
Laparoskopi utføres på vanlig måte med tilgang gjennom tre porter (umbilicus + begge lyskeregioner). Etter at egglederne er kontrollert åpne, etterlates
ekstra saltvannsløsning i Fossa Douglasi for å lette nedkjøling av ovariene 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 fire sekunder settes 8-12 punksjoner i hvert
ovarium (IIa)
Elektrokauterisering gir også mulighet for mer langvarig normalisering av blødningsmønster og ovulasjon (IIb)
Insulinresistente pasienter har lavere graviditetssjanser både ved hormonstimulering og etter elektrokauterisering (IIa)

IVF-behandling
IVF-behandling, kfr. spesiallitteratur (IIa)

Ikke barneønske
Hirsutisme
Se ”Hirsutisme og androgenisering”

Akne
P-piller kan ha god effekt (Diane/Yasmin/Marvelon.Yasmin den eneste som ikke gir tendens til vektøkning og/eller økt insulinresistens)

Menstruasjonsuregelmessigheter
Behandles dersom færre enn fire menstruasjoner per år
Gestagenkur
Provera 10 mg x 1 i 10 dager
Primolut 5 mg x 3 i 10 dager

P-piller vil mest effektivt regulere blødningsmønster

Antidiabetika (Metformin®) er også vist å ha effekt på blødningsmønster Metformin® 850 mg x 2-3

Oppfølging
PCOS-pasienter oppfordres til å oppnå normalvekt (evt. trivselsvekt)

”Jo-jo” slanking unngås
Sørge for regelmessige avbruddsblødninger
Insulinresistente; peroral glukosebelastning ved 40-50 års alder dersom fastende glukose ikke er normalt.

Komplikasjoner
Økt frekvens av diabetes type 2 (IIa, IIa) og kardiovaskulære risikofaktorer, som overvekt, insulinresistens og dyslipidemi

Forløp
Forventet levealder er som gjennomsnittet (IIa)
Fertilitetsutsikter er gode, men graviditetsrate selv etter behandling noe under normalbefolkningen

Pasientinformasjon
http://www.pcos.net/
http://groups.yahoo.com/group/PCOSsupport/

Litteratur
Balen AH, Laven JS, Tan SL, Dewailly D: Ultrasound assessment of the polycystic ovary: international consensus definitions. Hum
Reprod Update 2003;9:505-14.
Consensus: Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome (PCOS).
Hum Reprod 2004;19:41-47.
Dahlgren E, Janson PO: Polycystic ovary syndrome--long-term metabolic consequences. Int J Gynaecol Obstet 1994;44:3-8.
Dale PO, Tanbo T, Haug E, Abyholm T: The impact of insulin resistance on the outcome of ovulation induction with low-dose follicle
stimulating hormone in women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod 1998;13:567-70.
Dale PO, Tanbo T, Abyholm T: In-vitro fertilization in infertile women with the polycystic ovarian syndrome. Hum Reprod 1991;6:23841.
Farquhar CM, Birdsall M, Manning P, Mitchell JM, France JT: The prevalence of polycystic ovaries on ultrasound scanning in a
population of randomly selected women. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1994;34:67-72.
Franks S: Polycystic ovary syndrome. N Engl J Med 28-9-1995;333:853-61.
George SS, George K, Irwin C, Job V, Selvakumar R, Jeyaseelan V, Seshadri MS: Sequential treatment of metformin and clomiphene
citrate in clomiphene-resistant women with polycystic ovary syndrome: a randomized, controlled trial. Hum Reprod 2003;18:299-304.
Gjonnaess H: Polycystic ovarian syndrome treated by ovarian electrocautery through the laparoscope. Fertil Steril 1984;41:20-25.
Kjotrod SB, von D, V, Carlsen SM: Metformin treatment before IVF/ICSI in women with polycystic ovary syndrome; a prospective,
randomized, double blind study. Hum Reprod 2004;19:1315-22.
Legro RS, Barnhart HX, Schlaff WD, Carr BR, Diamond MP, Carson SA, Steinkampf MP, Coutifaris C, McGovern PG, Cataldo NA,
Gosman GG, Nestler JE, Giudice LC, Leppert PC, Myers ER: Clomiphene, metformin, or both for infertility in the polycystic ovary
syndrome. N Engl J Med 8-2-2007;356:551-66.
Legro RS, Kunselman AR, Dodson WC, Dunaif A: Prevalence and predictors of risk for type 2 diabetes mellitus and impaired glucose
tolerance in polycystic ovary syndrome: a prospective, controlled study in 254 affected women. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:16569.
Lunde O, Djoseland O, Grottum P: Polycystic ovarian syndrome: a follow-up study on fertility and menstrual pattern in 149 patients 1525 years after ovarian wedge resection. Hum Reprod 2001;16:1479-85.
National Institute for Clinical Excellence. Fertility assesment and treatment for people with fertility problems;full guideline. [1 st ed.].
2004. London, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.
Pasquali R, Gambineri A, Biscotti D, Vicennati V, Gagliardi L, Colitta D, Fiorini S, Cognigni GE, Filicori M, Morselli-Labate AM: Effect
of long-term treatment with metformin added to hypocaloric diet on body composition, fat distribution, and androgen and insulin levels
in abdominally obese women with and without the polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:2767-74.
Pasquali R, Antenucci D, Casimirri F, Venturoli S, Paradisi R, Fabbri R, Balestra V, Melchionda N, Barbara L: Clinical and hormonal
characteristics of obese amenorrheic hyperandrogenic women before and after weight loss. J Clin Endocrinol Metab 1989;68:173-79.
Pierpoint T, McKeigue PM, Isaacs AJ, Wild SH, Jacobs HS: Mortality of women with polycystic ovary syndrome at long-term followup. J Clin Epidemiol 1998;51:581-86.
Vanky E, Zahlsen K, Spigset O, Carlsen SM: Placental passage of metformin in women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril
2005;83:1575-78.
© Norsk gynekologisk forening 2009
Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no
Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no

Postmenopausal blødning 2010

Runar Eraker
Inger Malene Hære
Publisert september 2010

ICD-10
N95.0 Postmenopausal blødning

Definisjon
Blødning fra genitalia regnet fra ett år etter siste menstruasjon

Forekomst
2-12 % i en skandinavisk populasjon

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

Risikofaktorer
Hormonell substitusjonsbehandling
Peroral østriolbehandling for urogenitalsymptomer kan gi endometriecancer

Diagnostikk
Primær utredning
Anamnese
Klinisk undersøkelse
Vaginal ultralyd
Endometrieundersøkelse - histologi eller cytologi

Sekundær utredning
Ved gjentatte blødninger med normale funn ved primærutredning
Vaginal ultralyd evt. væskesonografi
Endometriecytologi/-histologi
Diagnostisk hysteroskopi med biopsitagning
Ved 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/-histologi
Fraksjonert abrasio (hvor annen diagnostikk ikke lar seg gjennomføre)

Differensialdiagnoser
Blødninger fra urinveier og tarm

Ventetidsgaranti

Cancermistanke - utredning innen 2 uker

Behandling
Vaginal atrofi - lokal østrogen
Hyperplasi - se ”Endometriehyperplasier”
Endometriepolypp - fjernes kirurgisk
Cancer - se ”Endometriecancer”
Iatrogene (hormoninduserte) - seponere eller justere behandling

Oppfølging
I henhold til funn og tiltak

Komplikasjoner
Anemi ved langvarige blødninger

Prognose
Avhenger av diagnose

Pasientinformasjon
Screeningprogrammet mot livmorhalskreft følges til fylte 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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Pre- og postoperative rutiner
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Hans Krogstad
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Preoperativt
Generelt
Rutinene veiledende, tilpasses lokalt og individuelt
Inngrepene utføres poliklinisk, dagkirurgisk, eller som inneliggende heldøgnspasienter

I poliklinikken
Informasjon om inngrepet og forventet forløp gis skriftlig og muntlig
Lokale østrogener anbefales pre- og postoperativt ved descensoperasjoner
Resept på analgetika kan skrives ut
Sykmelding gjøres klar på forhånd hvis kjent operasjonsdato
Ved ”samme dags kirurgi”(innleggelse operasjonsdagen eller dagkirurgi), må operasjonsmetode være avklart. En fordel at operatøren har undersøkt
pasienten, enten poliklinisk eller ved innleggelsen

ASA - klassifikasjon
ASA-klassifikasjon (American Society of Anesthesiologists), gradering av preoperativ tilstand og risiko
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 hypertensjon

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

ASA 4 Livstruende organisk sykdom
Organisk sykdom som ikke trenger være knyttet til den aktuelle lidelse. Eks. ikke kompensert hjertesvikt ved planlagt canceroperasjon

ASA 5 Moribund
Pasient som ikke overlever 24 timer uten kirurg

Viktig å vurdere både per- og postoperative risiko
Dagkirurgi forutsetter ASA-gruppe 1 - 2. Kan fravikes ved inngrep i lokalbedøvelse
Elektive inngrep i ASA-gruppe 3 - 4, bør ha medisinsk og/eller anestesiologisk tilsyn, helst poliklinisk

Søknad om innleggelse
Pasient og henviser bør innen en uke etter mottak av søknad få beskjed om tid for behandling eller forundersøkelse
Informasjon om inngrepet, sykehuset generelt og telefon for henvendelser bør gis skriftlig

Ved ankomst til avdelingen
Operatøren møter pasienten, undersøker ved behov. Informasjon gjentas. Muligheten for et mer radikalt inngrep som fjerning av livmor og eggstokker
diskuteres
Anestesilegen bør orientere seg om pasientene dagen før inngrepet
Operasjonsprogram bør settes opp dagen før av ansvarlig overlege
Ved tvil om operasjonskapasitet, bør det settes opp en prioriteringsliste, og pasientene orienteres

Ernæring
Ikke fast føde de siste 6 timer før operasjonen
Klare væsker tillatt inntil 2 timer før operasjonen
Karbohydratrik ”pre-op-drikk” kvelden før og klokken 06 før operasjonen. Bedrer ventrikkeltømming og gir kalorier. Tarmtømming ikke nødvendig, men
klyx tidlig om morgenen anbefales

Medikamentell profylakse
Tromboseprofylakse – se ”Tromboseprofylakse ved operative inngrep”

Smerteprofylakse: Se postoperative rutiner
Antibiotikaprofylakse (avhengig av sykehusets rutiner). Gis før operasjonsstart som engangsdose
Ved uterusekstirpasjon og bruk av kunstige nett
Eksempel
cefalotin (Keflin®) 2 g i.v eller cefuroxim (Zinacef® 1,5 g og evt. 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.)
Ondansetron (Zofran®) 4 mg i.v., evt. 8 mg p.o, 1 time før anestesi, (særlig ved tidligere postoperativ kvalme, eller andre tilleggsfaktorer)
Meclozin (Postafen®) 25 mg p.o. før operasjonen

Laboratorieprøver
Alle: Hgb, blodtypebestemmelse (unntatt små inngrep på ellers friske og liten blødningsrisiko)
Trombocytter ved ryggbedøvelse
Større inngrep i tillegg: EVF, urin stix
Nyresykdom, dehydrering, hjertesykdom, hypertensjon, bruk av diuretika, litium etc.: Na, K, Cl, kreatinin, urinstoff.
På indikasjon: Hepatitt- og evt. HIV-test
Diabetikere
Insulinbehandlet: Blodsukker operasjonsdagen
Ikke insulinbehandlet: Blodsukker senest siste preoperative dag

Antikoagulerte: INR evt. NT, Cephotest senest operasjonsdagen

Andre undersøkelser
Rtg. thorax
Ved hjerte/lungesykdom
Ved mulig malign sykdom
Innvandrere, ikke tidligere utført rtg. thorax (TBC)

EKG
Ved hjerte/karsykdom

Rtg. cervicalcolumna
Ved revmatisk sykdom

Postoperativt
Kriterier for avlevering av operert pasient til sengepost/ dagpost
Sirkulatorisk stabil
Normal respirasjon
Adekvat smertelindret
Skriftlig og muntlig informasjon til gynekologisk personale om forløp under og umiddelbart etter operasjon
Forordning fra anestesilege om i.v. væske, analgetika og ev. spesielle forholdsregler

Operasjonsdagen
Lege, helst operatør informerer pasienten om inngrepets forløp og resultat
Sykepleier på sengepost observerer
Hver time de første 4 timer: Hud (farge, tørrhet, fuktighet etc.), bevissthetsnivå, respirasjon, evt. kvalme eller kløe
2 timer etter overflyttning: BT, puls og evt. temperatur
Ved avvik kontaktes vakthavende lege

I.v. væske doseres etter bestemmelse fra anestesilege. Bør seponeres når pasienten kan drikke selv
Blærekateter fjernes snart etter operasjonsslutt dersom pasienten ikke har spinal/ epiduralbedøvelse. Ved urinretensjon, intermitterende kateterisering.
Unngå blærevolum over 400-500ml
Pasientene bør være oppe et par timer, helst være oppe og gå, sitte oppe
Kan spise og drikke fritt på operasjonsdagen
Antiemetika ved oppkast (Obs bivirkning av opioider)

Fra 1. postoperative dag
Hgb kontrolleres første dag ved større inngrep og større peroperativ blødning
Oppe minst 8 timer hvis mulig
Kriterier for hjemreise
Smertekontroll med perorale analgetika, spiser og drikker, later vannet, er mobilisert

Smertebehandling
God smertelindring fremmer tidlig mobilisering! Unngå langtidsvirkende opioider pga bivirkninger (somnolens, obstipasjon og kvalme)

Smertebehandling pre- og peroperativ (forslag)
1 g paracetamol p.o.
Lokalbedøvelse i sårkantene peroperativt
Kortikosteroider peroralt før operasjonen, gir god analgetisk og antiemetisk effekt

Smertebehandling postoperativt (alternativer)
Spinalbedøvelse med fentanyl eller morfin gitt sammen med generell anestesi vil gi god smertelindring i den første postoperative fasen.
”Morfinspinaler” overvåkes særskilt
Opioider intramuskulært eller peroralt ved behov ved sterke postoperative smerter (NB bivirkninger)
PCA-pumpe (pasientkontrollert smertebehandling)
Pasienten doserer opiodier intravenøst etter preoperativ instruksjon. Overvåkes etter et standardisert skjema

Epiduralanestesi
Overvåkes med samme skjema som ved PCA-pumpe

Kombinasjon av paracetamol og NSAIDs
Fra operasjonsdagen anbefales
1 g paracetamol x 4 p.o. postoperativt i 3-4 dager. 50 mg diclofenac p.o. x 3 evt 400 mg ibuprofen p.o. x 3.
ved intoleranse/allergi for NSAIDs anbefales tramadol 50 mg x 3-4 p.o.
smertestillende til faste tider de første 3-4 dagene for å bedre mobiliseringen

Kombinasjonspreparater av paracetamol og kodein (f.eks. Paralgin forte/major®)
Kan brukes senere i det postoperative forløp, ikke sammen med paracetamol

Kvalmebehandling
Medikamenter (eksempel)
Metoclopramid (Primperan®) 10 mg i.v./i.m.
Kortikosteroider preoperativt gir god antiemetisk og analgetisk effekt
Haloperidol (Haldol®) 0,5-1 mg i.v.
Ondansetron (Zofran®) 4 mg i.v. (ved uttalt kvalme/oppkast)

Andre medikamenter
Laksantia kan evt. gis fra første postoperative dag til vaginalt opererte og obstiperte, ellers ved behov. Klyx 120 ml tredje postoperative dag vil ofte gi
normal tarmfunksjon
Sovemedisiner, f.eks. zopiclone (Imovane®) eller flunitrazepam (Rohypnol®) vurderes individuelt
Benzodiasepiner gitt som premedikasjon kan forsinke postoperativ mobilisering, gis kun på indikasjon
Individuell vurdering av jerntilskudd. Jern kan være uheldig ved infeksjoner

Informasjon ved utreise
Samtale med lege i enerom.. Det bør gis standard skriftlig informasjon om forholdsregler etter hjemkomst, sykemelding, evt. videre behandling og
kontroller
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Premenstruell tensjon (PMS)
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ICD-10
N 94.3 Premenstruelt tensjonssyndrom (PMS)
Synonymer
PMD Premenstrual dysphoria
LLPDD Late luteal phase dysphoric disorder
PMDD Premenstrual dysphoric disorder
Anbefalt som ny felles betegnelse: Premenstruelt syndrom – PMS

Definisjon
Et symptom eller ansamling av symptomer er kvalifisert som PMS hvis det:
opptrer for det meste i lutealfasen og avtar/forsvinner kort tid etter menstruasjonsstart
ikke er en forverring av andre bakenforliggende plager

Affektive symptomer, irritabilitet, angst, depresjon, humørsvigninger, nedsatt kontroll, problemer i sosiale relasjoner, følelse av tap av kontroll, tretthet
Kognitive, nedsatt konsentrasjonsevne
Somatiske, oppblåsthet, mastalgi, generelle smerter, vektøkning
Mindre fysiske og emosjonelle forandringer premenstruelt oppleves av 80–95 % av normale kvinner, men kvalifiserer ikke for diagnosen

Forekomst
Vanligst fra ca 30 til 40 års alder
Hos 3-5 % signifikant forverring av livskvaliteten

Etiologi
Ukjent – sannsynlig avvikende respons på normal ovarialfunksjon, ikke hormonell ubalanse (IV)

Diagnostikk
Følgende kriterier skal være oppfylt:
1.
2.
3.
4.

Symptomene opptrer opptil to uker før menstruasjon i de fleste menstruasjonssykli
Forsvinner kort tid etter menstruasjonen starter og er fraværende mesteparten av den midtfollikulære fasen
Assosiert med nedsatt funksjonsevne i daglige gjøremål og/eller sosiale relasjoner og/eller forårsaker lidelse, emosjonelle eller fysisk ”distress”
Den menstruasjonsrelaterte syklisiteten med tilstedeværelse i lutealfasen og fravær i den midtfollikulærfasen er dokumentert ved gjentatte
observasjoner av en lege og/eller daglig monitorering utført av pasienten
5. Symptomene ikke forverring av andre mentale eller fysiske, kroniske tilstander. PMS kan opptre samtidig

Behandling
Mer enn 300 behandlingsmetoder (I)
Medikamentell
SSRI (selektive serotonin-reopptakshemmere), best dokumentert, god effekt også på somatiske symptomer (IV, I), opptil 70 % effekt. Fluoxetin,
raskere effekt (en til to dager) enn ved depresjonsbehandling (IV). Best effekt når gitt intermitterende, fluoxetin10 mg i 10 dager premenstruelt (I)
(godkjent indikasjon i Storbritannia)
Diuretika, ingen dokumentert effekt (I)
Progesteron eller progesteronkrem, ingen dokumentert effekt (IV, I, I, I)
P-piller med drospirenone kan hjelpe ved PMDD. Placebo har også stor effekt
Små studier som viser effekt av hormonspiral
GnRH-agonister, god effekt (<75 %), kan ikke brukes alene over tid (I). ”Add-back" med østrogen i lave doser og syklisk gestagen opphever delvis
effekten
Lavdose GnRH-agonist, 100 μg intranasalt daglig har effekt bortsett fra mastalgi (I)

Østrogentilskudd, 100 μg plaster to ganger ukentlig og syklisk gestagentilskudd fra 17. til 26. dag (I) (bivirkninger av gestagentilskuddet, relativ kostbart)
Plastre og hormon-IUD i kombinasjon, ikke godt dokumentert (III)
Sekvenspreparater kan forventes å gi tilsvarende effekt, dokumentasjon mangler

Spironolacton, 100 mg daglig fra 14. dag i menstruasjonssyklus og frem til menstruasjon. God effekt på mastalgi og oppblåsthet, også på de affektive
plagene (I)
Vitamin B6 (pyridoksin), mulig effekt i metaanlyser (I). Effekt ikke doseavhengig, tilstrekkelig med 50–100 mg daglig. (Større doser kan gi alvorlige
bivirkninger over tid)
Magnesium og vitamin E, mulig effekt (IV, IV). Magnesium bare på væskeretensjon (I)
Nattlysolje (engelsk: Primrose oil), inkonsistente resultater (I). Metaanalyser har ikke dokumentert effekt bortsett fra på syklisk mastalgi

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

Komplikasjoner
Preparatbivirkninger, se ”Felleskatalogen”
Familiære konflikter
Redusert arbeidsevne
Suicidalitet

Prognose
Plagene avtar mot menopause

Råd
Velg alternativ etter de mest plagsomme symptomer, dra nytte av placeboeffekten. Start trening, stressreduksjon og kosttilskudd før ev medikamentell
behandling. Les Green-top Guideline no 48 desember 2007

Deres forslag
Trening, kognitiv terapi, vitamin B6
3. generasjons p-piller (syklisk eller kontinuerlig)
Lutealfasebehandling, evt. kontinuerlig med lavdose SSRI.

Plastre med 100µg østradiol og peroral gestagen, ev hormonspiral
Høyere dose SSRI kontinuerlig eller i lutealfase
GnRH-analoger + addback HRT (kontinuerlig kombinert østrogen/gestagen eller tibolone)

Ekstirpasjon av uterus og begge adnex + HRT inklusive testosteron

Vurdering av dokumentasjon
Mange studier har metodiske svakheter
Beste dokumentert, SSRI, spesielt fluoxetin (I-II)
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Prevensjon
Britt-Ingjerd Nesheim
Gunn Fallås Dahl

Linda Bjørk Helgadottir

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
Detaljerte retningslinjer for ulike prevensjonsmetoder finnes på www.ffprhc.org.uk

Naturlig familieplanlegging
Coitus interruptus, avbrutt samleie
Pearl indeks: 3-10 (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 metodene (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 seks måneder etter fødselen

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

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

Pessar
Øker risikoen for urinveisinfeksjon
Pearl indeks: 3-10 (IIa, IIa, IIa)

P-pille/P-ring/P-plaster
Østrogen og gestagen i kombinasjon
Alle inneholder samme østrogen, etinyløstradiol
Gestagenet er ulikt
Derivater av 19-nortestosteron: levonorgestrel, norgestrel, noretisteron, desogestrel
Drospirenon-spirinolakton-analog med sterk effekt på progesteron- og mineralokortikoidreseptorer

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 per år (IIa, IIa, IIa)
Det er holdepunkter for at 3. generasjons p-piller har høyere relativ risiko for venøse tromboser enn 2. generasjons (III, III, III, III, III, III)

Hjerteinfarkt: RR 2
Insidens av sykdommen blant unge kvinner: 0,1/100.000 per år (III)
Den absolutte risiko for kardiovaskulære sykdommer øker med alderen. Risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag er økt hos røykere

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

Hemoragisk hjerneslag: RR 1
Insidens av sykdommen blant unge kvinner: 2/100 000 per år

Mammacancer
En mulig økning i premenopausal mammacancer hos langtidsbrukere
RR 2 ved mer enn 12 års bruk (IIa)

Cervixcancer: RR 1,5-240 (IIa)
Kan hemme laktasjon (III)
Obs!
Alle tall gjelder I-land og alle epidemiologiske undersøkelser gjelder p-pille

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

Endometriecancer: RR 0,5(III)
Coloncancer og rectumcancer: RR 0,6 (III)
Benigne mammatumores: Redusert risiko (III)
Ovarialcyster: Redusert risiko (III)
Regelmessige blødninger
Mindre blodtap
Cyklusregulering
Bedre jernstatus (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
Monofasepiller kan brukes kontinuerlig i flere sykler
Pearl indeks: 0,2-0,4 (effektiviteten er brukeravhengig)

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

Komplikasjoner (III)
Blødningsforstyrrelser
Brystspreng
Hodepine
Væskeretensjon
Akne
Nedsatt bentetthet for langtidsbrukere av DMPA, reverseres etter seponering (III)

Tiltak/behandling/oppfølging
Ut over god informasjon til pasienten trengs ingen spesielle tiltak ved forskrivning av gestagene prevensjonsmetoder
Kan brukes av ammende kvinner (III)
Pearl indeks
0,3 for DMPA og 1-3 for minipille (brukeravhengig)

Intrauterin prevensjon
Mirena
IUD som avgir 20 µg levonorgestrel per døgn (III)

Komplikasjoner
Blødningsforstyrrelser
Brystspreng
Hodepine
Væskeretensjon
Akne

Fordeler
Reduserer blødningsmengden, velegnet for kvinner med menoragi
Etter et halvt års bruk har 20 % av brukerne amenoré
Kan brukes av ammende

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

Kopperspiral
Basert på referansene (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 innsetting

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

Pearl indeks: 1-2

Nødprevensjon (postcoital antikonsepsjon)
Levonorgestrel
Referanser
To separate doser på 0,75 mg
Er registrert som reseptfritt medikament

Kopperspiral
Kan settes inn opptil fem døgn etter ubeskyttet samleie

Tiltak/ behandling/ oppfølging
Eneste kontraindikasjon er graviditet - ikke skadelig
Ingen undersøkelser er nødvendig
Effektivitet - hindrer ca 75 % 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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Provosert abort
Line Bjørge
Mette Løkeland
Kevin Sunde Oppegaard

ICD-10

O04 Abortus provocatus
O05.9 Abortus provocatus, medikamentell metode

Definisjon
Svangerskap som velges avbrutt i henhold til norsk lov
Legale aspekter
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
Selvbestemt abort inntil utgangen av 12. uke, beregnet fra siste menstruasjons første dag gir kvinnen rett til selv å bestemme valget om å avbryte eller
fullføre et svangerskap. ”Lov av 2. juli 1999, nr 63 om pasientrettigheter” gir kvinnen rett til å bestemme valget av sykehus og metode
Ved varighet over 12 fullgåtte uker, må søknaden behandles i nemnd
Kvinnen kan søke sykehuset direkte
Legen som signerer begjæringen, har ansvar for å gi informasjon om inngrepets art, mulige komplikasjoner og råd om prevensjon
Fylkeslegen er ansvarlig for å organisere sykehustjenesten i regionen slik at alle sider ved abortloven blir ivaretatt
Helsepersonell kan reservere seg mot å assistere ved- eller å utføre behandlingen. Fritaket omfatter ikke journalskrivning, pleie, stell eller håndtering av
komplikasjoner

Forekomst
Ca 15.000 årlig, ca 95 % i første trimester. Relativt stabile tall de senere år
Livstidsrisiko nær 40 %

Risikofaktorer
Yngre, og kvinner som lever i ustabile parforhold
Aborterfaring øker risiko
Prevensjonssvikt øker risiko

Diagnostikk, begjæring og utredning
Amenoré og positiv graviditetstest
Rh-typing og klamydiaprøve anbefales, HIV- og hepatittstatus etter samtykke hos risikopasienter
Etter begjæring er fremsatt, får kvinnen time ved behandlende avdeling for informasjon og undersøkelse
"Journal ved begjæring av svangerskapsavbrudd" utfylles
Sykehuset har ansvar for tilbud om rådgivning.
Svangerskapets varighet vurderes ved klinisk undersøkelse. Vaginal ultralyd for bestemme svangerskapets varighet ved valg av medikamentell
metode. Bedømmes varighet med ultralyd, vil følgende mål være veiledende for å bestemme når fosteret er 12 fullgåtte uker
BPD (biparietal diameter) ytre/ytre 26 mm
BPD ytre/indre 23 mm
CRL (isse-sete lengde) 66 mm
FL (femurlengde) 12 mm

Ved medikamentell abort kan spiral legges inn ved første menstruasjon
P-pille kan tas fra samme dag eller dagen etter aborten
Ved kirurgisk abort kan p-pille tas fra operasjonsdagen eller dagen etter
Spiral kan legges inn ved avslutningen av inngrepet

Behandling før utgangen av 12. uke
Medikamentell abort
Kan anvendes i hele 1. trimester
Kontraindikasjoner
Alvorlig astma
Binyrebarksvikt og pasient ute av stand til å forstå omfang og betydning av behandlingen

Gjennomføring
< 9. svangerskapsuke
Mifepristone (Mifegyne®) 200-600 mg anbefales (Ia), inntas på sykehuset
42-48 timer senere innlegges pasienten som dagpasient, eller hun fullfører behandlingen hjemme. Det gis 800 µg misoprostol (Cytotec®) 4 tabletter à
200 µg vaginalt
Kvalme behandles med metoklopramid tabletter eller stikkpiller. 95-98 % aborterer i løpet av få timer
De som ikke har abortert reiser hjem etter 6 timer, med avtale om kontakt ved behov
Hjemmebehandling krever rutiner for hvordan pasienten kan komme i kontakt med avdelingen ved behov

9. – 12. svangerskapsuke
Mifepristone (Mifegyne®) 200 mg anbefales (IIb), inntas på sykehuset etter avtale

42-48 timer senere innlegges pasienten i avdelingen. 800 µg misoprostol (Cytotec® 4 tabletter à 200 µg) vaginalt
Hvis ikke abort etter 4-6 timer gis misoprostol (Cytotec®) 400 µg peroralt hver 3. time inntil abort. Maksimal dose 5/døgn
Hvis ikke abort etter 5. dose Cytotec® vurderes kirurgisk abort (IIb) eller gjentatt medikamentell prosedyre med misoprostol neste dag (IV)

Analgetikaregime
Profylakse
Samtidig med Cytotec® gis 1 stikkpille med kodein i kombinasjon med paracetamol (Paralgin Major® supp) og diclofenac 50-100 mg supp

Moderate smerter
En stikkpille kodein i kombinasjon med paracetamol inntil 5 ganger og diclofenac 50 mg inntil 3 ganger

Sterke smerter
Petidin 100 mg, morfin 10 mg eller ketobemidon 5 mg i.m., inntil 3 ganger
Ved hjemreise kan pasienten få med seg tabletter eller stikkpiller som inneholder kodein i kombinasjon med paracetamol

Amming
Ikke amme de første 72 timene etter inntak av mifepristone (Mifegyne®)

Kirurgisk abort
Medikamentell modning av cervix før abortinngrep bør være rutine hos nullipara og de som ikke har født vaginalt. Dette kan tilbys alle kvinner uavhengig
av paritet da bivirkningsfrekvensen er lav. Det foreligger to alternative metoder (Ia)
Misoprostol (3 tabletter 200 µg Cytotec®, dvs totalt 600 µg) utleveres pasienten ved journalopptak. Disse settes vaginalt hjemme kl 5.30 etter vannlating den dagen inngrepet utføres
Gemeprost vagitorium (Cervagem® vagitorie 1 mg) eller misoprostol 600 µg appliseres 3-4 timer før inngrepet (etter innleggelse i sykehus)

Vakuumaspirasjon utført i generell anestesi eller i paracervical blokade (PCB). Det dilateres med hegar stifter til 1 mm større enn planlagt diameter på
vakuumsug. Revisjon av kaviteten med butt kyrette vurderes individuelt (Ib).
5-10 IE oxytocin i.v. gis peroperativt

Behandling etter 12. uke (fra 85 dager)
Forutsetter innvilget begjæring om svangerskapsavbrudd
"Journal ved nemndbehandling av svangerskapsavbrudd" skal være utfylt

Behandlingsprotokoller
Medikamentell abort er rutine. To alternativer:

Mifepristone/gemeprost (Ib)
Mifepristone (Mifegyne®) 600 mg inntas mellom kl 16-20 1. dag
Innleggelse etter 36-40 timer, gemeprost (Cervagem®) 1 mg vaginalt
Smerteprofylakse: 1 stikkpille kodein i kombinasjon med paracetamol
Gemeprost (Cervagem®) 1 mg vaginalt hver 3. time inntil aborter. Maksimal dose er 5/døgn. Kan gjentas én gang påfølgende døgn. Smertestillende
medikament etter behov

Mifepristone/misoprostol (IIa)
Mifepristone (Mifegyne®) 200 mg peroralt kl 09-21 1. dag
36-40 timer senere blir pasienten innlagt og får misoprostol (Cytotec®) 800 µg vaginalt, og som smerteprofylakse en stikkpille kodein i kombinasjon
med paracetamol
Misoprostol (Cytotec®) 400 µg per os hver 3. time inntil abort. Maksimal dose: 5/døgn. Analgetika etter behov
Hvis ikke abort etter 5. dose misoprostol, gis misoprostone 200 mg per os ved midnatt. Det bør vaginal eksploreres først. Neste morgen fortsettes
misoprostolmedikasjonen. Alle dosene settes vaginalt av jordmor eller lege. Først 800 µg misoprostol, deretter 400 µg hver 3. time inntil abort.
Maksimal dose: 5/døgn

For begge metoder
Når rier oppstår, kan oxytocininfusjon startes
Ved manglende respons bør hinnerivning forsøkes
Ved sterk blødning etter komplett eller inkomplett abort utføres utskraping (IIa)
Laktasjonshemning vurderes individuelt

Generelle tiltak

Avdelingen må ha rutiner for håndtering av fosteret
Rhesus-(D)-negative får 1500 IE anti-D-immunoglobulin i.m. innen 72 timer etter aborten (IV)

Sykmelding
1. trimester abort: inntil 3 dager
2. trimester abort: individuell vurdering

Chlamydia
Ved positiv prøve: azithromycin tabletter 1 g x 1, blå resept (III); § 4, pkt.1, inntil 4 timer før behandlingen/ inngrepet
Ved positiv prøve på aborttidspunktet for kirurgisk abort gis doxycyclin 200 mg i.v. peroperativt, og deretter doxycyclin tabletter 100 mg x 2 per os i 14
dager (Ib)
Partner henvises for undersøkelse, smitteoppsporing og behandling hos egen lege eller ved venerisk poliklinikk

Oppfølging
Avbrudd før utgangen av 12. uke
Medikamentell metode
Før uke ni
Ultralydundersøkelse tre til fire uker etter aborten
s-hCG måling 14-28 dager etter abort (III)

Etter uke ni
Ultralydundersøkelse 10-14 dager etter aborten (III)

Etter kirurgisk metode
Rutinekontroll ikke påkrevet

Avbrudd etter 12. uke
Ettersamtale obligatorisk når indikasjonen var fosteravvik
Klinisk undersøkelse på indikasjon

Komplikasjoner
Risiko mindre enn 5 %, skyldes ofte ufullstendig tømming
Akutte komplikasjoner like hyppig ved kirurgisk som medikamentell abort
Medisinsk abort kan forårsake behandlingstrengende blødning
Perforasjon av uterinkaviteten, svært sjeldent
Ved erkjent eller mistenkt perforasjon bør pasienten observeres i avdelingen noen timer, evt. over natten
Metodesvikt kan forekomme ved begge behandlingsformer

Forløp
Oftest ukomplisert
Psykologiske reaksjoner forekommer

Prognose
En ukomplisert abort endrer ikke fertiliteten

Pasientinformasjon
Se egne forslag til pasientinformasjoner eller brosjyrer fra Helsedepartementet/Statens Helsetilsyn
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Seksuelle dysfunksjoner
Kristina H. Johannessen
Unni Kirste
Oddvar Sviggum

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
Tenningsproblem (arousal)

Forekomst
Prevalens usikker. Øker med alder. Rammer trolig 40-45 % av kvinner og 20-30 % av menn
Seksuell dysfunksjon
Ooforektomi før 50 år øker risiko for seksuell dysfunksjon, spesielt nedsatt lyst

Etiologi

Somatiske tilstander
Generelle sykdommer
Diabetes (III), arteriosklerose, nefropati
MS, Parkinsons sykdom, spinalskader, epilepsi, prolaktinom (III)
Kroniske sykdommer med relativt bra almentilstand

Lokale sykdommer
Vulvitt, lichen sclerosus et atroficus, atrofi, vestibulitt
Smertefulle episiotomier
Omskjæring

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

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

Risikofaktorer
Fysisk/psykisk traume
Seksuelle overgrep
Seksuell dysfunksjon hos partner
Medikamenter: Antihypertensiva, antidepressiva (III), hormonell antikonsepsjon

Diagnostikk
Anamnese
Barndommen, forhold til nakenhet/egen kropp, genitalia, foreldre
Forelskelse
Onani
Petting
Seksuell debut
Antall partnere
Opplevelse av seksualitet/coitus
Orgasme ved samleie eller onani
Seksuelle fantasier
Gynekologisk undersøkelse
Inspeksjon, palpasjon; vulva, vagina, bekken, bekkenvegger og muskler
Ultralyd
Unngå spesialundersøkelser og blodprøver (prolaktin ved mistanke om prolaktinom)
Måling av testosteron, 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
problemer (IV)
Permission (P) Pasienten oppmuntres til å snakke om sin seksualitet og problemer.
Limited Information (LI) Informasjon om fysiologi, anatomi og seksuell respons. Enkle råd

Specific Suggestions (SS). Mer rådgivning etter erfaring og kompetanse
Intensive Therapy (IT) Krever psykoterapeutisk kompetanse, f.eks spesialist i klinisk seksologi

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 vrangforstillinger

Behandling av somatiske tilstander
Henvisning til spesialist i klinisk seksologi/rådgiver i seksologi/psykolog interessert i par-relasjoner
Sensitivitetstrening (III)
Familierådgivningskontorer, kompetanse innen relasjonsproblemer

Medikamenter
Androgener er omdiskutert - spesielt til kvinner kastrert før 50 år
Testosteronsalve, Testogel

DHEA-S kan prøves (lV)

Oppfølging
All terapi innen dette området bør følges opp med samtaler, eventuelt undersøkelser

Komplikasjoner
Til tilstanden
Dårlig selvbilde, 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 interessert lege
Noen kan ikke hjelpes pga fysisk skade

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

Råd
Samtale om temaet seksualitet, husk at ikke alt trenger være komplisert
Fordel å ha kontakt med psykolog for råd, eventuelt henvise

Pasientinformasjon
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Seksuelle overgrep
Cecilie Hagemann
Berit Schei
Trine Finanger

ICD-10
Z04.4 Undersøkelse og observasjon etter påstått voldtekt
F43.0 Akutt belastningslidelse
F43.1 Posttraumatisk stresslidelse
XLE00 Kolposkopi
LEFT20 Vaginalutstryk med mikroskopi
LXDE05 Vaginal ultralydundersøkelse
Definisjon
Samlebetegnelse, når pasienten har vært utsatt for vold, overgrep og misbruk i kombinasjon med seksuelle handlinger
Straffelovens 19. kapittel (IV) gir begrepene voldtekt, incest, seksuell omgang, seksuell handling, seksuell krenking og uanstendig atferd klare
definisjoner, refererer til spesifikke paragrafer i straffeloven

Forekomst
Estimat, årlig 8000 voldtekter, 16000 voldtektsforsøk blant kvinner i Norge (IV)
12 per 1000 studenter har årlig opplevd voldtekt eller voldtektsforsøk (III)
Blant kvinner 15-44 år, 5% opplevd voldtekt eller voldtektsforsøk utenfor parforholdet, i parforhold 8,7% (III)
Skoleelever, 9 % voldtekt eller voldtektsforsøk (III)
Politianmeldte voldtekter økt til 940 i 2007 (III)
Omtrent dobbelt så mange henvender seg i akuttfasen til helsevesenet (III)
Trolig at færre enn 10 % henvender seg akutt etter overgrepet (III, III)

Risikofaktorer (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

Overgrepsmottak
Samarbeid mellom gynekolog og pediater tilstrebes for de yngste (12-16 år). (Barn < 12 år bør undersøkes av pediater)
Tverrfaglige team med spesialtrente sykepleiere, leger innen gynekologi og pediatri, samt personale med psykososial fagkompetanse
Lavterskel - 24-timers tilbud, ingen henvisning nødvendig
Tilbud på dagtid ved overgrep tilbake i tid (IV)
Skriftlige rutiner for undersøkelse, behandling, dokumentasjon, oppfølging, samarbeid
Undersøkelse i skjermede omgivelser
Politianmeldelse ikke nødvendig for undersøkelse
Hjelp knyttet til mottak og behandling skal være kostnadsfritt (IV)
Det anbefales regelmessige tverrfaglige kliniske fagmøter, samt jevnlig opplæring og oppdatering av personalet

Kriseintervensjon
Skape trygghet gjennom å vise respekt, omsorg og gi pasienten kontroll
Muntlig og skriftlig informasjon om normale krisereaksjoner
Kartlegging og mobilisering av sosialt nettverk, eventuelt innleggelse krisesenter
Ved en reaktiv psykotisk reaksjon eller mistanke om suicidalitet, vurder innleggelse psykiatrisk institusjon
Tilbud om å bli kontaktet etter noen dager
Vurder sykemelding i minst 1-2 uker

Medisinsk undersøkelse
Varsomt og skjermet, god tid, undersøkelsen bør kunne foregå uforstyrret (IV)
Alltid sykepleier eller annet hjelpepersonell tilstede ved undersøkelsen
Avdekke hennes største umiddelbare bekymring, hva ønsker hun hjelp med
Kartlegge akuttmedisinske behov, for eksempel hodeskader, indre blødninger, bevissthetstap, larynxødem etter halsgrep
Diagnostisere skader
Eventuelt rekvirere røntgen /annen billeddiagnostikk
Graviditetstest i urin
Chlamydiaprøve og prøve til mycoplasma genitalium fra cervix, anus, munn, samt uretra/urin
Gonoré - prøve fra cervix, anus og munn
Herpesvirusdyrkning fra suspekte sår
Trichomonas vaginalis, candida albicans og bakteriell vaginose på indikasjon (IV)
Serologiske prøver (hepatitt B, C, HIV, syfilis) (IV, IV)
Vurder prøve til rusmiddelanalyse (se under sporsikring)
Prøve til mikroskopisk undersøkelse av sekret fra livmorhals for tilstedeværelse av sædceller

Medisinsk behandling (IV, IV)
Vurder henvisning akutt til andre avdelinger for behandling av alvorlige kroppslige skader, for eksempel hodeskader, brudd, blødninger, indre skader,
og etter halsgrep med alvorlige symptomer
Tilby profylaktisk chlamydiabehandling med azithromycin 1 g peroralt (IV)
Forebygging av graviditet med nødprevensjon, tabletter innen 5 døgn (levonorgestrel 1,5 mg) (Ib, IV)
Vurder peroral smertestillende og/eller kvalmestillende
Vurder lokal smertebehandling i vulva/perianalt (f.eks. xylokain gel 2 % eller Scheriproct®)
Vurder hepatitt B-vaksine (IV, IV)
Engerix-B 20 µg (hurtigvaksinasjon ved 0, 2 og 4 uker, samt 12 måneder etter overgrepet)

Ved vurdering av anti-HIV behandling, kontakt lokal/regional infeksjonsmedisiner snarest (helst innen timer etter overgrepet) (IV, IV)
Vurder tetanusprofylakse: Ved åpne sår, bitt og risiko for jordforurensning
Utgifter til posteksposisjonsprofylakse (PEP) mot seksuelt overførbare infeksjoner dekkes av Folketrygden (”Blåreseptforskriften” § 4 punkt 3),
diagnose Z04.4. Vaksiner kan bestilles fra Folkehelseinstituttet, avdeling for vaksinasjon og immunitet (IV)
Legens polikliniske notat, der medisinsk undersøkelse og behandling dokumenteres, skrives i skjermet område av datajournalen

Rettsmedisinsk dokumentasjon
Legeerklæring med skadedokumentasjon

Standardmalen (IV) ”Rettsmedisinsk journal ved undersøkelse av ofre for seksuelle overgrep” er utarbeidet i elektronisk pasientjournal
Foreta alltid undersøkelse som tilfredsstiller rettsmedisinske krav (IV)
Følelsesmessig reaksjon og kroppslige stressreaksjoner dokumenteres
Formålet er å dokumentere skadefunn (IV) (både ferske og tilhelede (IV))

Momenter til skadedokumentasjon
Undersøk hele kroppen.
Beskriv både positive og negative funn i journalen (IV)
Lokalisasjon: Bruk anatomiske referanser, eventuelt avstand fra disse
Type (blåmerke, risp, kutt, hudavskrap mm)
Størrelse og form: Angi mål i mm/cm. Bruk helst en måletape
Fargenyanser
Dybde og bunn: Angi i mm/cm
Omgivelsene: Hevelse, misfarging, avsetninger
Skadefølger: Blødninger, betennelse
Aldersbestemmelse viktig, men ofte vanskelig (den gule fargenyansen kommer tidligst etter 18 timer (III))

Inntegnes på skisser og fotograferes, bruk måleteip (IV, IV)
Bruk helst kolposkop med påkoblet kamera til diagnostikk og dokumentasjon av anogenital skader (IV)
Eventuelt røntgen eller annen billeddiagnostikk

Sporsikring og rettstoksikologi
Formålet er å dokumentere seksuell kontakt og ta prøver som kan bidra til å identifisere gjerningspersonen
Ta prøver på biologisk materiale (sæd, blod, epitelceller, spytt, hår) som kan inneholde spor fra antatt gjerningsperson eller åsted
Fra aktuelle kroppsåpninger
Fra hud
Fra klær (skade, flekker, sekret, blod og hår)
Fra bind, tampong, truseinnlegg

Ved mistanke om påført 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

Momenter til sporsikringen
Full rettsmedisinsk sporsikring er aktuelt i inntil fire døgn, begrenset sporsikring i opptil en uke (IV)
Sporsikringsutstyr bør være tilgjengelig (sterile vattpinner med tilhørende papirposer, saltvannspipetter), rekvireres fra lokalt politikammer
Bruk ren frakk, munnbind, hette, rene hansker, spekler/anoskop (engangs)
Kvinnen må ikke drikke, dusje eller vaske klærne før undersøkelsen
Unngå sporsmitte mellom ulike kroppsåpninger og fra ytre genitalia og innover. Tørk av åpningsområdet og bytt hansker før innføring av spekel og/eller
anoskop
Tørre vattpinner til våte flekker, fuktede pinner til tørre flekker
Materiale fra antatt åsted (eksempel hår, gress, grus, malingsflak), festes med post-it lapp og legges i papirkonvolutt
Det anbefales å fylle ut en tabell over alle biologiske sporprøver tatt
Materiale fra sporsikring bør oppbevares seks mnd i tilfelle pasienten ønsker å anmelde senere (IV)
Det er politiet som rekvirerer analyse av prøvene hos Rettsmedisinsk institutt

Rettsmedisinsk erklæring til politi og rettsapparat
Det skal foreligge mandat fra politiet som formulerer hvilke spørsmål legeerklæringen skal avklare
Det skal foreligge fritak fra taushetsplikt
Kopi av erklæringen sendes til Den rettsmedisinske kommisjon, Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Postboks 8027 Dep., 0030 Oslo
Regning for utført arbeid sendes til politiet
Bruk som hovedregel den elektroniske rettsmedisinske journal, utprintet versjon
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
Konkluder i forhold til mandat. Referer til relevante vitenskapelige undersøkelser

Oppfølging
Medisinsk oppfølging
Medisinsk personlig oppfølging er nødvendig (IV)
Etter noen dager kontroller eventuelle skadefunn.
Utelukk eventuelt graviditet med ny graviditetstest.
Informasjon om svar på prøver (kjønnssykdom, rusmidler eller sæd)
Anbefalinger (IV)

Etter 4-6 uker
ny serumprøve til antistoffer mot hepatitt B, C, syfilis og HIV
eventuelt nye doser av hepatitt B-vaksine
urinkontroll for Chlamydia/mycoplasma genitalium, graviditetstest, urinveisinfeksjon.
vurder ny gynekologisk undersøkelse med cervixprøve til gonoré, samt vaginale prøver for påvisning av trichomonas vaginalis, candida albicans og bakteriell vaginose

Etter 2-3 måneder
serumprøve til antistoffer mot hepatitt B, C, syfilis og HIV

Etter 6 måneder
serumprøve til antistoffer mot hepatitt B, C og syfilis

Psykososial oppfølging
Mål: Hjelp til å mestre påkjenningen (IV)
Alle bør aktivt og i løpet av de nærmeste dagene etter overgrepet tilbys kriseavlastende støtteterapi hos egnet fagperson. Dette bør koordineres med
den medisinske oppfølgingen (IV)
Sikre sosialt nettverk. Voldtekt kan føre til bortfall av sosialt nettverk og problemer med nære relasjoner, kan føre til isolasjon
Som i akuttmottaket emosjonell og praktisk støtte, veiledning om normale krisereaksjoner
Omfanget av kriseintervensjonen er avhengig av behov. Langvarig behandling og henvisning til det øvrige hjelpeapparatet kan være aktuelt ved
forsterkede sjokkreaksjoner, intense depressive reaksjoner og suicidale symptomer
Ta opp med den fornærmede om forholdet skal anmeldes/er anmeldt, evt. hjelp til å kontakte bistandsadvokat

Komplikasjoner
Seksualvold har en betydelig innvirkning på fysisk og mental helse, samt økt forbruk av helsetjenester (III)
Akutte fysiske skader
Somatiske symptomer og sykdommer (III)
genitale infeksjoner og underlivsbetennelser
kroniske underlivssmerter
andre kroniske smertetilstander
”funksjonell gastrointestinal sykdom”

Seksuelle og reproduktive helseproblemer
seksuell dysfunksjon
komplikasjoner i graviditet, risikoatferd, fødselsangst (III)

Mentale helseproblemer på kort og på lang sikt (III)
posttraumatisk stresssyndrom
langvarige psykiske problemer
depresjon

Død (som følge av suicid, HIV-infeksjon, mord) (IV)

For å gi anledning til å ta opp dette i en gynekologisk konsultasjon, bør legen spørre direkte om tidligere overgrep og aktuell situasjon (III)

Rettssak
Lege kan en opptre i retten som (IV, IV)
Vitne - enkle legevurderinger kan 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 faglig kvalifisert og nøytral vurdering av forhold som retten ikke har faglighet til å vurdere. Som sakkyndig eller sakkyndig vitne kan det på
forhånd bes om at påtalemyndigheten formulerer en spørsmålsstilling som ønskes 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
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ICD-10
N91.1 Sekundær amenoré
N91.4 Sekundær oligomenoré
Definisjon
Sekundær amenoré
Ingen vaginalblødning i løpet av seks måneder

Oligomenoré
Blødningsintervall fem uker - seks måneder

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

Etiologi
Se WHO-klassifisering (IV) under (også relevant for primær amenoré 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 kapittel)
Vekttap og spiseforstyrrelser
Eksessiv trening

III Ovariell svikt
Climacterium praecox
Autoimmun ovarialsvikt (inkludert autoimmun polyglandulær endokrinopati)
Gonadotropinresistente ovarier
Gonadedysgenesi*

IV Medfødte eller ervervede sykdommer i uterus og/eller vagina
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
WHO-gruppe

Ø2

I
II

-

FSH

LH

PRL

TSH

Gestagen-test*

Bilde-diagnostikk

-

-

-

-

Neg

CT, MR**

-

-

- ()

-

Pos

UL***

-

-

Neg

-

-

-

Neg

UL, MR***

-

Neg

CT, MR**

III
IV

-

-

-

V
VI

()

(evt. )

Neg

-

VII

-

-

Neg

CT, MR**

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

Differensialdiagnoser
Graviditet
Amming
Menopause
Hypothyreose

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

Barneønske
Referanser (IV, Ia, III)
WHO I: Daglige injeksjoner av FSH/HMG eller pulsatil GnRH-infusjon
WHO II: Klomifencitrat, FSH, ovariell elektrokoagulering
WHO III: HRT, kortikosteroider, 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 amenoré
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.ipofa.org/
PoInternasjonal pasientorganisasjon for hypogonadal hypogonadisme http://www.hypohh.net/
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Spontanabort

Anne-Lone Wollen
Svein Magne Skulstad

ICD-10
O03 Abortus spontaneus, completus/incompletus
O02.0 Anembryonalt svangerskap, abortus inhibitus
O02.1 Abortus retentus, retensjon av dødt foster, abortus inhibitus
O20.0 Abortus imminens, trugande abort, vitalt foster, sparsom bløding

Definisjon
Svangerskap som går spontant til grunne før fullgåtte 22 veker (WHO-definisjon)

Førekomst
Oml. 50 % av alle påbegynte og 10-20 % av klinisk registrerte graviditetar
Oml. 80 % skjer i første trimester

Etiologi
Oftast ukjend
Føtale (III)
Genetisk defekt ca 50-70 %(kromosomale avvik, trisomi, Turner syndrom og triploidi)
Utviklingsanomaliar

Placentasjukdom
Maternelle
Hormonelle (corpus luteumsvikt)
Anatomiske (uterine malformasjonar, cervixinsuffisiens)
Generell infeksjon (rubella, cytomegalovirus, varicella, toksoplasma, parvovirus B19)
Genital infeksjon: bakteriell vaginose, chlamydia, gruppe-B streptokokkar (III)

Risikofaktorar
Alder >35 år (III)
Infertilitet, assistert fertilisering (III)

Fleire påfølgjande tidligare abortar
Fleirlingesvangerskap
Myoma uteri
Inneliggande spiral
Kromosomavvik hos foreldre
Sjukdom hos mor
Autoimmun sjukdom, diabetes mellitus, thyroideaforstyrringar, PCOS, trombofiliar, antifosfolipid antistoffsyndrom, hyperhomocysteinemi, folatmangel
(III)

Miljøfaktorar
Røyk, alkohol, narkotika, kaffe, teratogen (mutagen), traume (III)

Diagnostikk
Sjukehistorie
Amenoré, graviditetstest positiv/negativ, bløding per vaginam, smerte vannavgang, avtakende svangerskapssymptom
Gynekologisk undersøking:
Inspeksjon (bløding, synlege graviditetsprodukt, open mormunn), eksplorasjon storleik og konsistens på uterus)
hCG i urin og/eller serum
4 – 210.000 IE/l i 1.trimester, 210.000 – 410.000 IE/l i 2. trimester
Ny prøve innan ei veke ved usikker vitalitet, forventa hCG-stigning i serum i løpet av 48 timar > 50-60 %
Transvaginal ultralyd:
Intrauterin fostersekk, synleg/vitalt foster, hematom, lukka/open indre mormunn/-cervikalkanal

Differensialdiagnosar
Tidlig intrauterin intakt graviditet
Ekstrauterin graviditet
Partiell mola
Cancer corporis uteri

Behandling
Ved truande abort
Antibiotika ved infeksjon, ingen tokolyse
Medikamentell behandling ikkje dokumentert effekt (progesteron- eller hCG-injeksjon, salisylat, ataraksika, sedativa)
Salisylat vurdert ved antifosfolipid antistoff, acetylsalicylsyre (Albyl-E 75 mg dgl.)
Sjukmelding vurdert
Sengeleie har ikkje dokumentert effekt
Første trimester
Abortus completus
Ingen, evt. sjukemelding oml. tre dagar (Ib, III)

Abortus incompletus
Evacuatio cavi uteri ved rester > 20 mm (tverrmål i saggitalplan) uttalt bløding, smerter eller infeksjonsteikn
Medisinsk behandling med misoprostol kan vurderast, eks 800 µg vaginalt, kan bli gjentatt med 400 µg etter seks timar (1b)
Elles ekspekterande behandling med evt. sjukmelding fram til kontroll etter ei veke (gynekologisk undersøking og vaginal ultralyd) (Ib, IIa, IIb, III)

Abortus retentus og anembryonalt svangerskap
Evacuatio uteri med evt. sjukmelding ca tre dager (Ib, IIa, IIb, III) Medisinsk behandling med misoprostol, sjå tidlegare

Abortus imminens
Evt. sjukmelding til blødingstopp
Utskrap til histologisk undersøking ved tvil om ekstrauterint svangerskap

Andre trimester
Abortus completus

Ingen, evt. sjukmelding, behov for laktasjonshemming vurdert

Abortus incompletus
Evt. lokal prostaglandinapplikasjon (misoprostol)
Evacuatio cavum uteri vurdert
Laktasjonshemming vurdert (III)

Abortus retentus
Mifepristone 600 mg før lokal prostaglandinapplikasjon (misoprostol) og evt. evacuatio uteri (III)

Abortus imminens
Infeksjonsstatus, baktus urin/cervix vurdert
Dersom cervixinsuffisiens og fråvær av bløing kan cerclage vurderast
Autopsi/karyotyping ved påfallande makroskopisk undersøking

Rhesusprofylakse (anti-D)
Til ikkje-sensibiliserte RhD-negative med gestasjonsalder < 12 veker blir det tilrådd å gi (innan 72t etter blødingsstart (IIb, III, IV)):
Anti-D 250IU ved kirurgisk behandling
Anti-D 250IU ved medisinsk behandling >9 veker
Ingen anti-D ved truande abort, komplett abort eller inkomplett abort med ekspekterande behandling

Til alle RhD-negative med gestasjonsalder >12 uker ( IIb, III-IV)
Anti-D 250IU

Oppfølging
Etter evacuatio uteri
Eigen lege ved behov
Ekspekterande behandling etter sannsynleg komplett abort
Kontroll med gynekologisk undersøking og vaginal ultralyd etter ein til to veker
Vurdere evacuatio dersom manglande tømming, uttalt bløding eller infeksjonsteikn

Ekspekterande behandling ved truande abort
hCG-kontroll ved usikker vitalitet eller mistenkt ekstrauterin graviditet

Sjukmeldingslengde vurdert i samråd med pasienten
Før neste svangerskap bør medisinske tilstandar hos mor vere kontrollert/velregulert
Vurdere oppstart av folat før graviditet
Vurdere tidlig ultralyd og sjukmelding (vurdere arbeidsbelastning) ved neste svangerskap

Komplikasjonar
Abortrestar
Infeksjon
Anemiserande/langvarig bløding
Intrauterine synekier, evt. amenoré etter kirurgisk behandling

Forløp
Oftast ukomplisert

Prognose
God, liten risiko for komplikasjonar som påverkar fertilitet
Liten risiko for gjentaking (etter ein til to abortar), dei fleste oppnår vellukka svangerskap seinere
Auka abortrisiko ved abortus imminens

Råd
Ved sparsom vaginalbløding og god almentilstand kan undersøking hos gynekolog med fordel utsettast til neste dag

Pasientinformasjon

Småbløding og fluor kan ventast i ei til to veker etter komplett abort eller evacuatio uteri
Noko meir bløding og smertar ved ekspekterande behandling
Kontakte lege ved feber, illeluktande fluor, uttalt bløding eller sterke smerter
Menstruasjon kan ventast etter tre til seks veker
Unngå koitus, karbad og sterk fysisk aktivitet
Inntil ei veke etter blødingstopp ved abortus imminens
Inntil to veker ved evacuatio uteri og ekspekterende behandling

Nytt graviditetsforsøk kan anbefalast etter første sikre menstruasjon (IV)

Emneord
Spontan abort
Tidleg abort
Trugande abort
Abortus spontaneus
Abortus imminens
Abortus inhibitus
Abortus retentus
Anembryonalt svangerskap
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ICD-10
Z30.2 Sterilisering

Klinisk prosedyrekodeverk 1999
LGA 10 Sterilisering ved destruksjon eller deling av tubene (Pomeroy, Irving)
LGA 11 Laparoskopisk sterilisering ved destruksjon eller deling av tubene
LGA 21 Laparoskopisk sterilisering ved avsnøring av tubene (klips, ringer)

Legale aspekter
Lov om sterilisering m.v. av 3. juni 1977 nr. 57.
Gir, med noen unntak, enhver som bor i Norge og har fylt 25 år, rett sterilisering når hun ber om det (§ 2). Ikke krav at søkeren skal være norsk
statsborger eller at ektefelle/samboer er enig/informert
Legen som signerer skjemaet ”Begjæring om sterilisering” er ansvarlig for adekvat informasjon
Operatør skal sikre seg at opplysningene er gitt
Unntak fra de alminnelige vilkår for sterilisering fremgår av lovens § 3. Person som har bosted her i landet, men som for øvrig ikke fyller vilkårene i §
2 (altså er under 25 år eller ikke har samtykkekompetanse), kan etter søknad til steriliseringsnemnd innvilges sterilisering når
svangerskap og fødsel for kvinne som søker kan føre til betydelig fare for hennes liv eller for hennes fysiske eller psykiske helse
omsorg for barn kan sette søkeren i en særlig vanskelig livssituasjon
det på grunn av arveanlegg hos søkeren er betydelig fare for at barn i tilfelle kan få alvorlig sykdom eller lyte
søkeren på grunn av sinnslidelse eller psykisk utviklingshemming - eller svekkelse i tilfelle ikke vil kunne dra tilfredsstillende omsorg for barn

Sterilisering av personer under 18 år blir bare tillatt ved særlig tungtveiende grunner
Personer som har alvorlig sinnslidelse, er psykisk utviklingshemmet, psykisk svekket og/eller umyndiggjort må søke (evt. må verge søke for dem)
steriliseringsnemnda i fylket (Fylkeslegen)
Søknad om sterilisering etter § 3 fremsettes for en lege eller direkte for steriliseringsnemnda i fylket. Søknaden avgjøres av steriliseringsnemnda. Gir nemnda tillatelse til sterilisering,
skal den henvise til lege eller til et sykehus hvor inngrepet kan foretas.
Der kvinnen ikke er umyndig, men legen skjønner at informasjonen ikke kan forstås, kontaktes det lokale overformynderi for oppnevning av hjelpeverge for denne situasjonen.
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).

Egenandel
Egenandel kr 6079. Ikke ved keisersnitt, postpartum eller ved medisinsk indikasjon. Heller ikke dersom hun ikke tolererer annen prevensjon eller
steriliseres etter særskilt tillatelse (steriliseringsnemnda)

Tiltak/behandling
Sterilisering kan utføres etter fødsel, ved svangerskapsavbrudd og hos ikke-gravide (intervall-sterilisering). Det store flertall er svært godt fornøyd etter
sterilisering (IIA)
Cochrane review 2004, høy sikkerhet for både laparoskopisk sterilisering og minilaparotomi. Laparoskopi hadde færre komplikasjoner enn
minilaparotomi, men krevde større ferdighet

Laparoskopi
Bipolar koagulasjon av egglederne er den vanligste metode i Norge. Overklipping av koagulert område minsker ikke risiko for metodesvikt
Avklemming med ringer, klips eller lignende brukes lite

Laparotomi

Reseksjon av et parti av tuben (Modifisert Pomeroy’s teknikk). Forsenking av mediale tubedel anvendes iblant ved resteriliserting (Irvings teknikk)
Vaginal tilgang
Hysteroskopiske teknikker, ikke etablerte
Endoskopisk sterilisering via fornix posterior har høyere komplikasjonsrisiko

Anestesi
Oftest generell anestesi.
Kan utføres i lokalanestesi under tilrettelagte forhold (IA)

Komplikasjoner
Peroperative
Mortalitetsrate meget lav, nyere tall fra Norge finnes ikke
Kirurgiske komplikasjoner knyttet til laparoskopi
Blødning og skade på andre organer (kar, tarm, blære). Kasuistiske opplysninger

Postoperative (langtidskomplikasjoner)
Metodesvikt (graviditet) rapporteres hos 0,1-1,0 % første år, hyppigst hos yngre kvinner, og andelen ektopiske graviditeter er høy hos de som blir
gravide. Svikt ses hyppigere i tilslutning til sterilisering ved abort og fødsel
Sterilisering påvirker ikke hormonproduksjonen, reduserer ikke seksuell tilfredshet, og gir ikke økt hyppighet av blødningsforstyrrelser eller smerter

Prognose
Det store flertall er svært godt fornøyd (IIA)

Råd og informasjon
Preoperativ rådgivning er lovpålagt
Det må informeres om alternative prevensjonsalternativ
Inngrepet må betraktes som endelig, og utsiktene til å få det ”gjort om” er dårlige
Assistert befruktning er den mest aktuelle metode for å oppnå graviditet hvis steriliseringen angres
Kvinnen bør bruke tid på beslutningen, som bør være upåvirket av evt. endringer i samlivsforhold eller barneflokk (IIA)
Ugunstig å ta beslutningen ved svangerskapsavbrudd eller ved samlivskrise (IIA)
Barneønske i nytt forhold er vanligste grunn til anger
Postpartumsterilisering bør kun gjøres etter en god beslutningsprosess, uavhengig om kvinnen blir forløst med keisersnitt
Kvinnen bør informeres om komplikasjonsrisiko, metodesvikt og at konvertering til laparotomi kan bli nødvendig ved komplikasjoner eller hvis sterilisering ikke lykkes laparoskopisk
Søkeren bør få Helsedirektoratets brosjyre ”Opplysning om sterilisering”. Brosjyren Opplysning

om sterilisering (IS-2048) og skjemaet Begjæring om
sterilisering (IS-1134) kan bestilles fra Sosial- og helsedirektoratet. Brosjyren og skjemaet skal også være tilgjengelig på legekontor, helsestasjoner og hos sosialtjenesten
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Tromboseprofylakse ved operative inngrep
Hjalmar A Schiøtz
Hans Krogstad
Ellen Holtan Folkestad

Definisjon
Medikamentell eller annen behandling, gis for å redusere risiko for dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) ved operative inngrep

Forekomst
25 % risiko for DVT, 1 % risiko for fatal LE (I) ved større gynekologiske operasjoner uten profylakse
12 % DVT ved abdominell hysterektomi
35-80 % DVT ved kreftoperasjoner
DVT-risiko halveres ved profylakse (I)
NB: Risiko avtar betydelig de første postoperative dagene, men er fortsatt økt i flere uker, spesielt ved malign lidelse (I). Ved profylakse i en uke er
risiko fortsatt opptil 16 % (I)

Risikofaktorer
Tidligere DVT/LE
Malign sykdom
Reoperasjon innen 30 dager
Familiær trombosetendens
Overvekt (BMI>30)
Infeksjon
Graviditet eller operasjon i barselseng
P-piller og HRT ikke seponert preoperativt
Langvarig immobilisering
Koagulopatier
Aterosklerose
Polycytemi

Behandling
Primær medikamentell (A)
Lavmolekylært heparin (LMWH) (Fragmin®, Klexane®) eller lavdose ufraksjonert heparin (Heparin®) (I)
LMWH enklere å administrere, har lik effekt og litt bedre sikkerhetsprofil enn ufraksjonert heparin (I)
Fondaparinuks (Arixtra®) har p.t. ikke indikasjon ved gynekologiske inngrep

Tidspunkt for start
Både pre- og postoperativ start kan anbefales. Preoperativ start øker kirurgisk blødningsrisiko, mens start seks timer postoperativt ikke gjør det. Pre- og
postoperativ start reduserer forekomsten av DVT i samme grad. Hepariner har egenskaper som potensielt kan hemme peroperativ metastasering av
cancer, kan tilsi preoperativ start i denne gruppen.
Start seks timer postoperativt som rutine, eventuelt med en ekstra dose 12 timer preoperativt før canceroperasjoner.

Behandlingsvarighet
Ikke avklart. Trolig minst 5-7 døgn postoperativt, ikke bare til mobilisering
Hos kreft- og andre høyrisikopasienter bør tromboseprofylakse vurderes kontinuert inntil fire uker (I)

Forlenget profylakse, trombocytter bør kontrolleres (II)
Forlenget profylakse med LMWH trolig kostnadseffektivt kun hos høyrisikopasienter

Type inngrep
Mindre, kortvarige (< 30 min)
Ingen ved rask mobilisering uten risikofaktorer (I)
Individuell vurdering ved risikofaktor(er) (I)

Større inngrep
Alle over 40 år, under 40 år ved risikofaktorer (I)

Aktuelt å kombinere flere metoder ved høy risiko (I)
NB! Dagkirurgi med risikofaktorer kan trenge profylakse!

Dosering
Lavrisiko (A)
Dalteparin Fragmin® 2500 IE s.c. eller enoksaparin Klexane® 20 mg s.c. settes seks timer postoperativt
Deretter samme dose hver morgen i fem til syv dager

Høyrisikopasienter (A)
Operasjonsdagen: Fragmin® 2500 IE s.c. eller Klexane® 20 mg s.c settes seks timer postoperativt
Deretter dobbel dose hver morgen i syv til ti dager. Spesielt hos kreftpasienter vurderes utvidet profylakse i fire uker (I)
Alternativt hos kreftpasienter
12 timer preoperativt: 5000 IE s.c. eller Klexane® 40 mg s.c.
Operasjonsdagen: samme dose seks timer postoperativt og deretter hver morgen i syv til ti dager. Vurdere utvidet profylakse i fire uker (I)
Vurder tillegg av kompresjonsstrømper (I) eller dextran 70 Macrodex® (II)

Regional anestesi
Liten risiko for alvorlig intraspinal blødning bruk av heparin/LMWH
Anbefaling: LMWH først etter anlagt anestesi, ellers skal det være et tidsintervall på 10 timer mellom siste dose av LMWH og regional anestesi.
Epiduralkateter fjernes 10 timer etter siste LMWH-dose. Deretter minst to timer før neste LMWH-dose

Kontraindikasjon
LMWH og heparin er kontraindisert ved tidligere heparinindusert trombocytopeni. Dextran 70 (Macrodex®) og kompresjonsstrømper kan nyttes

Alternativ medikamentell behandling
Dextran når heparin er kontraindisert (II) (i tillegg til kompresjonsstrømper). Dextran 70 mindre effektivt enn LMWH/lavdose og ufraksjonert heparin
Dosering
Dextran 70 (Macrodex®) 500-1000 ml i.v. operasjonsdagen, 500 ml neste dag, deretter 500 ml i.v. hver 2. dag inntil full mobilisering eller to uker samt evt. kompresjonsstrømper

Annen behandling
Kompresjonsstrømper (A)
Elastiske, graderte kompresjonsstrømper er effektive (I)
NICE anbefaler graderte kompresjonsstrømper hos alle innlagte som skal opereres der slike strømper ikke er kontraindisert
Strømper kan brukes som alternativ behandling når medikamentell behandling er kontraindisert.
Gir tilleggseffekt ved bruk sammen med medikamentell profylakse hos høyrisikopasienter (II)
Strømper som går opp på låret, mer krevende i bruk, men trolig litt mer effektive enn strømper til kneet (II)
Utvidet profylakse med kompresjonsstrømper er trolig kostnadseffektivt (II)

Reduksjon av risikofaktorer (I-II)
Atraumatisk kirurgi
Unngå dehydrering
Tidlig mobilisering

Andre hensyn
Antiflogistika og salicylater gir blødningsrisiko
Evt. kan slike medikamenter seponeres fem til syv dager preoperativt og vanlig tromboseprofylakse gis
Evt. konferer med indremedisiner (f.eks. ved hjerte-karsykdom og salicylatbruk). Salicyl reduserer også risiko for DVT/LE, men i mindre grad enn de andre metodene

Ikke nødvendig å seponere HRT når det gis tromboseprofylakse
P-piller av kombinasjonstype kan seponeres fire uker før store inngrep, ikke nødvendig før mindre inngrep. Minipiller behøver ikke seponeres

Komplikasjoner
LMWH/heparin gir økt forekomst av peroperativ blødning og postoperativt hematom, spesielt ved samtidig bruk av salicylater eller antiflogistika
Heparinindusert trombocytopeni risiko 1-3 % (lavere forekomst med LMWH). Kontroll av trombocytter
Reaksjon på stikksted (heparin, LMWH)
Allergi (dextran, heparin)
Hjertesvikt (dextran)

Vurdering av dokumentasjon
Dokumentasjonsnivå I-II
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Urininkontinens
Sigurd Kulseng-Hanssen
Bjarne Eriksen
Margareta Verelst
Rune Svenningsen

ICD-10
N39.3 Stressinkontinens
N39.4 Urgeinkontinens
N39.8 Blandingsinkontinens
Behandlingskoder
KDG 96 Kolposuspensjon a.m. Burch
LEG 10 Tensjonsfri Vaginal Tape operasjon TVT
LEG 10 Tensjonsfri Vaginal Tape Obturator operasjon TOT, TVTO
KDV 22 Periuretral injeksjon
KCW 98 Botoxinjeksjon i blæren
Definisjoner
Urininkontinens
Enhver lekkasje
Enurese: enhver uvilkårlig lekkasje
Noktural enurese: nattlig inkontinens, skjer under søvn

Stressinkontinens
Lekkasje synkront med anstrengelse, hoste og nys
Lekkasje når det intravesikale trykk overstiger maksimalt uretratrykk og trykkøkningen i blæren ikke skyldes detrusorkontraksjon

Urgency
Hurtig innsettende uimotståelig trang til å late vannet

Urgeinkontinens
Lekkasje som forutgås av, eller oppstår samtidig med sterk vannlatingstrang

Inkontinens ved detrusoroveraktivitet
Skyldes detrusorkontraksjon
Nevrogen - nevrogen årsak påvist
Idiopatisk - årsak ikke påvist

Blandingsinkontinens
Stress- og urgeinkontinens samtidig

Overaktiv blære
Vannlating > 8 ganger daglig, med eller uten urgency eller urgeinkontinens

Detrusor/sfinkterdyssynergi
Detrusorkontraksjon samtidig med ufrivillig uretral tverrstripet muskel kontraksjon. I enkelte tilfelle kan urintømmingen hindres

Overløpinkontinens
Begrepet anbefales ikke brukt

Ekstrauretral inkontinens
Lekkasje fra fistler

Iatrogen inkontinens
Medikamenter f.eks:
Alfablokkere, doxazosin (Carduran®, Doxazosin®)
Alfa- og betablokkere, labetalol (Trandate®)

Karvedilol (Carvedilol®)

Lavt lukketrykk
Lukketrykk ≤ 20 cm H2O

Forekomst

Alvorlig til lett grad 7 - 30 % (III)
Stress-, urge- og blandingsinkontinens hos henholdsvis. 50, 20 og 30 % (IV)

Etiologi og risikofaktorer
Alder, svangerskap, fødsel, høy BMI (IV)

Stressinkontinens
Skyldes ofte en svekkelse eller skade i festet av skjeden i forhold til bekkenveggen (IV) og/eller skade av pudendusnerven som innerverer musklene i
bekkenbunnen og urinrøret ved fødsel, forekommer hos para 0 (IV)

Urgeinkontinens
Oftest ukjent
Kan skyldes skade av inhibitoriske sentra i hjernen ved apopleksi, demens
Parkinsons sykdom, multippel sklerose
Overfølsomhet av blærens afferente nerver (IV)
Lokale forhold i blæren, akutt cystitt, blæretumor og blærestein

Andre forhold
Ryggmargsskader
Kirurgi og cancer kan gi fistler fra blære og urinrør
Genitale misdannelser, f. eks ektopisk ureter

Diagnostikk
Generelt
Anamnese, f. eks NUGG -skjema
Miksjonsskjema
24-timers bleietest
Gynekologisk undersøkelse
Urinstix
Evt. bakteriologisk dyrkning

Anamnestisk ren stressinkontinens
Resturin
Standardisert stresstest: 300 ml fysiologisk saltvann i blæren
Bleievekt før og etter 20 splitthopp og tre kraftige host (< 2 g normalt)

Knipekraft i bekkenbunnsmuskulatur, perineal sensibilitet og anokutan refleks
Før operativ behandling evt.
Maksimal flow, flowmetri ved minimum 200 ml miksjonsvolum
Uretratrykkprofil: gjennomsnitt av tre maksimale uretratrykk, blæretrykk og lukketrykk registreres

Anamnestisk ren urgeinkontinens
Er nevrologisk lidelse utelukket (normal perineal sensibilitet, anokutan refleks, flowmetri og ingen resturin) kan behandling prøves uten videre utredning
Ved manglende effekt, cystoskopi for å finne evt. årsak i blæren. Cystouretrometri (stasjonær) stående, hoste og helstøt provokasjoner (pasienten står
gjentatte ganger på tærne og lar seg falle ned på helen)
Lekkasjeøyeblikk avmerkes på kurven
Ved negative funn, kan ambulatorisk uretra-, cysto-, vaginometriundersøkelse prøves

24- timers miksjonsskjema og bleieveining viser hyppig vannlating med små volumina dag og natt og lekkasje ved trang. Obs normalt væskeinntak 1–
1,5 l

Anamnestisk blandingsinkontinens
Utred dominerende komponent
OBS. Pasienter med overaktiv blære kan også lekke ved host og løft. Lekkasjen vedvarer ofte etter provokasjonen

Behandling
Generelt
Bleier, refusjon § 5.1
Østrogener per os eller lokalt reduserer antall urinveisinfeksjoner, ikke dokumentert effekt på urininkontinens

Stressinkontinens

Bekkenbunnstrening (IV)
Vaginale innlegg: Conveen kontinensbue (IV) eller Milex inkontinensring (IV) Ladycon
Tensjonsfri vaginal tape operasjon (TVT) (Ia)
Obturator operasjoner (Ia)
Retropubisk kolposuspensjon (III)
Periuretrale injeksjoner

Risikofaktorer
Lavt lukketrykk: kolposuspensjon og TVT mindre vellykket hos pasienter med lavt lukketrykk (IV)
Pasienter med blæreparese kan få total urinretensjon dersom urinrøret løftes mye ved inkontinensoperasjon (IV)

Komplikasjoner ved operasjon
Hematom, infeksjon, smerter, vaginalerosjon og skade på uretra, blære, kar og nerver (Ia)
Overkorreksjon med påfølgende resturin, hyppig UVI, økt eller nyoppstått urgeinkontinens (III)

Forløp
Suprapubisk kateter (Cystofix) gir mulighet for enkel resturinbedømmelse, fjernes ved resturin < 100 ml.
Ved resturin >100 ml anbefales selvkateterisering til resturin er mindre enn 100 ml., evt. Cystofix

Metenaminhippurat, Hiprex® 1 tabl 2 ganger daglig minsker trolig UVI-risiko (Ib)
Ved betydelig resturin kan man dagen etter en TVT justere båndet ved å tøye med Hegarstift i uretra eller åpne vaginalsnittet og trekke båndet ned

Oppfølging
Sykmelding 1 uke
Samleie etter 3 uker
Kontroll 6 måneder og 3 år

Stressinkontinens og cystocele
Samtidig operasjon av cystocele og stressinkontinens hos pasienter med prolaps og stressurininkontinens synes å være forsvarlig (Ib)
Kontinente pasienter med cystocele/descens
Kan bli inkontinente etter kirurgi

Urgeinkontinens
Blæretrening (IV)
Maksimal elektrostimulering 20 minutter, minimum en gang pr uke og minst 10 ganger (5-10 Hz) (IV)
Medikamenter
Tolterodin (Detrusitol SR®) 4 mg x 1. § 2, ref. kode N39.4 15 (I)
Oksxybutininclorid (Drydase®) 2,5-5 mg x 3 (registreringsfritak) § 2, ref. kode N39.4 16 (I)
Oksxybutininclorid (Kentera®), ett plaster 2 ganger per uke § 2, ref. kode N39.4. (I)17
Solifenacin (Vesicare®) 5–10 mg x 1 § 2, ref. kode N39.4 18
Darifenacin (Emselex®) 7,5–15 mg x 1 § 2, ref. kode N39.4
Fesoterodinfumarat (Toviaz®) 4 mg og 8 mg, § 2, ref. kode N39.4
Botoxinjeksjoner i blæreveggen (I)

Sakralnevromodulering
Entero-cysto-plastikk (urologi)
Urinavledning (kontinent kutan urostomi, urologi)

Oppfølging
All behandling
Anamnese (NUGG skjema) (III)
Miksjonsskjema
24 timers bleietest (IV)

Stressinkontinens
Anamnese (NUGG-skjema) (III)
Stresstest
Flowmetri, minimum 15 ml/s (IV)

Urgeinkontinens
Antikolinergisk medikasjon evt. justere dosering, skifte medikament eller videre utredning

Prognose
TVT: 80-90 % kontinente (IV)
Obturatorteknikker: Korttidsresultater som ved TVT, men økt bruk av smertestillende og lyskesmerter
Periuretrale injeksjoner: 50 % kontinente, effekten avtar. Lite dokumentasjon

Informasjon
NHS- National Institute for Health and Clinical Excellence

Litteratur
Abrams P, Freeman R, Anderstrom C, Mattiasson A. Tolterodine, a new antimuscarinic agent: as effective but better tolerated than
oxybutynin in patients with overactive bladder. Br J Urol 1998; 8: 801-10 I B
Black NA Downs SH. The effectiveness of surgery for stress incontinence in women: a systematic review. Brit J Urol 1996; 78: 497510. III B
Borstad E et al. An incontinence procedure performed at the time of prolapse repair might be an unnecessary surgery. Neurourol
Urodyn 2006; 25: 551 – 552 III B
Bø K et al. Pelvic floor muscle exercise for the treatment of female stress urinay incontinence III. Effects of two different degrees of
pelvic floor muscle exercises. Neurourol Urodyn 1990; 9; 489-502 IV C
Andersson KE, Chapple CR. Oxybutynin and the overactive bladder. World J Urol. 2001 Nov;19(5):319-23. I B
Chapple CR, Rechberger T, Al-Shukri S, Meffan P, Everaert K, Huang M, Ridder A; Randomized, double-blind placebo- and
tolterodine-controlled trial of the once-daily antimuscarinic agent solifenacin in patients with symptomatic overactive bladder. BJU Int.
2004 Feb;93(3):303-10YM-905 Study Group IB
De Groat WC. A neurologic basis for the overactive bladder. Urology 1997; 50: (6A suppl) 36-52. IV C
DeLancey JO. Structural support of the urethra as it relates to stress urinary incontinence: The hammock hypothesis. Am J Obstet
Gynaecol 1994; 170 (6) 1713-23 IV C
Dmochowski RR, Sand PK, Zinner NR, Gittelman MC, Davila GW, Sanders SW; Transdermal Oxybutynin Study Group. Comparative
efficacy and safety of transdermal oxybutynin and oral tolterodine versus placebo in previously treated patients with urge and mixed
urinary incontinence. Urology. 2003 Aug;62(2):237-42 IB
Duthie J, Wilson DI, Herbison GP, Wilson D. Botulinum toxin injections for adults with overactive bladder syndrome. Cohrane
Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD005493.
Dwyer P, Desmedt E. Impaired bladder emptying in women Aust N Z J Obstet Gynaecol 1994; 34: 73-8. IV C
Fantl JA et al. Efficacy of bladder training in older women with urinary incontinence. JAMA 1991; 265: 609-13 IV C
Hampel C et al. Prevalence and natural history of female incontinence. Eur Urol 1997; 32 (Suppl 2): 3-12. IV C
Hannestad YS, Rortveit G, Sandvik H, Hunskaar S. A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence. The
Norwegian EPINCONT study. J Clin Epidemiology 2000; 11: 1150-7 III B
Holst K, Wilson. PD The prevalence of female urinary incontinence and reasons for not seeking treatment. N Z Med J 1988; 101: 756
III
Haab F, Corcos J, Siam P, Glavind K, Dwyer P, Steels M, Kawakamis F, Lheritiers K, Steers W Long-term treatment with darifenacin
for overactive bladder: results of a 2-year, open-label extension study BJU Int. 2006 Nov;98(5):1025-32. Epub 2006 Jul 28
Keegan PE, Atiemo K, Cody J, McClinton S, Pickard R. Periurethral injection therapy for urinary incontinence in women. Cochrane
Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD003881 III
Kulseng-Hanssen S, Borstad E. The development of a questionnaire to measure the severity of symptoms and the quality of life
before and after surgery for stress incontinence. BJOG. 2003 Nov;110(11):983-8. IIb B
Kulseng-Hanssen S. Tension free vaginal tape operation. Results and possible problems. Nevrourol Urodynam 1999; 18 (4): 300-1 IV
C
Latthe PM, Foon R, Toozs-Hobson P. Transobturator and retropubic tape procedures in stress urinary incontinence: a systematic
review and meta-analysis of effectiveness and complications. BJOG 2007 May;114(5):522-31. Epub 2007 Mar 16. Review. Erratum
in: BJOG 2007 Oct;114(10):1311. I A
Lose G. Uroflowmetry and pressure/flow study of voiding in women Acta Obstet Gynecol Scand 1997 (suppl. 166): 76: 43-7 IV C
Moore KN, Flood C, Griffiths D. Pessary use for stress urinary incontinence. Journ Soc Obstet Gyn Canada 1994; 16: 2231-7 IV C.
Nilsson CG, Falconer C, Rezapour M. Obstet Gynecol. 2004 Dec;104(6):1259-62. Seven-year follow-up of the tension-free vaginal
tape procedure for treatment of urinary incontinence.
Novara G, Ficarra V, Boscolo-Berto R, Secco S, Cavalleri S, Artibani W. Tension-free midurethral slings in the treatment of female
stress urinary incontinence: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of effectiveness. Eur Urol 2007
Sep;52(3):663-78. Epub 2007 Jun 21 I A
Novara G, Galfano A, Boscolo-Berto R, Secco S, Cavalleri S, Ficarra V, Artibani W. Complication Rates of Tension-Free Midurethral
Slings in the Treatment of Female Stress Urinary Incontinence: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled
Trials Comparing Tension-Free Midurethral Tapes to Other Surgical Procedures and Different Devices Eur Urol. 2007 Nov 8; [Epub

ahead of print] IA
Rasmussen A, Mouritsen L, Dalgaard A, Frimodt-Møller C. Twenty-four hour pad weighing test: reproducibility and dependency of
activity level and fluid intake. Neurourol Urodyn. 1994;13(3):261-5. IV
Sand PK et al. The low pressure urethra as a factor in failed retropubic urethropexy. Obset Gynecol 1987; 69: 399-402 IV C
Schiøtz HA, Guttu K. Value of urinary prophylaxis with methenamine in gynecologic surgery. Acta Obstet Gynecol Scand. 2002
Aug;81(8):743-6.
Snooks SJ et al. Perineal nerve damage in the etiology of genuine stress incontinence in women. Br J Urol 1985; 57: 422, IV C
The standardisation of terminology in lower urinary tract function. Nevrourol Urodynam 21; 167-178 2002 IV C
Thyssen H. and Lose G. New disposable vaginal device (continence guard) in the treatment of female stress incontinence. Acta
Obstet Gynecol Scand 1996; 75: 170-3. IV C
Vierhout ME, Mulder AF. De novo detrusor instability after Burch colposuspension; Acta Obstet Gynecol Scand 1992; 71: 414-6 III.
Vodusek D.B. Therapeutic electrical stimulation in incontinence. Int. J Proctol and Perineal Dis. 1997; 1; 2: 281-8. IV C.
© Norsk gynekologisk forening 2009
Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no
Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no
Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no

Vulvovaginale infeksjoner
Babill Stray-Pedersen
Mette Jettestad
Beirt Norling
Jan Rokne

ICD-10
Seksuelt overførbar infeksjon (SOI)
A 51 Tidlig syfilis
A 54 Gonokokkinfeksjon
A 56.0 Chlamydiainfeksjon i nedre urogenitalsystem
A 59.0 Trikomonasinfeksjon
A 60 Anogenital herpesinfeksjon
A 63.0 Anogenitale (veneriske) vorter
Andre lidelser
B 37.3 Candida infeksjon i ytre kjønnsorgan og skjede
N 77. 0 Sårdannelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer ved infeksjonssykdommer
(Ulcus vulva cutum)
N 89.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i skjede (Bakteriell Vaginose (BV))
Smittevernloven
Smittevernloven omfatter de seksuelle overførbare infeksjonene: syfilis, HIV, hepatitt B samt gonokokk og genital chlamydiainfeksjon.
Følgende gjelder:
Person som er smittet eller utsatt for smitte har rett til gratis undersøkelse og behandling. Egenandelen refunderes av trygdekassen
Konsultasjonen merkes ”allmennfarlig smittsom sykdom”.
Blå resept med påskrift ”Gratis til pasienten”, § 4

Rett til gratis medisin foreligger ved mistanke om SOI, før prøvesvaret foreligger. Dette gjelder også klinisk cervicitt og salpingitt
Pasienten har plikt til å oppsøke lege ved mistanke, ta imot smittevern veiledning og bidra til smitteoppsporing
Partner bør alltid undersøkes før behandling og har rett til gratis medisin

Legens plikt er å
Undersøke, gi personlig smitteveiledning og foreta smitteoppsporing
Sende MSIS melding for HIV, syfilis, hepatitt og gonoré
Genital chlamydiainfeksjon meldes av laboratoriene til MSIS
Pasienten har plikt til å oppsøke lege ved mistanke, ta imot smittevernveiledning og bidra til smitteoppsporing

Genital chlamydiainfeksjon meldes kun av laboratoriene

Tidlig syfilis
Definisjon
Tidlig syfilis omfatter primær, sekundær og tidlig latent infeksjon, mindre enn to år etter smittetidspunkt.

Forekomst
Få tilfeller i Skandinavia, liten økning siste årene primært hos menn som har sex med menn og importsmitte (III)
61 tilfeller av primær, sekundær eller tidlig latent syfilis. (MSIS 2007)
Under 10 % av nye tilfeller i Norge hos kvinner
Utbredt utenfor Skandinavia, høy forekomst i Øst-Europa og Brasil(III)
Importsmitte er viktig

Etiologi
Treponema pallidum
Smittes ved seksuell kontakt: oral, vaginal og anal sex
Inkubasjonstid: 10 dager -10 uker (gjennomsnittlig tre 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 sjanker en smertefri indurert ulcerasjon i vulva eller i svelget. Tilheling 2-3 uker. Ved sekundær syfilis kan
utslett, leddsmerter og generell sykdoms følelse forekomme
Påvisningsmetoder: Påvisning er mulig sent i primærstadiet og i sekundær- og tertiærstadiet (IV)
Hvis mistanke. NB! Ikke antibiotikabehandling før telefonkontakt.med venerolog eller infeksjonsmedisiner
Serologi
Prøver fra genitale sår til herpes påvisning

Differensialdiagnoser
Andre genitale ulcerasjoner er smertefulle (Mb Bechet, aftøse sår sekundært til EBV infeksjon)

Behandling
I samarbeid med venerolog/infeksjonsmedisiner

Benzatinpenicillin (Tardocillin®) 2,4 mill IE i.m. som gjentas etter en uke (III)
Samleieforbud inntil første serologiske kontroll (3 mnd) (III)

Oppfølgning
Meldepliktig (IV). Påbudt smitteoppsporing
Serologisk kontroll 3, 6 og 12 og 24 mnd etter behandling

Komplikasjoner
God prognose ved behandling av tidlig syfilis
Ved ingen behandling vil 1/3 av alle som er smittet med syfilis bli spontant friske, 1/3 forblir i latent fase ut livet, 1/3 vil utvikle tertiærsyfilis

Råd
Alle med syfilis skal også HIV-testes, samt undersøkes for andre SOI

Gonoré
Etiologi
Neisseria gonorrhoeaé
Genital og oral smitte
Inkubasjonstid: to til fem dager hos menn. Oftest mer enn 10 dager hos kvinner

Forekomst
238 nye tilfeller hvorav 12 % blant yngre kvinner (MSIS 2007)
1/3 smittes i utlandet. Thailand, Filippinene, Brasil og Kina vanligste smittestedene

Risikofaktorer
Ubeskyttet samleie med person fra høyendemisk område

Diagnostikk
Klinikk
Symptomatisk infeksjon hos 50 % (fluor, dysuri, spotting). Halsinfeksjon er ofte asymptomatisk (III)
Gonoré gir sterkere akutte generelle symptomer enn klamydiainfeksjon

Påvisningsmetoder
Prøver tas kun på indikasjon, fra cervix, uretra, rectum og evt farynx/tonsiller. Husk samtidige prøver til Chlamydia
Dyrkning med resistensbestemmelse
Direkte mikroskopi av gram eller metylenblått farget preparat

Tiltak/behandling
Standardbehandling; engangsdose med kinoloner (ciprofloksacin 500 mg eller ofloksacin 400 mg) (Ia, IV)
Korrigeres etter resistensbestemmelse. Beta-laktamaseproduserende gonokokker og kinolonresistente gonokokker et problem (III)
Risiko for dobbelt infeksjon med chlamydia er hyppig. Lav terskel for å også gi azitromycin (IV,III)
Mistanke om PID, se “Bekkeninfeksjon”

Oppfølgning
Kontrollprøve tas etter 1uke. Ikke sex før etter negativ kontrolldyrkning (III)
Smitteoppsporing og partnerbehandling påbudt (IV)
Meldepliktig til MSIS

Komplikasjoner
Ubehandlet vil 15 % utvikle PID (III)

Genital chlamydiainfeksjon
Etiologi
Chlamydia trachomatis
Inkubasjonstid: Tidligst symptomer etter 1 uke, men de fleste er asymptomatiske

Forekomst
Hyppigste seksuelt overførbar infeksjon i Norge, økende forekomst, 30 % siste fem år (III)
22 847 tilfeller i Norge, 60 % under 25 år, (MSIS, 2007)
Flest kvinner som tester seg

Diagnostikk
Klinikk (III)
Oftest asymptomatisk, men kan gi utflod, dysuri og blødningsforstyrrelser
Kan foreligge et subklinisk stadium i flere år, kan gå i spontan remisjon (III), men også blusse opp etter abortinngrep, utskrapning eller spiralinnsetting

Påvisningsmetoder
Prøver tas fra cervix, urethra, vulva, urin (førstestråleprøve) og evt. anus
Påvises med genteknologiske metoder (LCR, PCR) (IIa)
Klamydia serologi nyttes i epidemiologiske undersøkelser (IIa)

Behandling
Azitromycin 1 g, engangsdose
Alternativ: Doxycyclin 100 mg x 2 i 7 dager
Gravide: Amoxicillin 500 mg x 3i 7 dager i 1. trimester (Ia); Azitromycin 1 g engangsdose i 2. og 3. trimester (Ia)

Komplikasjoner

Ubehandlet; bekkeninfeksjon og risiko for tubar skade, ekstrauterint svangerskap og kroniske underlivssmerter (III)
Fitz-Hugh-Curtis syndrom (perihepatitt): Laparoskopisk diagnose; smerter i øvre høyre kvadrant, fibrinbelegg på lever. Leverfunksjonsprøver sjelden
patologiske (III)

Oppfølgning
Laboratoriene melder anonymt
Smitteoppsporing pålagt (gratis legekonsultasjon). Partner undersøkes og behandles med gratis Azitromycin (IV)
Pasientene bør vente i to uker etter behandling før de kan ha ubeskyttet samleie Kontrollprøve; tidligst fem uker etter behandling

Råd
Rutineprøve for chlamydia bør tilbys (IV);
kvinner under 25 år,
ved prevensjons-veiledning,
ved partnerbytte,
før abort inngrep
ved første svangerskapskontroll

Trikomonasinfeksjon
Etiologi
Trichomonas vaginalis
Smitter ved seksuell kontakt
Inkubasjonstid en til tre uker, vanligvis en uke

Forekomst
Sjelden i Norden (IV). Vanligste ikke-virale SOI globalt (III)
I Afrika og Asia brukes Trichomonas vaginalis som en markør på SOI (“syndromic approach”)
Hyppig i Russland og Baltikum (opptil 20 % av seksuelt aktive kvinner)

Diagnose
Typisk er (III) triaden intens kløe, gul og ofte skummende utflod og rødlig vaginalslimhinne med petekkier
Noen har kun urethrittsymptomer
Kan være asymptomatisk

Påvisningsmetoder (IV)
pH over 4,5
Positiv sniff-test
Våtutstryk; økt antall leukocytter, bevegelige trikomonader
Rutinemessig dyrkning anbefales ikke. Ved mistanke og negativ mikroskopi eventuelt prøve på Stuarts medium (III)

Tiltak/behandling
Engangsdose metronidazol: 2 g per os (III,IV)
Ikke seksuell kontakt ved symptomer

Oppfølgning
Kvinne med trikomonas undersøkes på annen SOI
Partner undersøkes og gis behandling
Kontroll er unødvendig.

Komplikasjoner
Vanligvis ingen

Genital herpes
Etiologi
Herpes simplex virus type 2 (HSV-2) eller type 1 (HSV-1)
Inkubasjonstid: fem til syv dager. Oftest smitte fra asymptomatisk partner
Smittemåte; genital og oral sex
Primærinfeksjon; smitteførende i syv til tolv dager etter utbrudd; ved residiv fire til syv dager etter utbrudd

Forekomst
Tidligere HSV-2 hyppigst, nå HSV-1, ofte blant yngre voksne (IV, III)
1/3 av gravide i Norge har HSV-2 antistoff (III). Av disse har 20 % hatt typiske symptomer, 60 % atypiske symptomer og 20 % er asymptomatiske (IV)

HSV-1; mildere utbrudd enn HSV-2, mindre residiv risiko8 (IV). HSV-1 antistoff hos ca 70 % i den voksne befolkningen

Diagnostikk
Klinikk
Ved primærutbrudd ses klassisk herpes infeksjon med sår og lokal glandelsvulst. Atypiske former med fissurer eller kløe er hyppig
Ved fravær av antistoff foreligger en primær infeksjon
Ved residiv er symptomene svakere. Ofte prodromalsymptomer i form av stikninger eller parestesier

Påvisningsmetoder
Viruspåvisning og typing (IV)
Ved utbrudd kan virus påvises i lesjonen. Prøven tas med bomullspinne fra suspekte sår, fissurer, fra cervix og fra hel hud
Dyrkning (gullstandard); kan skille mellom HSV-1 og 2. Virus transport medium, avleses etter to til ti dager
PCR-tester finnes
Serologi tilgjengelig ved enkelte laboratorier. Brukes for å avgjøre om det er primær utbrudd hos en gravid (IV). Kan også avklare om partner allerede
er smittet

Differensialdiagnoser
Candida, eksem, after i forbindelse med EBV-infeksjon

Tiltak/behandling
Antiviral behandling ved utbrudd lindrer plager og forkorter utbruddet (IV, Ia, IV)
Første gangs utbrudd
Start snarest etter utbrudd med valaciclovir tabletter (Valtrex® 500 mg x 2 i 5-10 dager) eller aciclovir tabletter (Zovirax® 200 mg x 5 i 5-10 dager)

Residiv
Ved lette utbrudd kan aciclovir krem (5 %) brukes (vanlig resept). Ved sjenerende herpes anbefales peroral behandling ved første tegn på utbrudd eller i prodromalstadiet valaciclovir
(Valtrex® 500 mg x 1 i 5 dager) eller aciclovir (Zovirax® 200 mg x 2 i 5 dager).

Profylakse/suppresjon
Kontinuerlig valaciklovir 500 mg daglig ved hyppig residiv eller ønske om å minske smitterisikoen
Aciclovir kan gis under graviditet (Ia, III)
Ved hyppig og alvorlig residiv kan aciclovir/valaciklovir skrives på blå resept § 2 under diagnosen D84.9 Uspesifisert immunsvikt

Oppfølging
Pasienter med herpes trenger kontakt med fastlege for diskusjon
Profylakse
Psykoseksuelle forhold
Graviditet

Komplikasjoner
Første gangs utbrudd; urinretensjon. Blæreparese (Elsberg syndrom), bør innlegges. Meningitt og neuritt kan forekomme
Graviditet; økt fare for neonatal herpes hvis primærinfeksjon siste fem uker før fødsel(III). Høyrisiko; HSV-2 seronegativ gravid, HSV-2 seropositiv
partner (III, III)

Forløp
Lokale residiv kan være plagsomme i flere år, vanligvis nedsatt residivfrekvens etter hvert (IV)
Asymptomatisk virusutskillelse fra hud og cervix vanlig etter primærinfeksjon med HSV-2 (Ia)

Pasientinformasjon
Ved utbrudd og åpne lesjoner er pasienten mest smittsom, og også mer mottagelig for andre infeksjoner. Viktig å diskutere smitteprofylakse og
avdramatisere lidelsen med vekt på bevaring av seksuell helse.

Ulcus vulvae acutum (IV)
Etiologi
Epstein Barr virus (EBV). Oral eller oro-genital smitte
Inkubasjonstid: fire til seks uker. Kortere hos de prepubertale

Forekomst
Ses først og fremst hos tenåringsjenter
Ved 20-årsalder har ca. 90 % av befolkningen utviklet antistoffer mot EBV

Diagnostikk
Klinikk
Feber, sårdannelse på genitalia og lymfadenopati
Ofte samtidig affeksjon av uretra. Aphter i munnhulen utvikles senere
Tre ulike former:
Gangrenøs form: Hyperakutt innsettelse. Ekstremt smertefulle sår dekket med grågult fibrinbelegg. Danner skorpe etter noen dager. Tilheles spontant i løpet av to uker
Kronisk form: Overfladiske sår og ødem. Spontan remisjon etter fire til seks uker
Milliær form: knapphull store purulente sår dekket av fibrin med betente sårkanter. Lite symptomgivende. Rask tilheling

Påvisningsmetoder
EBV IgM er positiv hos 40 % den første uken, 80-90 % den tredje uken, vanligvis positiv de neste tre mnd
Monospot og blodutstryk uspesifikke tidlig i forløpet

Behandling
Symptomatisk. I alvorlige tilfeller eventuelt per oral steroid behandling, men fare for bakteriell superinfeksjon

Komplikasjoner
Ingen

Anogenitale vorter
Etiologi
Humant papilloma virus (HPV)
Seksuelt overførbart virus. De fleste smittes av asymptomatisk partner (IV)
Inkubasjonstid: to mnd til ett år
90 % av kondylom i ytre genitalia forårsakes av ikke-onkogene HPV type 6 og 11 (IV)

Forekomst
Globalt sett en epidemi
Livstidsrisiko for genital HPV er mer enn 70 % (III)

Diagnostikk
Klinikk
Vortene kan ha forskjellig form og størrelse
Symptomer: Oftest asymptomatiske. Kløe, sårhet og dyspareuni forekommer (IV)

Påvisningsmetoder
Inspeksjon
Kolposkopi: Eddiksyrepensling for å se utbredelse. Positiv reaksjon (eddikhvite flekker) kan også observeres ved andre inflammatoriske tilstander
Virustyping

Differensialdiagnoser
Vestibulær papillomatose (normale funn: nupper på innsiden av labia minora)
Candida-vulvovaginitt
Molluscum contagiosum
VIN (vulvar interepithelial neoplasi)

Tiltak/behandling
Generelt (III, III, Ia): Rettet mot symptomene med usikker effekt på virus. Sjenerende vulvakondylomer behandles. Aggressiv behandling kan gi lokalt
besvær. Graviditet er relativ kontraindikasjon

Lokal behandling
Podofyllotoksin (Condyline®/Wartec®)
Krem enklest. Pasienten påfører to ganger daglig i tre påfølgende dager. Skal ikke vaskes av
Om ikke bedring etter fire kurer, bør annen metode velges

Imiquimod (Aldara®) appliseres tynt og masseres inn tre ganger/uke (Ib). Kan gi lokal svie. Vaskes av etter seks til ti timer. Kan gjentas i inntil fire mnd
Kryoterapi, diatermi, laserbehandling og annen kirurgisk eksisjon er aktuelt ved store, mange eller sjenerende kondylomer

Forløp
God prognose. Spontan remisjon vanlig innen ett år, og etter graviditet

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

Bakteriell vaginose (BV)
Etiologi
Ubalanse i skjedens bakterieflora med overgang fra aerob til anaerob flora. Laktobakteriene mangler (IV)

Forekomst
Hos 10-20 % av kvinner i fertil alder (IV, Ib)

Diagnostikk
Klinikk: Illeluktende, melkehvit fluor med blærer
Påvisningsmetoder (IV): Amsels kriterier: tre av fire skal være oppfylt: Tynn homogen utflod, pH > 4,5, positiv luktetest (fiskelukt med KOH), clueceller
ved mikroskopi av våtpreparat
Dyrkning, ingen plass i diagnostikken (IV)

Tiltak/behandling
Ved symptomatisk BV (IV, Ia, III)
Clindamycin: Dalacin® vaginalkrem (2 %) i syv dager eller vagitorier i tre dager
Metronidazol: 400-500 mg x 2 i syv dager eller 2 gram dag en og tre. Engangsdosering er mindre effektivt enn mer langvarig behandling (I, III)
Vaginalgel: Zidoval® i fem dager

Residiv etter menstruasjon hos 60-70%
Ikke dokumentert effekt av eksternt tilførte animalske laktobakterier (IIa)

Oppfølgning
Partnerbehandling ikke nødvendig

Komplikasjoner
Gynekologi; bekkeninfeksjon etter abort inngrep (Ib) og andre gynekologiske operasjoner (hysterektomi)
Obstetrikk; preterm fødsel (IV)

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

Råd
Profylakse ved hysterektomi og før abortinngrep (Ib, Ia)
Kvinner med tidligere senabort og/eller preterm fødsel bør få lokalbehandling før eller tidlig i neste svangerskap (Ia)

Aerob vaginitt (AV)
Etiologi
Økt mengde av aerobe bakterierer
Gruppe B-streptokokker
Gramnegative staver (E coli og Klepsiella)

Laktobakteriene mangler

Forekomst
Usikker, nylig beskrevet tilstand

Diagnostikk
Klinikk
Vedvarende rikelig purulent vaginal utflod

Lang sykehistorie
Svie og dyspareuni
Vaginalslimhinnen er rødlig inflammatorisk

Påvisningsmetoder
pH er høy (lik BV)
Negativ luktetest (forskjell fra BV)
Mikroskopi av våtpreparat viser overvekt av leukocytter og små epitelceller, mangler laktobakterier

Behandling
Lokal behandling
Clindamycin Dalacin vaginalkrem® (2 %) hver kveld i 1 uke

Tilstanden kan være vanskelig å behandle

Komplikasjon
Økt risiko for preterm fødsel

Vulvovaginal soppinfeksjon
Etiologi
Candida albicans hyppigst, kan også være Candida glabrata
Candida albicans tilhører normalfloraen
Ikke seksuelt overført

Forekomst
I fertil alder ca 20 % kolonisert, gravide 50 %
75 % plages en eller flere ganger i livet (III)
Kronisk infeksjon (> 4 ganger per år) hos noen få prosent
Kvinner overdiagnostiserer og overbehandler seg selv
Soppen trives ved varierende pH (spesielt lav) og mye glykogen

Risikofaktorer
Graviditet, antibiotikabehandling, diabetes, immunsvikt (III)

Diagnose
Klinikk (IV)
Akutt infeksjon; kløe, svie, dyspareuni og dysuri
Typisk; ”cottage cheese” utflod og injiserte slimhinner
Kroniske infeksjoner viktig årsak til vulvodyni

Påvisningsmetoder (IV)
Direkte mikroskopi av våtpreparat, tilsatt NaCl eller KOH, for påvisning av sporer og hyfer
Dyrkning: Ved negativ mikroskopi og ved hyppige residiv

Differensialdiagnoser
Eksem, herpes, HPV

Behandling (IV)
Kun ved symptomer. Kolonisering behandles ikke
Asymptomatisk partner behandles ikke
Akutt vulvovaginitt: Lokal behandling med imidazolpreparater (Canesten®, Daktar® Pevaryl®). Totaldose viktigere enn behandlingsvarigheten30 (Ib).
Depotpreparater bedrer ”compliance”. Systembehandling anbefales ikke
Pasienten skal være symptomfri innen fire dager
Umiddelbar lindring med gentianaviolett. Behandlingen skal ikke gjentas
Resividerende/kronisk candidainfeksjon (IV, Ia, Ib)
Stort behandlingsproblem
Diagnosen bør sikres ved dyrkning, samt typing også for å utelukke allergisk reaksjon mot candida

Fluconazol (Diflucan®) 150 mg p.o.
Imidazolvagitorier før og etter menstruasjon
Langtidsbehandling: fluconazol (Diflucan®) 150 mg hver 14. dag i tre til seks mnd.
Kløestillende: hydroxizin (Atarax®) 10 mg x 3, evt cetirizin Zyrtec®/Clarityn®

Komplikasjoner
Mange overbehandler seg selv (III)
Benign, men plagsom tilstand
Hvis partner har plager (balanit): Lokal imidazol med hydrokortison (Daktacort®)

Råd
Oljepreparat lokalt i vulva for mykgjøring
Ingen dokumentert effekt av laktobakterier i form av yoghurt eller frysetørkede bakterier. Virkningen av kostforandringer ikke dokumentert
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