
Veileder i gynekologi 2015

Forord fra presidenten i Legeforeningen

I mer enn 20 år har Norsk gynekologisk forening drevet et systematisk, kontinuerlig fagutviklingsarbeid med veiledere i fødselshjelp,
generell gynekologi og gynekologisk onkologi. Den faglige utviklingen går raskt, noe som krever en jevnlig oppdatering. Norsk
gynekologisk forening ved kvalitetsutvalget har i alle disse årene gjort forpliktende kontinuerlig oppdatering til en hjertesak.

Foreningen har i tråd med utviklingen av elektroniske medier etter hvert tatt i bruk nye publiseringsmetoder. Dette har gitt nye
muligheter til å spre ny og oppdatert kunnskap raskt til fagmiljøene.

Da Veileder i generell gynekologi kom første gang i 1996 representerte den en milepæl innen fagområdet. Det er derfor imponerende
å se hvordan foreningen ved de senere revisjonsprosessene har greid å lage et godt produkt enda bedre. Veilederen i generell
gynekologi er fortsatt et viktig bidrag i sikringen av kvaliteten på dette fagområdet.

Norsk gynekologisk forening har en imponerende evne til å engasjere medlemmene på bred front i et fruktbart fagutviklingsarbeid. Den
profesjonalitet og faglighet som Norsk gynekologisk forening og Legeforeningens andre fagmedisinske foreninger utviser, blant annet
gjennom arbeidet med kliniske veiledere, er av uvurderlig betydning for fagutviklingen i norsk medisin. Dette er et arbeid som i stor
grad er resultat av ren dugnadsinnsats med minimale kostnader. For Legeforeningen er den faglige innsatsen som utøves i de
fagmedisinske foreningene en bærebjelke i foreningens virksomhet. Denne virksomheten styrker Legeforeningen legitimitet og bidrar
på den måten til at foreningen kan være en viktig aktør i utvikling av helsepolitikken og helsetjenesten. Norsk gynekologisk forening
fortjener stor takk for at de har organisert dette omfattende og viktige arbeidet, samtidig som de har forpliktet seg til å følge opp
veilederen etter hvert som nytt lovverk og ny kunnskap kommer på plass.

Gratulerer med godt gjennomført arbeid!

Marit Hermansen
president
Den norske legeforening

Forord fra lederen i NGF

NGF er svært stolt over at vi var den første fagmedisinske forening som laget nasjonale veileder allerede i 1996. Våre veiledere har
blitt jevnlig oppdatert og intensjonen er at hovedrevisjon skal skje hvert fjerde år. Forrige Veileder i generell gynekologi ble utgitt 2009.
Revisjon av Veileder i fødselshjelp var noe forsinket avsluttet først 2014 og revisjon av gynekologiveilederen startet umiddelbart vår
2014 med å utpeke kapittelforfattere og avholde oppstartsseminar.

Redaktører som så stødig har fordelt oppgaver, overvåket prosess/progresjon og loset i havn denne veilederen har vært: Ingeborg
Bøe Engelsen, Pernille Schjønsby med Anny Spydslaug som hovedredaktør og medlem av Kvalitetsutvalget. Stor takk til dem!

At arbeidet så er avsluttet høst 2015 skyldes blant annet god oppfølgning fra leder av NGFs kvalitetsutvalg, Rolf Kirschner, foreningen
er veldig takknemlig for det.

Mange takk også til alle bidragende medforfattere! Dette er et stort dugnadsarbeid der mange timer er nedlagt. Vi vet at veilederne
brukes aktivt; både i direkte pasientarbeid og som grunnlag for egne rutiner på sykehusavdelinger rundt i landet. Uten alt dette
uegennyttige arbeidet hadde vi ikke fått dette til.

Takk også til Legeforeningen som har bidratt med midler gjennom "Kvalitetsfondet".

Nye kapitler i denne revisjonen er endometriepolypper, fertilitetsbevarende behandling og kapittelet tidligere omtalt som vulvovaginal
infeksjon, som nå er omarbeidet/utvidet til å innbefatte mer generell vulvovaginal patologi og hudsykdommer.

Også nytt i denne versjonen er at de reviderte kapitler har vært sendt ut på allmenn høring til alle foreningens medlemmer. Vi ønsket
med dette at de som har spesiell interesse/kunnskap om enkeltfelt, skulle kunne uttale seg og komme med kommentarer/forslag til
endringer, også om de ikke hadde vært formelle kapittelforfattere. Vi håper at dette vil være med på å ytterligere styrke veilederens
legitimitet blant norske gynekologer.

Veileder i fødselshjelp foreligger som App, Veileder i generell gynekologi skal også komme i slikt format. Vi håper at det gir ytterligere
økt tilgjengelighet og brukervennlighet.



Bergen 27.09.15

Jone Trovik
Leder NGF

Forord fra hovedredaktør

Revisjonen av veileder i generell gynekologi ble sluttført i slutten av september 2015. Arbeidet startet høsten 2013.
Redaksjonskomiteen ble etablert og deretter rekrutterte man hovedforfattere og medforfattere.
Forfattere ble utvalgt etter faglig kompetanse, men det ble også tatt hensyn til geografisk spredning. Vi har førsøkt å rekruttere en lege
i spesialisering til hvert kapittel.
Totalt 40 kapitler er revidert. Nye kapitler er: Endometriepolypper, Fertilitetsbevarende behandling, omarbeidet og utvidet kapittel
Vulvovaginal patologi og hudsykdommer.

Det har vært stort engasjement og stor arbeidsinnsats hos kapittelforfattere. Spesielt imponerende var det at så mange leger i
spesialisering ønsket å være med i dette arbeidet. Dette lover godt for fremtiden!

Våren 2014 ble det avholdt seminar på Soria Moria konferansehotell hvor alle hovedforfattere ble invitert, samt at styret i NGF,
kvalitetsutvalget, representanter fra Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret og representant for redaksjonskomiteen for veileder i
obstetrikk ble invitert med. Det ble holdt foredrag vedrørende utvikling av faglige retningslinjer ut fra kunnskapsbasert praksis samt gitt
kunnskap om GRADE og AGREE. GRADE benyttes til å klassifisere kvaliteten på oppsummert forskning som er lagt til grunn for
anbefalinger og angir styrken på anbefalinger. AGREE er et verktøy for vurdering av retningslinjers kvalitet ut fra kunnskapsgrunnlag og
metode. Noen av kravene til disse metodene er benyttet, men det ble for ressurskrevende å benytte metodene fullt ut.
Som veileder i obstetrikk 2014 valgte vi å angi nivå for dokumentasjon fra I-IV, mens gradering av anbefalinger nå angis i sterke
anbefalinger hvor man gir anbefalinger eller svake anbefalinger hvor man kommer med forslag.
Kapitlene starter med oppsummering med hensyn på de viktigste anbefalingene og eventuelle forslag dersom det er svake
anbefalinger. Det blir redegjort for søkestrategi. Kapittelforfattere ble anbefalt å benytte pyramidesøk, systematiske oversikter, meta-
analyser og viktige primærartikler.

Kapitlene ble for første gang sendt ut på høring blant medlemmene i NGF. Det kom en rekke positive tilbakemeldinger. Noen gode og
konstruktive tilbakemeldinger som førte til endringer i enkelte av kapitlene.
Vi håper at veilederen blir benyttet i den kliniske hverdag. Disse retningslinjene er også et godt grunnlag for å lage lokale prosedyrer da
det ligger et stort arbeid bak hvert kapittel.
Hvis det skulle komme ny kunnskap eller at det oppdages eventuelle uriktige konklusjoner, ber vi om at man kontakter hovedforfatter
for det aktuelle kapittel. Deretter vil hovedforfatter kontakte redaksjonskomiteen og Kvalitetsutvalget i NGF.

Redaksjonskomiteen har hatt 3 møter og for øvrig kommunikasjon per mail. Vi har hatt et utmerket samarbeid og alle har arbeidet
hardt med fokus på gjennomføring.
Tusen takk til vår sekretær Lill Mailen Løvhaugen ved gynekologisk avdeling OUS, som har tatt hånd om formatering slik at alle kapitler
får den samme utforming.
Takk til styret og kvalitetsutvalget i NGF for et godt samarbeid.
Veileder i generell gynekologi vil også i løpet av kort tid foreligge på App.

Oslo, 06.10.15

Anny Spydslaug  Ingeborg Bøe Engelsen  Pernille Schjønsby

Hovedredaktør  Medredaktør  Medredaktør

Benigne ovarialcyster
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Anbefalinger med generelle kommentarer og råd
Benigne adnextumores er hyppig forekommende og en stor andel forsvinner spontant. Malignitetsrisikoen ved påvist adnextumor er lav, spesielt hos
premenopausale (Anbefales)
Pasientinformasjonen er viktig når man har påvist en ovarialcyste. Vis forsiktighet med å anvende ordet "cyste" ved samtale med pasienten. Viktig å
forklare at det dreier seg om et væskefyllt rom som i de aller fleste tilfellene er godartet (Anbefales)
Hos premenopausale er nesten alle cyster benigne. CA125 har lav spesifisitet i denne aldersgruppen på grunn av at denne markøren ofte er forhøyet
ved tilstander som myoma uteri, endometriose, PID og inflammatorisk tarmsykdom. CA125 varierer også med menstruasjonssyklus (Anbefales)
Hos postmenopausale har forhøyet CA125 en høy spesifisitet og positiv prediktiv verdi med henblikk på ovarialcancer (Anbefales)
Vaginal ultralyd er den mest effektive undersøkelsesmetoden for å evaluere en ovarialtumor (høy sensitivitet) (Anbefales)
Det er ikke mulig ved hjelp av ultralyd å skille mellom benigne, borderline og maligne cyster dersom solide områder/ekskresenser er tilstede. I slike
tilfeller anbefaler vi å bruke RMI (Anbefales)
Ultralyd er et viktig hjelpemiddel for å avgjøre om cysten/adnextumoren kan følges opp med kontroller eller om operasjon bør utføres og eventuelt
hvilken type kirurgi som bør gjøres. Det er patologene som stiller den endelige diagnosen dersom kirurgi blir utført (Anbefales)
Cyster som ikke forsvinner etter tre menstruasjonssykluser eller som vokser er vanligvis ikke funksjonelle. Kirurgi bør vurderes.
I dag anbefales ikke rutinemessig CT eller MR for vurdering av ovarialtumores ettersom disse metodene ikke har økt sensitivitet eller spesifisitet
sammenliknet med ultralyd. CT bør dog rutinemessig utføres ved planlagt kirurgi ved mistanke om malignitet/metastaser.
3-dimensjonal ultralyd med Power Doppler har begrenset verdi og forbedrer ikke diagnostikken av cyster sammenliknet med vanlig ultralyd (Anbefales)
Hos kvinner i reproduktiv alder innebærer fjerning av ovarialcyster ofte reduksjon av ovarial reserve. Hos denne pasientgruppen bør derfor ovarialkirurgi
kun utføres av erfaren lege og man skal alltid fokusere på å fjerne så lite normalt ovarialvev som mulig (Anbefales)

Søkestrategi
Medline
PubMed
Embase
Centers for Disease Control and Prevention, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
Green Top Guidelines
RCOG/BSGE Joint Guideline Management of Suspected Ovarian Masses in Premenopausal Women
UpToDate
Cochrane Collaboration Databases
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi
IOTA, International Ovarian Tumor Analysis 2014: Publications og UOG Journal Club: Improving strategies for diagnosing ovarian cancer: a
summary of the IOTA studies

Definisjon
Cyste eller tumor lokalisert til et ovarium

Typer benigne ovarialcyster
Funksjonelle cyster

Follikkelcyster
Corpus luteumcyster

Neoplasmer, benigne
Epiteliale tumores: Cystadenom (serøse og mucinøse), cystadenofibrom, Brenner, etc.
Stromalcelletumores: Fibrom, hormonproduserende tumores
Germinalcelletumores: Teratom/dermoid
Endometriom

Forekomst
Varierer med alder og etiologi
5 – 15 % av postmenopausale
Kvinner har 5 til 10 prosent "lifetime risk" for å utvikle en mistenkelig ovarial cyste som krever kirurgi. Hos disse er risikoen for ovarial cancer 13 till 21
prosent

Etiologi
Oftest ukjent

Risikofaktorer
Simple cyster: Gestagen prevensjon (mini-pille, p-sprøyte, stimulering av ovarier, mm)

Diagnostikk/oppfølging/behandling
Anamnese: Viktig med fokus på naturlige funksjoner, økende bukomfang, menstruasjonsstatus, smerter, tidligere operasjoner.
Gynekologisk undersøkelse med fokus på mobilitet.
Ultralydundersøkelse: Viktig hjelpemiddel for å bestemme hva som skal skje videre, f.eks. oppfølging med kontroller, laparoskopi eller laparotomi. Obs:
Patologene er de som stiller diagnosen.

http://homes.esat.kuleuven.be/~sistawww/biomed/iota/index.php/publications
http://www.slideshare.net/isuog/january-2013-iota-journal-club


Doppler: Har begrenset verdi, men kan anvendes til f. eks. å skille mellom et stilket myom og et ovarialfibrom. I ovarialfibromet vil det være nesten
ingen/ingen Doppler-signaler.
Supplerende undersøkelser

Laboratorieprøver: CA125, HE4, dersom indikasjon1-3

Risk of Malignancy Index (RMI): Viktig hjelpemiddel for å avgjøre om pasienten skal henvises til større sykehus/ultralydpoliklinikk1-3

CT: Bør tas før kirurgi for å utelukke malignitet/metastaser.
MR: Sjelden indikasjon for denne undersøkelsen

Definisjon- Inndeling av ovarialtumores basert på ultralyd4

Unilokulær cyste = Enkamret glattvegget cyste
Unilokulær solid cyste = Enkamret cyste med en eller flere papillære (solide) partier/ekskresenser
Multilokulær cyste = Flerkamret glattvegget cyste med to eller flere cystiske partier/lokulament
Multilokulær solid cyste = Flerkamret cyste med to eller flere cystiske partier/lokulament og en eller flere papillære (solide) partier/ekskresenser
Solid cyste = Cyste der den klart største delen ("> 80 %") består av solide partier hvor disse ikke har cystiske komponenter.

Risk of Malignancy Index (RMI)2

RMI er en risikoindeks for malignitet basert på ultralydfunn (U), serum CA 125, menopausestatus (M)2

Ved operasjonsindikasjon, bør RMI anvendes.
Metode for preoperativ identifisering av avansert ovarialcancer ved tumor pelvis
Ved mistanke om malignitet, skal pasienten henvises til spesialavdeling
Ved RMI > 200: Henvisning til spesialavdeling for gynekologisk onkologi

Utregning av RMI: RMI = U x M x CA 1252

RMI kalkulator

U: Ultralydkriterium  M: Menopausal status  

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

IOTA app for vurdering av malignitetsrisiko i en ovarial tumor finner du på:

Google Play
eller
Nettsidene til The International Ovarian Tumor Analysis (IOTA)

Humant epididymis protein 4 (HE4)3,5

http://www.hutchon.net/rmicalc.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.appsonly.iota2014&hl=en
http://www.iotagroup.org/adnexmodel/


Er en relativt ny tumormarkør for ovarialkreft. Denne markøren tas oftest sammen med CA125 preoperativt ved utredning av tumor
pelvis. Spesielt hos premenopausale med godartet cyste/tumor pelvis er HE4 sjeldnere forhøyet sammenliknet med CA125 (større
spesifisitet).

Risk of ovarian malignancy algorithm (ROMA)5

Er en algoritme som kombinerer HE4; CA125 og menopause score. Studier har kommet til ulike konklusjoner om hvor bra denne
algoritmen er til å skille mellom benigne og maligne adnextumores4.

The assessment of different neoplasi in the adnexa (ADNEX) model6

Er en annen strategi for å differensiere mellom benigne og maligne ovarialtumores. Publiserte forskningsdata når det gjelder denne
modellen har så langt vist lovende resultat5.

Differensialdiagnoser
Myoma uteri
Bekkeninfeksjon
Bekkenabscess
Hydrosalpinx
Peritonealcyste
Paraovarialcyste
Ekstragenitale tumores
Maligne ovarialtumores

Behandling og oppfølging av ovarialcyster7-26

Premenopausale cyster
Unilokulære/bilokulære/glattveggede

Postmenopausale cyster
Unilokulære, glattveggede cyster

< 4 cm: ingen oppfølging < 2 cm: Ingen videre kontroll

4-8 cm uten symptomer
Ved forhøyet CA125, anbefales HE4. Hvis denne er normal,
trengs ingen ytterligere markørkontroller
Ved normal CA125 (< 35 U/ml) anbefales ny ultralyd etter 3
og 6 mnd. (Cirka 70 % av alle funksjonelle cyster vil
regrediere etter tre mnd)
Dersom cysten vokser og/eller stigning i CA125, anbefales
operasjon
Dersom cysten er uforandret etter 6 måneder er det neppe
en funksjonell cyste. Kirurgi bør derfor vurderes.

2-5 cm: Ta serum CA125.
Ved normal CA125 (< 35 U/ml) anbefales ny ultralyd 3, 6 og 12 mnd.
Dersom cysten vokser anbefales kirurgi, laparoskopisk bilateral salpingooforektomi.
Dersom cysten er uforandret etter 1 år, kan kontrollene avsluttes.

>8 cm: Laparoskopisk kirurgi med
cystectomi

≥ 5 cm: Kirurgi, oftest laparoskopisk bilateral salpingooforektomi

Unilokulære solide, multilokulære,
multilokulære solide og solide
ovarialtumores

Kirurgi bør utføres. Henvisning til second opinion ved behov.
Ved malignitetsmistanke, henvisning til onkologisk avdeling.
Henvisende lege bør samtidig bestille CT thorax og CT
abdomen/bekken for å vinne tid.

Unilokulære solide, multilokulære, multilokulære solide og solide ovarialtumores
Kirurgi i de aller fleste tilfellene
Alternativt henvisning til second opinion
Ved malignitetsmistanke, henvisning til onkologisk avdeling. Henvisende lege bør bestille CT thorax og CT abdomen/bekken for å
vinne tid

Hos asymptomatiske kvinner med unilokulære cyster og interkurrente sykdommer eller
høy alder kan man ekspektere. Ved symptom kan ultralydveiledet punksjon og aspirasjon
av cysteinnehold være et alternativ.

Dermoid/teratom:
Kan observeres med kontroll etter 3, 6 og 12 mnd. Deretter
årlige kontroller.
Tilbakeholdenhet med kirurgi hos kvinner i fertil alder og
ingen symptomer anbefales.
Serum CA125 tas dersom usikkerhet om det er en
dermoidcyste eller ikke. Ved slik usikkerhet, henvisning til
second opinion.
Dermoid ≥ 4 cm: Kirurgi bør vurderes.

Årlig vekstrate er < 2 cm.
Risiko for malignitet ved dermoid er <
2 %.
15-20 % av alle dermoid er bilaterale.

 

Endometriom23-24

Generelt: Ved mistanke om endometriose pga sterke smerter eller andre symptomer bør laparoskopi utføres slik at korrekt diagnose skal kunne stilles



så tidlig som mulig.
Asymptomatiske endometriom: Oppfølging etter 4 og 12 mnd. Tilbakeholdenhet med kirurgi anbefales.
≥ 3 cm og symptomer: Cystektomi bør gjøres i stedet for drenasje eller elektrokoagulasjon. Postoperativ hormonbehandling (Eks. hormonspiral, p-
piller, progestagen) anbefales for å hindre residiv.
Infertile kvinner med endometriom og symptomer skal informeres før kirurgi om at cystektomi reduserer ovarial reserve. Denne pasientgruppen bør
prioriteres med henblikk på IVF etter kirurgisk behandling.
Cystektomi av endometriom hos kvinner i fertil alder skal kun utføres av erfarne legerer for å begrense tap av ovarial reserve.

Hydrosalpinx og peritonealcyster
Ved sikker diagnose og ingen symptomer, kan man ekspektere.
Ved usikker diagnose, anbefales henvisning til second opinion før evt. operasjon.

Cyster og graviditet14

Som hos ikke-gravide er det klinikken og cystens utseende som avgjør om man velger å følge opp med kontroller eller kirurgi.
Obs: Ved operasjon før 12. uke er supplement av progesteron obligatorisk (eks. Lutinus® eller Crinone®). Denne medisineringen bør være startet opp
før operasjonen.
CA125 er naturlig forhøyet i 1. trimester.

Adnextorsjon26

Anamnese, symptomer og kliniske funn avgjør om man skal gjøre laparoskopi eller ikke.
Ultralyd med Doppler viser eventuelt et forstørret ovarium/cyste, men undersøkelse med Doppler kan ikke utelukke at torsjon foreligger.
Diagnose stilles vanligvis ved laparoskopi.
Hos unge kvinner hvor det er mistanke om adnextorsjon er det spesielt viktig å utføre akutt laparoskopi for derved å forhindre at eggstokken blir skadet
(nedsatt ovarialreserve og organnekrose)
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Bakterielle genitale infeksjoner
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Chlamydiainfeksjon
Mykoplasma
Gonoré
Akutt bekkeninfeksjon
Tubo overiell abscess

Anbefalinger
Chlamydia:

Liberal med prøvetakning hos unge kvinner (Sterk anbefaling)
Inkluder alltid prøve fra vaginalveggen (Sterk anbefaling)
Kontrollprøve etter > 4 uker etter avsluttet behandling (Sterk anbefaling)

Mykoplasma:
Prøvetakning ved mistanke om seksuelt overførbar sykdom (Anbefaling)
Kontrollprøve etter 3-4 uker etter avsluttet behandling (Sterk anbefaling)

Gonokokker:
Prøve tas ut fra anamnese og symptomer (Anbefaling)
Kontrollprøve tas > 2 uker etter avsluttet behandling (Sterk anbefaling)

Akutt bekkeninfeksjon (PID):
Ved usikker diagnose eller mistanke om PID bør terskelen for henvisning til sykehus være lav (Sterk anbefaling)
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Tuboovarial abscess:
Henvisning til sykehus som øyeblikkelig hjelp (Sterk anbefaling)
Liberal med tidlig drenasje selv av små abscesser (Sterk anbefaling)
Postmenopausale kvinner med tuboovarial abscess skal utredes for malign   sykdom (Sterk anbefaling)

Søkestrategi
PubMed,
2012 Centers for Disease Control and Prevention - Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines
2009 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists - Green Top Guidelines
UpToDate
Cochrane Collaboration Databases,
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
International Union against Sexually Transmitted Infections
Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus

Seksuelt overførbare infeksjoner: Chlamydia, mykoplasma og gonoré
Chlamydia og gonoré er definert som smittsom allmennfarlig sykdom noe som innebærer gratis undersøkelse og
antibiotikabehandling, jfr. Smittevernloven § 4. Smittesporing er lovpålagt. Mycoplasma genitalium er per i dag ikke definert under
samme lovverk, men smittesporing anbefales.

Symptomer: Asymptomatisk i de fleste tilfellene. Mulige symptomer er vaginal utflod, lave magesmerter, smerter ved samleie, dysuri,
postcoitale eller intermenstruelle blødninger.

Gravid pasient: Veileder i fødselshjelp 2014: Bakterielle infeksjoner hos gravide.

Chlamydiainfeksjon
Chlamydia trachomatis er den vanligste bakterielle årsak til seksuelt overførbar sykdom i Norge. I 2013 ble det diagnostisert 22946
tilfeller. Inkubasjonstiden er 5-14 dager. Ubehandlet chlamydiainfeksjon kan gi bekkeninfeksjon med økt risiko for ekstrauterin
graviditet, infertilitet, og kroniske underlivssmerter1.

Diagnose
Nukleinsyreamplifikasjonstest (NAT). Størst sensitivitet har prøve fra vaginalvegg.

Ved gynekologisk undersøkelse tas prøve fra cervix/vaginalvegg/vestibulum.
Prøve fra vaginalvegg kan evt. tas av kvinnen selv.
Urinprøve har lavere sensitivitet og anbefales bare i tilfeller hvor cervical/vaginal prøve ikke lar seg gjennomføre. Kun første urinporsjon benyttes til
chlamydiatesting.

Behandling

Doxysyklin (Doxylin®)100 mg tabletter x 2 i 7 dager2,3

Azitromycin (Azitromax®) 1g tabletter som engangsdose, dersom negativ mykoplasmatest. Engangsdose kan ha resistensdrivende effekt når det
gjelder Mycoplasma genitalium.

Azitromycin (Azitromax®) som 5 dagers kur, dvs. 500 mg første dag og deretter 250 mg (1/2 tablett) daglig i 4 dager er et alternativ dersom negativ
mykoplasmatest ikke foreligger.
Avholdenhet fra samleie i 7 dager fra behandlingsstart.
Partner undersøkes og behandles gratis hos egen lege. Smitteeksponerte behandles selv om de har negativ prøve.

Oppfølging
Kontroll anbefales. Spesielt viktig med kontroll av pasient med mistenkt dårlig compliance, symptomene vedvarer, der reinfeksjon ikke
kan utelukkes og hos gravide. Kontrollprøven tas tidligst > 4 uker etter avsluttet behandling. Prøven kan gjerne tas hos fastlege.

Mykoplasmainfeksjon
Mycoplasma genitalium har mange likhetstrekk med genital chlamydiainfeksjon. Inkubasjonstiden ser ut til å være noe lenger enn for
chlamydia. Prøve bør tas tidligst 2 uker etter smitterisiko. Riktig valg og bruk av antibiotika samt oppfølging med kontrollprøve etter
behandling er svært viktig pga økende antibiotikaresistens.4-6 Per 2014 er diagnostiske tester fortsatt ikke kommersielt tilgjengelig,
men stadig flere laboratorier tilbyr diagnostikk med egne in-house tester. Tester som også kan påvise makrolidresistens er under
utvikling. Det er sterke holdepunkter for at mykoplasma kan forårsake uretritt, cervicitt og PID hos kvinner.7 Mykoplasma er foreløpig
ikke regnet som en allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven. Pasientene må derfor betale behandlingen selv. Det er
foreløpig ikke konsensus omkring testing og behandling av asymptomatiske, men det synes nå riktig å anbefale testing ved anamnese
som indikerer risiko for seksuelt overførbar sykdom (eks. mange partnere, annen seksuelt overførbar infeksjon, abortsøkende). Ved
symptomer på cervicitt/uretritt bør det om mulig testes for chlamydia og mykoplasma samtidig, eventuelt i ny prøve tatt ved mistanke
om behandlingssvikt på doxycyclin. Ved mistanke om PID er det sterkt å anbefale mykoplasma test i tillegg til chlamydia og gonoré.
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Hvis mikroben er påvist, bør det gis behandling uavhengig om symptomer eller ikke.

Diagnose
Nukleinsyreamplifikasjonstest (NAT).
Vaginal penselprøve anbefales og kan tas av kvinnen selv. Ved gynekologisk undersøkelse tas prøven fra cervix/vaginalvegg/vestibulum (sensitivitet 80

- 95 %).8

Urinprøve har lavere sensitivitet og anbefales kun i tilfeller hvor vaginal/cervical prøve ikke lar seg gjennomføre.

Behandling

Azitromycin (Azitromax®) po i 5 dager. Doseringen er 500 mg første dag og deretter 250 mg (1/2 tablett) daglig i 4 dager. 1 g som engangsdose bør

unngås ettersom denne doseringen kan være resistensdrivende.9

Ved mistanke om behandlingssvikt (vedvarende/økende symptomer) gis moxifloksacin (Avelox®) po 400 mg x 1 i 7 dager. Avelox er registrert, men
har ennå ikke markedsføringstillatelse. Det må derfor fylles ut blankett for godkjenningsfritak.
Avholdenhet fra samleie i minst 7 dager etter behandlingsstart.
Azitromycin kan forlenge QT-tiden. Risikoen for arytmi (Torsades de point) øker ved hjertesykdom og samtidig bruk av medikamenter som forårsaker
forlenget QT-tid. Vi foreslår at en viser forsiktighet ved samtidig bruk av azitromycin og SSRI, som kan forlenge QT-tiden. Vi foreslår at det tas EKG av
pasienter som bruker SSRI før behandling med azitromycin.

Oppfølging
Kontrollprøve er viktig pga. økende resistens og bør tas etter 3-4 uker. Hvis positiv kontrollprøve og ny smitte/dårlig compliance er utelukket, gis

moxifloksacin (Avelox®) 400 mg x 1 i 7 dager til både pasient og partner.
Smitteoppsporing er ikke lovpålagt, men bør vurderes da man kan forvente høyere forekomst hos partnere av en smittet. Fast partner behandles
uavhengig av symptomer.
Det er foreløpig ikke innført noe system for melding til MSIS.

Gonoré
I Norge påvises rundt 240-450 tilfeller per år. Neisseria gonorrhoea kan påvises ved dyrkningsprøve, NAT eller mikroskopi. De fleste
laboratorier tilbyr NAT som er mer sensitiv enn dyrkning. Men dyrkningsprøve er fortsatt gullstandard og gir dessuten mulighet for
resistensbestemmelse. Spesifisiteten er god for de fleste testene. For å unngå falske positive svar er det anbefalt å bruke NAT til
screening, unntatt I risikogrupper. Gonoré er et globalt problem. Spesielt resistensutvikling vekker stor bekymring internasjonalt12.

Diagnose
Nukleinsyreamplifikasjonstest (NAT) og dyrkningsprøve (Stuart)
Prøve tas på indikasjon ved funn av mucopurulent cervical utflod eller magesmerter. Anamnese på ubeskyttet samleie med utenlandsk partner eller
annen risikosex. Ved gynekologisk undersøkelse tas prøven fra cervix/vaginalvegg/vestibulum. Hvis anamnese tilsier det, bør det også tas prøve fra
hals og anus. Urinprøve er sjelden indisert

Behandling

Ceftriaxone (Ceftriaxon®) 500 mg im + azitromycin (Azitromax®) 2 g (4 tabletter) som engangsdose
Avholdenhet fra samleie 7 dager etter behandlingsstart
Partner undersøkes og behandles hos egen lege
Alle sksuelle kontakter til person med gonoré skal behandles uavhengig av symptomene eler dyrkningsresultat

Oppfølging
Kontrollprøve tas 2 uker etter behandling.
Smitteoppsporing er lovpålagt

Akutt bekkeninfeksjon (PID)
Definisjon og etiologi
Akutt bekkeninfeksjon (pelvic inflammatory disease - PID) skyldes oftest en oppadstigende infeksjon fra endocervix og omfatter
endometritt, salpingitt, parametritt, ooforitt, tuboovarial abscess, bekkenperitonitt og perihepatitt eller ulike kombinasjoner av disse.
Vanlige agens er Chlamydia trachomatis (30-40 %), Mycoplasma genitalium/hominis (cirka 10 %) og anaerobe bakterier. Neisseria
gonorrhoeae kan også forårsake PID. Det samme kan bakterier fra vaginalfloraen, som streptokokker, stafylokokker, Escherichia coli
og Haemophilus influenzae. Ofte antas PID å være forårsaket av flere mikroorganismer (blandingsinfeksjon) og agens forblir i mange
tilfeller ikke påvist. Bekkeninfeksjoner som skyldes actinomyces er sjeldne og omtales ikke i dette kapittelet.

Risikofaktorer
Hyppig partnerskifte/ny partner siste tre måneder
Alder: Cirka 75 % av pasientene er under 25 år. Sjelden før menarche, etter menopause og ved graviditet
De første seks ukene etter brutt cervixbarriere, f. eks. etter kirurgisk abort, abrasio, revisio, hysteroskopi eller innsetting av IUD

Symptomer



Pasienter med PID kan være symptomfrie eller ha symptomer. Følgende symptomer kan indikere PID:

Lave abdominalsmerter, som oftest er bilaterale
Nylig oppstått dyp dyspareuni
Abnormal vaginalblødning, f.eks. intermenstruell eller postcoital blødning
Økt utflod kan opptre sekundært til cervicitt, endometritt eller bakteriell vaginose

Diagnostikk
Gynekologisk undersøkelse med prøvetaking på chlamydia, mykoplasma og gonokokker i tillegg til ultralydundersøkelse. Diagnostikken
kan være vanskelig. I tvilstilfeller bør laparoskopi utføres.

Palpasjonsømhet i nedre del av abdomen
Ømme adnex/ruggeømhet av uterus ved bimanuell vaginal palpasjon
Smerter under høyre costalbue kan indikere perihepatitt
Feber. Cirka 20 % av pasientene med PID har temperatur over 38,0°C
CRP og leukocytter er som regel forhøyet

Differensialdiagnoser
Ekstrauterin graviditet
Appendicitt
Endometriose
Irritabelt tarmsyndrom (IBS)
Divertikulitt
Ovarialcyste, ruptur eller torsjon av ovarialcyste
Funksjonelle smerter
Enhver form for intraabdominal blødning

Behandling
Henvisning til sykehus, eventuelt innleggelse ved mistanke om alvorlig infeksjon, usikker diagnose, dersom sosiale forhold tilsier det
eller ved manglende effekt av antibiotika etter behandling i 2-3 døgn.

Doxycyklin (Doxylin®) 200 mg daglig i minst 14 dager i kombinasjon med metronidazol (Flagyl®) 400-500 mg x 2 daglig i minst 10 dager utgjør
standardbehandlingen og har effekt blant annet på C. trachomatis, M. hominis og N. gonorrhoea

Ceftriaxone (Ceftriaxon®) 500 mg im som engangsdose pluss azitromycin (Azitromax®) 2 g som engangsdose ved mistanke om eller påvist N.
gonorrhoea

Moxifloksacin (Avelox®) 400 mg x 1 i 14 dager ved påvist M. genitalium (se avsnitt om mykoplasma)
Ved alvorlige infeksjoner/innleggelse på sykehus kan behandling med cefalosporiner og klindamycin være aktuelt (se avsnitt om tuboovarial abscess)
Oppfølging, kontroll og behandling av partner er viktig

Tuboovarial abscess
Tuboovarial abscess (TOA) representerer det siste stadiet av PID. Mikrobiologisk preges abscessdannelsen ofte av både aerobe og
anarobe bakterier (eks. E. coli, Bacteriodes spp., Klebsiella, Gruppe B streptococcus, H. influenzae, Pseudomonas). Chlamydia
trachomatis og N. gonorrhoeae kan initiere den patologiske prosessen i egglederne. Den inflammatoriske reaksjonen innebærer at
vevet blir ødematøst og utvikling av pyosalpinx skjer. Infeksjonen kan så spre seg til ovariene hvor vevsskade og nekrose legger
forholdene til rette for invasjon av aerobe og anareobe bakterier bl. a. fra tarmene. Derved dannes det tuboovariale komplex hvor de
anatomiske grensene mellom ovarium og salpinx fortsatt er bevart. Etablering av TOA innebærer en videre utvikling av infeksjonen
hvor ovarium og salpinx har smeltet sammen og organstrukturen er ødelagt.

Diagnose
Diagnosen stilles samlet ut fra anamnese, klinisk undersøkelse, ultralydundersøkelse og laboratorieprøver.

Abdominalsmerter (> 90 %) i kortere eller lengre tid
Purulent sekresjon fra cervix, palpasjonsømhet, ruggeøm livmor og palpabel adnexresistens er funn som er med på å underbygge diagnosen
Ultralyd: TOA ses som en kompleks cystisk struktur som er tykkvegget, har septae, debris og interne områder med vekslende ekkogenisitet (cogwheel
sign). Oftest ses abscessen sammen med væske i fossa Douglasi
Feber foreligger hos 60-80 % av pasientene ved innleggelse på sykehus
Forhøyede verdier av CRP (> 90 %), leukocytter (60 - 80 %), SR (> 90 %) og CA125 (80 - 90 %)

CT og MR er supplerende undersøkelsesmetoder for å differensiere fra bl. a. malignitet, inflammatoriske tarmsykdommer og annen
akutt sykdom i nedre del av abdomen (eks. appendicitt).

Behandling av TOA
Tre behandlingsstrategier:



Antibiotika alene er effektivt i 40-80 % av tilfellene, men behandlingseffekten avtar med økt størrelse på abscessen11. Dersom ingen bedring etter 48 -
72 timer med antibiotika, bør drenasje alltid utføres. For å sikre optimal behandling anbefaler vi at alle abscesser med maksimal diameter > 2 cm
dreneres. Både metronidazol og klindamycin er effektive mot anareobe mikrober. Men siden klindamycin i noen rapporter har vært knyttet til
resistensutvikling bør førstevalget være metronidazol. Hvilket antibiotikaregime som er optimalt i det enkelte tilfellet, er avhengig av eventuelle positive
prøvesvar og resistensbestemmelse. Parenteral behandling bør fortsette til pasienten har vært feberfri i minst 24 - 48 timer. Man kan deretter endre til
tabletter/vagitorier. Vanlige empiriske antibiotikaregimer for intravenøs behandling er:

Cefuroxim (Zinacef®)1,5 g x 3 daglig + metronidazol (Flagyl®) 500 mg x 2 daglig (eller klindamycin (Dalacin®) 900 mg x 3 daglig).

Ceftriakson (Ceftriakson®) 2 g x 1 daglig + metronidazol (Flagyl®) 500 mg x 2 daglig (eller klindamycin (Dalacin®) 900 mg x 3 daglig).

Etterfølgende peroral behandling basert på empiriske data:

Doxycyklin (Doxylin®) 200 mg daglig + metronidazol (Flagyl®) 400-500 mg x 2 daglig i minst 14 dager

Trimetoprim sulfamethoxazol (Bactrim)(80 mg/400 mg) 2 tabletter x 2 daglig + metronidazol (Flagyl®) 400-500 mg x 2 daglig i minst 14 dager

Ultralydveiledet drenasje i kombinasjon med antibiotika er en effektiv behandlingsmetode uansett størrelse på abscessen11,12. Denne metoden er et
førstevalg fordi den er effektiv, minimalt invasiv, gir umiddelbar smertelindring og innebærer kortere behandlingstid/sykehusopphold sammenliknet med

antibiotika alene11,13. Hos kvinner i reproduktiv alder bør alle abscesser dreneres for å forebygge infertilitet14. Drenasje av TOA bør gjøres så tidlig
som mulig i forløpet

Kirurgi i kombinasjon med antibiotika15. Laparoskopi har klare fordeler fremfor laparotomi, blant annet når det gjelder liggetid på sykehus. Kirurgien
består i å sikre drenasje av abscessen, ikke fjerning av skadet/nekrotisk vev. Omfattende kirurgi er komplisert og forbundet med høy risiko for
komplikasjoner, blant annet tarmskader. Laparoskopi bør gjøres ved diagnostisk usikkerhet, mistanke om malignitet eller ruptur av abscess

Kliniske aspekter ved transvaginal ultralydveiledet drenasje av TOA
Mange utfører transvaginal drenasje av TOA uten smertestillende medisinering. Typisk er at pasienten opplever umiddelbar smertelindring når
abcessen tømmes
En 14-G nål, 20-30 cm lang og med lumen 1,3 mm kan benyttes. Lengde og tykkelse må være tilpasset punksjonsutstyret til ultralydapparatet. Noen
foretrekker en nål med dobbelt lumen for at man derved samtidig kan skylle med sterilt fysiologisk saltvann under drenasjen. Injisering av fysiologisk
saltvann gjør abscessmaterialet mer tyntflytende og det vil derved kunne bli lettere å tømme abscessen.
Avhengig av det kliniske bildet og funn ved ultralyd må drenasje noen ganger gjentas etter 2-4 dager.

Viktige kliniske aspekter ved TOA

IUD skal alltid fjernes ved TOA
Anvendelse av IUD lengre enn 5 år øker risikoen for TOA
Ta alltid prøver med henblikk på bakterie- og resistensbestemmelse
Oppfølging av pasienten for å vurdere behandlingseffekt etter utskrivelse er viktig

Hos postmenopausale kan TOA være relatert til malign sykdom. Det er derfor viktig å utrede denne pasientgruppen med henblikk på malignitet16
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Anbefalinger
Vaginal tilgang foreslås brukt ved primæroperasjoner hvor uterus er intakt.
Bruk av vaginalt syntetisk nett anbefales ikke brukt ved primæroperasjoner hvor uterus er intakt.
Ved uttalt midtkompartmentprolaps anbefales sacrokolpopeksi eller spinafiksasjon, oftest nødvendig å kombinere med ulike former for
vaginalplastikk.
Hysterektomi i forbindelse med prolaps anbefales kombinert med en metode som sørger for feste av vaginaltoppen.

ICD-10-koder
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 (inkomplett descens/prolaps av uterus (evt. vaginaltopp))
- N81.3 Fullstendig uterovaginalt fremfall (totalprolaps av uterus eller vaginaltopp)
- 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. elongatio cervicis (hypertrofi))
- N81.9 Uspesifisert fremfall av kvinnelige kjønnsorganer (genitalt descens/prolaps, uspesifisert)
Ved uterusprolaps, anvendes ikke tilleggsnummer når cysto-, recto- og enterocele forekommer samtidig.

Søkestrategi
Pyramidesøk (Up to Date)
PubMed
Web of Science
Cochrane Database

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21411587
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DSOG (Danske Selskab for Gynækologi og Obtetrik) retningslinjer

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)

Typer descens:
Fremreveggs prolaps

Cystocele
Descens av urethra

Bakreveggs prolaps

Rectocele
Enterocele

Midtkompartment prolaps

Descens/prolaps av uterus
Elongatio cervicis uteri
Descens/prolaps av vaginaltoppen

Forekomst:
3-6 % symptomatisk descens

1.5-1.8 per 1000 per år trenger kirurgisk behandling, peak 60 - 69 år1

10-25 % av innleggelsene i gynekologiske avdelinger

Etiologi2,3

Klare etiologiske faktorer mangler
Multifaktoriell
Genetiske faktorer som affiserer bindevev kan predisponere

Risikofaktorer2,3

Paritet
Alder
Østrogenmangel
Overvekt
Tungt fysisk arbeid
Obstipasjon
Kronisk hoste
Bekkenkirurgi

Diagnostikk
Ofte ikke samsvar mellom grad av symptomer og funn

Anamnese
Spesifikt på mekaniske plager som tyngdefornemmelse og frembuktning, vannlatingsplager, avføringsplager og seksuell aktivitet
Østrogenbruk 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

Gradering: Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q) Scale4

Grad I: Dypeste punkt av descenset mer enn 1 cm prokismalt for hymenalringen ved Valsalva.



Grad II: Dypeste punkt av descenset fra 1 cm proksimalt til 1 cm distalt for hymenalringen
Grad III: Dypeste punkt av descenset mer enn 1 cm distalt for hymenalringen, men ikke mer enn total vaginallengde (tvl) -2 cm.
Grad IV: Totalprolaps (procidentia). Hele uterus utenfor vulvas plan, "vagina vrengt»

Andre preoperative undersøkelser

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

Er vist å ha lav diagnostisk verdi for å identifisere risikopasenter for postoperativ de novo stressinkontinens5

Uretratrykkprofil
Bør utføres i de spesielle situasjoner hvor en inkontinensoperasjon skal kombineres med descensoperasjon
Påvisning av svært lavt lukketrykk (<20 cm H20) kan være avgjørende for valg av inkontinensoperasjon og forventet resultat

Man anbefaler at descensoperasjonen gjøres først og deretter i en ny seanse evt. en inkontinensprosedyre hvis behov for det. Resultatet synes å være likt enten prosedyrene gjøres
kombinert eller i to seanser, men inkontinensprosedyren kan være unødig (stressinkontinens kan forsvinne etter descenskirurgi). Inkontinensutredningen gjøres normalt sett etter

descensoperasjonen5

Differensialdiagnoser
Store vaginalcyster
Urethradivertikler
Tumores i vagina

Behandling
Generelt

Kun de med plager bør vurderes for behandling
Postmenopausale bør ha lokalt østrogen for alltid og i minst 2 uker preoperativt

Østrogen kan forsøkes for å utsette kirurgi ved Grad I-II descens (økt tykkelse av vaginavegg er dokumentert, ingen sikker klinisk effekt6

Bekkenbunnstrening kan også forsøkes ved Grad I-II descens7

Postpartum descens/ Descens under graviditet
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 før vurdering, risiko dyspareuni og stressinkontinens8

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)

Sårene kan pensles med Policresulen vaginalløsning (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 vurderes9

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

Operasjonsmetoder10-14

Genitaldefektene repareres etter prinsipper presisert og utdypet under de ulike prosedyrer som følger det Kliniske prosedyrekodeverk
(NCMP og NCSP) som oppdateres årlig.

LEF 00 Fremre kolporafi
Reparasjon av fremreveggs prolaps (cystocele). Bør kombineres med cardinalligamentplastikk hvor cardinalligamentene forkortes
samt forankres til den rafede fascien og så høyt opp som mulig på cervix' forflate. Oftest naturlig å amputere cervix. Forankring av
vaginaltoppen vil strekke fremre vegg innover i bekkenet



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

LEF 10 Kolpoperineoplastikk (=Perineorafi)
Reparasjon av vid introitus eller som støtte for andre vaginalplastikker, spesielt i fremre vegg. Viktig å lage et perineallegeme, ikke kun
bygge opp huden i perineum

LEF 13 Vaginal hysterektomi for prolaps
Kombineres ofte med både fremre og bakre plastikk, bør kodes i tillegg.

LEF 16 Fullstendig prolapsplastikk.
Epynom 3-trinns Manchesteroperasjon, dvs. man kan anvende kun én kode hvis man reparerer alle 3 kompartment

LEF 20 Partiell kolpokleise
Fjerne bakre halvdel av vaginalrøret og bygge opp med levatorplastikk i flere lag, liten risiko for residiv. Kan anvendes hos eldre
kvinner som ikke vil ha coitus i fremtiden

LEF 23 Total Kolpocleise (uterus fjernet) /LeForts operasjon (uterus intakt)
Total lukning av vagina, ned til blærehalsen

Hvis uterus intakt må drenasjekanaler lages for blod/sekret (Le Forts operasjon)
Samme indikasjon som over

LEF 34 Cervixamputasjon ved prolaps
Isolert cervixamputasjon ved prolaps (ellongatio colli)

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

LEF 50 Kolpopeksi
Fiksasjon av vaginaltoppen per laparotomi (for eksempel åpen sacrokolpopeksi)

LEF 51 Laparoskopisk kolpopeksi
Brukes ved laparoskopisk sacrokolpopeksi eller laparoskopisk sacrohysteropeksi (intakt uterus)

LEF 53 Vaginal kolpopeksi.
Epynom: Sakrospinosusfiksasjon. Ileococcygeusfiksasjon

Andre koder:
LEF96 Annen operasjon for prolaps av uterus eller vaginaltoppen
LEF 97 Annen laparoskopisk operasjon for prolaps av uterus eller vaginaltoppen

Tilleggskoder (skal brukes ved implantasjon av nett):
ZXL 00 Implantasjon av absorberbart kunstig nett (biologisk nett)
ZXL10 Implantasjon av ikke-absorberbart kunstig nett (syntetisk nett)

Forsterkende graft (syntetiske eller biologiske) kan vurderes ved residivoperasjoner.
Komplikasjoner knyttet til bruk av syntetisk graft gjør at det ved primæroperasjoner ikke anbefales.
FDA advarte i 2008 og 2011 mot bruk av vaginale nett pga potensielt alvorlige komplikasjoner15

Kombinasjon av descens- og inkontinenskirurgi anbefales i utgangspunktet ikke (jfr tekst under urethratrykkprofil.

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 (intern kvalitetskontroll) mht.:

Subjektivt og anatomisk resultat



Postoperativ inkontinens
Blæretømningsvansker
Dyspareuni
Recidiv/reoperasjoner
Komplikasjoner

Komplikasjoner16

Relativt vanlige (> ca.1 %):

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

Sjeldne (< ca.1 %):

Skade av ureteres
Fistler
Nerveskader

Prognose
Residiv 0-20 %, men også høyere, avhengig av operasjonsmetode og hvordan man definerer recidiv2,17

Reoperasjonsfrekvensen etter første gangs tretrinnsoperasjon < 5 %18

Postoperativ de novo urininkontinens, ca 10- 20 % hvis ingen tiltak gjøres18,19

Forekomst av tømmingsvansker  er ca 15% og de novo dyspareuni er ca.9-17%, men høyere ved bruk av nett18-20

Nett er vist å redusere anatomisk residiv, men ikke symptomatisk residiv. Større komplikasjonsrisiko (erosjoner og smerter)17

Preoperativ pasientinformasjon
Informasjon om forventet resultat og mulig risiko
Vannlatingsproblemer, spesielt postoperativ urinlekkasje
Blæretømningsbesvær
Dyspareuni, spesielt ved bakre plastikk
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Anbefalinger
Det anbefales å behandle en ektopisk graviditet hos hemodynamisk stabile pasienter uten tegn til ruptur, uten hjerteaktivitet hos
fosteret, s-hCG verdi < 3000-5000 IU/l og uten kontraindikasjoner medikamentelt med metotreksat (Methotrexate®) såfremt pasienten
kliniske tilstand ikke krever umiddelbar kirurgi.
Laparoskopi anbefales ved kirurgisk behandling av ektopisk graviditet.
Både salpingotomi og salpingektomi kan benyttes ved kirurgisk behandling av ektopisk graviditet, men salpingotomi bør foretrekkes
ved kontralateral tubepatologi.

Søkestrategi
Pyramidesøk (Helsebiblioteket)
Cochrane database
Uptodate
NICE guidelines
RCOG (Royal College of Obstetrics and Gynaecology)

Definisjon
En ektopisk graviditet er et svangerskap der det befruktede egget fester seg og utvikler seg utenfor livmorhulen.

Forekomst
De fleste ektopiske graviditetene er lokalisert i tuben (98 %), men graviditetene kan også forekomme i cervix, tubehjørnet, ovariet,
intraabdominalt eller i arrvev etter tidligere operasjon på uterus1.
I sjeldne tilfeller kan det foreligge en heterotop graviditet (både intra- og ekstrauterin graviditet).

Etiologi/patogenese
Multifaktoriell patogense.
Tilstander som bidrar til skade av egglederne som gjennomgått salpingitt/PID og tidligere ektopisk graviditet. Nedsatt tubemotilitet:
røyking, gestagenbruk, spiral (både hormonspiral og kobberspiral).

Diagnostikk

Magesmerter
Vaginalblødning
Vanlige graviditetstegn

Ultralyd

"Pseudogestasjonssekk" kan ses hos noen
"Smultringtegn " kan ses hos noen
Væske og koagler i fri bukhule (hemoperitoneum) uten tegn til intrauterin graviditet

Ikke synlig gestasjonssekk og s-hCG > 2000 IU/l taler for ektopisk graviditet2,3

Risikofaktorer
Tidligere ektopisk graviditet
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Tidligere kirurgi på tubene
Kjent tubepatologi
Tidligere PID

Infertilitet4

Oppfølgning/behandling
Konservativ – ekspektans eller medikamentell behandling

Ekspektans:
Asymptomatisk pasient med lav s-hCG ( < 1500 IU/l) eller fallende verdier.3,5

Medikamentell behandling:
Nivå av s-hCG er viktigste faktor for vellykket medikamentell behandling. Ved s-hCG nivå over 5000 IU/l anbefales kirurgisk
behandling.6,7,8

En enkeldose metotreksat (Methotrexate®) er kostnadseffektiv, har bedre fertilitetsutkomme og høyere pasienttilfredshet
sammenliknet med operativ behandling.9 Gjentagelsesrisiko for en ny ektopisk graviditet etter metotreksat (Methotrexate®) behandling
er ca 8 %.

En enkeldose metotreksat (Methotrexate®) er ofte førstevalg for et ekstrauterint svangerskap som er lokalisert utenfor tuben. Ved en
cervikal graviditet er metotreksat (Methotrexate®) behandling førstevalg uavhengig av s-hCG verdien. Man kan vurdere et
flerdoseregime, eventuelt embolisering av arteria uterina.

Fremgangsmåte:
Det foreslås å administrere metotreksat (Methotrexate®) som enkeldose med 50 mg/m2 hvilket tilsvarer ca 1 mg/kg kroppsvekt. Ved
manglende fall på 15 % mellom dag 4 og 7 anbefales repetert dose. Ca 13 – 15 % vil ha behov for mer enn én dose. 

Alternativt kan metotreksat (Methotrexate®) administreres som flerdoseregime over en uke. Dette gir litt høyere suksessrate og tiden
til det foreligger en negativ s-hCG verdi er kortere, men et flerdoseregime er forbundet med flere bivirkninger og behandlingen er ikke
signifikant mer effektiv enn enkeldose.10

Enkeldose behandling er assosiert med bedre fertilitetprognose sammenliknet med flerdoseregime 66 % versus 33 %.3

Metotreksat (Methotrexate®) kan også administreres direkte i det patologiske svangerskapet. Dette gir ingen økt behandlingseffekt
sammenliknet med intramuskulær behandling.7

Behandlingseffekten av medikamentell behandling (definert som en normalisering av s-hCG uten behov for operative behandling) er på
rundt 90 %.3

Beregne kroppsoverflate

Kirurgisk behandling – laparoskopi eller laparotomi
Det finnes 2 eldre randomiserte studier som sammenlikner laparoskopisk salpingotomi med salpingotomi per laparotomi11,12. Pooled
data fra disse studiene viser at laparoskopisk salpingotomi er signifikant mindre effektiv enn åpen operasjon når det gjelder fjerning av
den tubare graviditeten på grunn av høyere forekomst av gjenværende trofoblast vev. På den andre side var det ingen forskjell i
intrauterin graviditetsrate i det lange løp, og det var en signifikant tendens til lavere forekomst av ny ektopisk graviditet i laparoskopi
gruppen.
I tillegg viste disse studiene at laparoskopi hadde flere andre fordeler som kortere operasjonstid, mindre intraoperativ blødning, kortere
sykehusopphold og mindre bruk av smertestillende.

Laparoskopi bør anvendes ved kirurgisk behandling av ektopisk graviditet ved en stabil hemodynamisk pasient.
Laparotomi kan anvendes ved en ikke etablert laparoskopisk teknikk eller ved en ustabil hemodynamisk pasient.

Kirurgisk behandling – salpingotomi eller salpingektomi
Hvorvidt salpingotomi er å foretrekke fremfor salpingektomi der kontralateral tube er uten patologi er omdiskutert7. Per i dag finnes kun
to studier hvor pasienter er randomisert mellom disse kirurgiske behandlingsformene13,14. Ingen av studiene viste signifikante
forskjeller i senere fertilitet eller forskjeller i risiko for ny ektopisk graviditet. Det bemerkes derimot at man i DEMETER-studien13 ga
rutinemessig Metotrexat til pasientene i salpingotomigruppen, noe som ikke har vært vanlig ved norske sykehus. Ulempen med
salpingotomi er fremfor alt en økt risiko for persisterende trofoblastvev14. Dette vil for noen pasienter medføre et ytterligere
behandlingsbehov i form av ny kirurgi eller metotreksatbehandling. I henhold til NICE guidelines vil 1 av 5 kvinner ha behov for
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ytterligere behandling etter salpingotomi5. Salpingotomi er derfor mer kostbar en salpingektomi og krever at avdelingen har strikte
rutiner for oppfølging av s-hCG verdier.
En retrospektiv cohort-studie har vist at salpingotomi har en mulig fordel med tanke på fremtidig fertilitet hos subgruppen av pasienter
med bilateral tubepatologi15. For denne gruppen bør derfor trolig salpingotomi foretrekkes såfremt ikke tuben er rumpert/ødelagt eller
det foreligger ukontrollerbar blødning. Ved normal kontralateral tube kan det per i dag ikke gis noen generell anbefaling utover at
operatør bør så langt det er mulig ta hensyn til pasientens individuelle risikofaktorer og ønsker.

Komplikasjoner
Metotreksatrelatert
Metotreksat er en folinsyreantagonist som blokkerer DNA syntesen og celledeling. Observerte bivirkninger er kvalme og oppkast,
diaré, gastritt, unormale leververdier, stomatitt, og beinmargssupresjon. Økende abdominalsmerter rapporteres hos 2/3 av pasientene
under medikamentell behandling16.

Tegn på behandlingssvikt eller tuberuptur
Betydelig økende abdominalsmerte.
Hemodynamisk ustabil pasient.
s-hCG-titer; avflating eller manglende fall etter 7 dager.

Salpingotomi relatert
Blødning eller persisterende trofoblastaktivitet.
Er hCG-nedgangen ikke tilfredsstillende eller viser avflating/stigende verdier, kan metrotreksatbehandling være et alternativ.
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Endometriepolypper

Marit Lieng

Anbefalinger
Installasjon av saltvann i livmorhulen (væskesonografi) anbefales ved mistanke om endometriepolypp ved transvaginal ultralydundersøkelse hos kvinner
med blødningsforstyrrelse, infertile og postmenopausale kvinner
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Endometriepolypper anbefales fjernet hos kvinner med symptomer, hos infertile og hos kvinner med øket risiko for malignitet
Endometriepolypper anbefales fjernet ved transcervical reseksjon (hysteroskopi). Abrasio anbefales ikke for fjerning av endometriepolypper.
Forbehandling med lokal estradiol reduserer risiko for komplikasjoner ved transcervical reseksjon av endometriereseksjon hos postmenopausale
kvinner

Søkestrategi
PubMed
Medline
The Cochrane Library (inkludert the Cochrane Database of Systematic Reviews) og Up to Date
Guidelines hos Royal College of Obstetrics and Gynaecology American College of Obstetrics and Gynecology
American Association of Gynecologic Laparoscopy

Definisjon
Endometriepolypper er lokaliserte tumores i livmorslimhinnen i livmorhulen. En endometriepolypp kan være stilket eller ha en bred base
og størrelsen kan variere fra få millimeter til flere centimeter.

Forekomst
Endometriepolypp er en vanlig gynekologisk tilstand, og insidensen er ukjent siden mange kvinner med endometripolypp er uten
gynekologiske plager/symptomer. Prevalensen av endometriepolypp er rapportert å være 7.8 % - 34.9 % avhengig av
studiepopulasjonen. I to skandinaviske studier var prevalensen av endometriepolypp 8 % og 12 % (II)1,2.

Symptomer
De fleste endometriepolypper er asymptomatiske. Hos premenopausale kvinner gir endometriepolypper vanligvis symptomer i form
av blødningsforstyrrelser (intermenstruelle blødninger/spotting og/eller monorrhagi) (II). Studier tyder på at forekomsten av
endometriepolypp er øket hos kvinner med infertilitet, og resultatet av en randomisert studie har vist at fjerning av endometriepolypp
kan bedre fertiliteten hos infertile (II)3,4. Hos postmenopausale kvinner er postmenopausal blødning det vanligste symptomet på
endometriepolypp.

Etiologi/patogenese
Endometriepolyppers etiologi og patogenese er lite kjent.
Endometriepolypper er oftest benigne. Forekomsten av malign endometriepolypp varierer med studiepopulasjonen og oppgis i
litteraturen å være opp til 13 %5. Postmenopausale kvinner med symptomer (postmenopausal blødning) har størst risiko for malign
endometriepolypp (II)5.

Risikofaktorer
Økende alder (prevalensen øker med økende alder i reproduktiv alder, det er usikkert om prevalensen øker med økende alder etter menopause).
Overvekt
Tamoxifenbruk
Hypertensjon
Mulig assosiasjon mellom forekomst av andre godartede gynekologiske tilstander (myom, cervixpolypp og endometriose) og endometriepolypp

Utredning
Endometriepolypper diagnostiseres ved transvaginal ultralydundersøkelse, hysteroskopi eller histologisk undersøkelse. Installasjon av
saltvann i livmorhulen (væskesonografi) anbefales ved mistanke om endometriepolypp ved transvaginal ultralydundersøkelse hos
kvinner med blødningsforstyrrelse, infertile og postmenopausale kvinner (II)6.
Kvinner med postmenopausal blødning bør undersøkes innen 4 uker på grunn av høy risiko for endometriecancer (5-10 %) (se
kapitelet "Postmenopausal blødning" i veilederen).

Differensialdiagnose
Submukøst myom

Behandling
Indikasjoner for behandling av kvinner med endometriepolypp:

Symptomatisk endometriepolypp (vanligvis blødningsforstyrrelser)
Overvekt
Infertilitet
Utelukkelse av malignitet

Omlag 25 % av endometriepolyppene går tilbake spontant (II)2,7. Det er størst sannsynlighet for spontan regress av små polypper (<



10 mm). Følgelig kan man avstå fra behandling ved påvisning av endometriepolypp hos asymptomatiske kvinner uten økt risiko for
malignitet. Risiko for malignitet er høyest hos postmenopausale kvinner med blødning og hos asymptomatiske postmenopausale
kvinner med stor polypp og andre risikofaktorer for endometriecancer (se Veileder i Gynekologisk Onkologi) (II)5,6.

Endometriepolypper anbefales fjernet ved transcervical reseksjon (hysteroskopi) (II)6. Fjerning av endometriepolypp ved abrasio
anbefales ikke da det er stor risiko for at man ikke får fjernet polyppen (II)8.
Transcervical reseksjon av endometriepolypp har god effekt på symptomene hos kvinner med spotting/intermenstruelle blødninger og
postmenopausal blødning (II)5. Ved menorrhagi og endometriepolypp bør samtidig endometriereseksjon vurderes hos
perimenopausale kvinner for bedre blødningsreduksjon og mindre risiko for vedvarende eller tilbakevendende menorrhagi (II)9.
Ved histologisk påvist atypisk hyperplasi eller malignitet hos kvinne med endometriepolypp, se kapitlet "Endometriehyperplasi" i
veilederen eller Veileder i gynekologisk onkologi (endometriecancer).

Komplikasjoner
De vanligste komplikasjonene ved transcervical reseksjon av endometriepolypp er knyttet til dilatasjonen av cervix hos nullipara og
postmenopausale kvinner (II). Forbehandling med lokal estradiol anbefales for å redusere risiko for slike komplikasjoner hos
postmenopausale kvinner (II)10
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Anbefalinger
Behandling av endometriose planlegges ut fra symptomer: Smerter og/eller infertilitet
Empirisk behandling ved mistanke, gi kontinuerlig p-pille eller gestagener. Hvis ikke tilstrekkelig effekt etter 6 måneder, henvise til laparoskopi
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(anbefaling)
Viktig med tidlig diagnose. Laparoskopi er gullstandard. God kjennskap til ulike morfologiske former av endometriose er viktig for å unngå falsk negativ
laparoskopi. Tilstrebe histologisk bekreftelse
Ved mistanke om endometriose og infertilitet henvises til laparoskopi. Samtidig sanering av endometriose ved ARSM I og II anbefalt. (sterk anbefaling)
Behandlingen av infertile pasienter med endometriomer og dyp infiltrerende endometriose bør planlegges i samarbeid mellom IVF avdeling og
operatør

Endometrioserelatert smerte kan behandles med kombinasjons p-pille, gestagener, GnRH- analoger, Mirena® spiral , p-ring eller p-plaster (sterk
anbefaling)
Ved behandling med GnRH analog anbefales «add back» mot benmassetap og menopausesymptomer (sterk anbefaling)
Postoperativ hormonell behandling bedrer ikke operasjonsresultat, men kan være aktuelt som sekundærprofylakse mot
Endometrioseassosiert smerte (p-piller, gestagen, Mirena) (anbefaling)
Residiv av endometriom etter ekstirpasjon (p-pille) (anbefaling)

Søkestrategi
Pyramidesøk
Pub-med
Cochrane Database
ESHRE Management of women with endometriosis
Up to date.

Definisjon
Endometriose er tilstand der endometrielignende vev er lokalisert andre steder enn uterinhulen og fremkaller en kronisk inflammatorisk
reaksjon.
Dyp infiltrerende endometriose (DIE) er endometrioseinfiltrasjon ≥ 5mm tykkelse.

Forekomst
Hos ca 10 % i generell populasjon (IIb)1

Hos ca 25 % av de med underlivssmerter (IIb)
Hos ca 40 % av infertile (IIb)

Etiologi/patogenese
Metaplasi av vev som stammer fra det fetale cølomepitel, hematogen/lymfogen spredning, retrograd menstruasjon
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
Tidlig menarke
Rikelige menstruasjoner
Langvarig periode uten fødsel

Uterusanomali2

Diagnostikk
Anamnese: Familiær forekomst, tidlig skole -jobbfravær på grunn av menstruasjon

Symptomer

Dysmenoré, smerter; sykliske og ikke-sykliske
Dyp dyspareuni
Infertilitet
Tretthet, utmattelse
Dyschezi (smertefull defekasjon), blødning fra tarm, dysuri- kan være tegn på tarm- og urinblæreaffeksjon
Sjeldne tilfeller: Sykliske lungesmerter, pneumotoraks, hydronefrose, subileus/ileus
Kan være asymptomatisk (tilfeldig funn ved operasjon)

Laboratorieprøver

CA 125 kan være forhøyet, men bør ikke rutinemessig brukes ved diagnostikk

Gynekologisk undersøkelse

Kan vare negativ selv om det foreligger endometriose
Vurdere mobilitet av uterus og adnexa, sakrouterinligament, spesiell ømhet/fortykkelse, palpable knuter
Viktig å inspisere og palpere bakre fornix. Dypt infiltrerende rektovaginal endometriose kan diagnostiseres på den måten.



Vaginal ultralyd

Kan være negativ selv om det foreligger endometriose
Diagnosen endometriom hos premenopausale kvinner kan stilles ved typisk ultralyd utseende:"ground glass" ekkogenisitet, en til fire lokulamenter og

ingen papillære stukturer (excrescenser) med påvisbar blodstrøm3

Hos kvinner med symptomer og tegn på rektal infiltrerende endometriose, er transvaginal sonography nyttig for å utelukke eller identifisere

tarminfiltrasjon4

Bilaterale endometriomer,"kissing ovaries", er ofte tegn på at det samtidig foreligger tarmaffeksjon5

MR:

Brukes ved mistanke om avansert dypt infiltrerende endometriose med affeksjon av tarm og urinveier
Kan bekrefte adenomyose

Kan differensiere endometriomer fra andre typer cyster6

Diagnostisk laparoskopi:

Gullstandard for påvisning av endometriose, biopsi sikrer diagnose.
Positiv histologi bekrefter endometriose, negativ histologi utelukker ikke endometriose.
Visuell identifikasjon av lesjoner krever erfaring. Viktig å ikke bare se etter sjokoladebrune flekker da dette er det morfologiske
kjennetegnet på tilstanden hos bare ca 60 %.

Morfologiske trekk:

Klare papler (lett å overse)
Røde polypøse flekker
Røde inflammasjonsflekker
Kruttslam-lesjoner
Brune lesjoner
Hvite lesjoner (fibrose)
Peritoneale lommer

Begynn alltid diagnostisk laparoskopi med inspeksjon og palpasjon i narkose for å ikke overse dyp infiltrerende endometriose.

Adenomyose (endometriose i uterinveggen)
Kun sikker diagnose etter hysterektomi eller evt. etter endometriereseksjon
Ultralyd og MR kan gi mistanke (IIa)

Differensialdiagnoser:
Bekkeninfeksjon. Ovarialcancer, Bechterev, irritabel tarmsykdom, interstitiell cystitt

Behandling:
Ingen symptomer: Ingen behandling. Pasienter behandles for smerter og/eller infertilitet.

Kirurgisk behandling av smerter
Start med diagnostisk laparoskopi, dersom avansert endometriose identifiseres, vurder henvisning til senter med kompetanse. Laparotomi bør unngås
da det gjør påfølgende kirurgi betydelig vanskeligere. Dette er spesielt viktig hos infertile kvinner.
Laparoskopisk kirurgi med destruksjon av mest mulig synlig endometriose med reseksjon/diatermi og løsning av adheranser (Ib)

Endometriomer behandles kirurgisk ved smerter og størrelse over 4 cm. Eksisjon foretrekkes fremfor drenasje og ablasjon7. Eventuelt to-trinns seanse
ved smerter og store endometriomer; laparoskopisk drenasje og påfølgende GnRH-analog og henvisning til sykehus med kompetanse
endometriosekirurgi. Obs hos infertile kvinner (se neste avsnitt) (IIb)
Dyp infiltrerende endometriose (spesielt rektovaginal) som affiserer tarm og urinveier bør henvises til senter med spesialkompetanse i laparoskopisk
kirurgi med tverrfaglig team (IV). Tarmreseksjon, ureterolyse, evt med reimplantasjon av ureter kan være nødvendig

Hormonell behandling av smerter
Målet med all medikamentell behandling av endometriose er å oppnå amenoré
Det foreligger god dokumentasjon på at hormonell behandling har effekt på endometrioserelaterte smerter. Dokumentasjonen er sterkest for GnRH

analog8, kombinasjons p-piller9 og gestagener, inkludert Mirena®10-13, og noe svakere for p-plaster og p-ring14. Det er ikke påvist forskjell i effekt
mellom behandlingene etter 6 mndr, men noen behandlinger virker raskere enn andre
Empirisk behandling med kontinuerlig kombinasjons p-pille eller gestagener ved mistanke om endometriose uten laparoskopiverifisert diagnose kan
forsøkes. Ved manglende effekt etter 3-6 måneder vurdere diagnostisk laparoskopi

Ved sikker diagnose kan man bruke kraftigere hormonell behandling, refusjon gies på blåresept for Medroxyprogesteronacetat (Depoprovera®,

Provera®) og GnRH-analoger ved laparoskopiverifisert diagnose.

Mirena® spiral og kombinasjons p-piller anbefales som sekundærprofylakse mot smerter etter kirurgi15,16



Kombinasjons p-pille (kontinuerlig) anbefales som sekundærprofylakse mot residiv av endometriom etter ovarialkirurgi, til kvinner som ikke har aktivt

barneønske16,17

Hormonsubstitusjonsbehandling etter bilateral ooforektomi er indisert frem til menopause, vurder kombinasjonpreparat med kontinuerlig gestagen for å
unngå aktivering av restendometriose
Preoperativ GnRH-behandling anbefales av noen operatører i forkant av kirurgi for dyp infiltrerende endometriose, dette for å redusere inflammasjonen
og som smertebehandling i ventetid på operasjon
GnRH-analog kan maskere peritoneal endometriose, og skal ikke brukes før diagnostisk laparoskopi/sikker diagnose

Aktuelle preparater
Monofasiske kombinasjons p- piller, p-plaster og p-ring
Levonorgestrel 150 µg, etinyløstradiol 30 µg, (Microgynon®)
Levonorgestrel 100 µg, etinyløstradiol 20 µg (Loette®)
Desogestrel 150 µg, etinyløstradiol 20 µg (Mercilon®)
Desogestrel 150 µg, etinyløstradiol 30 µg (Marvelon®)
Drospirenon 3 mg, etinyløstradiol 20 µg (Yasminelle® og Yaz®)
Drospirenon 3 mg, etinyløstradiol 30 µg (Yasmin®)
Nomegestrolacetat 2,5 mg, østradiol 1,5 mg (Zoely ®)
P-plaster Norelgestromin 6 mg, etinyløstradiol 600 µg (Evra®)
P-ring Etonogestrel 11,7 mg, etinyløstradiol 2,7 mg, (Nuva Ring®)
Sekvenspreparater egner seg ikke til kontinuerlig bruk (Synfase® og Qlaira®)

Gestagener
Perorale: MPA, Medroxyprogesteronacetat 10 mg x 3 daglig i 3-9 måneder (Provera®); Dienogest 2 mg l x1 (Visanne®); NETA,
Norethisteron 5 mg (Primolut-N®) kan forsøkes x 1 daglig
Injeksjon: MPA, Medroxyprogesteronacetat 150 mg, P-sprøyte (Depo-Provera®), Dosering som prevensjon: hver 12. uke, dosering
ved endometriose : hver 3. uke i 6 måneder
Spiral: Levonorgesterel 52 mg (20-14 µg/24 timer) Gestagenspiral (Mirena®)
Mindre aktuelle gestagener: Østrogenfri p pille, Desogestrel 75 µg (Cerazette®), p-stav Etonogestrel 68 mg (Nexplanon®) og lille
gestagenspiral Levonorgestrel 13,5 mg (6 µg/24 timer) (Jaydess®) gir mer blødningforstyrrelser, ikke første valg.

GnRH analog
Goserelinacetat tilsv. goserelin 3,6 og 10,8mg (Zoladex® implantat hver 4./12.uker)
Leuprorelinacetat 3,75 mg og 11,25 mg (Procren® injeksjon hver 4./12.uker)
Nafarelin. acet. aeqv. nafarelin. 200 µg,(Synarela® nesespray x 2 daglig)
Viktig å informere pasient om forventet effekt og bivirkninger. Forbigående forverring av symptom, «flare up effekt», kan opptre etter 2
uker, da ovariene initialt tømmer sine østrogenlagre. Menstruasjon kommer omtrent samtidig. Etterpå oppstår amenore og forventet
smertelindring. Samtidig kan det oppstå perimenopausale symptomer (hetetokter og tørrhet i skjeden), og da er det aktuelt med
tilleggsbehandling såkalt «add back»; Østradiol 1 mg (Progynova®), noretisteronacetat 0,5 mg (Activelle®) eller Tibolon 2,5 mg
(Livial®)18,19. Behandling med GnRH analog i vanligvis 6 måneder, deretter titrere ned til mindre kraftig behandling. Unntaksvis lengre
bruk men da er det nødvendig med «add back» for å unngå osteoporose20.

Behandling av endometriose-assosiert infertilitet
Endometriose-assosiert infertilitet kan behandles kirurgisk og/eller ved hjelp av IVF.
Behandling av endometriose-assosiert infertilitet baserer seg på endometriosens lokalisering, infiltrasjon og stadium. ASRM
(American Society for Reproductive Medicine) sin klassifisering legges til grunn21. Suppresjon av ovarialfunksjonen for å bedre
fertiliteten har ingen effekt22.

ASRM (American Society for Reproductive Medicine) klassifisering

BILDE

Kirurgi (uten påfølgende IUI/IVF)

Kirurgisk fjerning av ASRM stadium I-II endometriose øker muligheten for å bli spontant gravid postoperativt23,24 (Ib)
Kirurgisk behandling av ASRM stadium III-IV endometriose kan vurderes da ulike prospektive kohortstudier viser høyere spontane graviditetsrater etter

kirurgi, men det foreligger ingen studier som direkte sammenligner kirurgi med "expectant management"25-27

Hvis kvinner med endometriomer skal opereres, så vil eksisjon av kapselveggen gi økt spontan graviditetsrate sammenlignet med drenasje og

diatermi28



Det er ingen studier som viser at cystektomi gir økt spontan graviditetsrate sammenlignet med ingen operasjon, så det er ikke vitenskapelig grunnlag for
å anbefale operativ fjerning av endometriomer for å bedre fertiliteten
Inseminering (IUI):

IUI kombinert med stimulering av ovariene gir økte fødselsrater hos kvinner med ASRM I-II endometriose, mens effekten av IUI i ustimulerte sykluser er mer usikker29

Kirurgisk fjerning av ASRM I-II endometriose i forkant av IUI synes å bedre utkommet ytterligere30

Assistert befruktning (IVF/ICSI)

IVF/ICSI er den mest effektive behandlingsformen for endometriose-assosiert infertilitet mhp harde endepunkt som graviditets- og fødselsrater31,32

GnRH-agonister i 3-6mnd før IVF/ICSI kan bedre de kliniske graviditetsratene33, men bivirkningene er store og behandlingen bør derfor iverksettes
etter vurdering av lege med spesialkompetanse innen reproduksjonsmedisin

Kvinner med ASRM stadium I-II får høyere fødselsrate hvis endometriosen blir fullstendig fjernet før IVF/ICSI34

Det er ingen bevis for at cystectomi av store endometriomer (>3cm) før IVF/ICSI øker graviditetsraten. Tvert imot vet man at en operasjon redusere

antall follikler og AMH, selv utført av erfarne operatører35-37. Indikasjonen for cystectomi av endometriomer hos infertile kvinner uten smerterbør derfor
settes av leger som driver aktivt med reproduksjonsmedisin

DIE er ikke sikkert assosiert med infertiliet og kirurgisk eksisjon av DIE før IVF/ICSI har så langt heller ikke vist å bedre reproduksjonen38,39

Prognose
Symptomer forsvinner vanligvis etter menopausen
Risiko for malign utvikling er minimal
Nettsidene til Norsk Endometrioseforening
Nettsidene for ESHRE Guideline 2013
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Fertilitetsbevarende tiltak hos kvinner med kreft

Nan B. Oldereid
Line Bjørge
Marte Myhre Reigstad
Marit Smaavik Johansen

Anbefalinger
Anbefaler: Jenter og unge kvinner som skal gjennomgå behandling med en antatt risiko på mer enn 50 % risiko for prematur ovarialsvikt bør
informeres om muligheten for fertilitetsbevarende behandling. Tilbakesetting av ovarialvev alltid i samråd med behandlende onkolog/hematolog.
Anbefaler ikke: Tilbakesetting (autotransplantasjon) av ovarialvev til kvinner behandlet for leukemi pga risiko for residiv.

Søkestrategi
Det finnes ingen randomiserte studier eller meta-analyser.
Retningslinjer baseres på aktuell litteratur innhentet gjennom søk i databaser som PubMed og Cochrane Library, veiledere fra Dansk
Fertilitetsselskab1, og American Society of Clinical Oncology (ASCO)2 samt metodebeskrivelse (eHåndboken) ved Oslo
Universitetssykehus.

Definisjon & introduksjon
Fertilitetsbevarende behandling er et tilbud til unge kvinner og jenter som skal gjennomgå behandling der sannsynligheten for varig
sterilitet etter behandling er >50 %. Fertilitetssparende kirurgi omfattes ikke av dette kapittelet, se Veileder i Gynekologisk Onkologi.

Legale aspekter
Behandling som omhandler lagring av ubefruktede eller befruktede egg samt eggstokkvev er regulert i «Lov om medisinsk bruk av
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bioteknologi (Bioteknologiloven)»: Lagrede befruktede egg kan oppbevares i inntil 5 år. Lagrede befruktede egg skal ikke benyttes til
reproduksjon når kvinnen eller mannen i paret som har søkt assistert befruktning, er død eller ikke lenger har samtykkekompetanse.
Ubefruktede egg og eggstokkvev kan lagres dersom en kvinne skal gjennomgå behandling som kan skade befruktningsdyktigheten og
kan bare oppbevares så lenge hensynet til kvinnen som har avgitt materialet, tilsier det og det kan anses medisinsk forsvarlig. Ved
kvinnens død skal lagrede ubefruktede egg og lagret eggstokkvev destrueres.

Ved uttak og lagring av humane celler og vev følges dessuten «Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane
celler og vev». Infeksjonstesting mot HIV (anti-HIV), hepatitt B (HBsAg og anti-HBc), hepatitt C (anti-HCV-As). Ved lagring av
eggstokkvev testes også for syfilis og HIV 2. Dersom smitterisiko kan pasienten ikke tilbys dette behandlingsalternativet i dag.

Informert samtykke før behandling. Foreldre gir samtykke for jenter yngre enn 18år.

Indikasjon for fertilitetsbevarende behandling
Fertilitetsbevarende behandling er et tilbud først og fremst til kvinner som skal gjennomgå kreftbehandling som med stor sannsynlighet
vil gi irreversibel destruksjon av primordialfollikler i ovariene. Kjemo- og/eller stråleterapi kan føre til prematur menopause eller sterilitet.
Risikoen er avhengig av pasientens alder, type og kumulativ dose av cytostatika eller strålebehandling2. Kryopreservering av celler og
vev er bare aktuelt hos kvinner som har en reell sjanse for senere graviditet og fødsel.

Behandlingsalternativer
Metode som velges avhenger blant annet av hva slags kreftsykdom, hvor raskt kjemoterapi må igangsettes og pasientens ønske3.

Kryopreservering av oocytter: Innebærer vanligvis 7-14 dagers hormonstimulering med gonadotropiner som ved tradisjonell behandling med in

vitro-fertilisering og transvaginal høsting av oocytter. Foreløpig begrenset erfaring i forhold til bruk hos cancerpasienter4,5.
Kryopreservering av embryo: Kan bare tilbys kvinner som lever i stabile parforhold. Etablert behandling, se kapittelet om infertilitet ( ). Lagring av
embryo er begrenset til 5 år.
Kryopreservering av ovarialvev: Øvre aldersgrense i Norge er 35 år pga aldersrelatert tap av ovarialreserven. Ingen nedre aldersgrense.
Sannsynlighet for varig sterilitet etter behandling bør være stor (>50% vurdert av henvisende onkolog/hematolog) tatt i betraktning at metoden fortsatt er
benyttet i begrenset omfang samt at mange pasienter har bevart fertilitet også etter gjennomført kreftbehandling. Ved disseminert sykdom er øvre
aldersgrense satt til 25 år da autotransplantasjon av ovarialvev ikke er aktuelt ved stor risiko for tilbakeføring av kreftssykdom og det i dag er usikkert
om/når man i fremtiden vil lykkes med in vitro modning av umodne egg for assistert befruktning

Bruk av GnRH-analoger under cytostatikabehandling: Usikker fertilitetsbeskyttende behandlingseffekt6,7. Metoden benyttes ikke i Norge.

Ovarietransposisjon: Kan benyttes separat eller sammen med kryopreservering av ovarialvev før strålebehandling mot bekkenet8. Kun begrenset
erfaring i Norge.

For prepubertale jenter er det bare aktuelt med kryopreservering av ovarialvev.

Risikofaktorer og komplikasjoner
Reintroduksjon av cancer ved retransplantasjon av ovarialvev.
Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) ved behandling som innebærer gonadotropinstimulering av ovariene (– se Infertilitets-
kapitlet om dette).

Pasientinformasjon
Informasjon om aktuelle metoder og prosedyrer, lovregulering og rutiner for fertilitetsbevarende behandling anbefales før oppstart av
gonadotoksisk behandling.
Ved lagring av ovarialvev informeres om prosedyrer ved operasjon, frysing- og lagring av ovarialvevet, informasjon om prosedyrer
knyttet til re-transplantasjon samt registrering i donasjonsregister ved OUS.

Praktisk informasjon
Pasient (og evt partner/foreldre) bør få samtale med gynekolog tidligst mulig og før start av stråle- eller kjemoterapi. Obligatoriske
mikrobiologiske laboratorieundersøkelser for antistoffstatus mot hepatitt B og C, HIV samt syfilis. Anbefaler AMH, østradiol, FSH, LH.
(Hvis mulig er det ønskelig med en vurdering av antallet antralfollikler ved ultralyd)

Assistert befruktning med lagring av embryo er godkjent behandling ved alle landets fertilitetsavdelinger. Lagring av ubefruktede egg
er per i dag godkjent ved OUS, St.Olavs Hospital, Fertilitet Vest og IVF Klinikken Oslo (ref. henvendelse Helsedirektoratet).
Reproduksjonsmedisinsk seksjon ved Oslo Universitetsssykehus har landsdekkende funksjon for nedfrysing av ovarialvev.

Ovarialvev høstes ved laparoskopi vanligvis ved å fjerne det ene ovariet. Laparoskopisk prosedyre kan enten utføres ved OUS eller
ved pasientens lokalsykehus og vevet sendes OUS for videre behandling og kryopreservering. Det må i henhold til celle- og
vevsforskriften §9 foreligge godkjent tredjepart avtale med reproduksjonsmedisinsk seksjon, OUS.

Hvert sykehus som tar ut vev selv må etablere faste rutiner for hvordan pasientgruppen skal håndteres. Disse må inneholde følgende
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faktorer:

Indikasjon for uttak, tidspunkt for uttak, forsendelse for mottak av vev må avklares og koordineres med Reproduksjonsmedisinsk seksjon ved OUS
(Telefon til Laboratoriet ved Reproduksjonsmedisin: 23073126, tlf. sentralbord 23070000)
Ha system for

Reservasjon av operasjonsstue
Tilgjengelighet av transportbuffer (Dulbeccos Fosfatbuffer, steril oppløsning hetteglass a 100ml: bruker ca. 50ml) og steril transporthylse,
Pakking (isoporkasse med slusj-is og fryseelement, samt forseiling og merking for transport)
Opphenting og frakt med transportfirma av uttatt vev som skal sendes til Seksjon for reproduksjonsmedisin (IVF) ved OUS. (Telefon til Laboratoriet ved Reproduksjonsmedisin:
23 07 31 26) Tid fra uthenting av vevet til nedfrysning kan være opptil 4-5 timer

Samtale med pasienten for informasjon, journalopptak, signatur av samtykkeerklæring og blodprøvetaking
Kirurgisk prosedyre

Prognose/hva vet vi om resultater
Bruk av opptinte embryo – sannsynligvis samme resultater som ved assistert befruktning9. Bruk av opptinte oocytter fra kreftpasienter,
begrenset erfaring4,5. Tilbakesetting av opptint ovarialvev anses fortsatt som utprøvende behandling10. Så langt er det beskrevet 36
barn født etter bruk av denne metoden11.
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Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen

Kirsten Hald
Mette Moen
Liv Rimstad
Hilde Jørgensen

Anbefalinger
For de fleste tilstander består diagnostikken av billeddiagnostikk (Ultralyd, MR), kromosomanalyser og hormonanalyser
Diagnostisk laparoskopi anbefales ikke i de fleste tilfeller som ledd i utredningen (IV).
De fleste av de omtalte tilstandene bør behandles ved sentra med spesiell kompetanse på området. Unntak fra dette gjelder de enkleste Müllerske
anomaliene (septum, imperforert hymen) som kan behandles lokalt forutsatt god preoperativ utredning (IV)
Vi anbefaler hysteroskopisk septumreseksjon ved habituelle aborter (III)
Vi foreslår septumreseksjon ved infertilitet uten annen årsak (IV)
Vi foreslår ikke septumreseksjon profylaktisk før graviditetsforsøk (IV)
Ved abdominalsmerter omkring forventet menarke bør man tenke på muligheten for avløpshinder av menstruasjonsblod
Ved for kort eller manglende vagina er dilatasjonsbehandling sterkt anbefalt før eventuell kirurgi (III)
Hos kvinner med XY karyotype anbefaler vi å vurdere extirpasjon av gonadene etter puberteten (IV)

Søkestrategi
Pyramidesøk
Mc master Plus
Cochrane databaser
UptoDate
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Pubmed.

Alle tilstandene er mer eller mindre sjeldne og det er ingen gode randomiserte kontrollerte studier. Anbefalingene bygger på
observasjonsstudier og kasus-kontrollstudier i tillegg til internasjonale retningslinjer og klinisk erfaring.

Definisjon og avgrensning
Medfødte misdannelser: Genitale anomalier som oppstår under fosterutviklingen. Forstyrrelser i kjønnsutviklingen: Atypisk utvikling av
genetisk, gonadal eller anatomisk kjønn. Inkluderer effekt av eksponering for unormale nivåer av kjønnshormoner i svangerskapet.
Kapittelet gir ikke en fullstendig oversikt over alle mulige genitale misdannelser og utviklingsforstyrrelser. Tilstander med en viss
hyppighet er tatt med. I kapittelet legges hovedvekten på å omtale tilstander som gynekologer får ansvaret for, alene eller i samarbeid
med andre spesialiteter. Misdannelser som er åpenbare ved fødsel blir initialt behandlet av barneleger: barnekirurger og
barneendokrinologer. Diagnostikk og behandling av disse tilstandene i barnealder omtales ikke i detalj, kun det som er relevant for
oppfølgning i voksen alder.
Kvinner uten synlige ytre misdannelser blir ofte henvist på grunn av primær amenore eller infertilitet eller på grunn av problemer med å
bruke tampong eller gjennomføre samleie.

Diagnostikk
Anamnese: Opplysninger om menstruasjonsforhold og seksualliv er vesentlig.
Klinisk undersøkelse: Avhengig av alder og modningsgrad. GU med ultralyd i narkose kan være aktuellt. Dette bør imidlertid gjøres av eller sammen
med gynekolog med erfaring på området.
Billeddiagnostikk: Ultralyd: 2D, eventuellt i kombinasjon med saltvannsinnstallasjon (SIS) og/eller 3D, MR av genitalia og urinveier. Rtg skjelett og
ytterligere billeddiagnostikk kan være aktuellt.
Hormonanalyser: (Østrogen, testosteron, FSH) og kromosomanalyser/karyotyping kan være aktuellt for å differensiere rene Müllerske anomalier fra
andre tilstander. Hvis unormale funn bør videre utredning gjøres av endokrinolog med spesialkompetanse.
Hysteroskopi: Aktuelt ved mistanke om uterine/ vaginale misdannelser.
Laparoskopi: Sjelden indisert for diagnostikk

Inndeling
Müllerske anomalier
Andre medfødte misdannelser: blæreextrofi
Gonadeforstyrrelser: dysgenesi, agenesi
Andre hormonelle forstyrrelser:
Reseptordefekter: androgent insensitivitetsyndrom (CAIS): kvinnelig fenotype, mannlig genotype (XY)
CAD: congenitalt adrenogenitalt syndrom

Müllerske anomalier
Definisjon
Forstyrrelser i de Müllerske (Mesonefriske ganger) under fosterutviklingen. Det er enten fusionsdefekter som fører til dobbeltanlegg av
uterus og/eller skjede, eller resorbsjonsdefekter som fører til septum i de samme organer.

Forekomst
Forekomsten av uterusanomalier er angitt ulikt avhengig av hvilket klassifikasjonsystem som er brukt, undersøkelsesmetodikk og
hvilken populasjon som er undersøkt. I den uselekterte normalbefolkningen er forekomsten ca 4-5 %1,2.

Arcuat og septat uterus er den vanligst anomalien, sjeldnere forekommer henholdsvis bicorporal, todelt (didelphus) og hemiuterus (III).

Etiologi Ikke kjent

Risikofaktorer
Urinveismisdannelser sees hos 20-403 (III). Ved komplekse misdannelsessyndromer synes Müllerske anomalier å forekomme oftere.

Klassifikasjon
En felles internasjonal klassifikasjon foreligger ikke. Den mest brukte i senere tid har vært American Fertility Society (AFS) s
klassifikasjon4.
I Europa har European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) og European Society for Gynaecological
Endoscopy (ESGE) blitt enige om et klassifiseringsystem med basis i anatomien. Uterus, cervix og vagina er klassifisert hver for
seg5.



Uterus septum/bicorporal uterus/hemiuterus
Betydning
Ofte ingen symptomer og betydningen for fertilitet og svangerskapsutfall er omdiskutert6. Konsepsjon og implantasjon er sannsynligvis
ikke, eller kun marginalt påvirket hos gruppen som helhet. Det er holdepunkter for at risikoen for spontanabort og for tidlig fødsel er
øket både ved septum, bikorporal uterus og ved hemiuterus (III). Mangel på randomiserte studier og varierende bruk av
klassifikasjonsystemer gjør det vanskelig å trekke noen sikker konklusjon både om risiko og effekten av kirurgi.

Arcuate uterus
Sannsynligvis normalvariant uten klinisk betydning

Septum uteri
Uterus har typisk en konveks ytre kontur og delt kavitet. Lange septa ser ut til å gi noe høyere risiko for spontanabort og for tidlig
fødsel. Det er holdepunkter for at reseksjon av septum forbedrer sjansen for fullgått svangerskap hos kvinner med habituelle aborter7,
men mer usikkert om inngrepet øker graviditetsjanser ved infertilitet.

Bicorporal uterus og hemiuterus
Noe øket risiko for spontanabort, for tidlig fødsel og feilinstilling

Transversale defekter med lukket avløp
Ved helt eller delvis avløpshinder for menstruasjonsblod kan kvinnen presentere smerter kort etter menarche. Det kan være
opphopning av blod i en lukket kavitet, eller blødning via tube (r) ut i bukhulen som kan forårsake akutte eller kroniske smerter, samt
utvikling av peritoneal endometriose.

Indikasjon for behandling
Uterinseptum
Hysteroskopisk reseksjon ved residiverende aborter eller for tidlig fødsel. Ved infertilitet hvor man ikke har andre forklaringer, selv om
effekten ikke er sikkert vist. Relativt enkelt inngrep.

Bicorporal uterus
Ved gjentatte senaborter/premature fødsler kan man gjøre rekonstruksjonsplastikk i selekterte tilfeller. Relativt stort og komplisert
inngrep som gjør god indikasjon nødvendig.

Rudimentære horn
Ved symptomatiske avløpshinder bør disse fjernes.

Komplikasjoner



Komplikasjoner
Etter kirurgi på uterus kan det være øket risiko for ruptur i forbindelse med senere graviditet8

Cervikale misdannelser
Forekomst
Svært sjeldne misdannelser, 1:70000
Ofte kombinert med andre anomalier: vaginal agenesi/dysgenesi, uterusmisdannelser, urinveismisdannelser.
Differensialdiagnose: transversale vaginale septae.

Betydning:
Hematometra, hematosalpinx, blødning til bukhulen, endometriose.

Behandling:
Kanalisering kan være mulig, men ofte må pasientene hysterektomeres9.

Vaginale misdannelser
Imperforert hymen
Langsgående septum
Tversgående (sjeldent)

Forekomst
Imperforert hymen: 1:2000

Symptomer
Hematometra, hematosalpinx, smerter, endometriose, infertilitet

Indikasjon for behandling
Hymen imperforata og tverrgående septum må alltid korrigeres.
Langsgående septa: Kun ved symptomer.
Enkel prosedyre (bortsett fra ved tverrgående septum), men forsiktighet må utvises. God preoperativ utredning og erfaren kirurg er
viktig.

Komplikasjoner
Risiko for skade av urethra og tarm ved kirurgi. Anatomien kan endres ved blodansamlinger, obs omskårede kvinner. Alltid kateter i
urethra!
Risiko for residiverende obstruksjon etter spalting av tverrgående septum.

Vaginal agenesi
Meyer- Rokitanski- Küstner- Häuser (MRKH) syndrom er hyppigst. Kombinert med dys-/aplasi av uterus.
Som regel normalt fungerende ovarier. Disse ligger ofte mere kranialt enn ellers og kan være vanskelig å se ved vaginal
ultralydundersøkelse.
Normal karyotype XX og normal kvinnelig fenotype.
Differensialdiagnose komplett androgent insensitivitetsyndrom (CAIS).

Forekomst:
1:5000

Betydning/symptomer
Primær amenorrhoe og infertilitet. Ubehandlet har kvinnene oftest problemer med å gjennomføre samleie. MRKH er assosiert med
andre misdannelser, hyppigst urinveis- og columna10, men som regel har disse anomaliene ingen klinisk betydning.

Behandling og oppfølgning
Behandlingsmål er å danne en normalt fungerende vagina(III)11. Hos de fleste kommer man til målet med med kun
dilatasjonsbehandling , enten ved selvdilatasjon12 eller samleie13.
Hos noen få kan det være aktuelt med kirurgi, men alle kirurgiske metoder krever selvdilatasjon postoperativt. Man må derfor være
sikker på at kvinnen mestrer dette før man eventuellt tilbyr kirurgi.
Fordelen med dilatasjon er at det dannes et normalt vaginalepitel og at det ikke blir arrdannelse. Før man starter dilatasjon må kvinnen
være motivert og moden for behandling. Instruksjon og tett oppfølgning i starten er nødvendig. Hvis man ikke kommer til målet med
dilatasjon alene er kirurgi neste skritt.
De mest aktuell metodene er laparoskopisk Vecchietti14 eller Davydov15 .



Komplikasjoner
Vaginal decens kan oppstå etter dilatasjonsbehandling.
Etter kirurgi kan det dannes arr og strikturer som kan være svært vanskelig å behandle.
Uterusanlegget inneholder hos noen en liten endometrierest som etterhvert kan gi smerter.

Andre medfødte anomalier i genitalområdet
Blæreextrofi/Epispadi (IV)
Definisjon
Defekt bukvegg slik at bekkenet er åpent fortil og urinblæren ligger utenpå nedre del av magen. Misdannelsen oppdages alltid ved
fødsel, noen ganger allerede ved ultralyd i svangerskapet

Forekomst
3.3-5/100 000 (ca 2 per år i Norge)

Betydning/symptomer

Inkontinens på grunn av defekt lukkemuskel i urinblæra
Residiverende infeksjoner på grunn av vesicouretral reflux
Seksuelle problemer
Problemer knyttet til graviditet og fødsel

Behandling og oppfølgning

Rekonstruksjon av urinblære og lukning av bekkenet 24-48 timer etter fødsel. Senere rekonstruksjon av ytre kjønnsorganer og urinrør, samt
inkontinensoperasjon
Undersøkes av gynekolog før forventet menarke
Oftest normalt fertile, men tubene kan være påvirket pga tidligere kirurgi.
Nøye oppfølgning ila svangerskapet og godt planlagt forløsning (sentralisert)

Komplikasjoner

Obstruksjon av ureter eller blæreutløp: UVI/sepsis/hydronefrose
Uterusprolaps

Ovarial dysgenesis/agenesi
Den vanligst tilstanden er Turner syndrom (45X0 gonadal dysgenesis). Det forekommer også sjeldne former med gonadal
dysgenesi/agenesi med både 46XX og 46XY med kvinnelig fenotype.

Turner (XO)16

Definisjon
Helt eller delvis mangel på ett x kromosom med eller uten mosaikk. Diagnosen krever også karakteristiske kjennetegn som
kortvoksthet, skjoldbryst, karakteristisk hudfold på hals og lymødem på håndbak, fotrygg og nakke.

Forekomst
1/2500 fødsler

Betydning/symptomer

Gonadal dysgenesi med primær hypogonadal ovariesvikt som setter inn enten før eller etter puberteten. De fleste har ikke menarke, men noen har
menstruasjon en stund   (15-30 %), det er beskrevet spontan graviditet hos enkelte
Normal intelligens, men kan ha lærevansker

Behandling/oppfølgning

Behandles av barneleger før puberteten. Relevant for gynekologer er ovariesvikt med behov for østrogenbehandling hos alle pasienter med Turner
syndrom. Det er anbefalt å starte med lav dose østrogen ved 12 års alder og øke gradvis ila 2-3 år. Fertilitetsbehandling/eggdonasjon er oftest
nødvendig ved barneønske
Svangerskap: Kvinnene har øket risiko for maternelle komplikasjoner i svangerskapet. Det anbefales nøye medisinsk undersøkelse før et eventuelt
svangerskap, spesielt med tanke på hypertensjon, nyrefunksjon og kardiovaskulær status. Svangerskapet bør monitoreres av et multidisiplinært team.

Komplikasjoner

Det er øket hyppighet av andre medfødte misdannelser i nyre og urinveier, hjerte/kar. Øket forekomst av hjertesykdom, hypertensjon, metabolske
sykdommer inklusive diabetes, autoimmune sykdommer, hørselstap, hypothyreoidisme, nedsatt leverfunksjon (bedres ved hormonterapi)
Ved mosaikk øket risiko for gonadoblastom. Også øket risiko for andre maligne tumores.



Andre hormonelle forstyrrelser
Komplett androgent insensitivitetsyndrom (CAIS)
"Testikulær feminisering" (IV)
Definisjon/beskrivelse
46 XY karyotype med kvinnelig fenotype. Har testikler som produserer testosteron, men androgenreseptorene er defekte og cellene er
ufølsomme for testosteron. Brystutvikling som regel normal pga aromatisering av steroider.

Forekomst
Komplett (CAIS): 1/20000. Inkomplette former (PAIS) sjeldnere

Betydning/symptomer
Normal vulva, men kort eller manglende vagina. Atrofisk eller ingen uterus. Ingen ovarier. Liten eller ingen hårvekst på pubis eller axiller.

Behandling/oppfølgning17

Konstruksjon av vagina etter samme prinsipper som for andre med vaginal agenesi (se dette avsnittet)
Testikler/gonadetumor i lyske/buk bør vurderes fjernet pga risiko for cancer, men ikke før etter puberteten.
Østrogensubstitusjon.

Komplikasjoner
Risiko for cancer i ikke-descenderte testikler øker med alder etter pubertet18 .

Adrenogenitalt syndrom
(Congenital Adrenal Hyperplasia-CAH)
Definisjon/inndeling
Ensymsvikt i binyrebarken. Den vanligste typen er 21 Hydroxylasemangel (>90 %)
Karakteriseres ved lav produksjon av hormonene kortisol og aldosteron, og for høy produksjon av testosteron.
Autosomalt ressisivt arvelig
To former:

Salt-tapende
Simpel viriliserende

Forekomst
Ca 1:15000 fødsler

Betydning/symptomer hos piker

Varierende grad av virilisering av ytre kjønnsorganer og fusjon av urethra og vagina. Ofte felles urogenitalsinus
Normale kvinnelige indre genitalia

Nedsatt fertilitet, mest uttalt ved salttapende type19(III)

Behandling/oppfølgning

Behandles i tverrfaglig, sentralisert team bestående av barneendokrinologer, barnekirurger, plastikkirurger og gynekologer.
Som regel tidlig kirurgi (barnealder)
Behandlig med glucocorticoider (cortison) og mineralcorticoider (aldosteron). Kan være vanskelig å dosere ideelt og det kan være utfordrene å oppnå
god compliance
Graviditet og forløsning bør håndteres ved spesialavdeling i tverrfaglig team

Komplikasjoner

Adrenal krise
Øket risiko for insulinresistens
Risiko for tidlig pubertet

Ressurser
Senter for sjeldne diagnoser
Rarelink - Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser
MRKH Norge
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Gynekologiske blødningsforstyrrelser

Runar Eraker
Lis Cecilie Gravdal

Anbefalinger
Bruk standardisert internasjonal terminologi for beskrivelse av gynekologiske blødningsforstyrrelser (anbefaling)
Standard hematologisk status bør sjekkes hos kvinner med kraftige eller langvarige blødninger (sterk anbefaling)
Hvis det er noen som helst mulighet for graviditet, skal dette sjekkes med sensitiv gravitest i urin eller s-hCG (anbefaling)
Undersøkelse av koagulasjonsstatus kun hos de med kraftige blødninger fra menarke, eller de med personlig eller familiær historie med
blødningstendens (anbefaling)
Thyroideaprøver ikke indisert med mindre det foreligger klinisk mistanke om thyroideasykdom (forslag)
Hvis billeddiagnostiske undersøkelser skal gjøres, så er transvaginal ultralyd første linje (sterk anbefaling)
Ved benignt utseende fokale intrauterine forandringer bør det gjøres saltvannsultralyd (SIS) og/eller hysteroskopi (sterk anbefaling)
Endometriebiopsi er indisert på kvinner med blødningsforstyrrelser når;

hun er over 40 års alder
hun ikke responderer på medikamentell behandling
hun har risikofaktorer for endometriecancer (gjelder også yngre kvinner)
hos alle som har betydelig med intermenstruelle blødninger(obs cervixcancer) (sterk anbefaling)

Endometriecytologi eller biopsi (i form av pipelleprøve) bør være standard utredning initialt (sterk anbefaling)
Fokale lesjoner som krever biopsi, bør utredes med hysteroskopi (sterk anbefaling)
Når malignitet og andre blødningsdisponerende tilstander er utelukket, er medikamentell behandling en effektiv og trygg førstelinjebehandling
(anbefaling).
Rene menoragier kan effektivt behandles med ikke hormonell behandling som NSAIDs og tranexamsyre (sterk anbefaling)
P-pille av kombinasjonstypen, depotgestagen og hormonspiral reduserer blødningsmengde betydelig og bør brukes ved blødningsforstyrrelser der
man ønsker prevensjon samtidig (sterk anbefaling)
Syklisk gestagen reduserer ikke blødningsmengde og er derfor ikke egnet til spesifikk behandling av menoragi (anbefaling).
Pasienter som får GnRH-agonist mer enn 6 måneder bør få add-back med østrogen (sterk anbefaling).
Gestagenspiral har effekt på linje med endometrieablasjon og bør vurderes før kirurgi (sterk anbefaling)
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Definisjon
Menoragi

Syklisk regelmessig blødning mer enn 80 ml blod per menstruasjon
Menstruasjonsvarighet utover 8 dager

Metrorragi

Uregelmessige blødninger, spesielt utenom forventet menstruasjon, varierende mengde

Forekomst
Menoragi

15-20 % av fertile kvinner, høyest prevalens mellom 30 og 49 år

Metroragi

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

Gynekologiske blødningsdysfunkjoner er årsaken til rundt 25 % av all gynekologisk kirurgi

Etiologi1-6

PALM-COEIN-systemet er FIGOs anbefalte system for klassifikasjon av årsaker til gynekologiske blødningsforstyrrelser hos ikke-
gravide kvinner.
(Abnormal Uterine Bleeding- AUB)
(FIGO 2011)

Gynekologiske blødningsforstyrrelser (AUB)
Menoragi
Metroragi

   

PALM - strukturelle årsaker:
Polypp (AUB-P)
Adenomyose (AUB-A)
Leiomyom (AUB-L)

Submukøst (AUB-LSM)
Andre (AUB-LO)

Malignitet og hyperplasi (AUB-M)

 COEIN - nonstrukturelle årsaker:
Coagulopati (AUB-C)
Ovulatorisk dysfunksjon (AUB-O)
Endometriell (AUB-E)
Iatrogen (AUB-I)
Not yet classified AUB-N)

Andre årsaker

Graviditet
Andre endokrinologiske sykdommer
Sekundærsykdommer av organiske årsaker (lever, nyre)
Infeksjoner

Jenter i de første ett til to år etter menarke, og kvinner som nærmer seg menopause, er mest utsatt for blødningsforstyrrelser av
hormonell årsak

Diagnostikk7-12

Anamnese

Differensiering mellom menoragi og metroragi



Estimat av blødningsmengde og mønster. Blødningskalender, eventuelt Pictorial Blood Loss Assessment Chart (PBAC)-score.
Kartlegge symptomer og tegn på anemi
Kartlegge symptomer og tegn til mulig årsak til blødningene
Utelukke kroniske sykdommer og iatrogene årsaker (medisiner, IUD etc)
Hormonelle årsaker varierer med alder

Primærundersøkelser

Gynekologisk undersøkelse med inspeksjon og palpasjon
Eventuelt prøver til bakteriologisk undersøkelse og cervixcytologi
Ultralydundersøkelse
Lab. prøver

Hb
Jern, Ferritin
Eventuelt graviditetstest

Sekundærundersøkelser

Endometrieundersøkelse med cytologi eller histologi (malignitet, premalign hyperplasi eller faseundersøkelse)
Hos alle med risiko for malignitet og hos kvinner med terapiresistente blødningsforstyrrelser, samt de over 40 år med blødningsforstyrrelser
Pipelle er anbefalt som standard, i hvert fall initialt. Abrasio ved usikkerhet

Vaginal ultralyd eventuelt med saltvann (hydrosonografi)
Hysteroskopi, eventuelt med rettede biopsier
Aktuelle lab. prøver ved mistanke om koagulopatier, thyroidea- og leversykdommer
Ved mistanke om svulster/malign sykdom gjøres CT og MR

Differensialdignoser
Blødning fra urinveier/tarm

Ventetidsgaranti
Øyeblikkelig hjelp ved store blødninger
Ellers rett til vurdering av søknaden med prioritering innen 10 dager
Der det er mistanke om kreft, skal det i løpet av 2015 foreligge spesielle pakkeforløp med frister for vurdering, utredning og behandling for den enkelte
kreftform.

Behandling13-39

Menoragi
Medikamentell behandling16-32

(kun ved benigne årsaker)

Ikke hormonell

Tranexamsyre 1,5 g x 3 i 3-5 dager ved blødning (antifibrinolyse)
God effekt, få bivirkninger

Antiflogistika (NSAID)
Intermittent behandling
Moderat effekt: også effekt ved samtidig dysmenoré

Hormonell

Intrauterint hormoninnlegg (gestagen)
Innlegges for 5 års behandling
God effekt, noen hormonelle bivirkninger

P-piller
Godt egnet hos unge og ved dysmenoré (65 % reduksjon i snitt i blødningsmengde etter 6 mnd bruk)
God effekt: vanlige forsiktighetsregler gjelder

Langsyklisk gestagenterapi
Medroksyprogesteron (MPA) 10mg/Norethisteronacetat 5 mg x 3 dgl. eller behandling fra 5 til 26 syklusdag
Moderat effekt

(Kortsyklisk, 10-dagers syklisk gestagenbehandling, gir ingen effekt)
Ved myomer er medikamentell reduksjon av myomene en mulighet (GnRH-analog, Progesteronreseptormodulator)

Varigheten av effekten usikker
Aktuelt som preoperativ behandling eventuelt

Kirurgisk behandling32-39



(Ved menoragi som er resistent mot medikamentell behandling for eksempel på grunn av fokal årsak, eller der medikamentell
behandling er uønsket eller kontraindisert)

Destruksjon av endometriet
God effekt, få komplikasjoner (se "Pasientinformasjon – endometriedestruksjon")

Transcervikal thermablasjon (væske)
Laser
Elektrokoagulasjon

Transcervikal reseksjon av endometrium/myom/polypp
Fjerning av myomer (enukleasjon)(se "Myoma uteri")
Fjerning av corpus/uterus (vaginal hysterektomi, laparoskopiske metoder som LH, LAVH, LASH, eller abdominal hysterektomi eller SVUA-supravaginal
uterusamputasjon)

Metroragi
Hormonbehandling16-32

Kortsyklisk gestagenterapi
Medroksyprogesteron (MPA)10 mg/ Norethisteronacetat (NETA) 5 mg x 1-2 daglig fra 16. til 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. compliance

P-piller
God effekt, kan gis til friske perimenopausale

Kirurgi ved terapiresistent metroragi32-39

Destruksjon/reseksjon av endometriet og fokale lesjoner (se over)
Best effekt på metroragi ved funn og fjerning av fokale lesjoner (polypp/myom)

Fjerning av corpus/uterus (se over)

Oppfølging13-15

Medikamentell behandling bør følges opp med første kontroll etter 3 måneder
Ved fortsatt behandling individuell vurdering av kontrollintervaller avhengig av effekt og bivirkninger
Manglende eller liten effekt av medikamentell behandling skyldes ofte dårlig compliance

Komplikasjoner21,24,27,32,36

Medikamentelle bivirkninger er sjelden av alvorlig art, men forårsaker ofte svikt i behandlingen
Kirurgisk behandling: premenopausale som får fjernet livmoren, bør gjøres oppmerksom på at de kan gå noe tidligere i menopause

Prognose
Medikamentell behandling reduserer blødningsmengden med 30-60 %
Hormonspiralen reduserer blødningsmengden med 80 % (20 % får amenoré)
Etter endometriedestruksjon på indikasjon menoragi har 70-80 % av pasientene effekt. Ved metroragi har transcervikale inngrep noe mindre effekt og
resultatet er bedre hvis man har fokale intrauterine prosesser (myomer/polypper) som fjernes.

Behandling av akutte blødningsforstyrrelser13-15,34

Medisinsk behandling bør være den første behandlingen for de fleste pasienter, hvis det er klinisk hensiktsmessig etter vurdering av pasientens tilstand.
Alternativene inkluderer det som er nevnt under medikamentell behandling av menoragi. Beslutninger skal være basert på pasientens sykehistorie,
klinikk og kontraindikasjoner til behandling.
Behovet for kirurgisk behandling er basert på pasientens tilstand, alvorlighetsgraden av blødningene og kontraindikasjoner til medikamentell behandling,
samt respons på behandlingen og eventuelle underliggende medisinske faktorer.
Valget av operasjon bør være basert på de ovennevnte faktorer samt pasientens ønske for fremtidig fruktbarhet.

Refusjonsregler
Cyklokapron kan søkes refundert på eget skjema til NAV
Forbehandling før endometriereseksjon/myomenukleasjon med GnRh-agonist og progesteronreseptormodulator fås refundert på blå resept. Alternativt
kan gestagener brukes.
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Gynekologiske fistler

Jone Trovik
Torvid Kiserud
Cathrine Reimers
Heidi Thornhill

Anbefalinger
Vi anbefaler at gynekologiske fistler behandles av personell med god erfaring. Slik erfaring finnes ved Nasjonal Behandlingstjeneste
for Gynekologiske Fistler, Gynekologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.
Nyoppstått fistel som komplikasjon til kirurgi eller annet traume kan vurderes operert innen et døgn, ellers bør man vente til
inflammasjon er borte (foreslås). Bruk av avlastende stomi vurderes individuelt.
Ved blærefistel anbefales innleggelse av kateter med hevertprinsipp i påvente av operasjon. Hiprexprofylakse anbefales når man har
kateter.
Antibiotikaprofylakse anbefales ved enterofisteloperasjon.
Fistulerende inflammatorisk tarmsykdom anbefales å primærbehandles medikamentelt.

Litteratursøk
UpToDate
Pyramidesøk
Cochrane database
NICE guidelines
RCOG guidelines
PubMed søk

Definisjon
En kommunikasjon mellom urinveier og genitalia (urogenitale fistler), mellom tarm og genitalia (intestinogenitale fistler) eller fra vagina
til hud (sjeldent til abdominalhulen).

Urogenitale: fra ureter, blære, uretra til uterus eller vagina
Intestinogenitale: fra tynntarm, tykktarm, rektum eller anus (nedenfor dentatlinjen, ca 3 cm fra analåpningen) til vagina eller perineum
Vaginokutane: fra vagina til perineum (sjeldent til bukvegg).

Perianale fistler (fra analkanalen til hud) som ikke er oppstått etter obstetrisk/gynekologisk inngrep vil vanligvis behandles av
gastrokirurger (blir ikke klassifisert som gynekologisk tilstand).

Forekomst
Obstetriske fistler er sjeldne i Norge, hyppigere i land med utilstrekkelig svangerskaps- og fødselsomsorg, der 2/1000 kvinner lever
med fistel1.
I industrialiserte land er gynekologiske fistler oftest komplikasjoner til kirurgi2, i Skandinavia er insidens av gynekologiske fistler
1.0/1000 og 0,1/1000 etter henholdsvis laparoskopisk og abdominal hysterektomi3.
Forekomst er vesentlig høyere ved cancerkirurgi, opptil 3/1004. Inflammatorisk tarmsykdom er den nest vanligste årsak til
intestinogenitale fistler. Ved divertikulitt har tidligere hysterektomerte kvinner tre ganger så stor risiko for å utvikle fistel som ikke-
hysterektomerte5.
Etter strålebehandling for cervixcancer oppstår vesikovaginal fistel hos 0,6-2 %, rektovaginal fistel hos 0
0,8-3 % avhengig av sykdomsstadium. Fistler etter preoperativ strålebehandling ved rektumcancer er rapportert hos 5-15 %.

Etiologi
Traumatisk
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Obstetrisk: Obstruert fødsel med trykknekrose (utviklingsland), uterusruptur, blære-og ureterskade etter keisersnitt og annen kirurgi i svangerskapet,
intestinogenitale fistler etter skade av bekkenbunnen (traumatisk forløsning)
Kirurgisk: Skader etter bekkenkirurgi (prolaps-, inkontinens- eller cancer-kirurgi), hysterektomi (vaginalt, laparoskopisk eller abdominalt), blære- eller
tarmkirurgiske inngrep, vaginal kirurgi med implantat av bånd eller nett, senskader av implantat med usurering inn i urinveier
Vold og traumer mot genitalia (sjeldent)

Cancer

Tumorgjennombrudd
Stråleskade

Inflammasjon

Inflammatorisk tarmsykdom: Crohns sykdom, ulcerøs kolitt
Infeksjonstilstander: Colondivertikulitt, uretradivertikkulitt, bartholinitt, perineale-fistler og -abscesser, postoperativ- og postpartuminfeksjon

Medfødte misdannelser (sjeldent)
De fleste medfødte uro- og enterogenital fistler oppdages og behandles i tidlig barnealder, men enkelt tilstander blir diagnostisert
senere, også i voksen alder.

Risikofaktorer
Traumatiske fistler blir sjeldent erkjent peroperativt. Dårlig oversikt, blødning og teknisk krevende prosedyrer (omfattende
cancerkirurgi), postoperativ infeksjon og nedsatt ernæring- og almenntilstand øker risiko for utvikling av fistel. Kvinner som tidligere er
hysterektomerte synes å ha større risiko for fistel i forbindelse med divertikulitt5.

Diagnostikk
Symptomer
Lekkasje av urin (oftest kontinuerlig renning) eller luft/avføring fra skjeden eller perineum, spesielt nyoppstått etter fødsel eller operasjon
på bekkenorgan. Etter strålebehandling mot bekkenet kan symptomer komme flere år etter behandling.

Ledsagende smerte kan gi mistanke om inflammasjonsetiologi.

Undersøkelser
Gynekologisk undersøkelse

Se etter fistelåpninger på forvegg/vaginaltopp med renning av urin, bakvegg/perineum hvor brunlig utflod/faeces kan eksprimeres.
Fistelåpninger sonderes med tynn sonde
Blåfarge(Methylenblått) kan injiseres (1 ampulle i 100ml NaCl) via kateter til blæren eller ufortynnet via tynn veneflon i suspekte åpninger i
bakvegg/perineum. Tupfere legges inn først i vagina (ved urofistelmistanke) i analåpning (ved mistanke om tarmfistel). Positiv test
(blåfargegjennomgang fra blære til vagina) bekrefter blærefistel (mens ureterovaginalfistel kan gi urinfuktning på innerste tupfer og ikke blåfarge fra
blære). Blåfarge til rektum/vagina/hud bekrefter tilsvarende fistler. Ved små mengder klar væske kan evt. kreatininbestemmelse utføres for å påvise
urin.

Undersøkelse i narkose
Vil ofte være nødvendig som ledd i operasjonsplanleggingen men noen ganger også for sikkert å påvise eller utelukke små og høye
fistler og forgreninger (ureter- eller tykk- og tynntarmsfistler). Da vil man samtidig kunne gjøre cystoskopi, urethraskopi og sondere
ureteres eller utføre rektoskopi. Biopsi kan være indisert ved cancerdiagnose.

Bildediagnostikk

Ultralyd
CT/MRI urinveier
CT bekken/MRI med kontrast: ved høye tarmfistler og cancer- og strålefistler(6)
Fistulografi

Differensialdiagnoser
Stress- og urgeinkontinens
Vaginitt: sekretstagnasjon ved anatomisk endret vaginalakse etter rektumamputasjon
Tubecancer
Vulvainfeksjoner (bartholinitt, follikulitt)
Kroniske sinus i genitalområdet
Perianale fistler
Analinkontinens

Behandling



Gynekologiske fistler er sjeldne, har relativ høy risiko for residiv og har størst suksessrate ved første behandlingsforsøk. Fra 2011 er
Nasjonal Behandlingstjeneste for Gynekologiske Fistler etablert ved Gynekologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus,
for å sikre alle pasienter tilbud om kompetent behandling uavhengig av bosted. Ved sterk mistanke om eller bekreftet fistel bør senteret
kontaktes slik at plan for behandling kan legges. Ved behandling utenfor nasjonalt senter bør behandler dokumentere og rapportere
resultat av behandling.

Urogenitale fistler
Traumatiske fistler

Ved fistel påvist innen et døgn etter traume eller kirurgisk skade kan man vurdere umiddelbar operasjon.

Forøvrig er urinkateter primærbehandling ved urogenitale fistler. Ca. 10 % kan tilhele i løpet av 4-12 uker uten kirurgi2,7. Silikonkateter innlegges så fort
diagnosen er bekreftet. Kateterposen må henge lavt (under kneet/nedenfor sengekanten) for å sikre god drenasje (hevertprinsipp).
Kirurgisk behandling er nødvendig hos de 90 % der urinveisfistelen ikke lukker seg med kateter.
Optimalt tidspunkt for operasjon er når all lokal inflammasjon er borte og pasienten er i god almenntilstand.
Ved ureterfistel forsøkes innleggelse av J-J-stent eller ureterkateter. Ved hydronefrose avlastning med pyelostomikateter.

Antibiotikaprofylakse er ikke indisert8 men metenaminhippurat (Hiprex®) så lenge pasienten har kateter9 reduserer risiko for urinveisinfeksjon10.
Østrogen (lokalt eller systemisk) vil sikre best mulige slimhinneforhold hos postmenopausale kvinner.

Vaginal fistelplastikk utført av kyndig operatør gir godt resultat for blære- og uretrafistler11, 12. Vaginal prosedyre foretrekkes da det i noen tilfeller er
eneste mulige tilgang og for de fleste gir mindre kirurgisk traume, mindre blødning og kortere hospitalisering enn abdominal tilgang.
Hvis fistel er forårsaket av bånd eller nett må dette fjernes for å oppnå god tilheling. Dette er teknisk krevende og bør gjøres ved spesialavdeling.

Abdominal eller laparoskopisk prosedyre13 (ureterreinplantasjon) vurderes ved høye urogentiale fistler (ureter- og uterusfistler)2.
Etter vaginal fistelplastikk kan pasienten oftest utskrives 1-2. postoperative dag når vaginaltampong med østrogenkrem er fjernet, kateteret fungerer
godt og pasienten er blitt fortrolig med hevertprinsippet.
Kateterdrenasje (hevertprisnipp, se over) i 7-14 dager postoperativt.

Cancer

Fistel pga. cancerinnvekst eller stråleskade krever tverrfaglig team-arbeid som oftest inkluderer urolog og onkolog. Beste behandlingsalternativ er ofte
permanent urindeviasjon.

Inflammasjon

Fistel til urinveiene pga inflammasjon er sjelden. Kateterbehandling og sanering av inflammasjon /infeksjon er primærbehandling. Kirurgisk lukning
dersom sanering av infeksjon/ inflammasjon og kateterbehandling ikke har ført til spontan lukning.

Medfødte misdannelser

Kirurgisk lukning når diagnosen er stilt og omfanget av misdannelsen tilstrekkelig kartlagt. Ofte er abdominal tilgang nødvendig (eks ektopisk ureter).

Intestinogenitale fistler
Traumatiske/kirurgiske/obstetriske fistler

Ved traumatisk fistel oppdaget innen et døgn kan man lukke i akuttfasen.
Ved postoperativ eller obstetrisk fistel med nekrose eller inflammasjon i vevet bør man vente med fistelplastikk til infeksjon og inflammasjon er sanert,
ofte 4-12 uker.
Avlastende stomi kan vurderes der man forventer komplisert lukning av fistelen pga høy, stor, eller sirkumferensiell fistel, eller residiv med mye arrvev
(sjeldent i norsk setting).
Østrogen preoperativt kan tilbys for å optimalisere slimhinner.
Flytende føde i to døgn og tømning kvelden før operasjon er vanlig forbehandling.

Vaginal fistelplastikk utført av kyndig operatør gir godt resultat for intestinogenitale fistler12,14.
Abdominal prosedyre vurderes ved høye intestinogenitale fistler (kolon/tynntarm).

Antibiotikaprofylakse preoperativt er indisert15,16.
Etter vaginal fistelplastikk kan pasienten oftest utskrives 1-2. postoperative dag når vaginaltampong med østrogenkrem er fjernet
Kontinuere bløtgjørende postoperativt

Cancer

Fistel pga cancerinnvekst eller stråleskade krever tverrfaglig samarbeid (gastrokirurg, onkolog, plastikk-kirurg, gynekolog).

Inflammasjon/inflammatorisk tarmsykdom

Forutsetter tverrfaglig team som inkluderer gastromedisiner, kirurg og gynekolog, og som kan styre behandlingen over lang tid.

Medikamentell behandling gir symptomlindring (redusert smerter/diaré), og kan få fistler til å gro og redusere fistelresidiv17.
Avlastende enterostomi kan bli nødvendig tilleggsbehandling.
Aktiv inflammasjonskontroll og reduksjon av symptomer er vesentlig for å optimalisere en kirurgisk lukning av fistelen.



Medfødte misdannelser

Kirurgisk lukning, ofte i samarbeid med gastrokirurg, når diagnosen er stilt og omfanget av misdannelsen tilstrekkelig kartlagt.

Enterostomi
Kan være nødvendig som ledd i behandling ved høye fistler (kolon/ileum) samt ved fistler som er inflammatorisk betinget eller
forårsaket av strålebehandling. Ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Gynekologiske Fistler har vi erfaring for at stomibehandling alene
kan sikre at fistler gror, også uten fistelplastikk. Vurdering for når man skal anbefale stomi eller ikke må i stor grad individualiseres,
både mhp pasient- og behandlers preferanse/erfaring , det er lite vitenskapelig evidens å støtte seg på.

Oppfølgning
Urogenitale fistler
Kontrollcystoskopi (i narkose) 14 dager postoperativt.
Kontroll etter 3 måneder anbefales og kan avklare evt. andre symptomer (overaktiv blære/stressinkontinens).

Intestinogenitale fistler
Kontrollundersøkelse i narkose etter 3 måneder, er fistelen da grodd kan evt. stomi legges tilbake.

Prognose
Traumatiske (obstetriske og kirurgiske) fistler har god prognose ved kyndig behandling18 i dedikerte sentra. 90-98 % lukkes11,12,14,19

og gir pasienten økt livskvalitet7. Ved residivoperasjon er suksessraten lavere, 75 %2,19,20.
Inflammatoriske fistler er del av kroniske sykdommer og lukning oppnås hos 46-78 % men med risiko for sykdomsoppblussing;
permanent enterostomi kan bli nødvendig. Røyking er vist å ytterligere øke risiko for fistelresidiv14,21.
Strålefistler har minst suksess ved kirurgisk behandling og stor residivrisiko22; hyperbar oksygenbehandling kan forsøkes som for- og
etterbehandling ved slik kirurgi.

Grad av anbefaling
Det foreligger ingen randomiserte studier hva gjelder timing eller type av operativ behandling av gynekologiske fistler. Men RCT
underbygger antibiotikaprofylakse ved enterofisteloperasjon og gunstig effekt av langtidsbehandling med TNF-alfa-preparat på
inflammatoriske tarmfistler. Forøvrig er det vesentlig retrospektive kohortstudier og deskriptive pasientserier som beskriver resultater
etter kirurgi. Våre anbefalinger er dog i tråd med UpToDate retningslinjer for urogenitale og enterogenitale fistler og flere tilsvarende
andre publiserte behandlingsanbefalinger.
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Habituell abort - gjentatte spontanaborter

Nan B. Oldereid
Knut H. Kierulf
Idunn Myklebust
Mette Renden

Anbefalinger
Anbefaler utredning for antifosfolipid syndrom (AFS) ved 3 eller flere spontanaborter (grad 1B).
Anbefaler ikke antitrombotisk behandling av kvinner med 2 eller flere spontanaborter som ikke har påvist AFS eller trombofili (grad 1B)

Søkestrategi
PubMed
Cochrane Library
UpToDate
RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists),
ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology - Special Interest Group For Early Pregnancy)
The Practice Committee of the ASRM (American Society for Reproductive Medicine)
ACCP (American College of Chest Physicians)

Definisjon
Tre eller flere etterfølgende spontanaborter før 20. svangerskapsuke med samme partner.

Forekomst
Forekommer hos 1 % av gravide1. Ca 2/3 har primær habituell abort, dvs. 3 etterfølgende aborter uten tidligere levendefødte barn. 1/3
har sekundær habituell abort, dvs 3 eller flere aborter etter tidligere fødsel av levende barn.

Etiologi/patogenese
Selv om både epidemiologiske, kliniske og biokjemiske risikofaktorer foreligger, er etiologien ofte ukjent. To hovedhypoteser
dominerer2,3.

Habituell abort er forårsaket av i hovedsak aneuploide graviditeter samt andre konsepsjonelle feil. Økt gjentagelsesrisiko kan forklares med
kombinasjon av tilfeldigheter og økt risiko. Det anbefales en konservativ tilnærming og prognosen ansees svært god uten behandling
Tilstanden kan bare delvis forklares av hormonelle, endokrine, hematologiske, uterine faktorer og av kromosomfeil hos foreldre. Immunologiske
maternelle faktorer er antatt å spille en årsak i abort av euploide graviditeter. Utredning og identifisering av subgrupper av kvinner hvor behandling kan
bedre graviditetsutfallet betones. Slik behandling må testes ut i randomiserte kontrollerte studier

Følgende faktorer kan være assosiert med habituell abort, men ingen oppfattes som absolutte (dvs at de gir 100% risiko for spontan
abort i neste svangerskap):
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Genetiske: For eksempel translokasjonsbærertilstand hos kvinnen og/eller mannen (2-5 %)4,5.  Kromosomale abnormaliteter hos fosteret (30-57 %)
Anatomiske: medfødte eller ervervede uterinmisdannelser (10-50 %), hyppigst ved 2. trimester aborter. Inkluderer uterinseptum, synekier, submukøse

myomer, endometriepolypper6

Cervixinsuffisiens: usikker insidens, kan være årsak til 2. trimesteraborter

Immunologiske/autoimmune tilstander: Antifosfolipidsyndrom (AFS) (5-15 %)7

Endokrine: eks. ubehandlet hypo-/hyperthyreose og dårlig regulert diabetes
Trombofilier: Det foreligger ingen god dokumentasjon for sammenheng mellom trombofilier og tidlig habituell abort, derimot en mulig trend mot økt

risiko for dødfødsel8. Dette er ikke bekreftet i større randomiserte undersøkelser9,10

Infeksiøse: Usikker betydning, anbefales ikke rutinemessig TORCH screening11 Bakteriell vaginose kan være assosiert med risiko for 2. trimester

aborter og preterm fødsel12

Risikofaktorer
Økende alder (35-39 år: 25 % risiko for spontan abort; ved 40-44 år: 51 % risiko)13

Økende antall aborter - etter 3 spontan aborter er risikoen for en ny spontan abort 31-33 %14

Overvekt synes å utgjøre en risikofaktor15

Diagnostikk ved habituell abort
Generell og gynekologisk/obstetrisk anamnese inkludert familieanamnese samt gestasjonsalder ved tidligere spontanaborter og beskrivelse av
tidligere graviditeter.
Karyotyping av paret
Blodprøver av kvinnen: Antifosfolipid antistoff og lupusantistoff. For å diagnostisere antifosfolipid antistoffsyndrom (APLA) skal pasienten ha to positive

prøver (enten lupus antikoagulant eller kardiolipin antistoff eller begge) med minimum 12 ukers mellomrom16

Andre trombofilier: Kvinner med andre trimester aborter bør utredes for arvelige trombofilier som faktor V Leiden, protrombin genmutasjon og protein

S18. Pasienter med økt risiko for trombose bør også testes. Det anbefales derimot ikke generell testing for trombofilier i utredning av habituell abort hos
asymptomatiske pasienter uten familiehistorie på DVT/LE

Screening for subklinisk thyreoidea dysfunksjon med antistoffer mot thyreoidea peroxidase antistoffer (antiTPO)19

Cytogenetisk analyse av abortmateriale. Det kan være en viktig prognostisk faktor for utfall av nytt svangerskap. Ikke tradisjon for dette i Norge, konferer
med genetisk laboratorium
Vaginal ultralydundersøkelse av uterus supplert med saltvannsinstallasjon i uterinhulen (SIS), evt. røntgen hysterosalpingografi eller hysteroskopi for å
klarlegge uterin anatomi. Ved sterk mistanke om anomali kan det være aktuelt med hysteroskopi, evt laparoskopi, MR og/eller 3D ultralyd for ytterligere
diagnostikk
Andre immunologiske undersøkelser har liten praktisk betydning. Undersøkelse av humane leukocytt antigener, uterine NK (uNK) celler eller ulike
cytokiner anbefales ikke 16

Oppfølging/behandling
Det er mangel på kontrollerte, sammenlignbare og prospektive undersøkelser som kan danne grunnlag for evidensbaserte slutninger.
Mange metaanalyser er av begrenset verdi da de inkluderer data fra små og heterogene pasientgrupper. Livsstil-faktorer (tobakk,
overvekt) er sjelden kontrollert for. Kvinnens alder er en viktig parameter. Det er nødvendig med standardiserte studiepopulasjoner når
behandlingsregimer skal evalueres.

Genetisk veiledning Ved påvist genetisk avvik anbefales prekonsepsjonell genetisk veiledning og evt. tilbud om prenatal diagnostikk i neste
svangerskap
Kirurg Det finnes ingen randomiserte studier for evaluering av kirurgisk korreksjon av uterine anomalier ved gjentatte spontanaborter
Cerclage Ingen vitenskapelige bevis for nytte ved gjentatte spontanaborter i 2. trimester
Hormonell Det mangler vitenskapelig grunnlag for å vurdere effekten av progesteronstøtte for å forhindre abort og større studier er nødvendig for å

konkludere 20. Det samme gjelder bruk av både hCG og metformin16

Antikoagulasjonsbehandling Det foreligger ingen god dokumentasjon for profylaktisk behandling per i dag ved uforklarlig habituell abort16,21,22,23

Ved arvelige trombofilier (faktor V Leiden, protrombin genmutasjon, protein C, S eller antitrombinmangel): Behandling med antikoagulasjon

er ikke vist å bedre svangerskapsutfall ved gjentatte spontanaborter i 1. trimester med mindre det foreligger risiko for venøs trombose i tillegg24,25,26.
For anbefalinger til asymptomatiske gravide kvinner med trombofili vises til veileder i fødselshjelp, kapittel Trombose, antikoagulasjon og
svangerskap.
Ved antifosfolipid syndrom (APS): Siste tilgjengelige Cochrane gjennomgang27 viser 13 studier av varierende kvalitet. Kombinasjon av ufraksjonert
heparin kombinert med lavdose acetylsalicylsyre er vist å redusere abortfrekvensen i forhold til acetylsalisylsyre alene. LMWH (dalteparin og
enoxaparin) anses å ha samme effekt som ufraksjonert heparin og har i tillegg bedre bivirkningsprofil men effekten er ikke dokumentert. Anbefalt

dosering er lavdose acetylsalicylsyre (ASA) 75 mg samt LMWH i form av dalteparin (Fragmin®) 5000 eller enoxaparin (Klexane®) 40 mg daglig fra
erkjent graviditet
Immunterapi Behandling med kortikosteroider, intravenøs immunglobulin, blodtransfusjon, leukocytt- eller lymfocyttinfusjon eller bruk av anti-TNF

anbefales ikke28.
Annen behandling/oppfølging:

Assistert befruktning: Ikke dokumenterbar nytte med mindre det samtidig foreligger sekundær subfertilitet29

Støttende oppfølging: Hos kvinner med gjentatte spontanaborter uten påvist årsak, er det god prognose for fremtidig svangerskap når det blir gitt støttende oppfølging uten

medikamenter. Mekanismene bak effekten av støttende behandling er uklar30.
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Aktivitet: Vanlig daglig aktivitet kan anbefales. Nytte av sykmelding er ikke dokumentert

Vitamintilskudd før graviditet eller i tidlig graviditet er ikke vist å redusere risiko for spontanabort. Betydning av ulike kombinasjoner av vitaminer er ukjent32

Prognose
Generelt god prognose selv etter 3 tidlige spontanaborter. I første svangerskap er tidlig abortrisiko ca 11-13 %, økende til 24-29 %
etter to og til 31-33 % etter tre spontanaborter.
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Hirsutisme og androgenisering

Jan Mellembakken
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Anbefalinger
Bruk Ferriman-Gallwey score til vurdering (anbefalt)
Finn diagnosen, gi adekvat behandling og se pasienten igjen etter 2-3 år (foreslår)
Ved andre lidelser enn PCOS, insulinresistens og NCAH, henvis til endokrinolog (anbefalt)

Søkestrategi
PubMed
Cochrane

Definisjon
Gradering av hirsutisme

Ferriman-Gallwey score. Gi fra 0 til 4 poeng i ni områder, totalt 0 til 36 poeng.
Se figur. Gjengitt fra Rosenfield, R.L. NEJM, 2005, 353:2578-88; med tillatelse.

Verdi ≥ 5 indikerer hirsutisme hos kvinner fra Øst-Asia.
Verdi ≥ 8 indikerer hirsutisme hos kvinner fra Europa, Midt-Østen og India.

Hirsutisme uten hyperandrogenemi og omvendt er vanlig fordi graden av hirsutisme ikke korrelerer godt med nivået av testosteron.
Noen har normal androgen indeks, men hirsutisme og omvendt. Sensitivitet = antall reseptorer for androgener og graden av
enzymatisk omdannelse av T til dihydrotestosteron har betydning.
Men når T nivået blir 2 ganger høyere enn normalt, får de fleste hirsutisme1.

Forekomst
Hirsutisme forekommer hos 5-15 % av kvinner i reproduktiv alder.
Androgener gir vekst av hår, øke diameter, pigmentering og veksthastighet.
Østrogener hemmer start av vekst og pigmentering av hår. Øker SHBG produksjonen i lever og reduserer biotilgjenligheten av androgener i hårfolikkler
og annet vev.
Hårvekst som er etablert, forsvinner i begrenset grad selv om androgennivået senkes. Ofte er det nødvendig med laserbehandling samtidig med anti-
androgen behandling.
I puerperiet synkroniseres hvilefase i mange hårfolikkler, telogen effluvium (TE) og pasienten opplever diffust håravfall på hodet. Dette restitueres innen
ett år post partum. Også stress og andre hormonelle forandringer kan gi TE.

Tre typer hår

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

Etiologi/patogenese
Oftest uttrykk for androgent overskudd og/eller økt sensitivitet for androgener.
Lav SHBG bidrar til økt virksom/fri testosteron del. Det vises ved androgen indeks.

Ovarier
PCOS er hyppigste årsak2. Ca 15 % av den kvinnelige befolkning har PCOS etter Rotterdam kriteriene. 10 % etter AE-PCOS kriteriene og 5-8 % etter NIH kriteriene3

Androgenproduserende tumor er sjeldent

Binyrer
30 % av PCOS pasienter har økt androgenproduksjon fra binyrene. Ukjent årsak4

Ca 1 % har CAH eller NCAH (non-classical congenital adrenal hyperplasi
Cushing’s syndrom. Sjeldent

Hypofyse. Det er mulig hyperprolaktinemi kan stimulere binyrene. Meget sjeldent.
Medikamenter med androgen effekt eller androgene bivirkninger: anabole steroider, kortikosteroider, fenytoin, levonorgestrel, norgestrel, metyldopa,
minoxidil.

Andre androgene symptomer
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Akne skyldes at androgener også stimulerer til økt sebumproduksjon samt plugger utførselsgangen. At noen utvikler mest hirsutisme, noen mest akne
kan skyldes ulik grad av omdannelse av T til dihydrotestosteron (DHT) i talgkjertel og hårfolikkel.
Androgen alopeci, mannlig hårtap på hodet. Kan oppstå ved høy T verdi.

Risikofaktorer
Hirsutisme kan være familiært (genetisk) og etnisk betinget.

Øst Asiatiske kvinner har normalt lavere grad av kroppsbehåring.
Indiske/pakistansk befolkning har økt grad av abdominalfett enn kaukasere på samme BMI og derfor oftere insulinresistens, metabolsk syndrom og diabetes.
I Midt-Østen er hirsutisme mest vanlig.

PCOS, overvekt, insulinresistens.

Diagnostikk
Anamnese

Når kom symptomene
Utvikles gradvis etter puberteten.

I pubertet kan hyperandrogenemi være bedre til diagnostikk av PCOS enn hirsutisme. Hyperandrogenemi er ofte stabil fra pubertet, mens hirsutisme kan utvikle seg gradvis først fra 20 årene5.
Bruk Rotterdam kriteriene for diagnose av PCOS.
Overvekt? Insulinresistens? Insulin stimulerer ovariene til økt androgenproduksjon.
Androgenproduserende tumor er sjeldent, 1 av 500 med hirsutisme.

Hirsutisme er nyoppstått og kom raskt (siste 1-2 år) sammen med høy T, ofte > 2 ganger øvre normalområde. Mål også DHEAS. Rekvirer CT binyrer og ultralyd ovarier. Dersom
tumor ikke identifiseres, ta MR ovarier. Tumor kan likevel være vanskelig/umulig å visualisere. Hos postmenopausale kvinner kan man ta ut ovariene dersom tumor ikke identifiseres.
Da skal T falle markert 1. døgn dersom tumor var i ovariene.

Alternativt kan venekateterisering utføres ved endokrinologisk/radiologisk avdeling for å identifisere om binyre er affisert6. Å samle fra ovarialvene kan være risikofylt.
Symptomene kan være: Hirsutisme, økt libido, alopeci, dypere stemme, raskere sint.

Tumor kan være malign, særlig hvis tumor er i binyrene7.
Ved svært høye testosteron verdier og hårveksten ikke vart for lenge, kan betydelig reduksjont av hirsutisme forventes etter korrigering av hormonnivået
Diffrensialdiagnose: Svær PCOS med uttalt insulin-resistens.

Medikamenter.
Slektninger

Undersøkelser
Ferriman-Gallwey score. Se figur. For å få en god evaluering bør pas. ikke ha barbert seg siste 5 dager, ikke brukt voks siste 4 uker og ikke
laser/elektrolyse siste 3 mnd, men det kan være vanskelig for pasienten å gjennomføre.

Gyn.us. Se etter clitorishypertrofi. Økt hvis glans er > 5x5 mm8. Stor clitoris som 1x1 cm tyder på langvarig, høy androgen påvirkning.

Vaginal ultralyd. Tell antall folikkler i hvert ovarium. ≥ 25 i ett ovarium er ny definisjon på PCO9. AMH > ca 35 vil erstatte telling av folikkler10. Nyttig hos
pasienter som er virgo.
BMI. Blodtrykk.
C-peptid eller glukosebelastning. Ved glukosebelastning kan også insulin måles ved fastende 0 prøve og etter 2 timer. Insulin > 600 pmol/l etter 2 timer
indikerer insulinresistens. Glukose > 7,8 etter 2 timer indikerer i tillegg glukoseintoleranse. Glukose > 11,1 etter 2 timer er diabetes type II.
Hormonanalyser: Testostreron, SHBG, AMH, 17-OH-progesteron, TSH, FT4, prolaktin.

T er høyest kl 06-08 og kan falle betydelig frem til kl 0911,12.

Tas kl 08 dag 1-14 i syklus12. Hvis > 3 mnd mellom mens, tas de en tilfeldig dag.
Total testosteron måles med ulike analysemetoder; (immunoassay og LC-MS/MS).
LC-MS/MS er mer spesifikk og gir lavere verdier. Bl.a. Hormonlaboratoriet, OUS-Aker sykehus har innført LC-MS/MS medøvre normalgrense 1,9 nmol/l
og ny androgen indeks for kvinner > 18 år 0,3. Androgen indeks beregnes ved: T x 10/SHBG. Hver lab bør angi hva som er normalgrensen for sin
androgen indeks.
Flere tidsskrift krever slik sensitiv metode for at de vil publisere manuskript til en artikkel.
NCAH og PCOS er klinisk like. Dersom det er klinisk relevant (hirsutisme og høy T) og 17-OH-progesteron, tatt i folikkelfase, er høy kan Synacthen test
utføres for å diagnostisere CAH og NCAH. Utføres om morgenen, 1. uke i menssyklus (hvis hun har > 3 mnd mellom mens, tas den hviken som helst
dag, eller lag mens med Provera). Synacthen fås på reseptfritak. 0 prøve tas etter 20 minutter sengeleie for å unngå påvirkning av stress.
CAH kan være klinisk til stede ved fødsel og oppdages ved nyfødt screeningen. Ca 2 år.
Ved CAH/NCAH sitter lidelsen i binyrene og ovariene skal ikke drilles.
Ved klar klinisk mistanke om Cushing’s syndrom : Mål spyttcortisol kl 23 x 2 og fritt cortisol i døgnurin x 2 og/eller enkel deksametason suppresjonstest.
Prøveutstyr til spyttcortisol fås bl.a. ved hormonlaboratoriene ved OUS og Haukeland, og større klinisk kjemisk laboratorier.

Oppfølging/behandling uten barneønske
Permanent hårreduksjon

Laser. 3-4 behandlinger i løpet av ett år med diode eller alexandrite laser. 30-50 % hårreduksjon i opptil seks mnd. Deretter en til to
vedlikeholdsbehandlinger i flere år. Ingen refusjon. Sjeldent gir et NAV-kontor individuell stønad, når det argumenteres med at det er
samfunnsøkonomisk forsvarlig. F. eks. kvinne som isolerer seg, ikke går på skole/studier, ikke tørr ha partner, vurderer suicid. Be om 30.000 kr for 3 års
behandling.
Henvis til psykiater/psykolog.
Elektrolyse: Effektiv 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 som sendes NAV før behandlingen starter, for å få dekket 90 % av
utgiftene utover frikort.



Medikamentell behandling, med start opptil seks mnd før, og deretter samtidig med elektrolyse eller laser behandling. Gunstig for å optimalisere
behandlings effekten. Behandlingen kan fortsette noen få år etter stopp med laser.
Barbering, napping, tråd, voks og andre former for hår fjerning øker ikke hårveksten.

Medikamentell behandling

Har begrenset effekt og varer kun så lenge pasienten står på behandlingen. Hår vokser langsomt og effekten kommer først etter ca 6 mnd.
P-piller er førstevalg hos fertile, normalvektige kvinner. Øker SHBG, senker T. Generelt vil 1/3 vil etter seks mnd få avtagende vekst hastighet av
eksisterende hår som også blir litt lysere og mykere. Etter seponering øker hårveksten i løpet av 6 mnd.
Cyproteronacetat har samme kliniske effekt. Diane virker også som p-pille.
Spironolakton er et anti-androgen. Hemmer androgen reseptor binding og testosteron produksjonen. Brukes i stedet for eller i tillegg til p-piller. Ved
vekt < 50 kg, gi 50 mg x 1. Ved vekt 50-100 kg gi 100 mg x 1. Ved vekt > 100 kg, gi 100 mg x 2. Bør ikke bli gravid, men det er ikke grunn til å ta abort.
Finasterid. Proscar 5 mg tbl. x 1. Kan gi mindre hirsutisme og økt hodehårvekst. Må IKKE bli gravid, guttefostre kan bli pseudohermafroditter. Gi p-pille
i tillegg.
Flutamid, antiandrogen, bør ikke brukes pga fare for fatal leversvikt.
Vektreduksjon hos overvektige er viktig for å senke insulinnivået. Hirsutisme blir ikke vesentlig bedre av å slanke seg, men det hindrer forverring.
Ved NCAH kan man gi Prednisolon 2,5 mg x 2. Kan kombineres med p-piller eller Spironolakton.

Oppfølging/behandling ved barneønske
Medikamentell behandling mot hirsutisme opphører mens man forsøker å bli gravid, er gravid eller ammer, utenom ved CAH/NCAH. Se kapittel om
PCOS.

Komplikasjoner
Elektrolyse og laser kan gi sår, arr. Forbigående hypo- eller hyperpigmentering hos 15 %.
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Infertilitet

Sigrun Kjøtrød
Martha Agnes Hentemann
Marit Smaavik Johansen
Jon Hausken
Marit Veholmen
Stine Birkeland

Anbefalinger
Alltid både mann og kvinne ved utredning og behandling
Aktuelle livsstilsfaktorer (hos begge) i fokus fra første legekontakt.
Bruk etablerte guidelines for utredning
Identifiser årsaker; vurdere egnede tiltak før evt ART (assistert befruktning.)
Raskere henvisning til ART dersom kvinnen > 35 år eller ved klar mannlig eller kvinnelig faktor. Likeledes ved mistanke om redusert ovarialreserve hos
yngre kvinne.
Evt hydrosalpinx fjernes før ART
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Restriktiv mtp ovariereseksjoner hos kvinner i fertil alder. Skånsomhet ved evt opr.

Ved BMI > 30 kg/m2 foreslås kost- og livsstilsintervensjon som første tiltak i primærhelstjenesten, og bør omfatte både mann og kvinne.
Er paret psykososialt og medisinsk egnet for assistert befruktning (ART), og vurdering av parets omsorgsevne med hensyn til barnets beste.

Søkestrategi
Pyramidesøk
Up to Date
National Institute for Health and Clinical excellence (NICE)-guidelines 2013
Cochrane Library
Dansk Guideline- Overvægt, fedme og fertilitetsbehandling
PCOS Australian Alliance guidelines 2011.
ESHRE guidelines.

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

Forekomst
Prevalens 9-15 % (III)
Andel som forblir barnløse 10-15 % (III)

Etiologi1,2

Kvinnen (40 %) Ovulasjonsforstyrrelser, tubarfaktor, endometriose, cervixfaktor,myoma uteri,seksuelle problemer,genetiske årsaker, andre årsaker.
Mannen (20 %)- Nedsatt sædkvalitet (evt azoospermi), ejakulasjonssvikt, seksuelle problemer, genetiske årsaker.
Begge (30 %)
Uforklart (10 %)

Risikofaktorer
Alder3
Avtagende fertilitet med økende alder hos kvinnen grunnet redusert ovarialreserve både kvantitativt og kvalitativt. Opp til 30 år er
fertiliteten relativ homogen, etterpå blir den veldig forskjellig fra kvinne til kvinne.

Overvekt/fedme

Optimal BMI 18,5 -25kg/m2(II)4

Økt andel med ovulasjonssvikt; ved overvekt og undervekt(II)4

Kvinner med betydelig overvekt responderer dårligere på stimulering ved ART(II)

Antall friske barn etter ART avtar med økende BMI hos kvinnen(II)5,6,7

Høy BMI hos mannen assosierer negativt med sædkvalitet(III)8

Høy BMI hos mannen øker time to pregnancy(III)

Økende holdepunkter for at negativ livsstil hos mor og/eller far via epigenetiske mekanismer kan gi dårligere utkomme for barnet(III)8,9,10,11

Røyking
Skader eggstokkfunksjonen og reduserer fertilitet hos kvinnen.12

Reduserer spermakvalitet.12

Genitale infeksjoner
Spesielt chlamydia, risiko for tubeskade

Arvelig disposisjon
Trolig både ved endometriose og PCOS
Få klare assosiasjoner vedr miljø og yrkesrelaterte faktorer.

Utredning
Både mann og kvinne utredes sammen, og de henvises som par.
Hvor lenge ubeskyttet samliv?
Hvor ofte samleie?
Seksuelle problemer? Stressreaksjoner i kjølevannet av infertilitet og behandling.
Graviditeter både i tidligere og aktuelle forhold hos begge.



Kvinnen
Anamnese
Klinisk undersøkelse

Høyde/vekt, dvs BMI
Waist/Hip-ratio, androgen eller feminin fettfordeling?
Hirsutisme, akne
Gynekologisk undersøkelse; cervixcytologi og mikrobiologi på indikasjon

Ovarialreserve13

Bedømmes ved en kombinert vurdering av totalt antall antrale follikler (AFC), anti Müller Hormon (AMH), basal FSH og Ø2, samt
kvinnens alder.

AMH14,15

AMH korrelerer kvantitativt med ovarialreserve, men i mindre grad med kvalitet av oocytter.

Så langt ser det ut til at AMH er relativt stabil gjennom menstruasjonssyklus, men er ikke helt syklusuavhengig.15

AMH kan ikke bedømmes under pågående hormonbehandling (P-pille mfl, ofte for lav)
AMH synker med økende alder hos kvinnen.
AMH er 2-3 x høyere hos kvinner med PCOS.
AMH < 1pmol/L indikerer lav eller knapt målbar ovarialreserve.

Lav AMH alene er ikke godt nok grunnlag for avslag på søknad om IVF hos yngre kvinne.16,17

AMH verdien kan brukes for tilpasning av stimuleringsprotokoll og dose ved IVF.17

Høy AMH indikerer økt risiko for overstimulering (OHSS).

Så langt er AMH ikke indisert for screening eller prediksjon av spontan fertilitet.18

Prøvemateriale: Serum, 0,5ml. Må ikke være frossen lenger. Så kort transporttid som mulig.
Prøven tas fortrinnsvis på syklusdag 2-5.
Ved usikkerhet ang prøvesvaret kontroll av verdi (spes ved lave eller svært høye verdier).

AFC

Telling av alle follikler mellom 2 og 10 mm i begge ovarier.
Avhengig av ultralydapparat og undersøker.
Måles for kunne tilpasse stimuleringsdosen ved ART individuelt.

FSH og Ø2 (Østradiol)

FSH og Ø2 skal tas i tidlig follikkelfase, dag 2-5.
FSH, LH og Ø2 kan variere fra syklus til syklus og må gjentas flere ganger for å gi mening.
En kombinasjon av relativ høy Ø2 og enda normal FSH tyder på for tidlig rekruttering av follikler, ofte kombinert med korte menstruasjonssykler. Dette
kan bety lav ovarialreserve.

Blodprøver:

Regelmessig menstruasjon: (26-34 dg): AMH, FSH, LH, østradiol på syklusdag 2-5.
Oligo-eller amenorre: AMH, FSH, LH, Ø2, TSH, fritt-T4, prolaktin, testosteron, androstenedion, SHBG, Fastende glukose og insulin C- peptid, (og evt
DHEAS,17-OH progesteron, HbA1c).
Rubellaserologi

Ovulasjonspåvisning

Ikke nødvendig dersom helt regelmessig syklus
Lutealfaseverdi av progesteron (> 10 mmol/l)
LH-surge i urin (stix)

Transvaginal ultralydundersøkelse

Funn bør relateres til siste menstruasjon
(dominant follikkel, fri væske i fossa Douglasi, eller corpus luteum?).
Antral follikkeltelling – se over.
Hydrosalpinx?
Endometrium- tykkelse og -fase, polypp?
Myometrium, adenomyose?
Uterine misdannelser? evt 3D ultralyd

Hysteroskopi



Infertilitet alene er ikke indikasjon

Laparoskopi med pertubasjon

Evt hos yngre kvinner for å vurdere behandlingsalternativer
Dersom kvinnen har sterkt ønske om å vite årsak
Sjelden indisert ved klar mannlig faktor

HSG/HysCos/SIS-saltvannsundersøkelse
Enkel us av tubepassasje/cavitet

Mannen
Anamnese
Sædprøve

Normal prøve: Ingen videre tiltak nødvendig
Nedsatt sædkvalitet: Kontroll av prøven etter 2-3 mndr. Ikke enighet om grenseverdier. Klinisk us av genitalia og ultralyd scrotum.
Ved azoospermi eller spermiekonsentrasjon < 1mill/ml: FSH, LH, prolaktin, testosteron og kromosomundersøkelse. Obs- underliggende sykdom,
hypothyreose/hyperthyreose, diabetes type 2, hypogonadotrop hypogonadisme, genetisk årsak, bruk av anabole steroider?

Råd og forbehandling ved Infertilitet

Tidsfaktor er viktig. Legg tidlig en behandlingsplan. Realistisk informasjon om prognose.
Anbefaler samleiehyppighet 2-3ggr/uke
Timing av samleie- siste 6 dager før ovulasjon - høyst sannsynlig siste 2 dager før ovulasjon(II)
Paret informeres om betydning av livsstil i forhold til infertilitet og svangerskap for øvrig.

Alle med BMI > 30 kg/m2 bør fra første konsultasjon tilbys program for kost- og livsstilsendring, begge om nødvendig. Obs Frisklivssentraler etablert i

mange kommuner. De fleste IVF klinikker tilbyr ikke ART dersom BMI > 32-33kg/m2

Vektreduksjon må skje før behandling igangsettes. Perikonsepsjonelt/under pågående behandling er det anbefalt at kvinnen har normalt kaloriinntak.
Seponere røyk hos både mann og kvinne. Risiko ved bruk av snus i forhold til fertilitet er ikke avklart.
Folinsyre 0,4 mg 1 mnd før konsepsjon og til svangerskapsuke 12 anbefales(II)
Kvinner med negativ rubellaserologi bør vaksineres.
Cervixfaktor - infeksjoner saneres.
Prolaktinemi >1000IE i gjentatte prøver må utredes og bør behandles.
Subklinisk hypothyreose bør behandles før oppstart av infertilitetsbehandling.

Ovulasjonsinduksjon
Ovulasjonsinduksjon har lite effekt ved regelmessig menstruasjon eller ved uforklart infertilitet.

Link til ”Polycystisk ovariesyndrom”
Intensiv kost- og livsstilsveiledning er førstelinjebehandling (II,III)4

Det anbefales 5-10 % vektreduksjon om BMI > 25-27 kg/m2 (II).
Medikamentelle behandlingsalternativ:

Clomifencitrat (Pergotime®, max x 6 ggr (I)19

Metformin kan gi ovulasjon og graviditet, evt i kombinasjon med Clomifencitrat (I). Trolig er det slik at fedme gir dårligere respons mtp ovulasjon. Metabolske/glycemiske forandringer

styrker indikasjonen for metformin.4,20,21,22,23

Aromatasehemmer: Letrozol (Letrozol® eller Femar®) har god effekt (II,III), men bruk er ikke godkjent for infertilitet.4 Dersom man velger å behandle, så må graviditet utelukkes
samme dag som hun starter med tablettene.
Lavdosestimulering med FSH krever erfaring.

Kirurgisk behandling

Man anbefaler fjerning av hydro /sactosalpinx før ART (øker suksessraten)(I). Alternativt laparoskopisk okklusjon av mediale del av tube. Verdien av evt
aspirasjon av hydrosalpinx ved pågående IVF-prosedyre er uavklart.24

Endometriose-sanering, enkle adheranseløsninger kan vurderes25

Elektrokoagulering ved PCOS (II,III). Se Polycystisk Ovarialsyndrom. Er trolig like effektiv som medikamentell ovulasjonsinduksjon (37 % live birth

rate). II/III.26

Vi foreslår at submukøse myom og intramurale myomer > 4-5 cm fjernes før ART(III)27

Endometriepolypper bør trolig fjernes (IIb), men uavklart om det øker live birth rate.28

Uavklart om septumreseksjon bedrer utkommet, kan vurderes ved habituelle aborter(III)

Mannlig infertilitet
Antibiotikabehandling er ikke vist å være effektiv ved nedsatt sædkvalitet eller leukospermi
Operasjon av varicocele er ikke vist å øke grav.raten



Assistert befruktning
Reguleres av Bioteknologiloven og ”Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humant av humane celler og vev” (FOR
2008-03-07 nr 222).

Forutsetter at paret er gift eller har et stabilt samboerskap i ekteskapslignende forhold.
Henvisende og behandlende lege skal vurdere hvorvidt paret er psykososialt og medisinsk egnet som foreldre. Det skal legges vekt på parets
omsorgsevne og vurdering skal skje med hensyn til barnets beste. Relevant informasjon vedr psykososiale problemer og vurdering av egnethet som
fremtidige foreldre må formidles i henvisningen.
Begge må ha fast oppholdstillatelse; ART er ikke nødvendig helsehjelp.
Tolk benyttes om nødvendig ved utredning og behandling i forbindelse med assistert befruktning.
Sviktende complience kan i enkelte tilfeller medføre at planlagt behandling utsettes eller avlyses.
Hepatitt B, C, og HIV undersøkelse må foreligge. Prøvene må gjentas etter 24 mndr.
(HTLV1, HTLV2, Treponema på indikasjon).

Inntakskriterier

Er ikke lovregulert og varierer ved de ulike klinikker.
Offentlige klinikker prioriterer par uten barn og kvinner < 39-40år. Noen tilbyr også søskenforsøk.
Kvinner 40-42 år kan tilbys et testforsøk i offentlig regi forutsatt adekvat ovarialreserve.

Intrauterin inseminasjon med donorsæd (AID).
Tilbud til lesbiske eller til heterofile par hvor mannen har azoospermi eller sterkt nedsatt sædkvalitet. Tubepassasje undersøkes før
behandling. Ikke-anonym sædgiver må benyttes - dvs barnet kan kreve å få sædgivers identitet oppgitt ved 18 års alder. Tilbud
eksisterer ved OUS og Fylkessykehuset i Haugesund, Medicus klinikk i Trondheim, Fertilitetssenteret i Oslo, IVF- Klinikk i Oslo, Klinikk
Hausken i Bergen og Haugesund, og ved Spiren i Trondheim.

Intrauterin inseminasjon med partners sæd (AIH)
Ved kortvarig infertilitet, ung alder, normal sædkvalitet
Lite brukt i Norge

In vitro fertilisering (IVF)
Forutsetter kvinnens egne oocytter; partners sæd eller donorsæd kan benyttes.

Intracytoplasmatisk Sperm Injeksjon (ICSI)

Ved alvorlig nedsatt sædkvalitet.
Ved azoospermi med spermier fra epididymis/testikler.(PESA/TESA).
Samme tilbud dersom mannen er sterilisert (og opr refertilisering var mislykket).

Behandling med eggdonasjon, donerte embryoer eller surrogati er ikke tillatt i Norge.

Oppfølging
Vaginal ultralyd i svangerskapsuke 7 til alle. Deretter vanlig rutine for svangerskapskontroll
Par som ikke får barn bør tilbys en avsluttende samtale med info om behandlingen som har vært, muligheter videre. Noen trenger hjelp
i sorgreaksjon etter behandlingen.

Komplikasjoner
Ovarielt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) (V)29,30

OHSS er en systemisk tilstand som oppstår i respons til at vasoaktive stoffer frigjøres fra hyperstimulerte ovarier. Dette resulterer i økt karpermeabilitet,
tredjeromslekkasje og heomokonsentrasjon.
Tilstanden klassifiseres etter alvorlighetsgrad. Prevalens alvorlig OHSS 0,6-1,0 %.                                                                                
Potensielt livstruende komplikasjon - må håndteres av gynekolog.

Klinikk

Forstørrede ovarier ≥ 8-10 cm, ascites, pleuravæske, perikardvæske og generalisert ødem.
Hemokonsentrasjon, elektrolyttforstyrrelser, leverfunksjonsforstyrrelser.
Nedsatt urinproduksjon, respirasjonsproblemer, trombosetendens,

Oppfølging og kontroll
Drikke/diurese, væskebalanse, vekt, bukomfang
Hb, EVF, hvite, trombocytter, leverfunksjonsprøver, kreatinin, albumin, elektrolytter.

Behandling (V)



Avhenger av alvorlighetsgrad og er symptomatisk. I verste fall evt svangerskapsavbrudd.
Rask korreksjon av hemokonsentrasjon med i.v. væsketerapi; kystalloider og kolloider, evt albumin.

Tromboseprofylakse bør gis(II). Ved alvorlig OHSS forslås tromboseprofylakse inntil 12 svangeskapsuke(II)31.
Ascitestapping- tidlig og hyppig. Dersom vedvarende behov evt permanent cystofix intraabdominelt
Pleuratapping på indikasjon. 

Infeksjoner og ovarialabscesser (V)30

Sjelden etter folikkelpunksjon, men økt risiko ved punksjon av endometriom.

Blødninger og ovarietorsjon32

Begge kan forekomme, evt indikasjon for detorkvering ved laparoskopi.

Risiko for utvikling av cancer etter assistert befruktning
Mindre risiko for kreft i genitalia og for cancer mammae kan ikke utelukkes.33

Nulliparitet øker sannsynligvis risikoen mer.

Risiko vedrørende barn etter assistert befruktning34,35,36,37,38

Antall for tidlige fødsler, antall barn med lav fødselsvekt og den perinatale mortalitet er litt økt, selv etter justering for flerlinger, alder og parietet(IIb,III)
En mindre økning i misdannelser etter ART kan ikke utelukkes.(IIb, III), men risiko ser ut til å ha sammenheng med selve årsak til infertilitet og ikke med

behandlingen36

Ingen overall økt risiko for kreft hos barn født etter ART (IIb).

Litt økt forekomst av preeklampsi og placenta previa/abruptio placentae (IIb)39

Anbefaling: Single embryo transfer i de fleste tilfeller.

Forløp40

En relativt stor andel av par som opplever infertilitet vil få barn spontant
Andel som får barn etter gjennom gått inntil 3 behandlinger med IVF/ICSI er 60-70 %39

Ønskebarn
Infertilitet – behandling (Helsebiblioteket.)
Frisklivssentraler (Helsebiblioteket.)
Bioteknologirådet
Helfo
Norsk forening for assistert befruktning

Pasientinformasjon
Informasjonsbrosjyrer
Flere bøker utgitt i Skandinavia og Norge. Forening for ufrivillige barnløse, Adopsjonsforum, Verdens BARN, InortAdopt
Internett, informasjon og samtalefora. Familieterapi.
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Klimakteriet

Inger Øverlie
Grete Riis-Johannessen
Ole-Erik Iversen

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

mailto:oeverlie_inger@lilly.com


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
Svigninger i østrogennivå

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 av preparat og regime. Med henblikk på DVT bør transdermal behandling
foretrekkes.

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 daglig) uten samtidig østrogen fordi det kan forekomme
perioder med hyperøstrogenisme



Eller som kontinuerlig tilførsel via hormonspiral

Østrogen monoterapi

Primært for hysterektomerte som ikke trenger gestagen for endometriebeskyttelse
Ved innlagt gestagenspiral
Gis peroralt eller transdermalt
Kan være aktuelt ved betydelig gestagene birvirkninger, da med nøye endometrieovervåking

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 50 µg 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

Androgenbehandling

Symptomer på seksuell dysfunksjon kan være uttrykk for androgenmangel, spesielt hos oophorectomerte kvinner
Symptombehandling, doseavhengig av respons, ingen påvist nytte med laboratorietester
Preparater i salg (testosteron gel, indikasjon for menn) behandling individualiseres, f.eks Testogel.
Plaster for kvinner (fås på registreringsfritak). Intrinsa, plasteret frigjør testosteron 300 µg/døgn.
Begrenset dokumentasjon av langtidseffekter

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 Post hoc analyser fra studier har vist at
både starttidspunktet og typen hormonbehandling (østrogen alene vs. peroralØstrogen/gestagen) har en avgjørende betydning både for effekten og
bivirkningsprofil. En nyere dansk studie har vist en halvering av risiko brystkreft. I motsetning til peroral behandling øker ikke transdermal administrasjon
av østrogen risikoen for DVT.
Norske anbefalinger utarbeidet på bakgrunn av HERS og WHI-studiene samt 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 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 lavdose østrogen 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. Nyere studier har vist at risikoen ikke er økt ved trandermal administrasjon

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
Lokalbehandling anses kontraindisert etter primærbehandling, men siden de aller fleste residiv inntreffer innen 2 år kan man individualiseres på
bakgrunn av prognostiske faktorer.

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 (AI).
Teoretisk problematisk, men lite undersøkt. En studie viste ikke økt residivrisiko ved lokalbehandling hos pasienter som brukte tamoxifen eller AI.

Kolorektal cancer

20-30 % redusert risiko (mer enn 30 studier) for diagnose og 10-20 % redusert risiko for dødelig sykdom, spesielt ved kombinasjonsbehandling
Ventrikkelcancer
En metaanalyse vise en ca 20 % redusert risiko og Tamoxifen økte risikoen signifikant

Ovarialcancer

Sprikende resultater, lett økt 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
blødning.
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 kvinner ved østrogen-behandling, derved økes psykisk velvære

Livskvalitet

Pga østrogenets positive effekt på hjerne, hjerte/kar, muskulatur, ledd, ben, slimhinner bedres ofte livskvalitet og kvinnens subjektive opplevelse bør
tillegges stor vekt i vurdering og behandling med HT



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) International Menopause Society
EMAS (European Menopause and Andropause Society)
European Menopause and Andropause Society
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) The North American Menopause Society

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
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EVTET
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PEPI-trial
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Women's Health Initiative (WHI)
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Anbefalinger
Grundig utredning med omfattende anamnese og klinisk undersøkelse, om nødvendig ved langvarig konsultasjon (foreslås)
Nedregulering av syklus ved syklisk forverrete smerter (foreslås)
Kirurgisk behandling ved dyp infiltrerende endometriose og adherenser som forårsaker strekk på og/eller hindret funksjon av involverte organer
(foreslås)
LUNA anbefales ikke
Behandling av vedlikeholdende faktorer (foreslås)
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Pubmed
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Cochrane Library,
RCOG guidelines

Definisjoner
Av smerte: En ubehagelig sensorisk og følelsesmessig opplevelse knyttet til truende eller eksisterende vevsødeleggelse eller beskrevet som slik

ødeleggelse1

Kronisk: Konstant eller gjentatt med varighet over 3-6 måneder (varierende brukt i studier)
Smerte beskrevet fra bekkenet – fra navlen til perineum, eventuelt med utstråling til korsrygg, sacrum og/eller underekstremiteter. Begrepet beskriver et
symptom og ikke en egen sykdom og brukes ulikt i ulike studier og guidelines. Man inkluderer vanligvis ikke smerte kun knyttet til samleie eller
menstruasjon som kronisk bekkensmerte. Noen inkluderer bare smerte som forårsaker funksjonssvikt og trenger behandling. Smerter ved aktiv cancer
behandles i Veileder for Gynekologisk kreft og i vulva under kapitlet om Vulvodyni.

Forekomst
Data er usikre pga få populasjonsbaserte studier og skiftende definisjoner av tilstanden. En metaanalyse fra 2014 angir prevalens
mellom 5,7 % og 26,6 % (II)2-5

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(II)6-9

Innebærer hyperestesi, allodyni (smertefølelse ved ikke skadelige stimuli) og andre feilfunksjoner. Pga distribusjonen av nervefibre fra viscera vil

smertefulle ”hendelser” i alle abdominalorganer virke synergistisk og smerten er vanskelig å lokalisere(II)6-9

Den vil hos de fleste ha et element av primær eller sekundær overført smerte i muskulatur(I –III)10. Smerteopplevelsen er et resultat av nerveimpulser

og er reell smerte(II)6,7

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(II)11

Kronisk smerte av alvorlig grad er sjelden resultat av en enkel faktor eller sykdom, det som initierte behøver ikke ha nær sammenheng med det som

vedlikeholder smerten(II)12

Inflammasjon av nevrogent vev og/eller det smertefulle vev er ofte en vesentlig faktor (III)13

Endometriose, adenomyose, enkelte myomer og adheranser er assosiert med langvarige smerter(II)14

Iatrogen etiologi ved skade av n.ileoinguinalis, n. femoralis, n.ileohypogastricus, n. genitofemoralis, n. femorocutaneus lateralis, sacrale røtter,
n.obturatur og n. pudendus ved kirurgi, ofte pga suboptimalt leie eller bruk av haker, men også ved direkte kirurgisk skade. Pfannenstielsnitt og

vaginalkirurgi med nett er hyppigere årsak enn lengdesnitt og laparoskopiske snitt(II)15

Risikofaktorer
Jo flere vevstraumer i abdomen/bekken, jo større risiko (III)14

Endometriose, infeksjoner og operasjoner vanligst(II)14
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Ugunstige tidligere eller pågående psykososiale forhold som øker risikoen betydelig er (III)14

Mishandling
Overgrep
Omsorgssvikt
Relasjonsproblemer (jobb, venner, familie, partner)
Patologisk stress

Klinisk uttrykk
Smerter fra viscera og abdominalveggen kan være vanskelige å skille, likeledes smerter fra ulike organsystemer. Overførte smerter og
utbredt sensibilisering (redusert smerteterskel, hyperestesi og allodyni i nærliggende organer) er regelen. (III)16,17. Kan deles i
nevropatiske smerter med sensibilitetstap eller parestesier, som regel etter kirurgisk behandling, og mer diffuse smerter som ofte
følges av organsymptomatologi i tillegg til smerter. (IV) Syklisk variasjon er vanlig også uten endometriose (III)16,17. Autonome
reaksjoner (svimmelhet, kvalme, hudreaksjoner, kaldsvette, temperaturvariasjoner) er vanlig.(IV)16,17,18. Forverres ofte av bevegelse
og fører til passivitet. (IV). Som ved alle langvarige smertetilstander er søvnforstyrrelser og nedsatt stemningsleie vanlig (III)16,17,18.

Diagnostikk
Det er sjelden mulig å identifisere en sikker årsak, man bør bestrebe seg på å avdekke vedlikeholdende faktorer som kan modifiseres.
(Anbefales)18.

Anamnese
Er svært viktig. Standardiserte spørreskjemaer som pasienten utfyller på forhånd kan lette arbeidet. For eksempel dette
spørreskjemaet fra International Pelvic Pain Society.

Tidligere operasjoner, fødsler, smertefulle opplevelser og skader
Sosiale og emosjonelt betydningsfulle hendelser
Relasjon til partner/seksualitet, overgrep, utdanning, arbeid
Utredning og behandlingsforsøk. Oversikt over og helst epikrise fra tidligere kontakter med helsevesenet som omfatter samme problemstilling
(pasientene har ofte mistillit til behandlingsapparatet og trenger ofte en ny forklaring)
Aktuelle symptomer

Somatiske – hvor er det vondt, hvordan varierer det, hva utløser, forverrer, lindrer smerten.
Naturlige funksjoner inkludert seksualitet
Psykiske – depresjon, angst,

Pågående behandling
Konsekvenser for samliv, graviditeter, arbeid, utdanning m.m.

Hvilken forståelse har pasienten av det som har skjedd henne20

Gynekologisk undersøkelse

Målet er å finne ut hva som utløser smerte og finne/utelukke det som pasienten bekymrer seg for(IV)18

Inkluderer varsom palpasjon av muskulaturen i bekkenet, abdominalvegg og arrområder og en orienterende sensibilitetsvurdering(III)19

Vaginal ultralyd, forklar uterus, tuber og ovariers funksjon

Kompletterende undersøkelser

Laparoskopi er ikke et krav, men kan være nyttig for å erkjenne eller utelukke endometriose (III)16

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

 Av tarm, urinveier, rygg avhengig av anamnese og funn(III)16

Differensialdiagnoser
Obs! De ulike diagnosene kan være en del av totalsituasjonen. Særlig sees irritabel kolon, interstitiell cystitt og bekkensmerter ofte i
sammenheng(II)14

Irritabel kolon, cøliaki eller av og til inflammatorisk tarmsykdom
Interstitiell cystitt/overaktiv blære
Bekhterevs sykdom, Kronisk bekkenløsning, Ryggskade
Fibromyalgi
Brokk
Multippel sklerose, Diabetes, Hypotyreose
Porfyri
SLE, Sjøgrens syndrom

Behandling
Generelt

http://www.pelvicpain.org/docs/resources/forms/History-and-Physical-Form-English.aspx


Alle tilgjengelige faktorer skal behandles – helst samtidig – hvis det kan gjøres uten risiko for å forverre skaden (III). Forventet behandlingseffekt bør

defineres før start. Ofte må man nøye seg med redusert smerte og bedret funksjon21

Smerte skaper smerte. Viktig å hindre eller lindre akutte forverrelser (III)

Tverrfaglige smerteklinikker med kognitive behandlingsmodeller har til dels gode resultater(IIa)22,23

Somatokognitiv terapi. Gro Killi Haugstads artikkel Somatokognitiv terapi ved kroniske gynekologiske smertetilstander i underliv og vulvae
(pdf)

Muskulære smerter

Er det vanligste funn og bør behandles for å få bedring hvis det påvises (IIa – IV)17,19

Varme (bad, badstu, puter etc.)
Bevegelsestrening i varmtvannsbasseng
Avspenningsteknikker

Fysioterapi med på fokus på kroppsbevissthet gjennom utforskning av gode puste- og bevegelsesmønstre23,24 (Somatokognitiv terapi ved
kroniske gynekologiske smertetilstander i underliv og vulvae (pdf))

Neurogene smerter

Antieptileptika: Gabapentin/pregabalin (Neurontin®, Lyrica®) (Ib)

Antidepressiva: Duloxetin (Cymbalta®), amitriptylin (Sarotex®) 10-50 mg vesper, også for søvnvansker (IIb)

Nerveblokader21,23,27

Analgetika har mange funnet unyttig og selvseponert, men noen har et misbruksproblem. Vil sjelden gi bedre effekt enn 50 % redusert smerte bortsett

fra ved dysmenore. Opioider kan øke smerte fra GE tractus (II) og skal ikke brukes ved langvarig benign smerte uten somatisk veldefinert årsak26

Henvis evt. til tverrfaglig smerteklinikk hvis nødvendig(Ib – III)27

Dysmenoré, ovulasjonssmerter og annen syklisk forverrelse(Ia-IV)21,23,27

NSAIDs evt i kombinasjon med paracetamol tilstrekkelig dosert til at kvinnen kan være i normal funksjon
P-piller helst i langsyklus
GnRH-analog kan forsøkes i en kort periode. Ved forlenget behandling suppleres med lav dose østrogen
Kontinuerlig gestagen, evt som hormonspiral
Syklusnedregulering kan gi lindring også uten påvist endometriose hvis smerten forverres i menstruasjon/lutealfase og kan derfor være indisert uten
verifisert sykdom

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(IIb – IV)27

Medikamentell behandlinger som ved syklusregulering kan forsøkes Link Veilederkapittel ”Endometriose – adenomyose”

Depresjon

SSRI eller NSRI i perioder hvis tilstanden hindrer pasienten i å nyttiggjøre seg annen terapi, kan også hjelpe på søvn og i noen grad på smerter

Psykoterapi18,27

Irritabel kolon (IBS)

Kostholdsomlegging. FODMAP diett kan forsøkes ved diare plager(III)27

Linaclotide (Constella® )kan forsøkes ved obstipasjonspreget tilstand (IIb)

Stressmestringsteknikker, Avspenningsterapi, somatokognitiv fysioterapi27

Relasjonsproblemer

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

Kognitiv psykoterapi

Nesten alltid nyttig og bør prege ens måte å møte pasienten på(IIa)29

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” (IV)
Tro på pasientens historie, men ikke alltid på hennes forklaringer (IV)

Kirurgi

Kan være det eneste som hjelper i noen tilfeller (III)18,21,23,27. Sterk placeboeffekt, vanskelig å forutse effekten på sikt.
Meget viktig at all kirurgi gjøres i adekvat analgesi, helst ledningsblokk, med tilstrekkelig postoperativ smertelindring (III).

/PageFiles/212431/Somatokognitiv terapi ved kroniske gynekologiske smertetilstander i underliv og vulvae.pdf
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Mange eksempler på forverring eller ingen effekt, antagelig fordi man ikke kan fjerne det vev som i realiteten er endret – nevroner (IV). Pasienter med
kroniske smertetilstander risikerer i større grad enn andre forverrete smerter etter kirurgiske prosedyrer.
Ved adherenser: Årsakssammenhengen diskuteres, resultatene spriker, faren for residiv etter fjerning er stor. Kirurgisk deling kan gi bedring hvis

ileussymptomer eller dislokering/strekk på organer og ved innkapslete aktive ovarier/ovarialrester27 (III).

Laparoskopic Uterine Nerve Ablation (LUNA) er ikke vist å ha effekt(Ia)30 .

Oppfølging
Langvarig, flere år. Det tar tid å endre bevegelsesmønstre, tilbakefall er vanlig (III).
Faste avtaler.
Pasientrollen kan forsterkes om ”akutt forverrelse” gir grunnlag for ny konsultasjon(IV).
Individuell tilpasning, rikelig med motivasjon. Samarbeid med primærlege og fysioterapeut.

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

Forløp
Varierende naturlig forløp og behandlingsrespons.

Avhengig av pasienten og nettverkets ressurser, og tilgjengelig terapi. Varierer fra tilnærmet smertefrihet til ingen effekt(III)18,21,23,27.

Kan medføre uføretrygd, samlivsbrudd, medikamentmisbruk(III)2-4.

Realistisk mål er normalt dagligliv og forbedret arbeidsevne(III)27.

Pasientinformasjon
Enkle skisser over bekken, nervesystem og forbindelsen mellom bekken og hjernen tilpasset pasienten som basis for informasjon om
normal anatomi og fysiologi er nyttige. Flere pasientorganisasjoner gir nyttig informasjon, unngå de som legger for stor vekt på
offerrolle og passivitet.
International Pelvic Pain Society
International Association for the Study of Pain
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Lovbestemte meldinger

Petter Schou
Christian Bjelke

Helsedirektoratet har nå laget en oversikt på hjemmesidene om relevante lover, forskrifter, denne inneholder også veiledere, en del
elektroniske skjemaer ol.:
Helsedirektoratet - lover

Aktuelle lover og forskrifter:
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
Loven regulerer yrkesutøvelsen til helsepersonell, herunder helsepersonells plikter og ansvar.

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
Loven inneholder regler om ansvar, plikter, rettigheter og organisering for virksomhet og spesialister som yter spesialisthelsetjeneste,
det vil si bestemmelser på systemnivå.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Loven gir pasient og brukere rettigheter overfor helse og omsorgstjenesten og skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse
og omsorgstjenester av god kvalitet.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Loven inneholder regler om kommunens overordnete ansvar for helse og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen.

Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven)
Loven omhandler kvinners rett til svangerskapsavbrudd, samt pliktene helsepersonell og sykehus har i forbindelse med veiledning av
kvinnen, selve abortinngrepet og oppfølging i etterkant

Lov om forbud mot kjønnslemlestelse (kjønnslemlestelsesloven) - kun tilgjengelig i Lovdata PRO
Loven forbyr alle former for kjønnslemlestelse.

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
Trådte i kraft 1.1.15

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
Lovens formål er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen,
samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føre ut av Norge til andre land.

Lov om sterilisering (steriliseringsloven)
Loven regulerer alle begjæringer eller søknader om operasjon eller annet inngrep som tar sikte på å oppheve en persons
forplantningsevne(sterilisering) eller kjønnsdrift (kastrering)

Lovbestemte meldinger:
1. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) - Kapittel 4. Samtykke til helsehjelp
2. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 35 Melding om fødsler

Folkehelseinstituttet - Medisinsk fødselsregister - helseregister over fødsler i Norge
Landets fødeinstitusjoner skal melde alle fødsler til folkehelseinstituttet ved medisinsk fødselsregister. Meldingen skal skje elektronisk.

3. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - § 36 Melding om dødsfall
Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Dødsmelding (IK-1025 B) skal fylles ut og sendes tingretten
Folkehelseinstituttet - Slik skal dødsmeldingen fylles ut
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Er det grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig skal legen melde fra til politiet personlig eller telefonisk
Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l.
Også 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!

4. Melding om betydelig personskade og dødsfall
(Helsepersonelloven § 38 (ikke i bruk!). (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a)
Helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak har plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige
hendelser som skjer i spesialisthelsetjenesten. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i
forhold til påregnelig risiko. Undersøkelsesenheten ble etablert som en prøveordning på to år fra 1. juni 2010 og ble lovfestet fra 1. januar 2012.
Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

5. Melding om uønsket hendelse i spesialisthelsetjenesten (§ 3.3 i spesilisthelsetjenesteloven)
Helseinstitusjon som omfattes av denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt straks sende melding til Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også
meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade. Meldingen skal ikke inneholde direkte personidentifiserende opplysninger.
Meld uønsket hendelse

6. Melding om svikt i medisinsk utstyr på helseinstitusjoner (c) (Lov og forskrift om svikt i medisinsk utstyr (Spesialisthelseloven § 3-3 ) 
Melding både til HD og DSB
Lov om medisinsk utstyr
Forskrift om medisinsk utstyr
Forskrift om medisinsk utstyr - Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser - VI. Meldeplikt
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19950112-0025.html
Melding om feil og uønskede hendelser med elektromedisinsk utstyr
Meld feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyr
a. Feil ved utstyr som er på markedet, skader, uhell og svikt der medisinsk utstyr er eller kan ha vært involvert skal uten unødig opphold meldes til Helsedirektoratet.
b. Alvorlige hendelser, der man konkluderer med at tilsynsmyndigheten bør involveres hurtig, meldes uten opphold. Er hendelsen mindre alvorlig og man anser at

tilsynsmyndigheten ikke behøver å involveres umiddelbart, skal det gis en telefonisk melding senest påfølgende virkedag.

Beskjed per telefon gis til:
DSB ved dødsfall som har sammenheng med elektromedisinsk utstyr på tlf. 33 41 25 00 senest påfølgende virkedag.
Ved hendelser som det forventes at sakkyndige skal granske, skal man sørge for å sikre alt utstyr som er involvert. Dette inkluderer også emballasje
og oppstilling for øvrig.

7. Melding om bivirkninger
http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage15969.aspx?filterBy=CopyToMedecs
http://www.relis.no/Bivirkninger/Legemiddelovervaking
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

8. Sterilisering (Lov om sterilisering § 13, § 14 med forskrifter)
Lov om sterilisering (steriliseringsloven)
Rapporteringen gjelder nå kun de steriliseringer som skal nemd behandles, se veileder:
Steriliseringsloven

9. Svangerskapsavbrudd (Lov om svangerskapsavbrudd m/forskrifter)
Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven)
Landets helseinstitusjoner som utfører svangerskapsavbrudd har ansvar for å melde opplysninger om svangerskapsavbruddet og om behandlingen
av kvinnens begjæring. Informasjonen skal meldes til Folkehelseinstituttet ved avdeling for Medisinsk fødselsregister (MFR).Skjema og info finnes
hert:
Melding om svangerskapsavbrudd til Abortregisteret
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

10. Opplysninger til barneverntjenesten (Helsepersonelloven § 33)
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - § 33 Opplysninger til barneverntjenesten
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

11. Opplysninger til sosialtjenesten (Helsepersonelloven § 32)
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - § 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten
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
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12. Melding og varsling av smittsomme sykdommer (Lov om vern mot smittsomme sykdommer, MSIS og Tuberkuloseforskriften)
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
Hjemmelsregister
MSIS - Meldingssystem for smittsomme sykdommer
Lovverk og smittevern - veileder for helsepersonell

13. Meldinger til Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften)
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-20011221-1477.html
Om Kreftregisteret
Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Internettlinker
Helsetilsynet.
Oversikt over alle lover og forskrifter og linker til lovdata.
Folkehelseinstituttet – smittevern.
Kreftregisteret.

Referanser
© Veileder i gynekologi 2009

Mottak av pasienter etter seksuelle overgrep

Cecilie Hagemann
Berit Schei
Helle Nesvold
Henriette Myhre Waitz

Anbefalinger
Undersøkelse etter angitt/mistenkt seksuelt overgrep er en øyeblikkelig-hjelp-situasjon
Pasienten bør undersøkes av et faglig oppdatert sykepleier/legeteam, fortrinnsvis i et av landets overgrepsmottak
Tilby helsehjelp og rettsmedisinsk undersøkelse parallelt, uavhengig av politianmeldelse og uten egenandel for pasienten
Tilbudet bør omfatte:

Akutt kriseavlastende støtte
Medisinsk undersøkelse og behandling med hensyn til seksuelt overførbar sykdom, graviditet og skader
Rettsmedisinsk undersøkelse, det vil si skadedokumentasjon og sporsikring

Må ha tilgjengelig
Utstyr til mikrobiologisk prøvetaking, sporsikring og sikring av klær, rusmiddelprøver, skisser og foto for skadedokumentasjon
Nødprevensjon, vaksiner og antimikrobielle midler for post-eksposisjonsprofylakse

Bruk standardmalen "Rettsmedisinsk protokoll ved undersøkelse av pasient utsatt for seksuelle overgrep" - i skjermet journalsystem og helst
elektronisk versjon
Sikkert lagringssystem for journal og fotos
Tilby undersøkelse av hele kroppen og alle kroppsåpninger uavhengig av hendelsen
Mulighet for oppfølging med tanke på påført smitte og støttesamtaler på samme mottak er en stor fordel

Litteratursøk
Up to date1,

Danske2, britiske3, canadiske4 og amerikanske retningslinjer5-7,

WHO's retningslinjer8;9.

Vitenskapelig dokumentasjon er mangelfull og det er ingen store randomiserte kontrollerte studier. Anbefalingene bygger i stor grad på
observasjonsstudier i tillegg til internasjonale retningslinjer for medisinsk behandling og rettsmedisinsk undersøkelse, samt klinisk
erfaring.

Definisjon og lovverk
Samlebetegnelsen seksualovergrep omfatter et bredt spekter av uønskede seksuelle handlinger som beføling, masturbasjon, forsøk på
og gjennomført penetrasjon av kroppsåpninger med penis, fingre eller gjenstand. Overvinnelse kan skje gjennom fysisk vold, press,
trusler, ruspåvirkning eller overmakt.
Straffelovens 19. kapittel har juridiske definisjoner av begrepene voldtekt, seksuell omgang, seksuell handling og seksuell krenking10.
En fyldigere forklaring av begrepene er beskrevet i «Voldtektsmeldingen»11. Voldtekt inkluderer seksuell omgang ved bruk av trusler og
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vold og seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen.

Forekomst i Norge
Populasjonsbaserte studier viser at 5 - 16 % av kvinner og 1 % av menn har vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet, og 5
- 11 % av kvinnene har vært utsatt før fylte 18 år12-14. Årlig insidens blant kvinner har vært ca 1 %12;15. Bare en av 10 har søkt
helsehjelp rett etter voldtekten12;16. Blant kvinner som kommer til en gynekologisk poliklinikk har 14 % vært utsatt for voldtekt17.
Tall over anmeldte lovbrudd fra SSB viser at stadig flere anmelder voldtekt i Norge, fra ca 400 på 1990-tallet til mer enn 1200 tilfeller i
dag18;19. Andelen voldtektssaker der det tas ut tiltale er imidlertid avtagende20. Dette gjelder også for flere andre nordiske land21.
Uavhengig av anmeldelse oppsøker nå mer enn 1200 kvinner et av Norges 24 overgrepsmottak22.

Risikofaktorer23

Ung alder
Tidligere utsatt for seksuelt overgrep
Psykisk lidelse
Inntak av alkohol eller stoffer / rusmiddelmisbruk
Mentalt eller fysisk handikap

Komplikasjoner24

Akutte helsekonsekvenser
Akutt psykisk stressreaksjon
Akutte kroppslige skader (alvorlig skade er sjelden)
Uønsket graviditet
Seksuelt overførte infeksjoner og blodsmittesykdommer

Helsekonsekvenser på lengre sikt
Somatiske symptomer og sykdommer

Psykosomatiske tilstander og kroniske smerter (inkl. underlivssmerter, fibromyalgi, migrene, irritabel kolon), symptomer fra hjerte/kar og nevrologiske symptomer
Økt forbruk av helsetjenester
Dårlig selvrapportert helse
Høyere sykefravær

Reproduktive helseproblemer
Underlivsinfeksjoner
Uønskede graviditeter/aborter
Underlivssmerter (dyspareuni, dysmenoré)
Seksuell dysfunksjon
Komplikasjoner under graviditet og fødsel, som risikoatferd og fødselsangst

Mentale helseproblemer25

Posttraumatisk stress-syndrom
Depresjon
Selvskading, suicidaltanker- og forsøk
Angst
Risikoatferd og rusmisbruk
Re-viktimisering

Sosiale konsekvenser
Problemer i forhold til arbeids- eller utdannelsessituasjon
Økonomiske problem
Behov for endret bosituasjon (på grunn av trygghet, komme vekk fra minner)
Relasjonelle problem (til partner, familie, venner)
Omsorgsevne
Kulturelle rammebetingelser og æresbegreper

Diagnose, undersøkelser og behandling
Helsevesenet har tre hovedoppgaver26

Kriseintervensjon (stabilisering og videre psykososial støtte) 
Medisinsk undersøkelse og behandling
Rettsmedisinsk dokumentasjon (for rettsvesen og/eller søknad om erstatning)

Overgrepsmottak27

Tverrfaglige spesialtrente mottaksteam med sykepleiere, leger innen allmennmedisin, gynekologi og/eller pediatri, samt personale med psykososial
fagkompetanse
Samarbeid mellom gynekolog/allmennlege og pediater tilstrebes for de yngste tenåringene (12 – 16 år). Barn < 14 år bør undersøkes av pediater
Lavterskeltilbud: Ingen henvisning eller egenandel, uavhengig av politianmeldelse
Døgnåpent ø-hjelpstilbud, men pasienter som har vært utsatt for overgrep tilbake i tid kan tilbys undersøkelse på dagtid
Skriftlige rutiner for undersøkelse, behandling, dokumentasjon, oppfølging og samarbeid
Pasienten skal fortrinnsvis undersøkes i skjermede omgivelser



Strenge krav til sporhygiene ved akuttundersøkelser
Regelmessige, tverrfaglige fagmøter og kompetanseoppdatering blant personalet anbefales

Akutt kriseintervensjon (se Oppfølging)

Skap trygghet gjennom å vise respekt, omsorg og gi pasienten kontroll
Avklar hva som er pasientens største bekymring akkurat nå, og hva pasienten ønsker hjelp med
Muntlig og skriftlig informasjon om normale krisereaksjoner (se Pasientinformasjon)
Kartlegging og mobilisering av sosialt nettverk, ev innleggelse (krisesenter eller annen akutt døgnenhet)
Ved en reaktiv psykotisk reaksjon eller mistanke om suicidalitet, vurder innleggelse psykiatrisk institusjon
Tilby fornyet kontakt etter noen dager, avtal kontaktform
Vurder sykemelding, gjerne 1 – 2 uker, forlengelse vurderes etter behov

Medisinsk undersøkelse

Varsomt og skjermet, god tid, på pasientens premisser, unngå forstyrrelser
Ha alltid sykepleier eller annet hjelpepersonell tilstede ved undersøkelsen
Avklar skader og akuttmedisinske behov, for eksempel hodeskader, indre blødninger, bevissthetstap, larynxødem etter halsgrep
Vurder behov for røntgen/annen billeddiagnostikk
Graviditetstest i urin

Prøver for seksuelt overførbare sykdommer og blodsmittesykdommer28

Obs sporsikringsprøver bør tas før mikrobiologiske prøver for å sikre mest mulig spormateriale!
Pinneprøver til PCR-diagnostikk av genital klamydia, mykoplasma og gonoré fra cervix/ vagina/ vulva, anus, ganebuer/svelg, og førstestråleurin
Pinneprøve for dyrkning av gonoré fra cervix, anus og munn for evt. resistensbestemmelse
Pinneprøve for herpesvirusundersøkelse fra suspekte sår (PCR)
Pinneprøver for dyrking eller mikroskopi for trichomonas, candida og bakteriell vaginose tas på indikasjon (illeluktende eller kløende utflod)
Kjønnsvorter diagnostiseres klinisk
Serologiske prøver for hepatitt B, hepatitt C, HIV og syfilis. Ev serologi for herpesvirus

Samtlige bør tilbys prøvetaking for rusmidler (se Rettstoksikologi)
Prøve til mikroskopering av sekret fra cervix/vagina for tilstedeværelse av sædceller

Medisinsk behandling

Behandling av alvorlige kroppslige skader er førsteprioritet, dette må gå foran andre medisinske og rettsmedisinske prosedyrer. Vurder behov for
henvisning eller innleggelse pga. for eksempel hodeskader, brudd, blødninger, indre skader og observasjon etter halsgrep med alvorlige symptomer
(svelgevansker, tungpusthet).

Tilby nødprevensjon for forebygging av graviditet i opptil 5 døgn etter hendelsen (fortrinnsvis tabletter levonorgestrel 1,5 mg, Norlevo®)
Vurder peroral smertestillende og /eller kvalmestillende

Vurder lokal smertestillende gel/salve/krem i vulva/perianalt (for eksempel lidocain gel, Xylocain®)
Vurder profylaktisk klamydiabehandling med azitromycin peroralt (hvis pasient med risikoatferd eller hvis man forventer vansker med å få kontakt med
pasienten igjen) 

Hepatitt B-vaksine anbefales (hurtigvaksinasjon ved 0, 2 og 4 uker, deretter 12 måneder etter overgrepet, 20 µg pr dose av Engerix-B®)
Anti-HIV behandling, PEP (post-eksposisjonsprofylakse) vurderes etter forholdene ved overgrepet (for eksempel analt overgrep med ejakulasjon,
anogenitale skader, mer enn en overgriper, overgriper fra antatt høyendemisk område, injiserende rusmisbruker eller en mann som praktiserer sex med
menn). Oppstart må skje innen 48 - 72 timer, kuren går over 4 uker; kontakt nærmeste vakthavende infeksjonsmedisiner for veiledning og evt.

oppfølging (for tiden benyttes fortrinnsvis Isentress® tabl 400 mg x 2 og Truvada® 200mg/245 mg x 1)
Vurder tetanusprofylakse: Ved åpne sår, bitt og risiko for jordforurensning

Utgifter til profylakse mot seksuelt overførbare infeksjoner dekkes av HELFO* ("blåreseptforskriften" § 4 punkt 3), diagnose Z04.4. Vaksiner kan
bestilles fra Folkehelseinstituttet, avdeling for vaksinasjon og immunitet
Legens polikliniske notat, der medisinsk undersøkelse og behandling dokumenteres, skrives i skjermet område av den elektroniske legejournalen

*Helseøkonomiforvaltningen

Rettsmedisinsk dokumentasjon
Generelt

All undersøkelse basert på frivillighet. Ikke-klinisk undersøkelse skal skje kun etter informert samtykke
Benytt fortrinnsvis standardmalen "Rettsmedisinsk protokoll ved undersøkelse av pasient utsatt for seksuelle overgrep". Protokollen fins tilgjengelig i
elektronisk journal ved flere sykehus og legevakter. Ved senere skriving av legeerklæring kan også fritekst brukes

Undersøkelsen bør i størst mulig grad tilfredsstille rettsmedisinske krav29-31

Sporsikring: Vattpinner fra undersøkte kroppsåpninger, fra hud og klær hvor det kan være epitel, spytt, sæd, blod, hår eller partikler som kan være fra
gjerningsperson/ åsted. Aktuelle klær bør sikres (truse særlig viktig), likeledes bind eller tampong
Fotodokumentasjon og skisser for beskrivelse av skader, både ferske og tilhelede
Følelsesmessig reaksjon og kroppslige stressreaksjoner dokumenteres

Momenter til skadedokumentasjon kropp

http://www.helfo.no


Undersøk hele kroppen

Beskriv både positive og negative funn i journalen32:
Lokalisasjon: Bruk anatomiske referanser, eventuelt avstand fra disse
Type: Hudmisfargning, punktblødninger, sårskade, hevelse, varme, indurasjon
Alle funn: Størrelse, form, retning; bruk helst måletape
Hudmisfargninger: Fargenyanser, blå, gul, rødme (avbleking)
Sår: Dybde, skarpe eller ujevne kanter og bunn
Sår: Tørt eller væsking/blødning, hinne eller skorpedannelse? Betennelse?
Omgivelsene: Hevelse, misfarging, avsetninger

Aldersbestemmelse er ønskelig, men ofte vanskelig (gul farge kommer tidligst etter 18 timer33)

Inntegnes på skisser og fotograferes
Lav terskel for røntgen/ annen billeddiagnostikk – også av rettsmedisinske hensyn

Momenter til skadedokumentasjon kroppsåpninger

Munnhule: Se etter skader (og sykdom) i slimhinner og tenner, beskriv som over
Ytre kjønnsorgan: Bruk helst fotokolposkop til diagnostikk og dokumentasjon av anogenitale skader

Bemerk behåring (utbredelse, barbering), evt. fremmedmateriale
Kjønnslepper: Asymmetri, omskjæring, piercing, hudsykdom, skader (se over)
Hymen: Høyde, evt. dype/komplette kløfter i bakre halvdel (sett en vattpinne loddrett bak hymen og løft frem denne)
Vagina/cervix: Inspiser slimhinnen, også under spekelet. Hvis blod, identifiser blødningskilde. Bemerk ektopi og om lettblødende cervix

Endetarmsåpning: Bruk helst fotokolposkop
Ytre endetarmsåpning: Bemerk hudfolder, hemoroider, glatt ut hudfolder for evt skade
Anoskopi: Bemerk ev tegn til sykdom / skade i slimhinnene. Overgangssonen mellom slimhinne/hud kan fremstå som ringformet rødme og er ikke en skade

Momenter til sporsikring

Formålet er å dokumentere seksuell og annen hudkontakt, identifisere gjerningsperson og gi situasjonsspor (fra åsted, tøy som er revet av osv.)
Sporsikring fra hud og munn er aktuelt i 1-2 døgn, fra underliv og endetarmsåpning i 3 – 4 døgn, begrenset sporsikring fra indre vagina/cervix i inntil en

uke3. Tørket sekret på tøy kan være holdbart i uker/måneder
Sporsikringspakke/ -utstyr bør være tilgjengelig (sterile vattpinner med tilhørende papirposer, saltvannspipetter, folie for partikler), kan rekvireres fra
lokalt politikammer
Instrukser for prøvetaking og pakking foreligger i sporsikringspakken, her noteres alle prøver/klær som er sikret i saken
Kvinnen bør ikke drikke, dusje eller vaske klærne før undersøkelsen
Bruk rent undersøkelsesrom, rent personaltøy, rene hansker, samt munnbind og hette for å unngå sporsmitte
Unngå sporsmitte mellom ulike kroppsåpninger og fra ytre genitalia/ endetarmsåpning og innover. Tørk av åpningsområdet og bytt hansker før innføring
av engangsspekel og/eller -anoskop
Tørre vattpinner til våte flekker, fuktede pinner til tørre flekker
Materiale fra antatt åsted (eksempel hår, gress, grus, malingsflak), festes til egen folie, evt. på post-it lapp og legges i papirkonvolutt

Materiale fra sporsikring bør oppbevares på mottaket i opptil 6 måneder i tilfelle pasienten ønsker å anmelde senere11

Kun politiet kan rekvirere sporanalyser ved Folkehelseinstituttet, Avdeling for biologiske spor. Kun dette laboratoriet er godkjent for rettslige formål

Rettstoksikologi
Ved undersøkelser innen en uke bør det rutinemessig tas prøver for rusmiddelanalyser, ikke bare ved mistanke om påført
forgiftning/utnyttelse under rus. Blod- og urinprøve kan sendes til Folkehelseinstituttet, Divisjon for rettsmedisinske fag (eget prøvesett)
eller annet akkreditert laboratorium. Prøven kan sendes fra mottaket uavhengig av politianmeldelse. Mottaket vil da motta svaret og
kan informere pasienten. Pasienten bør gi informert samtykke før ev utlevering til politiet.

Rettsmedisinsk erklæring til politi og rettsapparat
Det skal foreligge et mandat fra politiet som formulerer hvilke spørsmål legeerklæringen skal avklare
Det skal foreligge fritak fra taushetsplikt
Erklæringen 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, kroppsåpninger og klær, legg ved evt. skisser og fotos
Sporsikring fra kropp og kroppsåpninger
Medisinske undersøkelser, behandling, sykmelding, kontrollavtaler

Konkluder i forhold til mandat
Referer evt. til relevante vitenskapelige undersøkelser
Regning for utført arbeid sendes til politiet etter faste takster
Kopi av erklæringen sendes til Den rettsmedisinske kommisjon, Alminnelig gruppe, Den rettsmedisinske kommisjon, Postboks 8027 Dep., 0030 Oslo

Oppfølging
Psykososial oppfølging



Mål: Å hjelpe pasienten til å mestre påkjenningen hun har vært utsatt for
Alle pasienter bør i løpet av de nærmeste dagene etter overgrepet tilbys psykososial støttesamtale hos kvalifisert fagperson. Dette bør koordineres
med den medisinske oppfølgingen
Unngåelsesreaksjoner er vanlig – aktiv oppringing fra mottaket er ofte nødvendig
Emosjonell og praktisk støtte, informasjon og mestring av krisereaksjoner
Sikre sosialt nettverk, rådgivning til pårørende
Omfanget av kriseintervensjonen er avhengig av behov. Langvarig behandling og henvisning til det øvrige hjelpeapparatet er aktuelt hvor det foreligger
mye tilleggsproblematikk, ved sterke eller vedvarende stress- og depresjonsreaksjoner, ved suicidalitet og rusmiddelproblem
Avklar om forholdet skal anmeldes/er anmeldt, tilby hjelp til å kontakte bistandsadvokat (3 timer betalt av staten, for å vurdere evt. anmeldelse). Ved
ønske om å søke om voldsoffererstatning, må forholdet anmeldes

Medisinsk oppfølging

Kontinuitet og empati i den medisinske oppfølging er viktig34

Etter noen dager (lege eller kvalifisert sykepleier):
Kontroller eventuelle skadefunn (blåmerker, rifter)
Informasjon om svar på prøver (kjønnssykdom, rusmidler eller sæd)
Vurder videre sykemelding, smertestillende, sovemedisin

Etter 2 uker:
Graviditetstest for å utelukke evt. graviditet
Vaksinedose mot hepatitt B
Evt. ny Hiv-test
Hvis ikke forebyggende antibiotika er gitt, kontroll av seksuelt overførte sykdommer, gjerne i form av vaginal/anal selvtest (pinneprøve), evt. førstestråleurin, til PCR-diagnostikk av
genital klamydia, mykoplasma og gonoré
Ved symptomer tilby ny gynekologisk undersøkelse, vurder ev gjentatt prøvetaking for gonoré, herpes, syfilis, trikomonas, candida, bakteriell vaginose og urinveisinfeksjon

Etter 4-6 uker:
Vaksinedose mot hepatitt B
Hvis antibiotikaprofylakse ble gitt akutt: Kontroll for seksuelt overførte sykdommer (se detaljer som etter 2 uker)
Evt. ny graviditetstest
Evt. ny serumprøve til markører for blodsmittesykdommer, evt. serologi for herpes antistoff hvis mistanke om primærutbrudd og nysmitte

Etter 3 måneder:
Serumprøve til antistoffer mot syfilis, hepatitt B/C og HIV

Etter 6 måneder:
Serumprøve til antistoffer mot hepatitt B/C

Pasientinformasjon
Alle som søker helsehjelp etter seksuelt overgrep bør ha skriftlig informasjon om hvilke undersøkelser som er foretatt, og hvilke
kontrollavtaler som er satt opp. Pasienten bør få muntlig og skriftlig informasjon krisereaksjoner som normalt forekommer og at dette
er «normale reaksjoner på en unormal hendelse»35.
Man må avklare med pasienten om hvordan hun vil kontaktes i etterkant for å få informasjon om prøvesvar (innkalling pr sms, telefon
eller brev)

Rettssak
Lege kan opptre i retten som:

Vitne: Man vitner om observasjoner, men enkle legevurderinger kan inngå i vitneplikten
Sakkyndig vitne: Partsoppnevnt mellomstilling mellom vitne og sakkyndig, aktuell status for leger som har utført overgrepsundersøkelser. Innkalles
vanligvis av aktor, men også av bistandsadvokat eller forsvarer. Kan bli stilt spørsmål hvor det kreves fagkyndige vurderinger av f.eks. ulike årsaker til
skader, prognose, generell kunnskap om feltet osv.
Sakkyndig: Oppnevnes av retten for å få en faglig kvalifisert og nøytral vurdering av forhold som retten selv ikke har faglige kunnskaper til å vurdere.
Helsepersonell som har hatt behandlingsansvar for en pasient skal ikke være rettsoppnevnt sakkyndig i rettssak vedrørende samme pasient. Som
sakkyndig skal man ha et skriftlig mandat av retten med hvilke spørsmål som skal besvares

Vær grundig forberedt til rettsforhandlinger, medbring kopi av dokumentasjon som tidligere er innsendt til politiet og bakgrunnsinformasjon. Lag gjerne en fotopresentasjon av de
skader som er fotodokumentert ved undersøkelsen. Presenter det som tidligere er oversendt
Når innkalt som vitne/sakkyndig vitne: Ta helst kontakt med aktor for å avklare hvilken vitnerolle man skal ha, og hvilke spørsmål som skal tas opp i retten
Vær bevisst på hva du har faglig grunnlag for å besvare, evt. konstater at "dette kan jeg ikke vurdere"
Konsulter evt. kollega med rettsmedisinsk erfaring eller rettsmedisiner
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Anbefalinger
Bimanuell palpasjon, vaginal ultralyd, cervix cytologi og endometrie-biopsi på alle pasienter med symptomgivende myomer.
SIS anbefales preoperativt hos alle med mistanke om submukøse myomer (IIa).
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MR nødvendig kun ved utredning av vanskelige kirurgiske kasus, og ved mistanke om leiomyosarkom eller annen malignitet.
Tilfeldig påviste myomer hos premenopausale kvinner uten symptomer skal ikke behandles og behøver ikke kontroll. Medikamentell behandling
inklusive hormonspiral bør forsøkes før kirurgi.
Ved manglende effekt av medikamentell behandling, bør den minst invasive kirurgiske metode velges
Ekstirpasjon av submukøse myomer er effektiv behandling av menoragi (IIb) og øker sannsynligvis fertilitet (III).
Endometrieablasjon eller reseksjon kan ha god effekt på menoragi (IIb).
Myomektomi (laparoskopisk eller åpen teknikk) er første valg hos kvinner med barneønske og symptomer, infertilitet eller tidligere obstetriske
komplikasjoner som kan tilskrives myom (III).
Embolisering kan tilbys kvinner med symptomer som ikke har barneønske eller med barneønske hvis det ikke ligger til rette for myomektomi (III).
Postmenopausale kvinner med betydelig vekst av myomer og/eller nye symptomer bør få utført total hysterektomi (IV).

Søkestrategi
Litteratursøk er utført ved hjelp Pyramidesøk (Mc Master +)
Egne søk i Cochrane databaser
UptoDate
Pubmed
Vi har også gått igjennom de svenske og danske veilederne i gynekologi.

Definisjon
Benign tumor som utgår fra glatt muskulatur i uterus.

Forekomst
Forekommer hos opp til 70 % av hvite og over 80 % av svarte kvinner i fertil alder, men bare ca 15-30 % vil ha symptomer1

Etiologi/patogenese
Ukjent. Genetiske faktorer spiller sannsynligvis en rolle. Myomer er østrogen- og progesteronavhengige.

Risikofaktorer for utvikling av myomer2

Heriditet (IIa)
Afrikansk etnisitet (IIa)
Adipositas (Ib)
Tidlig menarche (IIa)
Null paritet (IIb)
Høyt alkohol og koffein inntak assosiert med øket risiko (III)

Redusert risiko:
Økende paritet uavhengig av amming og alder ved graviditetene (IIb)
Depo- medroxy progesteronacetat (Depo-Provera) kan beskytte (IIa)

Klassifikasjon
BILDE

Symptomer:
Menoragi, smerter (dysmenore), trykksymptomer.
Risiko for nedsatt fertilitet og obstetriske problemer3.

Betydning for reproduksjon3

Fertilitet:
Lokalisasjonen har betydning.
Submukøse og intramurale myomer er vist å ha redusert fertilitetsrate i IVF studier, sterkest evidens for submukøse myomer (IIa).
Subserøse myomer gir ikke nedsatt fertilitet (IIa).
Ekstirpasjon av submukøse myomer forbedrer sannsynligvis fertiliteten (III).
Effekten av å ekstirpere intramurale myomer er ikke tilstrekkelig undersøkt.

Spontanabort:
Myomer (alle lokalisasjoner) øker risiko for spontanabort, mer ved submukøse og multiple myomer (III).
Effekt av myomektomi ikke tilstrekkelig undersøkt.

Obstetriske komplikasjoner:
Klinisk erfaring og retrospektive cohort studier tyder på at myomer øker risiko for keisersnitt, postpartum blødning, IUGR, for tidlig



fødel, placenta praevia, -abruptio og accreta (III-IV)4

Effekten av behandling er ikke tilstrekkelig undersøkt.

Diagnostikk
Gynekologisk undersøkelse
Størrelse, konfigurasjon og mobilitet er viktig for planlegging av eventuell kirurgi.

Transvaginal ultralyd
Høy sensitivitet (95-100 %) når det gjelder myomer i en moderat forstørret uterus. Mindre sensitiv når uterus er kraftig forstørret (IIa)5

Ultralyd med saltvannsinstallasjon (SiS)
Svært god undersøkelse til fremstilling av intrakavitære lesjoner. Sikrere diagnostikk av submukøse myomer sammenlignet med vanlig
transvaginal ultralyd (IIa)6.

Hysteroskopi
Kan benyttes ved mistanke om intrakavitære myomer, men er mer invasiv og mindre nøyaktig når det gjelder bedømmelse av
størrelse på myomet og grad av innbuktning i kaviteten sammenlignet med transvaginal ultralyd og SiS (IIa)7.

MR
MR (og UL) er den beste modaliteten for å visualisere størrelse, antall og lokalisering av myomer.
MR kan skille mellom leiomyomer, adenomyomer og adenomyose5.
Grunnet begrenset kapasitet og kostnad, er MR best egnet for kirurgisk planlegging av kompliserte tilfeller eller ved tvil om diagnosen.
CT har ingen nytteverdi i myomdiagnostikk

Utredning
Cervix-cytologi og endometriehistologi anbefales ved symptomgivende myomer.

Differensiering leiomyom-leiomyosarkom
I motsetning til myomer er uterine sarkomer en sjelden tilstand. Retrospektive studier har vist forekomst mellom 0,1 og 0,3 %
leiomyosarkom hos kvinner som ble hysterektomert for antatt myom (III)8. Klinisk er det vanskelig å skille leiomyomer og
leiomyosarkomer og det finnes ingen metode for sikkert å kunne differensiere disse tumorene preoperativt.

Risikofaktorer er økende alder (gjennomsnittsalder 54-63 år), bruk av tamoxifen og tidligere stråling mot bekkenet.
Det er ikke funnet sammenheng mellom rask vekst av antatt myom og øket hyppighet av leiomyosarkom (III)9.
Frysesnitt eller through-cut biopsi gir ikke sikker diagnostikk og anbefales derfor ikke rutinemessig (IIb). MR kan bidra i diagnostikken
av leiomyosarkomer, men vil ikke sikkert kunne gi diagnosen. CT og PET- scan har ikke vist nytteverdi ved differensiering
leiomyom/sarkom (IIb).

Det er en pågående diskusjon i fagmiljøet om hvordan man skal forholde seg til denne usikkerheten når det gjelder kontroll og
behandling av kvinner med antatt
myom. Den høye prevalensen av myom må veies opp mot en liten risiko for både å overse og feilbehandle et leiomyosarkom, risiko
for overbehandling og sykeliggjøring av ellers friske kvinner, samt morbiditet og mortalitetsrisiko ved større kirurgiske inngrep.
I sammenheng med dette diskuteres for tiden elektrisk morcellering av myomer ved laparoskopisk kirurgi8. Man antar at kirurgisk
oppstykking kan forverre prognosen ved leiomyosarkom, uten at man har noen sikker evidens for dette. Man vet heller ikke om
elektrisk morcellering utgjør høyere risiko enn annen mekanisk oppdeling som ved for eksempel åpen myomektomi10. En nylig
publisert norsk studie tyder på at risikoen for å uforvarende morcellere et leiomyosarkom hos premenopausale kvinner med antatt
myom er liten11. Vi mener derfor at man kan utføre morcellering ved behov hos premenopausale kvinner der det ikke er mistanke om
malignitet. Hos postmenopausale kvinner med nye symptomer eller ved mistanke om malignitet bør man utføre total hysterektomi.

Oppfølging og behandling
Asymptomatiske kvinner:
Ekspektans

Postmenopausale kvinner:
Myomer kan hos noen vokse litt 1-2 år etter menopause, mer ved HRT behandling, men gir som regel ikke symptomer (Ib)12.
Blødningssymptomer kan oppstå ved submukøse myomer (IIa). Ved betydelig vekst eller nye symptomer fra antatte myomer uten
HRT behandling, bør man utrede på mistanke om malignitet.

Premenopausale kvinner med symptomer (menoragi og /eller trykk):



Medikamentell behandling:
Menoragi (sterk anbefaling):

Cyklokapron (Ib)
P-piller (Ib)

Mirena: kan brukes13 (IIa)
Ulipristal acetat (IIa) Intermitterende langtidsbehandling i form av 5 mg daglig i 3 måneder med minimum 2 måneders pauser har vist god effekt på

menorrhagi14. Preparatetet er dyrt. Godkjenning for refusjon på blå resept finnes kun for indikasjonen preoperativ behandling.
NSAID´s (III)
GnRh anbefales ikke

Androgene steroider, antiprogeteron, aromatasehemmere, SERM, SPRM og gabergolin anbefales ikke pga for dårlig dokumentasjon

Kirurgi:
Indikasjon:

Ikke tilstrekkelig effekt av medikamentell behandling på menoragi.
Trykksymptomer
I enkelte tilfeller ved bare infertilitet.

Alternativer for kvinner som ikke har behov for å bevare fertiliteten
Hysteroskopisk behandling:

TCRM (transcervikal myomreseksjon) anbefales ved submucøse myomer type 0 og 115 og kan reduserer menoragi hos opp til 80-90 %15,16. Effekten

blir best ved samtidig endometriereseksjon (TCRE) (IIb)16. Diameter på myomet bør ikke overstige 3 til 3,5 cm (III)17. Bruk av bipolar teknikk med NaCl

distensjonsmedium anbefales (Ib)18. Residiv av menoragi/nye myomer er ca. 20-30 % ved oppfølgning i mer enn 3 år17.
TCRE (endometriereseksjon)
Kun TCRE ved intramurale myomer når sondemål er mindre enn 10 cm (IV).
Endometrieablasjon
”Blind” endometrieablasjon ved hjelp av for eksempel ballong eller radiofrekvens (Novasure®)kan være en alternativ behandling for menoragi selv om
kvinnen har myomer (IIb). Sondemål bør ikke overstige 9 cm. Submukøse myomer ser ut til å redusere effekten av ballongbehandling ved menoragi
(III)

Hysterektomi:
Dette vil være den definitive løsningen, men innebærer betydelig morbiditetsrisiko, som øker med størrelsen på uterus (III)19. Mindre
invasive teknikker bør tilstrebes hvis mulig. Valg av metode avhenger av forhold hos kvinnen: blant annet paritet, tidligere kirurgi,
komorbiditet, uterus størrelse og kirurgens kompetanse. Vaginal eller laparoskopisk teknikk bør foretrekkes hvis mulig.

Embolisering av arteria uterina (UAE)
Forutsetter vaskularisert myom (MR eller ultralyd med doppler). Prosedyren utføres av intervensjonsradiologer og forutsetter tilgang til
intervensjonsradiologisk laboratorium, trente radiologer og godt samarbeid mellom radiologisk og gynekologisk avdeling.
En eller begge arteria femoralis kateteriseres i lokalbedøvelse og emboliserende agens sprøytes inn i uterus via arteria uterina
bilateralt. Det første døgnet har de fleste pasientene behov for betydelig smertelindring, men kan som regel skrives ut på 2. dag.

Behandlingseffekt: 80-95 % av pasientene får normale eller små blødninger, 60-90 blir bra av trykksymptomer (III).

Komplikasjoner: Alvorlige komplikasjoner er sjeldne. Mindre komplikasjoner vanlig: Postemboliseringsyndrom: feber, utflod, smerter
(15 %), fødsel av nekrotisert myom (5 %). Permanent amenore (4 %), rapportert i hovedsak hos kvinner over 40 år. Kronisk ikke-
infeksiøs endometritt hos 1-2 % (III)20.

Residiv: 10-20 % ila 5 år (III)

Sammenlignet med åpen hysterektomi og myomektomi (alle typer) er tilfredshet like stor, alvorlige komplikasjoner lik, flere små
komplikasjoner etter UAE, kortere liggetid og rekonvalesens etter UAE, men høyere re-intervensjonsrate etter 2-5 år (Ia)21.

Alternativer for kvinner med ønske om å bevare fertilitet:
Myomektomi foreslåes som førstevalg ved ønske om å bevare fertiliteten hos pasienter hvor indikasjon for behandling foreligger.

TCRM
Se omtale over. Ved større myomer enn 3,5 cm og dypere lokalisasjon i myometriet, kan det være nødvendig med gjentatte inngrep.

Myomektomi
Ved åpen eller laparoskopisk teknikk. Individuell vurdering av indikasjon hvis infertilitet uten andre symptomer. Kirurgisk tilgjengelighet



må vurderes avhengig av myom størrelse, antall og lokalisasjon. Laparoskopisk teknikk gir mindre adheransedannelse enn laparotomi,
men forutsetter god suturteknikk hos operatør(III)22.

Medikamentell behandling før kirurgi:
Kan i noen tilfeller være indisert for å forsøke å minske myomstørrelsen før TCRM og/eller for å korrigere anemi.

GnRh analog 3 måneders bruk av GnRh anlog minsker hos de fleste størrelsen på myomet (gjennomsnittlig volumreduksjon ca 50 %). Preparatet er

imidlertid kostbart, har bivirkninger og det er ikke vist at rutinemessig bruk gir bedre sluttresultat23.
Ulipristal-acetat gir mindre bivirkninger og er godkjent som 3-6mnds forbehandling før kirurgi. Ulipristal-acetat gir imidlertid ikke klinisk betydelig
volumreduksjon hos alle (ca 80 % av pasientene får volumreduksjon > 25 %). Gir rask blødningsreduksjon hos de fleste pasientene og er derfor godt

egnet for å korrigere anemi24.

Embolisering:
Embolisering kan tilbyes kvinner med barneønske og symptomer hvis myomektomi er helt eller delvis kontraindisert eller myomektomi
synes uhensiktsmessig (III). Risiko for spontanabort ser imidlertid ut til å være høyere enn forventet sammenlignet med både
ubehandlede myomer og etter myomektomi- også når det er justert for alder (III)25.

Komplikasjoner med hensyn på fertilitet:
Det er publisert kasuistikker som beskriver uterusruptur under graviditet og fødsel etter både myomektomi og embolisering. Begge
modaliteter innebærer også risiko for adheransedannelse som kan påvirke fertiliteten negativt.

Andre behandlingsmetoder:
Bilateral laparoskopisk okklusjon av arteria uterina ser ut til å ha dårligere langtidseffekt på symptomer sammenlignet med
embolisering. Kan eventuelt brukes i forbindelse med myomektomi for å redusere blødning under inngrepet.

Myolyse ved hjelp av diatermi, kryobehandling, radiofrekvensbehandling eller høyfokusert ultralyd (HiFU) er prøvd ut i mindre studier.
Kan ha en viss effekt på symptomatiske myomer, men langtidseffekt og effekt på fertilitet er ikke kjent.
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Omskjæring (kjønnslemlestelse)
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Anbefalinger
Det er straffbart å utføre eller medvirke til kjønnslemlestelse. Dette gjelder også rekonstruksjon av infibulasjon etter fødsel.
Ved mistanke om forestående kjønnslemlestelse inntrer avvergeplikten.
Vi foreslår at kvinner fra land som praktiserer omskjæring spørres om de er omskåret.
Vi foreslår at kvinnens egen holdning til omskjæring avklares.
Vi foreslår at kvinner som er omskåret undersøkes og/eller henvises for å avklare om det er behov for kirurgisk korrigering.
Vi foreslår at alle omskårne kvinner samtales med og informeres om norsk lov om omskjæring.
Vi anbefaler at kirurgisk korrigering foregår fortrinnsvis før svangerskap inntrer, eventuelt før foranstående fødsel
Vi foreslår at kvinnen henvises til sykehus/senter med spesiell kompetanse innen for vurdering og behandling av omskårne kvinner.

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
N94.5 Sekundær dysmenoré
R30.0 Dysuri, smertefull og langsom vannlating
N94.1 Dyspareuni

Søkestrategi
Royal College of Obstetricians & Gynecologists (RCOG),
The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists (RANZCOG) Svensk förening för obstetrik og gynekologi (SFOG)
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)
International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)
McMaster pyramidesøk
Up to Date
Cochrane database.

Vurdering av dokumentasjon
På grunn av fenomenets sensitive natur er det vanskelig å studere medisinske komplikasjoner etter omskjæring. De fleste studiene er
deskriptive case studier eller beskrivelser av utvalgte pasientgrupper. Informasjon om forekomst av ulike komplikasjoner er mangelfull
og det er sannsynligvis store mørketall. Det er også fare for seleksjonsbias og konfundering fra sosioøkonomiske og andre faktorer.
Langt tidsintervall mellom inngrepet og utvikling av komplikasjoner gjør det også vanskelig å avgjøre
årsak/virkningsforhold9(IV);10(III);11(III]).

Lovverk1

I loven brukes begrepet kjønnslemlestelse (engelsk: female genital mutilation (FGM)) i stedet for omskjæring for å tydeliggjøre at

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005073.pub4/abstract
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inngrepet er ødeleggende. Alle former for kjønnslemlestelse er straffbart. Straffen er fengsel i inntil fire år, men inntil 10 år dersom
inngrepet fører til død eller betydelig skade. Straffebestemmelsen gjelder alle som utfører eller medvirker til kjønnslemlestelse.
Forbudet gjelder også rekonstruksjon av tidligere kjønnslemlestelse (for eksempel gjensying av infibulasjon etter fødsel), som straffes
på samme måte.
Ansatte i helsetjenesten har plikt til å søke å avverge at en kjønnslemlestelse skjer. Avvergelsesplikten gjelder uten hensyn til
taushetsplikten. Det er straffbart å unnlate å søke å avverge inngrepet ved anmeldelse eller på annen måte. Strafferammen er bøter
eller fengsel i inntil ett år. Når det gjelder anmeldelse av allerede utført kjønnslemlestelse, kan helsepersonell bare anmelde eller gi
opplysninger til politiet etter samtykke.

Definisjon2,3

Kvinnelig kjønnslemlestelse (omskjæring) er en fellesbetegnelse på alle typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt
eller delvis, eller påføres annen varig skade og som foretas av andre enn rent medisinske årsaker.

Type I: Delvis eller fullstendig fjerning av klitoris og/eller forhuden (prepuce).
Type II: Delvis eller fullstendig fjerning av klitoris og labiae minora med eller uten eksisjon av labiae majora.
Type III: Delvis eller fullstendig fjerning av ytre genitalia og forsnevring av vaginalåpningen (til ca. 1 cm i diameter) med gjensying av labiae minora
og/eller labiae majora slik at vaginalåpningen dekkes av et infibulerende seil (infibulasjon).
Type IV: Alle andre former, inklusive prikking og stikking i klitoris, strekking av klitoris og/eller labiae, kauterisering av klitoris og omkringliggende vev,
og innføring av etsende stoffer i vagina for å minske lumen.

Differensialdiagnoser
Genitale utviklingsavvik.
Labia adhesjon (sammenvokste labia minor (ikke uvanlig hos jentebarn)).

Forekomst
Globalt
Det anslås at opp til 140 millioner kvinner er omskåret4. Skikken praktiseres blant alle trossamfunn og er ikke fundert i religion, men i
tradisjon. Praktiseres først og fremst i 27 land i Afrika med tyngdepunktet på Afrikas horn (Egypt, Eritrea, Etiopia, Somalia og Sudan),
men også i mindre omfang i enkelte land i Asia og Midt Østen5. På verdensbasis utgjør type III ca. 10 %6.

Nasjonalt
Det bor anslagsvis 10.000 omskårede kvinner i Norge. 98-100 % av somaliske kvinner er omskåret, omtrent 80 % med type III6. Det
er ikke rapportert at omskjæring har foregått i Norge, men det er mulig at det i enkelte tilfeller har vært utført på feriereise til
hjemlandet.

Risikofaktorer
Kvinnens opprinnelsesland.
Søstre er omskåret.
Feriereiser til hjemlandet.

Konsekvenser og komplikasjoner etter omskjæring
Akutte komplikasjoner
Ikke dokumentert tilfeller i Norge. Inkluderer sterke smerter, lokal infeksjon og abscess dannelse, sepsis, tetanus, blødning,
urinretensjon og død.

Komplikasjoner på lang sikt7-9

Risikoen for kroniske plager øker jo mer omfattende det primære inngrepet har vært. Dermed er gynekologiske komplikasjoner
hyppigere ved type III enn ved type I omskjæring (II). Omtrent 80 % med type III omskjæring har kroniske plager (III).

De vanligste plagene ved type III omskjæring:

Smertefulle menstruasjoner (III)
Retensjon av blod i skjeden(III)
Langvarig og smertefull vannlating (III)
Residiverende urinveisinfeksjoner(III)
Urinlekkasje (III)
Urinretensjon
Manglende orgasme (III)
Vanskelig/umulig samleie over mer enn 3 mnd (III)
Barnløshet (III)
Arrdannelser i vulva av varierende grad (III)



Cyster eller infeksjoner (III)
Kroniske smerter
Bekkeninfeksjoner
HIV og hepatitt
Post traumatisk stress disorder
Komplikasjoner i forbindelse med fødsel.

Komplikasjoner i forbindelse med fødsel
Det er først og fremst infibulasjon (type III), som har betydning for fødsel. Imidlertid har studier i afrikanske land funnet økt risiko for
fødselskomplikasjoner også ved mindre omfattende omskjæring10(IV);11(III);12(III). Kvinner med type III omskjæring har økt risiko for
rifter og fisteldannelser som kan omfatte urethra eller rectum, postpartum blødning og langvarig fødsel11(III). Selv om kausalitet ikke er
påvist er det videre funnet en sammenheng mellom perinatale/maternelle dødsfall og infibulasjon12(III);13(II);14(IV). Generelle
helseforhold og suboptimal omsorg kan spille en rolle her. Infibulasjon hindrer også fosterovervåking, vanskeliggjør kateterisering
under fødsel og kan forårsake unødvendige keisersnitt12(III];15(III). God fødselshjelp reduserer risikoen for komplikasjoner. Selv om
kvinnen er deinfibulert før fødsel er hun en risikopasient i forhold til protrahert forløp og perinealskade på grunn av mulig fibrøst arrvev.

Behandling2(IV)
Henvisning til sykehus/senter med spesiell kompetanse innenfor området foreslås. Gynekologisk undersøkelse krever spesiell
varsomhet. Vaginal undersøkelse bør kun gjøres på indikasjon. Det er oftest tilstrekkelig med bare inspeksjon. Fortell kvinnen hva du
gjør. Bruk tolk ved behov. Bruk ord som kvinnen forstår og ikke stigmatiser. Speil eller fotokolposkop med ekstra skjerm er nyttige
hjelpemidler når anatomien skal forklares. Mange er ukjent med naturlig anatomi i vulva og forandringer etter omskjæringen (IV). Bruk
gjerne bilder, skisser eller tegninger når du forklarer. Informer om mulig sammenheng mellom aktuelle plager og omskjæringen.
Henvisning til psykoterapeutisk behandling kan også vurderes.

Medisinsk indikasjon for åpnende kirurgisk behandling

Sårdannelser under infibulasjonsseilet
Urinretensjon/ forlenget vannlatingstid/ residiverende UVI
Retinert menstruasjon
Vanskelig/umulig samleie
Retensjonscyster i vulva/ klitorisområdet

Fødsel16

Forebygging av infertilitet
Smerter

Åpnende kirurgisk behandling (deinfibulering)
Kvinner bør anbefales et åpnende inngrep utført helst før et svangerskap inntrer17 (IV). Alle kvinner med type III-omskjæring anbefales
åpning før fødsel. Det optimale tidspunktet er i andre trimester, men åpning kan utføres senere i svangerskapet. Åpning anbefales ikke
utført i 1. trimester på grunn av generelt økt abortrisiko. Ved deinfibulering med påfølgende spontan abort kan kvinnen tro at det er en
årsakssammenheng. Før eventuell deinfibulering bør det avklares om man kun skal åpne infibulasjonen frem til og med urethraostiet
eller om det skal gjøres en ”total reversal” med åpning i klitorisområdet dersom dette viser seg mulig. Ved inngrep i svangerskapet,
vurder å vente med åpning fortil da dette kan trenge noe lenger tid på å tilhele.
Åpning kan gjøres poliklinisk eller som dagkirurgi i lokal, spinal eller generell anestesi. Oftest er lokalanestesi nok, men utilstrekkelig
smertelindring kan gi økt risiko for traumatisk "flashback".
Få kvinnene til å se selv før inngrepet og så etterpå for å se hva som er gjort og hvordan det ser ut. Eventuelt at hun instrueres i å
gjøre dette selv hjemme.

Teknikk for åpnende inngrep (deinfibulasjon)18,19

Injiser lokalanestesien rikelig og godt fordelt (kan være umulig og unødvendig hvis hudbroen er flortynn). Vurder lokalanestesi også når inngrepet
utføres i spinalbedøvelse eller narkose.
Legg et snitt fremover i midtlinjen til uretra er blottlagt med skalpell eller saks. Ha gjerne en spatula, Hegar stift eller fingrene under hudbroen for å
unngå skade på uretra.
Dersom kvinnen ikke er gravid anbefales det å forsøke å åpne i klitorisområdet også. I ca.

50 % av tilfellene er klitoris delvis eller helt intakt under sammenvokst klitorisforhud20,21.
Sårkantene sys på hver side med avbrutt eller kontinuerlig resorberbar sutur 3/0 eller 4/0. Avbrutte suturer kan være en fordel i klitorisområdet.
Se figur 1-4 i referanse.

Oppfølging/pasientinformasjon

Smertelindring NSAIDs i kombinasjon med paracetamol i 2 - 3 dager etter åpning. Kan også brukes etter fødsel eller relativt tidlig i svangerskapet.
Paracetamol med eller uten kodein i svangerskapet etter uke 28. Lidokain gel/krem kan smøres på flere ganger daglig.
Unngåinfeksjon Det anbefales å skylle med lunkent vann ved toalettbesøk både som smertelindring og for å holde området rent. Eventuelt sittebad



med medisinsk grønnsåpe eller Lactacyd såpe, 5 minutter daglig i en uke for å forebygge infeksjon.
Samliv Det anbefales å avstå fra samleie i fire til seks uker etter åpning.
Vannlating Forbered kvinnen på at vannlatingen kan føles veldig rask og kraftig etter inngrepet.
Kontroll Rutinemessig kontroll er ikke nødvendig, men kvinnen bør ha lett tilgang til behandlingssted ved behov.
Attest Tilby en attest til potensiell ektefelle som beskriver at det var medisinsk nødvendig å åpne kvinnen.
Virgo I mange kulturer er det viktig at hymen er inntakt. Dersom det ikke er tilfellet etter deinfibulreing informer kvinnen/paret/foresatte om hvorfor
denne er blitt sprengt som følge av retrograd vannlatning og/eller retinert menstruasjonsblod.

Åpnende inngrep bedrer drenasje av blod og urin, men kvinnene kan ikke få tilbake det som er fjernet. For infibulerte er et åpnende
inngrep ikke bare et lite snitt, men en stor og vanskelig avgjørelse (IV). Selv kvinner som trodde de var godt mentalt forberedt, kan få
sterke reaksjoner etter inngrepet.

Alle kvinner som er omskåret bør snakkes med om holdning til omskjæring av egne døtre og få informasjon om norsk lov, dette gjelder
også de som ikke har hatt behov for åpning.
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Polycystisk ovariesyndrom

Eszter Vanky
Per Olav Dale
Anne Kristine Juul Engebretsen

Anbefalinger
Det pågår en nordisk og internasjonal satsning på å koordinere anbefalinger og retningslinjer om PCOS. Veilederen kommer derfor å
oppdateres igjen innen kort tid.

At man bruker de modifiserte Rotterdamkriteriene for diagnostisering av PCOS
Man bør være forsiktig med å sette PCOS diagnose på kvinner < 19 år
Vektkontroll/vektreduksjon og fysiskaktivitet er førstelinjebehandling
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Kvinner med < 4 menstruasjoner/år bør ha gestagen eller p-piller behandling for å oppnå bortfallsblødning
Oppmerksomhet for økt forekomst av svangerskapsdiabetes og type II diabetes.
Kvinner med PCOS bør screenes for svangerskapsdiabetes og type II diabetes

Litteratursøk
PubMed
Cochrane Database
Danske Sundhetsstyrelsens National klinisk retningslinje for PCOS
Evidence-based guideline for assessment and management of PCOS -Australia

Definisjon
PCO: Polycystiske ovarier; morfologi ved vaginal ultralyd

≥ 25 follikler per ovarium, mellom 2-9 mm i diameter i største snitt, eller økt ovarial volum (>10 cm3)1. (Gjelder ved vaginal ultralydundersøkelse og bruk
av nyere type av apparat – transduser frekvens ≥ 8 MHz.)

PCOS: Polycystisk ovariesyndrom; minst to av tre kriterier skal være oppfylt (Rotterdam 2004 kriteriene)2

Polycystisk ovarium (tilstrekkelig at et av ovariene fyller PCO-kriteriet)
Oligoamenoré (oligo-anovulasjon), < 10 menstruasjoner/år eller sykluser > 35 dager
Hyperandrogenisme; biokjemisk eller klinisk (hirsutisme eller vedvarende akne)

Forekomst
Avhengig av definisjon, populasjon og tidsrom for undersøkelsen.
I fertil alder;

PCOS 12-15 % (IIa)3,4

Generelt om PCOS, epidemiologi, etiologi
Forekommer i alle folkegrupper men vanligere hos indiere, pakistanere, noen indianerstammer, aboriginer og polynesiere.
Etiologien ikke helt kjent, arv og miljø spiller inn. Ukjent genetisk grunnlag. Opphopning i visse familier.
Lite fysisk aktivitet, overvekt og fedme: ”trigger” PCOS.
Vektoppgang forverrer symptomer og uttrykk av PCOS.

Insulinresistens: PCOS kvinner er mere insulinresistente enn alders og BMI matchede kontroller.5,6

Insulin øker androgenproduksjonen i theca cellene særlig under samtidig stimulering med LH.5,7

Samvariasjon mellom type II diabetes og PCOS.8

Risikofaktorer
Positiv familieanamnese
Overvekt
Inaktivitet

Diagnostikk
Baseres på Rotterdamkriteriene for PCOS

Anamnese
Klinisk undersøkelse
Blodprøver - hormoner
Ultralydundersøkelse av ovariene
Man bør være forsiktig med å sette PCOS diagnose på kvinner < 19 år. Oligo-anovulasjon, PCO og forbigående hyperandrogenisme forekommer

fysiologisk og er vanlig i tenårene9. Veiledning, råd og behandling mot symptomene kan gis uavhengig av diagnose. National klinisk retningslinje
om polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Klinisk undersøkelse

Habitus – overvekt, sentralisert fedme = androgen fettfordeling, såkalt eplefasong (også hos normalvektige)
Hirsutisme – skjegg, bart
Hår – manlig håravfall, viker, tynt hår
Hud – akne, uren hud, acanthosis nigricans
Blodtrykk
Vekt, høyde, BMI, midje/hofte-ratio, vaginal ultralyd

Hormonprøver (grenser varierer mellom laboratorier)

Testosteron, SHBG, DHEAS, androstenedion

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/national-klinisk-retningslinje-om-polycystisk-ovariesyndrom-pcos


Hvis testosteron > 2 ganger øvre normalverdi (5-6 mmol/L), eller symptomene på hyperandrogenisme er raskt innsettende, - androgenproduserende
ovarial / binyrebarkstumor bør utredes
Prolaktin (forhøyede verdier skal utredes for å utelukke hyperprolaktinemi/prolaktinom)
TSH, utelukke hypotyreose
17 OH-progesteron. Tas helst i follikulær fase for å utelukke 21-hydroksylase svikt. >10 nmol/l henvises til endokrinolog. Tas sammen med progesteron
for å utelukke at prøven er tatt i lutealfase.
LH og FSH har ikke diagnostisk verdi for PCOS, men tas i forbindelse med evt. infertilitetsutredning
S-AMH

Andre prøver
Kvinner med PCOS har økt forekomst av insulinresistens, type 2 diabetes og metabolsksyndrom. Det er anbefalt å foreta screening
for type 2 diabetes.
National klinisk retningslinje om polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
Evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome (pdf)

HbA1c eller OGTT annethvert år
Total kolesterol, triglyserider, HDL

Differensialdiagnoser
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  - fysisk aktivitet

Mål for vektreduksjon: minimum BMI < 32,5 kg/m2, helst < 28,0 kg/m2

Ved 5-10 % tap, graviditet hos ca. 20 % (IIa)
Det anbefales 2,5 times fysisk aktivitet/uke, utav 1, 5 time moderat til høy intensitets aerobic trening (Link 2)
Fysisk aktivitet har i forskjellige studier vist positiv effekt på fastende insulin og blod glukose nivåer, triglyserider og blodtrykk hos PCOS kvinner
Evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome (pdf)
Livsstilsintervensjon har dokumentert effekt på vekt, midjemål, hirsutisme, hyperandrogenisme og insulinresistens8

Metformin

Metformin, et ikke avsluttet ”kapittel”
Regulerer menstruasjonssyklus og muligens androgener

Metformin 850 mg x 2 (evt. 3) øker ovulasjonsraten og sjansen for graviditet10

Klomifen er mer effektiv enn metformin for å oppnå graviditet hos kraftig overvektige9,11

Metformbehandling før og under IVF/ICSI har resultert i flere levendefødte barn12,13

Metformin ser ikke ut til å redusere spontanabort frekvens

Metformin passerer placenta14

Foreløpig anbefaling er at metformin bør seponeres ved konstatert graviditet

Klomifenbehandling

Dersom normal sædprøve og ikke tidligere PID, behandles først med klomifen (Ia, Ia)
50-150 mg/dag fra 5. - 9. dag med ovulasjonskontroll (progesteron)
Vanligvis gis klomifen annenhver måned slik at ovulasjon og optimalt koitustidspunkt kan bestemmes ut fra temperaturkurven
Det bør gis minst fire og maks seks kurer. Hvis 150 mg klomifen/dag ikke gir ovulasjon, gå videre til neste alternativ
Klomifen kan kombineres med ovulasjonsinduksjon; hCG (5000 IU s.c.)

Elektrokauterisering

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

IVF-behandling

IVF-behandling, kfr. spesiallitteratur

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/national-klinisk-retningslinje-om-polycystisk-ovariesyndrom-pcos
https://jeanhailes.org.au/contents/documents/Resources/Tools/PCOS_evidence-based_guideline_for_assessment_and_management_pcos.pdf
https://jeanhailes.org.au/contents/documents/Resources/Tools/PCOS_evidence-based_guideline_for_assessment_and_management_pcos.pdf


Behandling - Ikke barneønske
Hirsutisme
Veilederkapittel Hirsutisme og androgenisering

Akne

Kombinerte, lavdoserte P-piller kan ha god effekt.

Menstruasjonsuregelmessigheter

Kombinerte, lavdoserte P-piller.
Hvis kvinnen ikke ønsker eller kan bruke p-piller, og har < fire menstruasjoner per år bør hun få gestagenkur for å indusere avstøtning av endometrium.

Medroksyprogesteron (Provera®) 10 mg x 1 i 10 dager

Noretisteron (Primolut®) 5 mg x 3 i 10 dager

P-piller vil mest effektivt regulere blødningsmønster

Antidiabetikum metformin (Metformin®) er også vist å ha effekt på blødningsmønster metformin (Metformin®) 850 mg x 2-310

Oppfølging
PCOS-pasienter oppfordres til å oppnå normalvekt
”Jo-jo” slanking bør unngås
Sørge for regelmessige avbruddsblødninger
Det er god dokumentasjon på at både pre- og postmenopausale kvinner, med PCOS (spesielt de overvektige), skal «screenes» for type 2 diabetes
hver til annen hvert år.
National klinisk retningslinje om polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
Evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome (pdf)

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

Ikke økt forekomst av tidlige spontanaborter grunnet PCOS per se, men økt risiko grunnet overvekt13,15

Økt forekomst av svangerskapskomplikasjoner som hypertoni/ preeklampsi og preterm fødsel selv når det er justert for alder, BMI og

infertilitetsfaktorer.16,17

En av 4-5 kvinner med PCOS utvikler svangerskapsdiabetes.18

Forløp
Forventet levealder er som gjennomsnittet (IIa)
Fertilitetsutsikter er gode, men graviditetsrate selv etter behandling noe under normalbefolkningen
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Postmenopausal blødning
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Anbefalinger
Kvinner med postmenopausal blødning anbefales utredet med gynekologisk undersøkelse, transvaginal ultralydundersøkelse, cervixcytologi og
endometriebiopsi.
Hovedmålet med utredningen ved postmenopausal blødning er å utelukke malign årsak til blødningene (5-10 % av kvinner med postmenopausal
blødning har endometriecancer).
Hormonell substitusjonsbehandling kan forårsake postmenopausal blødning. Blødning som oppstår de første 3 månedene etter oppstart med
hormonell substitusjonsbehandling kan observeres før eventuell utredning.

Søkestrategi
PubMed
Medline
The Cochrane Library (inkludert the Cochrane Database of Systematic Reviews)
Up to Date
Guidelines hos Royal College of Obstetrics and Gynaecology
The American Congress of Obstetricians and Gynecologists

Definisjon
Blødning fra genitalia hos postmenopausale kvinner (> 1 år etter siste menstruasjon).

Forekomst
Blødning forekommer hos omlag 10 % i en skandinavisk populasjon av postmenopausale kvinner (II)1. Forekomsten er høyest den
første tiden etter menopause.

Etiologi/patogenese
De vanligste årsakene til postmenopausal blødning2 er:

Atrofiske slimhinner (59 %)
Endometriehyperplasi (10 %)
Endometriepolypp (9 %)
Cancer corporis uteri (5-10 %).
Blødning relatert til bruk av hormonell substitusjonsbehandling

Sjeldne årsaker til postmenopausale blødninger:

Myomer
Adenomyose (oftest under hormonell substitusjonsbehandling)
Cervixpolypp
Cervixcancer
Vaginalcancer
Tube- og ovarialcancer

Risikofaktorer
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Overvekt (øker risiko for endometriehyperplasi og endometriecancer).
Hormonell substitusjonsbehandling.
Peroral østriolbehandling.

Utredning
Kvinner med postmenopausal blødning anbefales undersøkt innen 4 uker på grunn av høy risiko for endometriecancer (5-10 %) (II).

Primær utredning
Primær utredning av en kvinne med postmenopausal blødning bør inkludere anamnese, klinisk undersøkelse, transvaginal
ultralydundersøkelse med evaluering av endometrietykkelse, cervixcytologi og endometriebiopsi (II)3.

Sekundær utredning
Ved gjentatte blødninger med normale funn ved primærutredning anbefales det at følgende videre utredning vurderes (II):

Gjentatt vaginal ultralyd eventuelt kombinert med installasjon av saltvann i livmorhulen (væskesonografi).
Gjentatt endometriebiopsi.
Diagnostisk hysteroskopi med biopsitagning.
Fraksjonert abrasio.

Risikoen for endometriecancer er lav ved endometrietykkelse < 4 mm4,7. Ved ikke-representative/usikre funn på endometriebiopsi kan
årsaken til blødning være atrofisk endometrieslimhinne, men cancer bør utelukkes.

Differensialdiagnoser
Blødning fra urinveier eller tarm.

Behandling
Lokal østriolbehandling ved vaginal slimhinneatrofi (II)8. Justering eller seponering av hormonbehandlingen ved blødning relatert til
hormonell substitusjonsbehandling. Behandling for øvrig avhenger av funn under utredningen. For anbefalinger av behandling ved
endometriehyperplasi og endometriepolypp, se egne kapitler i veilederen. For behandling av maligne tilstander, se Veileder i
gynekologisk onkologi.

Komplikasjoner
Avhenger av årsaken til den postmenopausale blødningen.
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Pre- og postoperative rutiner
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Anbefalinger
Det bør gis grundig skriftlig og muntlig informasjon før inngrepet
Elektive inngrep i ASA-gruppe 3 – 4 skal ha medisinsk og/eller anestesiologisk vurdering preoperativt
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Dehydrerte og skrøpelige pasienter bør måle elektrolytter før inngrepet
Pasienter med økt risiko for kvalme bør ha kvalmeprofylakse
Antibiotikaprofylakse anbefales ved vaginal og abdominal hysterektomi
Pasienter med økt risiko for venetrombose trenger tromboseprofylakse ved kirurgi
Blærekateter bør fjernes raskt etter operasjonen for å hindre urinveisinfeksjon og fremme aktivitet
Det anbefales å la pasientene spise normalt fra operasjonsdagen
Før hjemreise bør pasienten få god informasjon om inngrepet, smertelindring, aktivitet og forventet postoperativt forløp
Fysiske restriksjoner etter gynekologisk kirurgi er ikke veldokumentert
Sykmelding avhenger av inngrep og type arbeid, vi foreslår inntil 4 uker

Søkestrategi
Pyramidesøk
Up to Date
ERAS Society Guidelines
Danske guidelines
RCOG guidelines
NICE guidelines
Usystematisk søk i Pubmed

Preoperativt
Informasjon til pasienten
God preoperativ informasjon og forberedelse reduserer stress og gir et bedret postoperativt forløp. Når en bestemmer seg for
operasjon, bør pasienten få skriftlig og muntlig informasjon om inngrepet, om preoperativ faste, postoperativ smertelindring,
mobilisering og forventet sykmelding (Anbefalt)1.

ASA-klassifikasjon
(American Society of Anesthesiologists) er en 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, 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.
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 kirurgi

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 vurdering preoperativt

Innkomstjournal
Innkomstjournalen er et viktig informasjonsdokument og skal inneholde opplysninger om avtalt og planlagt inngrep, indikasjon for
inngrepet, tidligere relevante sykdommer, arvelige sykdommer, gynekologisk sykehistorie, tidligere operative inngrep, faste
medikamenter, allergi, informasjon om røyking, rusmidler, tidligere anestesikomplikasjoner, BMI, status presens, blodtrykk,
undersøkelse av hjertet og lunger med stetoskop, gynekologisk undersøkelse, informasjon om hva pasienten er informert om og om
hvilke preoperative undersøkelser som er planlagt eller utført.

Ernæring og faste
Pasientens ernæringsstatus bør vurderes fordi underernæring gir økt risiko for postoperative komplikasjoner. Faste innebærer at
pasienten ikke spiser fast føde de siste 6 timene før operasjonen. Klare væsker er tillatt inntil 2 timer før operasjonen.
Karbohydrattilførsel kvelden før og morgenen før operasjonen reduserer postoperativ insulinresistens og gir et bedret postoperativt
forløp (Svak anbefaling)3. Tarmtømming er ikke nødvendig, men miniklyster kvelden før operasjonen reduserer behov for avføring
operasjonsdagen.

Laboratorieprøver

Ved mindre inngrep uten blødningsrisiko og friske pasienter, er det ikke nødvendig å ta preoperative blodprøver

Større inngrep med risiko for blødning: Hb, Blodtyping, screening for blodtypeantistoff (Anbefalt)4

Kreatinin: Ved nyresykdom, bruk av nefrotoksiske medikamenter, pasienter over 50 år (Anbefalt)4

Elektrolytter: Dehydrerte, bruk av anti hypertensiva, eldre og skrøpelige pasienter (Anbefalt)4

På indikasjon: Hepatitt- og evt. HIV-test
Diabetikere: Blodsukker operasjonsdagen
INR operasjonsdagen hos pasienter som benytter warfarin

Andre undersøkelser



Urinstix på indikasjon (Anbefales)6

Graviditetstest hvis graviditet medfører utsettelse av kirurgi (Anbefales)5

EKG på indikasjon (Kardiovaskulær sykdom, arytmi) (Anbefales)5

Rtg thorax på indikasjon (Hjertesykdom, lungesykdom, funn ved klinisk undersøkelse) (Anbefales)7

Pasientens faste medikamenter før kirurgi
Link: Veilederkapittel tromboseprofylakse

ASA (Albyl E®): Vi foreslår å kontinuere ASA framfor å seponere ved mindre kirurgi (II). Vi foreslår seponering 5-7 dager før kirurgi hvis stor
blødningsrisiko (II).

Klopidogrel (Plavix®) og prasugrel (Efient®): Seponeres 5-7 dager før kirurgi (II-III). Ved akutt kirurgi evt desmopressin og/eller trombocytter.

Dipyridamol (Persantin®): Seponering ikke nødvendig (II-III).

Tikagrelor (Brilique®): Seponeres 5 dager før
Stentopererte : Vi anbefaler å utsette kirurgi i minst 6 uker for metallstent opererte (I). Vi anbefaler å utsette kirurgi i minst 6 mnd etter innsatt
medikamentavgivende stent (I). Hvis kirurgi må foretas før anbefalt ventetid foreslår vi å kontinuere dobbel platehemning framfor å seponere før kirurgi
NSAIDS : Hvis stor blødningsrisiko vurder COX2-hemmer

Warfarin8,9: Vi anbefaler å seponere warfarin 5 dager før kirurgisk inngrep (I).
Rask oppstart (operasjonskvelden, evt 12-24 timer etter avsluttet inngrep) (II).
Oppstartdose: dobbel dose av vedlikeholdsdose første kveld deretter habituell dose.
Ved høy tromboserisiko foreslås overgangsbruk med LMVH (bridging) (II)

DOAK - dabigatran, rivaroksaban og apixaban8: Praktiske råd fra SLV og Helsedirektoratet, ingen internasjonale evidensbaserte anbefalinger
foreløpig.
Statens legemiddelverk;

Informasjon om warfarin og de perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban (Helsedirektoratet.)
ACE-hemmere: Det er ikke godt dokumentert hvorvidt ACE-hemmere skal seponeres før kirurgi eller ikke. Effekten av disse medikamentene
henger lenge i, så det er vanlig å ikke gi det på operasjonsdagen.
Antidiabetika inkludert insulin: Hovedhensynet er å unngå hypoglykemi perioperativt. Diabetikere bør ikke ta antidiabetika eller karbohydrater etter

midnatt før operasjonen (Anbefales)10 Fastende blod glucose verdier blir bestemmende for om tiltak settes inn.
HRT og prevensjon som inneholder østrogen: Det er ikke nødvendig å seponere østrogenholdig antikonsepsjon før kirurgi, men heller gi
tromboseprofylakse.

Kvalmeprofylakse
God kvalmeprofylakse er avgjørende for et godt postoperativt forløp med rask tilbakeføring til normal tarmmotorikk, ernæring og
aktivitet. Pasienter med økt risiko for postoperativ kvalme bør få kvalmeprofylakse (Anbefales)11,12. De kjennetegnes av: Kvinnelig
kjønn, ikke-røykere, tidligere postoperativ kvalme, bilsyke.

Forslag:
Metoklopramid (Afipran®)10-15 mg i.v. (0,15-0,2 mg/kg i.v.) Anbefales benyttet i kun 4-5 dager.
Ondansetron (Zofran®) 4 mg i.v., evt. 8 mg p.o, 1 time før anestesi, (særlig ved tidligere postoperativ kvalme eller andre
tilleggsfaktorer)
Kortikosteroider f eks 8 evnt. 16 mg dexametason i.v. før operasjonen, virker også analgetisk.
Meclozin (Postafen®) 25 mg per oralt før operasjonen

Smerteprofylakse
Før operasjonen gis premedikasjon med for eksempel 2 g paracetamol kombinert med NSAIDS eller tramadol per os. Ved store
inngrep (for eksempel laparatomier) er det en fordel med ryggbedøvelse I tillegg til generell anestesi13. Pasienten kan ha god nytte av
epiduralanestesi, som kan ligge inne det første 1-2 døgn etter operasjonen som samtidig tillater mobilisering14. Mofinspinal er et
alternativ som virker ca. 12 timer postoperativt.

Antibiotikaprofylakse
Det anbefales antibiotikaprofylakse ved vaginal- og abdominal hysterektomi15.
Standard: Engangsdose Cefuroxim iv 1,5 g + Metronidazol iv 1,5 g 0-30 minutter før incisjon. Cefuroxim gjentas hvert 90. minutt. Ved
penicillin straksallergi: Klindamycin iv 600 mg, gjentas evt. etter 5 timer.

Postoperativt
Tromboseprofylakse link veilederkapittel tromboseprofylakse

Blærekateter, abdominaldren, iv drypp
Innlagte dren og kateter forsinker mobilisering. Dersom pasienten har hatt blærekateter, bør det fjernes raskt etter operasjonen for å
hindre urinveisinfeksjon og fremme aktivitet (Anbefales)18. Ved spinalbedøvelse bør kateteret ligge inne til bedøvelsen er gått ut for å
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hindre urinretensjon (Anbefales). Abdominaldren reduserer ikke risiko for postoperative komplikasjoner19. IV drypp bør fjernes så snart
pasienten kan drikke selv (Anbefales)20. Unngå overvæsking, som gir risiko for postoperativ kvalme (Svak anbefaling)20

Smertebehandling
For å sikre mobilisering må pasienten være godt smertelindret. Analgetika bør tas til faste tider for å unngå smertetopper som kan
være vanskelige å kupere. Vi foreslår et fast regime med paracetamol 1g x 4 kombinert med NSAID, f eks diclofenac (Voltaren®,
Diclofenac®) 50 mg x 3. Ved intoleranse for NSAIDs foreslås paracetamol i kombinasjon med tramadol (Nobligan®, Tramadol®) 50
mg x 4. Langtidsvirkende opiater som oxykodon (®Oxycontin) kan benyttes, men effekt må avveies mot bivirkninger som kvalme og
somnolens. Dexametason 16 mg evnt 32 mg i.v. kan benyttes som smertestillende. Steroider og NSAIDS skal ikke benyttes
ved anleggelse av tarmanastomoser.

Kvalmebehandling
I tillegg til den preoperative kvalmeprofylaksen, gis for eksempel metoklopramid (Afipran®) 10 mg po/im/iv ved behov ved kvalme etter
operasjonen. Metoklopramid anbefales benyttet i kun 4-5 dager. Alternativ: Ondansetron (Ondansetron®, Zofran®) 4-8 mg po/im/iv.

Mobilisering
Tidlig tilbakeføring til normal aktivitet er viktig for å hindre venøs trombose, tap av muskelmasse og god vevsoksygenering
(Anbefaling)21. Aktivitet fremmer tilheling22-26. Pasientene bør oppfordres til å være oppe allerede fra operasjonsdagen.

Ernæring
Tidlig ernæring bedrer det postoperative forløpet med økt energitilførsel og stimulering av gastrointestinalsystemet. Det anbefales å la
pasientene spise normalt fra operasjonsdagen27.

Komplikasjoner
Observer pasienten nøye med tanke på postoperative komplikasjoner og informer om symptomer på komplikasjoner ved hjemreise.
Pasienten skal ha et telefonnummer hun kan ringe ved spørsmål og det skal være lav terskel for retur til sykehuset for å utelukke
komplikasjoner.
Uvanlig sterke smerter kan være symptom på urinveisskade eller tarmskade. Ileussymptomer kan være tegn på tarmskade. Feber og
smerter er symptom på infeksjoner. Diatermiskader kan oppdages lenge (uker) etter inngrepet på grunn av sen symptomdebut.

Informasjon ved utreise
Informasjon om hvilket inngrep som er utført, forventet postoperativt forløp, avtale om kontakt ved komplikasjoner som oppstår
hjemme.
Pasienten bør anbefales å ta smertestillende til faste tider den første tiden etter operasjonen for å få en kontinuerlig analgesi og unngå
smertetopper.
Nytte av postoperative restriksjoner er dårlig dokumentert. Det er sannsynlig at tidlig mobilisering gir raskere tilbakeføring til
preoperativ status og ikke økt risiko for residiv ved vaginalprolaps.
Sykmelding: 0-4 uker avhengig av inngrep og arbeid.
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Premenstruell tensjon (PMS)

Kari Anne Trosterud
Randi Aarøy Lundgren
Unni Larsen

Anbefalinger
Anbefales
SSRI (selektiv serotonin-reopptakshemmere) er best dokumentert, god effekt også på somatiske symptomer; det er effekt når det er
gitt syklisk med oppstart 10 dager før forventet mens, men også effekt ved kontinuerlig regime. For eksempel fluoksetin (Fluoxetin®)10
mg1,3,6,7,8,9.

Foreslår

P-piller, eller langsyklus regime med p-piller2,5,7.

Små studier viser effekt av hormonspiral4,5

GnRh -agonister, god effekt (<75 %) kan ikke brukes alene over tid(I). «Add-back»med østrogen i lave doser og syklisk gestagen opphever delvis

effekten5,7

Lavdose GnRh-agonist, 100µg intranasalt daglig har effekt bortsett fra mastalgi 5,7

Spironolakton (Aldactone®, Spirix®) 100 mg fra 14. dag i menstruasjonssyklus og fram til menstruasjon har god effekt på oppblåsthet og mastalgi,

også de affektive plagene1,5,7

Magnesium har effekt på væskeretensjon5,7

Vitamin B6 (Pyridoksin) har mulig effekt i metanalyser. Effekt ikke doseavhengig, tilstrekkelig med 50-100 mg daglig. (Større doser kan gi alvorlig

bivirkninger over tid)5,7

Vitamin E mulig effekt5,7

http://helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/profylakse-ved-kirurgi/gGynekologi-og-obstetrikk/Sider/default.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/pubmed/?term=Alessandri F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16752265
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/pubmed/?term=Mistrangelo E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16752265
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/pubmed/?term=Lijoi D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16752265
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/pubmed/?term=Ferrero S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16752265
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/pubmed/?term=Ragni N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16752265
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/pubmed/16752265
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15570212?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mouritsen L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17235661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hulbaek M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17235661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brostr%C3%B8m S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17235661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17235661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitney JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15388905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parkman S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15388905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15388905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19770648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ottesen M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11942904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%B8rensen M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11942904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rasmussen Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11942904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smidt-Jensen S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11942904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kehlet H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11942904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ottesen B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11942904
mailto:atroster@online.no


Foreslår ikke

Diuretika har ingen dokumentert effekt

Progesteron eller progesteronkrem, har ingen dokumentert effekt4

Nattlysolje (engelsk Primerose oil), inkonsistente resultater. Metanalyser har ikke dokumentert effekt bortsett fra syklisk mastalgi5

Østrogentilskudd 100 µg plaster to ganger ukentlig og syklisk gestagentilskudd fra 17.-26.dag (I). (Bivirkninger av gestagentilskuddet, relativt kostbart)5

Ekstirpasjon av uterus og begge adnex + HRT inklusive testosteron. Det presiseres at det på forhånd bør prøve GnRH -agonist med add-back5

Plaster og hormonspiral i kombinasjon, ikke dokumentert. Sekvensplaster kan forventes å gi tilsvarende effekt, dokumentasjon mangler

Søkestrategi
Pyramidesøk
Up To Date
Medline
Greentop
The Cochrane Library
BMJ Best Practice.

Definisjon1,3,5,6,7,8,9

Symptomene er ikke definert, men typiske symptomer forefinnes
Individuelt hvor mange symptomer den enkelte har
Fysiske og psykologiske symptomer er viktig
Symptomene opptrer i lutealfasen
Symptomene forsvinner i løpet av menstruasjon
Det må være en symptomfri uke mellom menstruasjon og ovulasjon
Symptomene må kartlegges over flere sykler
Symptomene er ikke en forverrelse av en underliggende psykologisk, fysisk eller annen kronisk tilstand
Symptomene fører til betydelig nedsatt funksjonsevne
Typiske symptomer:

Affektive, irritabilitet, angst, depresjon, humørsvingninger, nedsatt kontroll, problemer i sosiale relasjoner, følelse av tap av kontroll, tretthet.
Kognitive, nedsatt konsentrasjonsevne.
Somatiske, oppblåsthet, mastalgi, generelle smerter, vektøkning, øket appetitt

Mindre fysiske og emosjonelle forandringer premenstruelt oppleves av 80-95 % av normale kvinner, men kvalifiserer ikke for diagnosen3,5,7,9,10

Forekomst
Vanligst fra 30-40 års alder.

Hos 5-8 % signifikant forverring av livskvaliteten5

Etiologi
Ukjent, sannsynlig avvikende respons på normal ovarialfunksjon, trigget av fluktuasjon av kjønnshormoner, og forsvinner i menopause. Det er ikke

hormonell ubalanse2

Det er vist at kjønnshormoner påvirker serotonintransmisjon i hjernen i dyreforsøk
En annen neurotranismitter som er blitt koblet til PMS er den inhibitoriske aminosyre GABA

Diagnostikk
Symptomene opptrer opptil 2 uker før menstruasjon i de fleste menstruasjonssykler
Forsvinner kort tid etter menstruasjon 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 midt follikulærfasen er dokumentert ved gjentatte
observasjoner av en lege og/eller daglig monitorering utført av pasienten

Symptomene er ikke forverring av andre mentale, fysiske eller kroniske tilstander. PMS kan opptre samtidig3,5,7

Risikofaktorer
Symptomene blir feiltolket med andre tilstander

Behandling
Se anbefalinger

Oppfølging
Kontroll av behandling etter minimum 3 måneder
Seponer hvis ingen eller liten effekt
Plagene avtar mot menopause
Velg alternativ etter de mest plagsomme symptomer, dra nytte av placeboeffekten



Start trening, stressreduksjon

Komplikasjoner
Preparatbivirkninger, se felleskalogteksten
Familiære konflikter
Redusert arbeidsevne.
Suicidalitet.
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Prevensjon

Anette Berg
Runa Sigrid Aabø
Silje Denstad

Anbefalinger
Må individuelt tilpasses kvinnes livssituasjon og tidligere erfaring osv, se under.

LARC Long-acting reversible contraception (homonspiral og gestagenimplantat)
Langvarig, reversibel prevensjon er å anse som førstevalg også hos nullipara grunnet god compliance, høy brukertilfredshet, lav risikoprofil og god
kostnadsprofil
For førstegangs p-pillebrukere bør et kombinasjonpreparat med levonorgestrel foretrekkes da disse så langt har vist lavest risikoøkning for
tromboemboli.
Rene gestagenprodukter kan anvendes av kvinner med forhøyet risiko for tromboemboli, se prevensjon for spesielle grupper.
Ønsker kvinnen god og forutsigbarhet blødningskontroll kan p-piller anbefales
Se også Statens legemiddelverk

For informasjon om refusjonsordning for unge kvinner mellom 16-20 år se HELFO: Stønad til prevensjon for unge kvinner

Litteratursøk
Pyramidesøk
Up to date
BMJ best practice
Pub-med
National Institute for Health and Clinical Exellence (NICE)
Cochrane Database
Royal College of Obstetricians & Gynecologists
WHO
EMA
Danske og svenske retningslinjer

Anbefalt bok om prevensjon: John Guillebaud “Contraception, your questions answered”

Definisjon
Tiltak som har til hensikt å forhindre svangerskap, til tross for at det gjennomføres samleie. Detaljerte retningslinjer for ulike
prevensjonsmetoder finnes på nettsidene til Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare

Valg av riktig prevensjonsmetode

http://www.bmj.com/content/342/bmj.d2994
https://www.rcog.org.uk/
mailto:anette.berg@vikenfiber.no
http://www.legemiddelverket.no/
https://helfo.no/stonad-til-prevensjon-for-unge-kvinner
http://www.fsrh.org


For å kunne gi kvinner riktig informasjon og veiledning vedrørende prevensjon, bør man vurdere følgende punkter: sikkerhettabell1,
enkelt å bruke, hvor lenge trenger hun prevensjon, reversibilitet, effekt på menstruasjonsblødninger og dysmenoré, type og hyppighet
av bivirkninger og uønskede hendelser, kostnad, beskyttelse mot smitte av seksuelt overførbare sykdommer, ikke preventive positive
effekter, medisinske kontraindikasjoner, se senere.

Naturlig familieplanlegging

Coitus interruptus, avbrutt samleie
Risiko for graviditet 18-28 %1-3

Kalendermetoden
I 95 % av menstrusjonssykluser: ovulasjon 4 dager før eller etter midten av syklus og i ca 30 % :ovulasjon akkurat midtsyklisk.

Symptommetoden
Billings metode; kvinnen undersøker sitt vaginal sekret som varierer i syklus.

Temperaturmetoden
I normal syklus er basaltemperaturen ca 0,3 C° høyere i luteal fasen enn i follikulær fasen. (“Ladycomp” angir fertile dager).

Disse 3 siste metodene er 75-80 % effektive (ved riktig bruk4. Kombinerer man metodene øker sikkerheten.
“Persona”

Testpinner måler LH i urin og angir “sikre”og “usikre” dager. Sikkerhet 93,8 %5.

Laktasjon
Hemmer ovulasjon,-prolaktin hemmer den pulsative frigjørelsen av GnRH fra hypothalamus. Relativt sikker metode hvis =< 6mnd siden fødsel, fullammer og amenore6,7. Hvis ikke bør

annen prevensjon anbefales8.

Barrieremetoder

Kondom
Risiko for graviditet 2-18 % ved hhv riktig og faktisk bruk4. Beskytter mot HIV9,10 og andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS)11,12.

Pessar
Risiko for graviditet 6-12 % ved hhv perfekt og faktisk bruk4. Brukes med sæddrepende krem.
Ikke tilgjengelig i Norge, kjøpes på nett.

Femidom
Lite brukt i Norge, kjøpes på nett. 75-95 % effektivt (ved riktig bruk)4. Beskytter mot smitte av HIV og andre SOS.

Operative metoder

Kvinnelig sterilisering
Okklusjon eller deling av egglederne. Kirurgisk prosedyre. Risiko for graviditet <1 %4, se kapittel om sterilisering.
Mannlig sterilisering
Vasektomi, kirurgisk prosedyre. Vanligvis i lokalanestesi. Risiko for graviditet < 1 %4.
OBS: sædprøve leveres 3 måneder etter operasjonen, bekrefte aspermi. Annen prevensjon i mellomtiden.

LARC uten hormon
Kobberspiral (Cu-IUD)
frigjør kobber ioner. Nedsetter sædcellenes motilitet13 og miljøet intrauterint forstyrres og forhindrer implantasjon. < 2 % blir gravide i
løpet av brukstiden. Brukstiden varierer med mengde kopper pr mm2 og varierer fra 3-10 år14,15.

Komplikasjoner:

Økt menstruasjonsblødning ca 50 %, spotting, smerter, utstøting, perforasjon.

Risiko for infeksjon ved innsetting liten16. Mistanke om infeksjon; diagnostikk og sanering før innsetting. Påvist infeksjon med Cu-IUD kan behandles
uten at denne fjernes. Profylakse ved innsetting unødvendig. Fjerning og ny innsetting kan gjøres samtidig.
Cu-IUD gir lavere risiko for ektopisk graviditet enn ved bruk av andre prevensjonsmidler. Imidlertid er de få graviditeter som oppstår ofte

ektopiske17,18,19.

Fertiliteten raskt tilbake etter seponering av Cu-IUD20.
Svangerskap med Cu-IUD in situ: Fjerne IUD så raskt som mulig. Risikoen for spontan abort er større med spiralen på plass enn etter fjerning. Ved
abort fjernes den ved inngrepet.

Kombinert hormonell prevensjon
Kombinasjon av et østrogen (etinyløstradiol eller østradiol) og et gestagen (levonorgestrel, desogestrel, noretisteron, nomegestrol,
drospirenon eller dienogest).



P-pille

P-ring (Nuvaring®)
Ringen plasseres i skjeden og brukes i tre sammenhengende uker. Avgir 120 µg Etonogestrel og 15 µg etinyløstradiol pr døgn.

P-plaster (Evra®)
Festes på huden og skiftes hver uke i 3 uker. Avgir 203 µg norelgestromin og 33,9 µg etinyløstradiol pr døgn. Gir muligens høyere
risiko for VTE enn kombinasjons p-pille31.

Virkningsmekanisme

Hemmer ovulasjon
Endrer endometriet og gjør det mindre mottagelig for implantasjon
Cervixsekretet blir mindre permeabelt for spermier
Endrer tube peristaltikk og motilitet

All prevensjon av kombinasjonstypen gir økt risiko for tromboemboli21. Kombinasjonspiller med levonorgestrel er førstevalg på grunn
av lavest risiko for tromboembolisk sykdom. Kombinasjonspreparater kan i tillegg til prevensjon brukes som behandling for menoragi,
dysmenore, PMS, hyperandrogenisme, menstruell migrene22.

Bivirkninger

Blødningsforstyrrelser: oftest gjennombruddsblødninger.
Migrene: Kan bli bedre, uendret eller verre.

Gir ingen sikker vektoppgang23.
Oppblåsthet, kvalme og ømme bryster er oftest forbigående
Lokale reaksjoner: Økt utflod ved p-ring og lokal hudirritasjon ved p-plaster

Komplikasjoner

Venøs tromboembolisk sykdom (VTE)
Unge, friske kvinner har liten risiko for VTE (2/10000 kvinneår)3. Alle typer kombinert hormonell prevensjon øker risikoen for VTE (5-12/10000 kvinneår)3. Risikoen er størst det første

året og ved behandlingsopphold øker risikoen på nytt24. Kombinasjonspiller med levonorgestrel og noretisteron har lavest risikoøkning3.
Det er viktig å vurdere andre risikofaktorer for VTE (tidligere VTE, overvekt, alder, røyking og trombofili) og anbefale kvinner med høy risiko annen prevensjon. Ved immobilisering og
større operative inngrep bør tromboseforebyggende behandling eller midlertidig overgang til annen type prevensjon vurderes.

Kardiovaskulær sykdom
Prevensjon av kombinasjonstypen dobler risikoen for koronar hjertesykdom og ischemisk hjerneslag25. Kvinner med høy risiko på grunn av andre risikofaktorer for kardiovaskulær
sykdom (som høy alder, røyking, diabetes, adipositas og hypertoni) bør anbefales annen prevensjon.

Kombinert hormonell prevensjon og kreft
Beskytter mot ovarial-, endometrie- og kolorectal-cancer26.

Det er motstridende data når det gjelder brystkreft27.

Økt risiko (RR 1,9) for cervixcancer ved behandlingstid >= 5 år, som forsvinner igjen 10 år etter seponering28.

Interaksjoner
Enzyminduserende legemidler som rifampizin, noen HIV medisiner, noen antiepileptika og johannesurt, se spesielle grupper

Kontraindikasjoner

Alvorlig ubehandlet hypertoni
Cancer mammae og andre østrogenfølsomme kreftsykdommer hos kvinnen
Påvist trombofili eller tidligere tromboembolisk sykdom hos kvinnen
Kardio- eller cerebrovaskulær- sykdom hos kvinnen
Migrene med aura (omdiskutert)
Hereditet for tromboembolisk sykdom eller kardiovaskulær sykdom
Røyking hos kvinner >35 år
Diabetes mellitus



Leversykdom
SLE

Oppstart
Anamnese/familieanamnese og måle BT. Viktig å vurdere absolutte og relative kontraindikasjoner for kombinasjonspreparater.
Pasienten bør informeres om risiko og tegn på tromboembolisk sykdom.

Effektivitet
0,3 % blir gravide det første året ved perfekt bruk og 9 % ved faktisk bruk29.
Normal mens og fertilitet kommer raskt tilbake etter seponering30.

Gestagen prevensjon
Gestagener: Norestisteron, lynestrenol, levonorgestrel, medroksyprogesteron acetat (DMPA), desogestrel

Lavdose: Minipille med noretisteron (Conludag®). Levonogrestrel hormonspiral (Mirena®, Kyleena®, Jaydess®)

Mellomdose: Desogestrel pille (Cerazette®). Etonogestrel implantat(Nexplanon®)

Høydose: Medroxyprogesteronacetat (Depo-Provera®)

Minipille/POP/Implantat

Noretisteron (Conludag®) – laveste tilgjengelige hormondose. Reduserer risiko for graviditet opp til 92 %48. Sikkerheten reduseres om tidspunktet for
tablettinntak overskrides med mer enn 3 timer.

Desogestrel 75 µg (Cerazette®). Tas kontinuerlig. Sikkerhet tilsvarende kombinasjonspille(østrogen/gestagenpille) >99 %49.
LARC Long-acting reversible contraception

Langvarig, reversibel prevensjon er å anse som førstevalg grunnet god compliance, høy brukertilfredshet og god kostnadsprofil50,51

Etonogestrel 68mg implantat Nexplanon®. Settes subcutant I overarm. Røntgentett stav. Varighet 3 år.

Depotsprøyte, Depo-Provera® Medroksyprogesteronacet 150mg/ml. Settes im hver 3. mnd

Virkningsmekanisme

Påvirker cervikalsekretet og hindrer sædcellene å gå cervikalkanalen til øvre genitalia.
Påvirker tubemotiliteten.
Supprimerer vekst av endometriet
Ovulasjonsinhibisjon avhengig av dosering.

Prevensjonsmidler som inneholder gestagener er et godt alternativ til kvinner som har kontraindikasjon for bruk av østrogenholdig
prevensjon.32-45

Komplikasjoner

Blødningsforstyrrelser
Brystspreng
Hodepine
Væskeretensjon
Akne
Nedsatt bentetthet for langtidsbrukere av DMPA, reverseres etter seponering
Hyppigere forekomst av funksjonelle ovarialcyster (Benigne follikelcyster)

Tiltak/behandling/oppfølging
Det trengs ingen spesielle tiltak ved forskrivning av gestagene prevensjonsmetode.46,47

Intrauterin prevensjon
Hormonspiral er et svært effektivt prevensjonsmiddel både for nullipara og para. Det gir ikke økt risiko for infeksjon ut over
innsettingsprosedyren52. Settes fortrinnsvis inn på 5.-7. menstruasjonsdag for best blødningskontroll, men kan settes inn når som helst
i syklus om graviditet er utelukket. Bør ikke settes inn før 6uker postpartum pga øket perforasjonsrisiko.
Kan settes inn umiddelbart etter medikamentell og kirurgisk abort. Endokardittprofylaxe er ikke nødvendig ved innsetting av
IUD53,54,55,56.

Jaydess avgir 6 µg levonorgestrel i gj.snitt per døgn over 3 år, brukstiden er 3 år.
Kyleena avgir 9 µg levonorgestrel i  gj.snitt per døgn over 5 år, brukstiden er 5 år.
Mirena avgir 15 µg levonorgestrel i gj.snitt per døgn over 5 år, brukstiden er 5 år.

Komplikasjoner



PID. Lav risiko ved innsettingsprosedyren og i 20 dager etter innsetting.
Irregulær blødning
Utstøting 3 %
Perforasjon 0,01 %

Nødprevensjon/”angrepillen” (postcoital prevensjon)
Levonorgestrel 1,5mg (Norlevo® eller Postinor®)

Ulipristalacetat 30mg (EllaOne®)
Kobber spiral (Cu-IUD)
P-piller kan brukes som nødprevensjon

Levonorgestrel; Tas innen 12 timer etter ubeskyttet sex, men kan tas inntil 72 timer etter.
Bivirkning: kvalme, spotting og endret menstruasjonssyklus. Hvis kvinnen kaster opp < 2 timer er gått: ny dose evt antiemetika først.
Levonorgestrel fås uten resept og kan kjøpes både i butikk og på apotek. Ved kjøp i butikk må man være fylt 18 år. Effekt selv ved
BMI > 35kg/m2

Ulipristalacetat; Kan brukes inntil 5 døgn etter ubeskyttet sex.
Bivirkning: hodepine, svimmelhet, magesmerter. Hvis kvinnen kaster opp < 2 timer bør ny dose tas evt antiemetika først.
Ulipristalacetat fås bare med resept.

Cu-IUD - effektiv opp til 5 dager etter ubeskyttet samleie57.

P-piller som nødprevensjon: 100 mgr Ethinyløstradiol og 50 mgr gestagen. Første dose tas innen 120 timer etter ubeskyttet samleie,
gjentas etter 12 timer.

Prevensjon for spesielle grupper
Tidligere DVT eller arvelig trombofili
Hormonfrie alternativer som kobber IUD og kondom kan alltid brukes.
Hvis redusert blødning er ønskelig kan rene gestagenpreparater brukes, men man anbefaler ikke medroxyprogesteronacetat
(DepoProvera®)42-45. Best er LNG-IUD pga primært lokal effekt, men implantater og orale alternativer kan også brukes32,37-41,44.

Screening for trombofili:

Ingen fam. /personlig. historie. –ikke screening
1.grads slektning med DVT,-screene
Historie med DVT, ikke screene, kombinasjonspreparat kontraindisert
1.grads slektning med DVT ass. med Faktor V-Leiden mut. el. protrombin mut. anbefales individuell screening el. henvisning hematolog. Det ender ofte
med screening.

Tidligere ekstrauterin graviditet
Østrogenholdig p-pille østrogenfri p-pille med desogestrel eller p-sprøyte ble tidligere anbefalt, men både Kobber (Cu)-IUD og
Levonorgestrel (LNG)- IUD beskytter mot både intra og ekstrauterin graviditet59-64.

Epilepsi
Antiepileptika: penytoin, carbamazepin, barbiturater, primidone, topiramate og oxarbazeoine induserer enzymaktiviteten i leveren, og
redusert effekt av alle typer østrogenholdige P-piller og østrogenfrie p-piller. De kan bruke medroxyprogesteron acetat, Depo Provera
® 69.

Cu-IUD og LNG-IUD anbefales.

Antiepileptika som kan brukes sammen med alle typer P-piller er gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, tiagabineved og griseofulvin66.

Antibiotika
Rifampicin reduserer serum ethinyl østradiol og progestin nivåer67. Gjelder også p-plaster Evra® og NuvaRing®.

Cu-IUD og LNG-IUD anbefales68.

Diabetes mellitus
Diabetikere: Økt risiko for kardiovaskulære forandringer, økt risiko for trombose. Kan bruke p-piller hvis velregulerte, unge, ikke-
røykere og slanke. Hvis kriterier ikke oppfylt og senskader bør prevensjon med østrogen unngås. Rene gestagenpreparater bortsett
fra medroxyprogesteronacetet som Cerazette®, Nexplanon® Cu-IUD/LNG-IUD, eller kondom bør foretrekkes69.

Systemisk lupus erythematose (SLE)



Ved positiv eller ukjent antifosfolipid status bør all hormonell prevensjon unngås. Ved alvorlig trombocytopeni eller immunsuppresiv
behandling kan gestagene alternativer brukes. Det er også sett forverring av SLE ved bruk av østrogenholdig prevensjon69. Cu-IUD
bør foretrekkes, men ikke ved alvorlig trombocytopeni eller initiering av immunosuppressiv behandling69.

Hypertensjon
Velregulert moderat hypertensjon hos ung kvinne uten andre risikofaktorer: østrogenholdig prevensjon kan vurderes, men andre
alternativer bør foretrekkes. Ved alle andre tilfeller anbefales ikke østrogenholdige preparater69.

Hjerteklaffefeil
Ukomplisert klaffefeil og ingen andre kontraindikasjoner: østrogenholdig prevensjon kan brukes, men ved komplikasjoner: pulmonal
hypertensjon, atrieflimmer og tidligere subakutt bakteriell endokarditt skal det ikke brukes. Gestagene alternativer kan brukes69.

Overvekt
Ved overvekt (BMI >30) uten andre risikofaktorer kan østrogenholdig prevensjon vurderes, men østrogenfrie alternativer foretrekkes
og skal brukes hvis det foreligger andre risikofaktorer. Cu-IUD og hormonspiral anbefales.

Virus hepatitt
Ved akutt virushepatitt eller ved residiv bør østrogenholdig prevensjon unngås. Ved kronisk hepatitt eller bærer tilstand kan alle
prevensjontyper brukes69.

Leverchirrose
Ved mild kompensert tilstand kan alle typer prevensjon benyttes, men ved alvorlig chirrose bør all hormonell prevensjon unngås. Cu-
IUD bør benyttes69.

Levertumorer
Ved fokal nodulær hyperplasi kan alle typer hormonell prevensjon benyttes, men ikke hormonelt alternativ bør foretrekkes.
Ved hepatocellulært adenom bør et ikke hormonelt alternativ benyttes, og ved malignt hepatom70.

Brystkreft
Ved benigne forandringer eller kjent brystkreft i familien anbefaler WHO alle typer hormonell prevensjon.
Har man brystkreft eller har hatt dette tidligere anbefaler man ikke hormonell prevensjon69.

Endometriecancer
Alle typer hormonell prevensjon kan brukes69.

Ovarialkreft
Alle typer hormonell prevensjon kan brukes69.

Myomer
Alle typer hormonell prevensjon kan brukes69.

Migrene
Ved migrene med og uten aura og ingen andre risikofaktorer kan østrogenholdig prevensjon brukes. Ved alder >35 år eller andre
risikofaktorer bør andre alternativer benyttes71

HIV/AIDS
Kan bruke alle former for hormonell prevensjon, men obs evt. interaksjoner hvis under aktiv antiviral behandling73.
Kan også bruke både Cu-IUD og LNG-IUD, men hvis Aids obs risiko for infeksjon69.
Kondom bør brukes i tillegg for å forhindre smitte
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Tabell 1

Pregnancy rate during first year of contraception
 Typical use Correct use

Condom

Male 18 2

Female 21 5

Diaphragm 12 6

Sponge

Previous births 24 20

No previous births 12 9

Fertility awareness-based methods

Cervical mucus or ovulation 24 3

Symptothermal 24 0.4

TwoDay 24 4

Standard days 24 5

Withdrawal 22 4

Depo-provera (DMPA) injection 6 <1

Intrauterine device

Copper T or Mirena <1 <1

Contraceptive patch 9 <1

Contraceptive pills

Progestin only or combination estrogen-progestin 9 <1

Contraceptive vaginal ring 9 <1

Female sterilization <1 <1

Vasectomy <1 <1

Etonogestrel implant <1 <1

Spermicides 28 18

No method 85 85

Data refer to number of pregnancies per 100 women during first year of use.
Typical use: refers to failure rates for women and men whose use is not consistent or always correct.
Correct use: refers to failure rates for those whose use is consistent and always correct.
* Rate reflects cumulative pregnancy rate in the first six months following birth.
Data adapted from: Contraceptive Technology, 20th edition, 2011 and Trussell J. Contraceptive failure in the United States.
Contraception 2011; 83:397.
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Anbefalinger
Vi forslår at alle pasienter med primær amenoré henvises til gynekolog.
Vi foreslår bruk av algoritme for evaluering av primær amenoré.
Vi foreslår at pasienter med sjeldne tilstander henvises til senter med spesialkompetanse.
Vi anbefaler at pasienter med hyperprolaktinemi (med eller uten hypofysesvulster) behandles i samråd med endokrinolog.
Vi anbefaler ikke å gjøre gynekologisk undersøkelse dersom det ikke er nødvendig.

Litteratursøk
Pyramidesøk
Up to date
Pub-med
National Institute for Health and Clinical Exellence (NICE)
Cochrane Database.

Algoritme for evaluering

Etiologi2,3

Hypogonadotrop hypogonadisme (lav FSH og LH, lav østrogen)

Fysiologisk sen menarke (III)
Anoreksi og vekttap
Overdreven fysisk trening
Psykobiologisk «stress»
Kronisk sykdom

Kallmanns syndrom (kongenital manglende GnRH-sekresjon/manglende utvikling av GnRH neuroner mellom hypothalamus og hypofysen)4,5, 1:50 000
kvinner
Hypofysesvikt (isolert LH eller FSH mangel og panhypopituitarisme)
Hypofysesvulster

Prolaktinom6,7

Kraniofaryngeom8,9

Andre benigne og maligne tumores
Traume eller kirurgi
Annen kongenital anomali (empty sella syndrom)

Hypergonadotrop hypogonadisme inkludert gonadal dysgenesi (unormal utvikling av ovariene) (høy FSH og LH, lav østrogen)

Mest vanlig er Turners syndrom og varianter (45,X karyotype), forekomst er 1:2000-5000, mens Swyers Syndrom (46, XY karyotype) forekommer blant

1:80 0001,10-13

Enzymmangel som hindrer normal østrogenproduksjon, forårsaker mutasjon i CYP17 genet (17α hydroksylase mangel, 17,20 -desmolasemangel)14

Gonadotropin reseptor mutasjon (LH reseptor mutasjon, FSH reseptor mutasjon)15

Ovarial agenesi

Iatrogen (bestråling eller kjemoterapi)16,17

Autoimmun ovarialsvikt

Uterovaginale utviklingsavvik, normogonadotrop (II,III) (normal LH og FSH, normal østrogen)

Hymen imperforatum, forekomst 1-2 % av primær amenore (II, III)18

Medfødte misdannelser i uterus og vagina (fraværende endometrium, sjelden)18

Müllersk agenesi (agenesi av uterus og vagina) (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrom) forekomst 1:4000-10 000 (IV)18,20,21

Transversalt vaginalt septum (1:80 000)2,18
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Androgen insensitivitet, forekomst 1:10 000, høy testosteron og karyotype 46XY (IV)22,23

Andre årsaker

Thyreoideaforstyrrelser24

Binyreforstyrrelser25

Gonadotropin resistens

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

Diagnostikk2

Anamnese

Pubertetsutvikling i familien
Tidligere vekst
Tidligere sykdommer
Fysisk aktivitet
Spisevaner
Psykologisk og følelsesmessig stress
Hodepine/synsfelt

Klinisk undersøkelse

De fleste medfødte anomalier kan diagnostiseres ved klinisk undersøkelse
Vurdering av sekundær kjønnskarakteristika: kjønnsbehåring (aksiller og pubes), brystutvikling (Tanners inndeling) (IV)
Høyde og vekt
Dysmorfe trekk, Turner stigmata, virilisering (IIA)
Gynekologisk undersøkelse gjøres kun når sekundære kjønnskarakteristika er tilstede

Ikke nødvendig ved forsinket pubertet
Sondering av vagina med vattpinne
Evt. avtales til neste konsultasjon slik at pasienten er forberedt
Evt. rektal eksplorasjon

Luktesans (Kallmanns syndrom)

Biokjemiske/laboratoriske undersøkelser

Rutineundersøkelser: Østradiol, FSH, LH, PRL, TSH og urin-HCG
Behovsprøvende undersøkelser: fritt testosteron, SHBG, androstendion, 17-OH-progesteron, karyotype, ANA antistoffer mot binyrebark, thyreoglobulin,
mikrosomalt thyreoideaantigen

Bildediagnostikk

Ultralyd (vaginal, perineal, rektal eller abdominal) eller MR abdomen/bekken
MR hypofyse
Skjelettalder bestemt ved røntgenundersøkelse av hånd
Menarke forventes normalt ved skjelettalder på 13-14 år
Rtg. columna (skjelett malformasjoner)
Rtg. urografi (nyre-abnormaliteter)
DEXA scan (Dual energy X-ray absorptiometry scan) for vurdering av bentetthet

Andre undersøkelser

Synsfeltundersøkelse
Diagnostisk laparoskopi, evt. med gonadebiopsi (sjelden indisert)

Behandling1

Jenter med begynnende pubertetsutvikling (forsinket pubertet)
Berolige
Avvente
Evt. gestagen bortfallstest

Hypoøstrogene tilstander
Østrogen/gestagen substitusjonsbehandling (HRT), tabletter eller plaster



P-pille ved samtidig prevensjonsbehov (hypogonadotrop hypogonadisme)
Ren østrogen tilstrekkelig ved fravær av uterus

Hyperprolaktinemi med eller uten tumor behandles av endokrinolog6,7,26

Dopamin agonister (cabergolin eller bromokriptin)

Ved 17 α hydroksylase mangel gis kortikosteroider sammen med østrogen (gestagen hvis pasienten har uterus)

Turner syndrome (IIa) 11

Obs! Starte så tidlig som mulig med veksthormon (i førskolealder), østrogen gis fra 12 – 15 års alder,
Øke gradvis og forsiktig for ikke å hemme veksten (følge skjelettalder), i samråd med barneendokrinolog
Ved skjelettalder 14 år kan full østrogendose (2 mg østradiol) gis, med tilskudd av gestagen (HRT) for å indusere blødning
Avklare evt. andre assosierte utviklingavvik

Ultralyd av aorta/hjertet (hjertefeil, coarctatio aortae)
Rtg/CT urinveier (nyre/urinveismisdannelser)
Nedsatt hørsel

Fjerning av XY gonader (testikler) pga risiko for malign utvikling (utføres vanligvis etter full pubertetsutvikling) (IV)2,27

Drenasjeoperasjoner ved misdannelser med hematometra eller hematokolpos (som ved hymen imperforatum)18

Ved Mayer-Rokitansky-Küster-Mayer-Hauser syndrom utelukke andre utviklingsavvik21

Skjelettmisdannelser
Urinveispatologi

Korreksjon av manglende utvikling av vagina (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrom eller androgen insensitivitet)18, se eget kapittel om genitale
misdannelser

Ikke-kirurgiske prosedyrer er å foretrekke
Progressiv dilatasjon med vaginale dilatatorer eller ved repeterte samleier
Vecchietti operasjon (traksjonsprosedyre)
Neovagina operasjon

Uterustransplantasjon
Eggdonasjon ikke tillatt i Norge

Oppfølging
Individuell i forhold til behandlingsregime

Komplikasjoner
Sen pubertetsutvikling kan hemme en normal psykoseksuell utvikling
Hypoøstrogene tilstander kan medføre redusert velvære og psykisk helse, lav benmasse/osteoporose, på lang sikt økt risiko for hjerte-kar sykdom og
høyere dødelighet

Dysgerminom utvikling i 46,XY-gonader (sjelden før 20 års alder)2,27

Turner syndrom har økt forekomst av (IIa)
Forhøyede leverenzymer (uklar årsak og betydning), østrogen behandling gir heller bedring enn forverring
Øreproblemer (otitt) og hørseltap
Autoimmune sykdommer (f.eks hypothyreose)
Diabetes og metabolsk syndrom
Hjertefeil og aortaneurisme
Cøliaki og inflamatorisk tarmsykdom

Prognose
Generelt god, økt sykelighet og dødelighet 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)
Profylaktisk nedfrysning av ovarialvev før stråling og cytostatika, se eget kapittel
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Anbefalinger

Anbefaler:
Medikamentell og kirurgisk abort bør være tilgjengelig ved alle avdelinger opp til 12. Svangerskapsuke
Medikamentell abort til alle etter utgangen av 12. svangerskapsuke

Anti-D profylakse til alle RhD-negative kvinner ved aborter som gjennomføres etter 9 svangerskapsuke (> 63 dager) og ved alle aborter som gjennomføres med kirurgisk metode

Foreslår:
Administrasjon av anti-D profylakse kan vurderes gitt til RhD-negative kvinner ved medikamentelle aborter som gjennomføres før 9. svangerskapsuke (< 62 dager)

Anbefaler ikke:
Rutinemessig ultralydundersøkelse ved oppfølgning etter medikamentell abort

 

ICD 10 og NCMP/NCPS koder
Kodebruk anbefalt av Helsedirektoratet ved Norsk Pasientregister og Abortregistert1

 

 Kontakt Kodebruk

ICD-10 NCMP/NCSP/ATC

1 Primær konsultasjon med anamnese, men ikke inntak av
mifepristone.

Z64.0  

2 Primær konsultasjon med anamnese og samtidig inntak av
mifepristone hvis kvinnen skal avslutte aborten hjemme.

O04.9 MAGM00
WBGM15
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G03XB01

3 Sekundær konsultasjon med inntak av mifepristone hvis kvinnen
skal avslutte aborten hjemme.

O04.9 MAGM00
WBGM15

G03XB01

4 Sekundær konsultasjon med inntak av mifepristone, men kvinnen
skal tilbake for å avslutte aborten i sykehus.

Z64.0 WBGM15

G03XB01

5 Sekundær konsultasjon der hun avslutter aborten medikamentelt i
sykehus. Mifepristone er i det tilfellet tatt 1-2 dager tidligere.

O04.9 MAGM00

G02AD06

6 Kirurgisk abort den dagen inngrepet blir utført. O04.9 LCH00
WBGM55
(Hvis samtidig vaginal
administrasjon av misoprostol)

G02AD06

7 Ekstra konsultasjon uten kirurgisk inngrep Relevant komplikasjons-
diagnose (O04, O07 eller
O08)

WBGM55
(Hvis misoprostol blir gitt)

G02AD06

8 Ekstra konsultasjon med kirurgisk inngrep grunnet komplikasjon Relevant komplikasjons-
diagnose (O04, O07 eller
O08)

MBA00

 

Søkestrategi

Litteratursøk:  Ikke systematiske søk i PubMed, Up to date og Cochrane Database og oppdatering av forrige veileder.
Andre kilder:  Retningslinjer fra Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, data fra Abortregisteret
Andre forhold som er vektlagt: Klinisk erfaring, egen forskning, alminnelig akseptert praksis og styrevedtak fra Norsk Gynekologisk Forening

 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 19792

Selvbestemt abort inntil utgangen av 12. uke / 84 dager, 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 metode3

Ved varighet over 12 fullgåtte uker/ 84 dager, 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
De regional helseforetakene er ansvarlige for å organisere sykehustjenesten i regionen slik at alle sider ved abortloven blir ivaretatt
Helsepersonell i sykehus kan reservere seg mot å assistere ved- eller å utføre behandlingen. Fritaket omfatter ikke journalskrivning, pleie, stell eller
håndtering av komplikasjoner

Alle aborter skal meldes elektronisk til Abortregisteret. Regulert i Helseregisterloven LOV-2001-05-18-24-§84 og Abortregisterforskriften av 20075

 

Forekomst6 

Ca 15.000 aborter årlig, relativt stabile tall i perioden 2008-2013 med fallende abortrater i alle aldersgrupper
Aldersgruppen 20-29 år har høyest abortrate
95% av abortene blir utført i første trimester
Livstidsrisiko nær 40%

http://lovdata.no/lov/2001-05-18-24/%C2%A78


Kvinner av fremmedkulturell bakgrunn har hyppigere forekomst av abort7

 

Oppfølging/behandling

Diagnostikk, begjæring og utredning

Amenoré og positiv graviditetstest
Rhesus-typing og chlamydiaprøve anbefales, HIV- og hepatittstatus etter samtykke hos risikopasienter
Begjæring: Kvinnen kan fremsette denne hos fastlege eller ved direkte kontakt med gynekologisk avdeling
Kvinnen får time ved behandlende avdeling for informasjon og undersøkelse
"Journal ved begjæring av svangerskapsavbrudd" utfylles
Sykehuset har ansvar for tilbud om rådgivning
Svangerskapets varighet tar utgangspunkt i siste menstruasjons første dag og skal i tillegg vurderes ved klinisk undersøkelse. Ved behov kan vaginal
ultralyd brukes som et supplement.

Dersom svangerskapets varighet bedømmes med ultralyd, vil følgende mål være veiledende for å bestemme når fosteret er 12 fullgåtte uker:8
BPD (biparietal diameter) ytre/ytre 26 mm
BPD ytre/indre 23 mm
CRL (isse-sete lengde) 66 mm (dette svarer til 95 percentilen for foster ved 12uker/84 dager).

Presisering: Verktøy som ultralyd/snurra/terminhjulet viser 50 percentilen. Ved bruk av disse vil 66mm korrelere med 90 dager, men skal registreres i abortjournalen som sendes Abortregisteret som 12 uker)
FL (femurlengde) 12 mm

Prevensjonsveiledning kan gis
Ved medikamentell abort kan spiral legges inn ved eller p-pille kan starte fra samme dag eller dagen etter aborten9, 10

Ved kirurgisk abort kan p-pille tas fra operasjonsdagen eller dagen etter eller spiral kan legges inn ved avslutningen av inngrepet9, 10

Behandling

Før utgangen av 12. svangerskapsuke (< 84 dager)

Medikamentell abort

Kan anvendes i hele 1. trimester
Kontraindikasjoner:   

Manglende språkforståelse
Hjemmeabort bør ikke gjennomføres om kvinne ikke har mulighet til å ha noen hos seg

Amming: Ingen restriksjoner11

Reiseavstand fra sykehus: Ingen restriksjoner12

< 9. Svangerskapsuke (< 63 dager)12, 13

Mifepristone 200 mg pr. os inntas på sykehuset
24-48-timer senere innlegges pasienten som dagpasient, eller hun fullfører behandlingen hjemme. Det gis 800 mcg misoprostol vaginalt eller
sublingualt.

Dersom kvinnen ikke har abortert etter 4-6 timer kan man gir man 400 mcg misoprostol peroralt eller sublingualt eller man kan avvente med avtale om å kontakt ved behov

95-98 % aborterer i løpet av få timer
Kvalme behandles med metoklopramid tabletter eller stikkpiller.
Analgetika regimer

Profylakse: Samtidig med misoprostol administreres 1g paracetamol (po/sup) som stikkpille) og diclofenac 50-100 mg eller annen NSAID po/sup14

Moderate smerter: 1g paracetamol po/sup inntil 4 ganger og diclofenac 50 mg eller anna NSAID po/sup inntil 3 ganger
Ved hjemreise kan pasienten få med seg tabletter eller stikkpiller som inneholder paracetamol og/eller NSAID

For hjemmebehandling må avdelingen utarbeide egne rutiner for administrasjon av kvalmestillende og smertestillende samt hvordan pasienten kan
komme i kontakt med avdelingen etter behov.

Administrasjon av 1500 IE anti-D-immunoglobulin i.m. innen 72 timer etter aborten kan vurderes til gitt til Rhesus-(D)-negative kvinner15, 16, 17  

9. – 12. svangerskapsuke (63 – 83 dager)18

Mifepristone 200 mg pr. os inntas på sykehuset etter avtale
42-48 timer senere innlegges pasienten i avdelingen. 800 mcg misoprostol (4 tabletter à 200 mcg) vaginalt eller 800 mcg misoprostol sublingualt.
Hvis ikke abort etter 4-6 timer gis misoprostol 400 mcg sublingual hver 3. time inntil abort. 

Maksimal dose 5/døgn

Hvis kvinnen ikke har abortert etter 5. dose misoprostol vurderes kirurgisk abort (eller gjentatt medikamentell prosedyre med misoprostol neste dag

Analgetikaregime
Profylakse: Samtidig med misoprostol administreres 1g paracetamol (po/sup) som stikkpille) og diclofenac 50-100 mg eller annen NSAID po/sup
Moderate smerter: 1g paracetamol po/sup inntil 4 ganger og diclofenac 50 mg eller anna NSAID po/sup inntil 3 ganger
Sterke smerter: Oksykodon 5 mg po, morfin 10 mg eller ketobemidon 5 mg im, inntil 3 ganger
Ved hjemreise kan pasienten få med seg tabletter eller stikkpiller som inneholder paracetamol og/eller NSAID



Rhesus-(D)-negative får 1500 IE anti-D-immunoglobulin i.m. innen 72 timer etter aborten14

 Kirurgisk abort19

Kan anvendes hele 1. trimester

Medikamentell modning av cervix før abortinngrep bør være rutine hos nullipara og de som ikke har født vaginalt.20 Dette kan tilbys alle kvinner
uavhengig av paritet da bivirkningsfrekvensen er lav.

Misoprostol (3 tabletter 200 mcg) utleveres pasienten ved journalopptak. Disse settes vaginalt hjemme kl 5.30 etter vannlating dagen som inngrepet skal utføres. Alternativt 1 time
sublingualt før inngrepet.

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 kyrettevurderes individuelt. Man har ikke vist sikker nytteeffekt ved bruk av oxytocin gitt i.v. i forbindelse med

prosedyren.21

Amming: Ingen restriksjoner på grunn av prosedyren
Reiseavstand fra sykehus til hjemmet: Ingen restriksjoner på grunn av prosedyre

Rhesus-(D)-negative får 1500 IE anti-D-immunoglobulin i.m. innen 72 timer etter aborten14

 Avbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke (> 84 dager)

Forutsetter nemdsbehandling, og at begjæringen er innvilget2

Prosedyre21

Medikamentelt kombinasjonsregime med  mifepristone/misoprostol er rutine
I de tilfelle der dette anses som ønskelig kan man tilby føticid ved injeksjon av kaliumklorid intracardielt i fosteret ved graviditeter som er lengre kommet

enn 20+6 uker23 før man starter det medikamentelle kombinasjonsregimet
Mifepristone  200 mg peroralt kl 09-21 1. dag
36-40 timer senere blir pasienten innlagt og får misoprostol (Cytotec®) 800 mcg vaginalt, og som smerteprofylakse en stikkpille kodein i kombinasjon
med paracetamol
Misoprostol (Cytotec®) 400 mcg per os hver 3. time inntil abort           

 Maksimal dose: 5/døgn. Analgetika etter behov

Hvis kvinnen ikke har abortert etter 5. dose misoprostol, gis misoprostol 200 mcg per os ved midnatt etter vaginal eksplorasjon. Neste morgen
fortsettes misoprostol-medikasjonen som over. Alle dosene settes vaginalt av jordmor eller lege. Først 800 mcg misoprostol, deretter 400 mcg hver 3.
time inntil abort 

Maksimal dose: 5/døgn

Dersom svangerskapet er langtkomment kan man når rier oppstår også starte oxytocininfusjon
Ved manglende respons bør ballongkateter og/ eller hinnerivning forsøkes.
I sjeldne tilfeller må det utføres sectio minor.
Ved sterk blødning etter komplett eller inkomplett abort utføres utskraping
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 aborten15

 Oppfølgning

Medikamentell metode 

< 9 uker ( < 63 dager)

Hver avdeling bør utarbeide egne rutiner

Alternativer14:

1. Ingen kontroll, men informere kvinnen om å ta en svangerskapstest dersom hun føler seg gravid
2. Lav sensitiv u-hCG-test (500 IU/L eller høyere) etter 1 uke
3. Høy sensitiv h-hCG-test etter 4 uker. Ved positiv test tar kvinnen kontakt med lege for s-hCG
4. s-hCG
5. Klinisk kontroll. Vaginal ultralydundersøkelse bør ikke brukes rutinemessig, kun ved mistanke om komplikasjoner

Om man påbegynner medikamentell abort uten at man har sett plommesekk eller amnionhule, bør man kontrollere serum-hCG (s-hCG) dagen før
mifepristone-inntak og kontrollere s-hCG igjen etter en uke for å se om serum-hCG faller i tilstrekkelig grad

 9-12 uker (63 -83 dager)

Rutinekontroll er ikke påkrevet dersom en har visualisert svangerskapsprodukter



Kvinne informeres om å ta en svangerskapstest dersom hun føler seg gravid

 Kirurgisk metode

Rutinekontroll ikke påkrevet

Avbrudd etter 12. svangerskapsuke (> 84 dager)

Ettersamtale er obligatorisk når indikasjonen var fosteravvik
Klinisk undersøkelse på indikasjon

Komplikasjoner

Ca. 5 %
Metodesvikt kan forekomme ved begge behandlingsformer
Akutte komplikasjoner like hyppig ved kirurgisk som medikamentell abort
Type komplikasjoner:

Medikamentell abort: Behandlingstrengende blødning (profuse eller forlenget), rester og infeksjon
Kirurgisk abort: Behandlingstrengende blødning, rester, infeksjon, perforasjon av uterinkaviteten, reaksjon på anestesimidler.

Ved erkjent eller mistenkt perforasjon bør pasienten observeres i avdelingen noen timer, evt. over natten

Chlamydia24

Medikamentell abort: Ved positiv prøve gis tabletter med doksyklin 100 mg x 2 i 7 dager, blå resept § 4, pkt.1,
Kirurgisk abort: Ved positiv prøve gis doxycyclin tabletter 100 mg x 2 per os i 14 dager
Partner henvises for undersøkelse, smitteoppsporing og behandling hos egen lege eller ved venerisk poliklinikk

Forløp og prognose

Oftest ukomplisert
Psykiske reaksjoner kan forekomme, spesielt hos sårbare personer
Et ukomplisert svangerskapsavbrudd  påvirker ikke fremtidig fertilitet
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Seksuelle dysfunksjoner

Risa Lonnée-Hoffmann
Unni Kirste
Oddvar Sviggum

Anbefalinger
Leger som behandler kvinner med risikofaktorer for seksuelle dysfunksjoner må ta opp en grundig medisinsk, seksuell og psykososial anamnese samt

utføre en god klinisk undersøkelse1(anbefaling)
Kunnskapsbasert (tentativ) diagnose av seksuell dysfunksjon bør baseres på DSM-5 diagnoser(nedenfor). ICD10 koder bør begrenses til

administrative formål1 (anbefaling)
Hvis behandling overstiger egen kompetanse, bør pasienten henvises videre til spesialist i klinisk sexologi, psykolog/psykiater eller fysioterapeut med
en tentativ diagnose deler av nedre abdomen

Søkestrategi
Medline; Sexual Medicine - Sexual dysfunctions in Men and Women, 3rd International Consultation on Sexual Medicine 2010; The European Society for
Sexual Medicine Syllabus of Sexual Medicine 2012;
UpToDate
Danish guidelines
Cochrane Library

Definisjon
Seksuell dysfunksjon er et begrep som beskriver seksuelle problemer med overlappende biologiske, psykologiske og
mellommenneskelige etiologier. Det foreligger pr. i dag ingen norske validerte metoder for diagnose, og den må derfor baseres på
pasientens opplevelse av seksuell funksjon2.
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I følge definisjon fra den nyeste "Diagnostic and Statistic manual V " (DSM-5) fra Amerikansk Psykiatrisk Forening, er det nødvendig
at den reduserte seksuelle funksjonen forårsaker personlige eller interpersonelle plager («distress») og at problemet har vart i minst
seks måneder2,3. DSM-5 deler kvinnelige seksuelle dysfunksjoner i tre grupper:

Kombinert libido og seksuell respons lidelse (med eller uten redusert – fraværende libido)4
Dysfunksjon av subjektiv respons (redusert seksuell glede)
Dysfunksjon av genital respons (vaginal tørrhet)
Dysfunksjon av kombinert subjektiv og genital respons
Persisterende genital respons (spontan uønsket genital opphisselse uten seksuell lyst = persistant genital arousal disorder, PGAD)

Fraværende eller sparsom spontan seksuell lyst (libido) med intakt emosjonell og genital respons på tilstrekkelig seksuell stimulering
ansees ikke som patologisk.

Orgasmelidelse. Til tross for betydelig seksuell opphisselse er det manglende, betydelig forsinket eller redusert orgastisk respons
Smerte i bekken og kjønnsorganer ved samleie ("Genitopelvic pain/penetration disorder").
Persisterende eller tilbakevendende smerter ved forsøk på eller fullført vaginal penetrasjon.
Disse kan beskrives som ytre/overfladiske eller dype smerter og inkluderer vaginisme.

Er problemet generelt eller situasjonsavhengig, primært eller sekundært?
Grad av plager? Partnerfaktorer? Medisinske/medikamentelle faktorer som kan bidra?

Forekomst
Prevalensen av seksuell dysfunksjon varierer hos kvinner fra 11 % til 91 % avhengig av populasjon, definisjon og varighet5. Hvis det
brukes DSM-5 kriterier med betydelige plager, ligger prevalens for libido- og responslidelse omkring 15 %, orgasmelidelse rundt 10 %
og smertelidelse rundt 54,6,7. Prevalensen av smertelidelse er estimert høyest blant kvinner under 30 år7,8. Seksuell aktivitet, libido og
respons avtar med økene alder, spesiell rundt menopause2,4. Kvinner som ikke er seksuelt aktive er mindre plaget, mens blant seksuelt
aktive postmenopausal kvinner øker prevalensen av seksuelle dysfunksjoner9.

Etiologi og risikofaktorer
Etiologi er vanligvis multifaktoriell, og derfor anbefales en en bio-psyko-sosial tilnærming. Følgende risikofaktorer er rapportert2,4,8,10-

12.

Nevrologisk (ryggmargskade, øvre motorneuron skade, MS, perifer nevropati)
Endokrinologisk (graviditet, postpartum, amming, menopause, prematur ovarialsvikt, HPO dysfunksjon, kombinert p-pille, diabetes mellitus, metabolsk
syndrom)
Vaskulær (arteriosklerose, traume)
Kreft og behandling for kreft
Anatomisk (genital descens, status etter lokal stråleterapi, status etter genital mutilering)
Funksjonell (urininkontinens under samleie, smerter, bekkenbunnsdysfunsksjon) 
Farmakologisk (de fleste antidepressiva, spesielt SSRI, beta-blokker, antipsychotika)
Dermatoser (Lichen sclerosus, Lichen ruber, eksem, graft versus host disease)
Kroniske smertetilstander (endometriose, irritabel blære, vulvodyni, postoperative smerter)
Psykologisk (dårlig kroppsbilde pga descens, utlagt tarm etc., stemningslidelse, depresjon, stress, trøtthet), post-traumatisk (tidligere seksuelle
overgrep)
Relasjonell (samlivsproblemer, kulturelle begrensninger)
Seksuell dysfunksjon hos partner

Behandling
Samtalen
Forslag til spørsmål: Denne plagen har kanskje en betydning for samlivet med din partner? Er det noen problemer med seksuallivet ditt
du ønsker å ta opp? Vurder om partner bør være med på samtale.
Klarlegg problemet og pasientens oppfatninger og kunnskaper om helse, anatomi, normalitet og akseptabel praksis. Pasienten
definerer selv problemet og mål for behandling.

Behandling av somatiske tilstander

Behandling av dermatoser, evt. inklusive dilatorer13 (anbefaling)

Kirurgisk behandling av stress urininkontinens og descens uten nett forbedrer seksual funksjonen (III)14,15 (forslag)

Vurder medikamentlisten. Hos menn har betablokkeren nebivolol (Hypoloc®)og antidepressivum buproprion (Wellbutrin®, Zyban®) mindre negativ

effekt på seksualfunksjon enn andre alternativer. Skifte til olanzepine (antipsykotikum) kan forbedre seksualfunksjon hos kvinner16. Medikamentbytte
bør skje kun etter diskusjon med behandlende lege (forslag)
Vaginale plager etter lokal stråleterapi kan behandles med lokal estrogen (I), dilatorer eller vaginal samleie (II) (anbefaling). Lokal benzydamine kan

skaffes fra Sverige via reseptfritak (I) (forslag). Hyperbar oxygenterapi og kirurgisk rekonstruksjon har usikkert effekt (III)17.



Medikamenter

Ved vaginale plager postpartum grunnet lavt østrogen er lokal østrogen og glidemiddel indisert
Østrogen(lokal eller systemisk) med eller uten progesteron er assosiert med en liten til moderat positiv effekt på seksualfunksjonen hos
postmenopausale kvinner med menopausale symptomer eller i tidlig menopause (første fem år), og særlig hvis smerter er problemet. Det er ikke

dokumentert at tibolone (Livial®)eller andre SERMs har tilsvarende effekt18. (anbefaling)
Androgener er omdiskutert. Positiv effekt av testosteron for kvinner med tap av ovarialfunksjon før 50 års alder, eller postmenopausale kvinner med
libido – og responslidelse er godt dokumentert. Optimal serumkonsentrasjon er ikke etablert og risikoen ved langtidsbruk er ikke kartlagt. Ingen
medikamenter er godkjent i Norge for indikasjonen. Kvinners testosteronnivå ligger i nærheten av 10 % av menns og 10 % av mannlig behandlingsdose
synes rimelig (I-III)
Non-hormonelle lokale preparater (f.eks. «Replens» eller «Actigel») kan være nyttig hvis østrogen er kontraindisert eller uønsket (forslag)
Botox injeksjoner kan ha effekt hos kvinner med genital smerter og penetrasjonslidelse (I-IV)

Psykoseksuell behandling
PLISSIT-modellen inkluderer sensualitetsstrening (sensate focus), mindfullness, kognitiv atferdsterapi og systematisk
desensibiliseringstrening og kan være indisert ved alle typer av seksuell dysfunksjon4,8,19 (anbefaling).

PLISSIT modellen (III-IV)
Beskriver ulike nivåer man kan forholde seg til og behandle pasientens seksuelle problemer

Permission (P). Pasienten tillates og oppfordres til å snakke om sin seksualitet og eventuelle problemer
Limited Information (LI). Informasjon om fysiologi, anatomi og seksuell respons.  Enkle råd som f.eks å sørge for ro, uforstyrrethet og å ta den tiden
som trengs for å kunne respondere på stimuli
Specific Suggestions (SS). Mer rådgivning etter erfaring og kompetanse. Inkluderer hvis mulig partner. Kan f.eks. innebære forslag om enkle
hjelpemidler og/eller masturbasjon for behandling av respons- og orgasmelidelse. Enkel versjon av sensualitetstrening er samleieforbud i en periode
ved f.eks. vulvodyni
Intensive Therapy (IT). Krever mer kompetanse – f.eks. spesialist i klinisk seksologi. Det omfatter vanligvis psykoseksuell behandling

Pasienter med seksuelle overgrep (i barndommen) har ofte behov for behandling hos psykolog først.

Fysikalsk behandling
Fysioterapi er indisert for kvinner med genital smerte og penetrasjons lidelse8. Det kan omfatte biofeedback og forskjellige former av
fysioterapi med avslappingsøvelser og bekkenbunnstrening (III-IV) (anbefaling).
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ICD - 10
N91.1 Sekundær amenore
N91.4 Sekundær oligomenore

Definisjon
Sekunder amenoré – hos kvinner med tidligere regelmessig menstruasjon - ingen vaginal blødning i løpet av 3 måneder; hos kvinner
med tidligere uregelmessig menstruasjon - ingen vaginal blødning i løpet av 12 måneder1,2 (Speroff, up to date – ingen mens ila 6
mndr eller ingen mens ila en ekvivalent av 3 siste sykluser.)
Oligomenoré – blødningsintervall > 35 dager – seks måneder/mindre en 9 sykluser ila 1 år1

Forekomst
Amenoré oppstår in 3-4 % hos kvinner i reproduktiv alder som ikke er gravide/ammer eller er menopausale (POF)1

Etiologi/Patogenese
De fleste årsaker av primær og sekundær amenoré er lignende1 og hver årsak til sekundær amenoré kan også være årsaken til
primær amenoré3

Hypothalamisk/hypofysær svikt

Vekttap og spiseforstyrrelser (anorexia nervosa og bulimia)
Eksessiv trening (maraton løpere, ballett dansere)
Stress
Intrakraniell kirurgi
Bestråling

Kallmanns syndrom4

Sarkoidose
Tuberkulose
Sheehan syndrom
Idiopatisk

Hypothalamisk/hypofysær dysfunksjon

Polycystisk ovariesyndrom (se eget kapittel)

Non-PCOS related causes of normogonadotrophic anovulation – functional hypothalamic amenorrhoea5

Vekttap og spiseforstyrrelser (anorexia nervosa og bulimi)
Eksessiv trening (maraton løpere, ballett dansere)

Leptin mangel6,7

Kroniske sykdommer (diabetes mellitus8, nyre, lever, lunge sykdommer, morbus Addison)
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Ovariell svikt

Climacterium praecox
(Premature ovarian failure (menopause før 40 års alder. 1-5 % av kvinner) (Speroff)
Autoimmun ovarialsvikt (inkludert autoimmun polyglandulær endokrinopati)

Gonadotropinresistente ovarier (Savage syndrom)9,10

Galactosemia11

Iatrogen (bestråling, kjemoterapi kirurgi)12

Gonadedysgenesi

Infeksjoner (kusma tuboovarial abscess13,14

Autosomale gen mutasjoner15

Medfødte eller ervevede sykdommer i uterus og/eller vagina

Aplasi av uterus og/eller vagina16,17

Vertikale fusionsdefekter17

Ashermanns syndrom18

sekundær etter uterin/cervical kirurgi; revisio- spesielt postpartum, konisering
sekundær til infeksjoner; PID, IUD relatert, tuberkulose, schistosomiasis

Androgen insensitivitet (testikulær feminisering)19,20

Endometrieablasjon

Hyperprolaktemi med hypofysetumor1

Prolaktinom

Hyperprolaktemi uten hypofysetumor1

Medikamenter (metoklopramid, antipsykotika)
Hypothyreose
Uremi
Sykdommer i hypothalamus
Idiopatisk

Hypothalamisk/hypofysær tumor uten hyperprolaktinemi

Kraniofaryngeom, germinoma, sarcoid/tubercular granuloma, dermoid cyster, adenomer

Risikofaktorer
Avhenger av etiologi
Store postpartum blødninger – Sheehans syndrom

Revisio/multiple revisio/postpartum revisio – Asherman syndrom18

Diagnostikk
Klinisk undersøkelse med helst vaginal ultralyd

Høyde og vekt (BMI)
Fettfordeling
Akne og hirsutisme
Acanthosis nigricans, pigmentasjon av huden
Galaktore
Struma

Biokjemiske/laboratoriske undersøkelser

Basale laboratorieprøver
Urin hCG, s-hCG
s-TSH
S-Prolactin
FSH
Estrogen status (gestagen test, vurdering av endometrium ved ultralyd,  
s-østradiol)

Ved androgenisering
Testosteron
Androstendion
SHBG
DHEA-S



17-OH-progesteron
ACTH-test
Test på insulinresistens

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

Andre undersøkelser

Gestagentest (medroxyprogesteronacetat 10 mg i 10 dager)
Estrogen/gestagen test (estradiol 1 mg/d i 35 dager, gestagen 10 mg /d fra 26-35 dag)
hysteroskopi
MR/CT hypofyse
laparoskopi med biopsi (sjelden indisert) – ikke anbefalt (Berek)
Synsfeltundersøkelse

Oversikt over diagnostiske tester med funn

WHO gruppe Ø2 FSH LH PRL TSH Gestagen test* Bildediagnostikk

I  - - - - Neg CT, MR **

II - - - -() - Pos UL***

III    - - Neg -

IV - - - - - Neg UL, MR***

V     - Neg CT, MR**

VI    () (evt.) Neg -

VII    - - Neg CT, MR**

* positiv gestagentest betyr blødning
** hypofyse
*** lille bekken

Algoritme for evaluering (Flytskjema)
BILDET HAR FOR DÅRLIG KVALITET - MÅ FÅ ORIGINALBILDET TILSENDT

Differensialdiagnoser
Graviditet
Amming
Menopause
Hypothyreose

Behandling
Barneønske

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

Ikke barneønske



HRT ved alle hypoøstrogene tilstander (p-pille ved prevensjonsbehov)
Behovet for induksjon av regelmessige avbrudsblødninger ved amenore/oligomenore og endogen østrogenproduksjon er uavklart

Cabergolin eller bromokriptin ved hyperprolaktinemi med eller uten tumor21,22

Kognitiv behavioral terapi23

Leptin administrasjon (eksperimental)24

Oppfølging
Individuell i forhold til behandlingsregime

Komplikasjoner
Til amenore: osteoporose ved hypoøstrogene tilstander
Til ovulasjonsinduksjon: ovarielt hyperstimuleringssyndrom

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

Råd og pasientinformasjon
Regulering av under- og overvekt
Råd om trening
Websider

Anoreksia og Bulimia foreningen

National Eating Disorders Association
Amerikansk pasientforening for prematur ovarialsvikt
Internasjonal pasientorganisasjon for hypogonadal hypogonadisme Helping You to be POsitive about Hypogonadotrophic Hypogonadism (HYPOHH)
Patient information: Absent or irregular periods (The Basics)
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Spontanabort

Maria B Ræder
Anne-Lone Wollen
Rune Braut
Ragnhild Glad

Anbefalinger
Dersom en mistenker ektopisk svangerskap anbefales ny hCG etter 48 timer, for å vurdere økningen av HCG. Det er overlapp i
endringene som kan sees ved svangerskap som ender i et viabelt svangerskap, ektopisk svangerskap og en spontanabort og selv
med en forventet økning i hCG på 35 % på 48 timer vil svangerskap kunne feilklassifiseres.

Vi foreslår at pasienter med økt risiko for, eller økt risiko ved blødning, bør innlegges for behandling av spontanabort.

Vi anbefaler misoprostol 800 µg vaginalt som førstevalg ved medisinsk behandling av spontanabort.

Søkestrategi
Grunnlaget for anbefalingene i dette kapittelet er ikke-systematiske litteratursøk i PubMed og Cochrane Database, samt oppdatering
av forrige veileder
Vi har også lagt vekt på anbefalinger, slik de framkommer blant annet i "NICE guidelines"

Forekomst
Opptil 20-30 % av erkjente svangerskap ender med spontanabort, men forekomsten er sterkt avhengig av alder1. De fleste skjer i
første trimester.

Diagnostikk
Ultralydkriterier for diagnosen2:

CRL ≥ 7 mm uten hjerteaksjon.
Gjennomsnittsdiameter av gestasjonssekk ≥ 25 mm uten fosteranlegg (med eller uten plommesekk).
Fravær av fosteranlegg med hjerteaksjon 2 ≥ uker etter en ultralydundersøkelse som viste en gestasjonssekk uten plommesekk.
Fravær av fosteranlegg med hjerteaksjon ≥ 11 dager etter en ultralydundersøkelse som viste gestasjonssekk med plommesekk.

Ved UL-undersøkelse som er inkonklusiv anbefaler vi å gjenta UL-undersøkelsen etter 7- 10 dager og ved mistanke om ektopisk
svangerskap er det nyttig å måle hCG nivået og hCG stigningen etter 48 timer (IIa).

hCG
Det absolutte hCG verdien i et viabelt svangerskap har stor spredning og må tolkes med forsiktighet. Ved et svangerskap med ukjent
lokalisasjon og hCG > 3000 IU er sannsynlighet for at svangerskapet ender i et vellykket intrauterint svangerskap 0,5 %2.

Dersom en mistenker ektopisk svangerskap anbefales ny hCG etter 48 timer, for å vurdere økningen av hCG. Det er overlapp i
endringene som kan sees ved svangerskap som ender i et viabelt svangerskap, ektopisk svangerskap og en spontanabort og selv
med en forventet økning i HCG på 35 % på 48 timer vil svangerskap kunne feilklassifiseres. hCG – seriemålinger må således alltid
tolkes med forsiktighet og vurderes sammen med klinikken for øvrig3 (IIa)

Differensialdiagnoser
Tidlig intrauterin viabel graviditet
Ektopisk svangerskap
Mola

Terminologi
Man bør unngå å bruke begreper som "blighted ovum" og "missed abortion", som er eldre begreper som i dag bør erstattes med en
mer presis patofysiologisk terminologi4.

Komplett spontanabort: Defineres som intrauterint innhold under 15 mm og opphørt blødning.
Inkomplett spontanabort.

Med heterogent uterin-innhold >15 mm, eller lavere ved persisterende blødning.
Intrauterin plommestekk uten fosteranlegg (anembryonalt svangerskap)
Intrauterint fosteranlegg uten hjerteaksjon

mailto:mariarader@gmail.com


De siste 2 gruppene kan presentere seg med eller uten blødning og smerte.

Svangerskap med fosteranlegg kan videre klassifiseres som:

Tidlig spontanabort:
Påvist fosteranlegg med en størrelse som tilsvarer svangerskapslengde på 12 uker eller kortere.
Sen spontanabort:
Fosteranlegg med en størrelse som tilsvarer over 12 ukers svangerskapslengde.

Etiologi / Risikofaktorar
Alder over 30 år
Overvekt og undervekt
Alkohol inntak
Anatomiske forhold (myoma uteri, septum etc)
Sykdom hos foreldre (PCOS, hypotyreose, kromosomavvik)
Bakteriell vaginose
Cervixinsuffisiens
Røyking
Hypotyreose
Kromosomfeil hos fosteret

Det kan være nyttig å gi informasjon om potensielt modifiserbare risikofaktorer5

Behandling
Behandlingen bør være individualisert og basert på kliniske funn, komorbiditet, og kvinnens ønske. Informasjon om forventet forløp og
komplikasjoner er sentralt for en vellykket behandling.

Følgende momenter bør tas hensyn til6-9

Ekspekterende behandling i 1 til 2 uker bør være førstevalget, særlig ved lave magesmerter og blødning10 (I).
Medisinsk behandling kan primært foretrekkes ved anembryonale svangerskap, eller ved synlig fosteranlegg, ettersom ekspekterende behandling har
dårlige suksessrate hos disse. Dersom en har bestemt seg for medisinsk behandling bør en ikke evaluere effekten før etter 2 uker (I)
Pasienter med økt risiko for, eller økt risiko ved blødning, bør innlegges for behandling. Dette gjelder for pasienter med fosteranlegg over 9 ukers
gestasjonslengde, ved koagulopatier, lang reisevei og lignende (II)
Kirurgisk behandling vurderes ved mislykket ekspekterende eller medisinsk behandling, og gjøre alltid ved mistanke om infeksjon (II).

Ved medisinsk behandling:

Vi anbefaler misoprostol 800 µg vaginalt som førstevalg. Ved innleggelse anvendes ofte et regime med repeterte doser av misoprostol (II).
Alle pasienter bør få kvalme og smertestillende medikamenter sammen med misoprostol (V).

Informasjon om forventet forløp er svært viktig for vellykket behandling, og denne bør gis både muntlig og skriftlig.

Rhesusprofylakse (anti-D)
Alle rhesus negative ikke-senibiliserte kvinner som mottar kirurgisk behandling for spontanabort bør tilbys minst 250 IE anti-D rhesus
profylakse11,12. Profylaksen bør gis så snart som mulig og innen 72 timer, men kan ha effekt helt til opptil 10 dager etter hendelsen
(V).

Vi anbefaler ikke rhesus profylakse forøvrig ved spontaborter under 12 ukers svangerskapslengde. Ved svangerskapslengde over 12
uker anbefaler vi minst 250 IE anti-D rhesus profylakse rutinemessig13 (V).

Det presiseres at dokumentasjonen på dette punktet er svært mangelfull og hvorvidt en skal tilby rhesus profylakse ved medisinsk
behandling er ikke avklart12.

Oppfølging
Pasienten bør få god informasjon forventet forløp og prognose. Pasienten oppfordres til å ta kontakt ved feber og magesmerter eller ved uvanlig
stor/langvarig blødning.
Mange pasienter opplever en betydelig sorgreaksjon. Disponerte pasienter med tidligere psykologisk morbiditet, tidligere aborter, manglende sosial
støtte, bør følges opp i forhold til dette, gjerne hos fastlege.
Sengeleie har ingen dokumentert effekt.
Sykemelding vurderes.

Komplikasjoner
Infeksjon



Anemiserende/langvarig blødning
Intrauterine synekier etter kirurgisk behandling
Depresjon

Forløp
Oftest ukomplisert

Prognose
Etter en spontanabort oppnår over 80 % et senere vellykket svangerskap, særlig alder og antall tidligere spontanaborter påvirker
denne sannsynligheten14.

Pasientinformasjon
Småblødning og fluor er vanlig i 2 uker etter spontanaborten.
Kontakte lege ved feber eller infeksjonstegn eller uventet langvarig eller kraftig blødning.
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Sterilisering

Karin Langeland
Astrid Rygh

Anbefalinger
Journalskrivende lege skal informere kvinnen om reversible alternativer til sterilisering, mulighet for metodesvikt og om inngrepets art og
komplikasjonsrisiko.
Utførende lege skal kontrollere at kvinnen har signert "Begjæring om sterilisering" før inngrepet startes.
Ved hysteroskopisk sterilisering må legen informere kvinnen om at hun må bruke annen prevensjon frem til kontroll etter 3 mnd.
Sterilisering bør gjøres laparoskopisk eller hysteroskopisk om ikke kvinnen skal laparotomeres av annen årsak.

Søkestrategi
PubMed,
UpToDate,
Cochrane database.
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Definisjon
Operasjon eller inngrep som varig opphever en persons evne til forplantning.

Legale aspekter- Lov om sterilisering1

Gir, med noen unntak, enhver som bor i Norge og har fylt 25 år, rett til sterilisering når hun ber om det (§ 2), uten krav om at søkeren
må være norsk statsborger eller at ektefelle/samboer samtykker eller er informert.
Legen som signerer "Begjæring om sterilisering" bekrefter å ha informert om inngrepet, risiko og medisinsk virkning. 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 kvinnen 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 ha 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 det 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
Kvinnen må betale forhøyet egenandel 6079 kr (01.12.14) ved sterilisering.
Unntak for egenandel2:

Inngrepet blir utført mens kvinnen er innlagt i sykehus for annen behandling eller årsak, for eksempel i forbindelse med fødsel
Steriliseringen gjøres på medisinsk indikasjon, dvs gjelder kvinner som av medisinske årsaker ikke bør bli gravide pga fare for liv og helse, eller som
ikke tolererer annen prevensjon.
Kvinnen får inngrepet utført etter vedtak i steriliseringsnemnd

Steriliseringsmetoder
Sterilisering kan utføres hos ikke-gravide eller etter fødsel
Sterilisering kan utføres ved laparoskopi, hysteroskopi, ved sectio eller som minilaparatomi

Det er vist at sterilisering ved destruksjon eller ekstirpasjon av tubene reduserer risiko for ovarialcancer3, 4, 5. Risiko for ovarial cancer reduseres mer

ved bilateral salpingectomi (42 %,4) enn ved destruksjon av tubene 25-29 %,3, 4. På bakgrunn av dette diskuteres det om man skal anbefale
salpingektomi som førstevalg ved laparoskopisk sterilisering. Noen sentre gjør dette allerede. Det mangler randomiserte studier.
Kvinnen bør informeres om muligheten for salpingektomi, spesielt ved økt risiko for ovarialcancer

Laparoskopi

Bipolar koagulasjon er vanligste metode i Norge i dag.

Man bør diatermere minst 3 cm av den istmiske delen av tuben6. Man bør ikke dele tuben etter diatermi, det kan øke risiko for
fisteldannelse7. 

Salpingektomi
Anestesi: Vanligvis generell anestesi.

Hysteroskopi
En type hysteroskopisk sterilisering på markedet idag: Essure®. Under hysteroskopisk tilgang plasseres microinnlegget i proximale del
av tuben.Kontroll etter 3 mnd med ultralyd for å bekrefte at microinnlegget er rett plassert etter en ukomplisert prosedyre, i andre
tilfeller mer avansert billeddiagnostikk8,9. Kvinnen må bruke annen prevensjon frem til resultatet er bekreftet.Anestesi: Preoperativ 
NSAID peroralt  ofte tilstrekkelig, noen vil trenge paracervikal blokkade, sedasjon eller narkose.



Laparotomi
Sterilisering samtidig med annet inngrep som krever laparotomi, f.eks sectio.
Minilaparotomi kan brukes postpartum.
Reseksjon av et parti av tuben er vanligste i Norge i dag (Modifisert Pomeroys teknikk)
Anestesi: Regional eller generell anestesi.

Komplikasjoner og metodesvikt
Ingen forskjell i alvorlige komplikasjoner mellom laparoskopi og minilaparotomi. Mindre alvorlige komplikasjoner er signifikant lavere
ved laparoskopi og operasjonstiden er kortere10.
Få studier sammenlikner hysteroskopisk- og laparoskopisk sterilisering. Det synes som metodene er sammenliknbare med hensyn på
sikkerhet og pasienttilfredshet11.
Metodesvikt rapporteres til 0,2-0,9%12, 13. Den kumulative 10 års risiko for graviditet er rapportert 18,5 pr 1000 prosedyrer. Risiko er
høyest hos unge kvinner14.
Ved graviditet etter sterilisering er risiko økt for ektopisk graviditet15, 16.
Sterilisering påvirker ikke hormonproduksjonen17 øker ikke hyppigheten av menstruasjonsforstyrrelser18 dysmenore eller PMS19.

Råd og informasjon
Preoperativ informasjon om inngrepets art, risiko, medisinske virkninger og alternative måter å forebygge svangerskap på er lovpålagt. Legen som
utfører steriliseringen skal forsikre seg om at slik informasjon er gitt
Inngrepet må betraktes som endelig
Hvis kvinnen angrer er assistert befruktning den mest aktuelle metode for å oppnå graviditet
Barneønske i et nytt forhold er vanligste grunn til at kvinnen angrer steriliseringen
Beslutning om sterilisering bør være vel overveid. Det er ugunstig å ta den knyttet til omstendigheter som svangerskapsavbrudd, samlivskrise eller akutt
keisersnitt
Ved komplikasjoner kan laparoskopi måtte konverteres til laparotomi.  Ved mislykket hysteroskopisk prosedyre må inngrepet gjøres laparoskopisk
Kvinnen bør få Helsedirektoratets informasjon om sterilisering.

Begjæring om sterilisering kan lastes ned fra nettsidene til Helsedirektoratet.
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Anbefalinger
Vi anbefaler lavmolekylært heparin (LMVH) som profylakse til pasienter med moderat og høy risiko for venøs trombose (VT). Vi
anbefaler ingen profylakse til pasienter med svært lav eller lav risiko for VT.
Kompresjonsstrømper, foreslås som tillegg til LMVH ved svært høy risiko for VT eller i stedet for medikamentell profylakse ved stor
blødningsrisiko.
Vi foreslår å kontinuere ASA ved mindre kirurgi framfor å seponere.
Vi anbefaler å seponere Marevan 5 dager før kirurgisk inngrep, men vurder bridging med LMVH.
Kvinner som bruker direkte virkende perorale antikoagulantia (DOAK) og trenger ø-hjelp kirurgi bør vente en halveringstid hvis mulig.
Ved elektiv kirurgi bør DOAK seponeres minst 24 t før mindre kirurgi og minst 48 t før stor kirurgi

Søkestrategi
Pyramidesøk
UpToDate
Cochrane
ACCP (American College of Chest Physician)
NSTH (Norsk selskap for trombose og hemostase; Magicapp).

Vi har valgt å følge de nye norske nasjonale retningslinjene (bygd på ACCP retningslinjer fra 2012) i grove trekk, publisert via NSTH i
2014.

Definisjon
Medikamentell eller annen behandling som gis for å redusere risiko for VT.
VT er et samlebegrep for blodpropp som oppstår i venøse kar (DVT, LE osv)
DVT (dyp venetrombose) blodpropp i dyp vene, oftest i underekstremitet
LE (lungeembolisme) blodpropp i lungearterie, kommer oftest ("emboliserer") fra dyp vene

Epidemiologi
Risiko for symptomatisk VT ved gynekologisk kirurgi ligger sannsynligvis mellom 0,1 og 2,8 %1-3.

Diagnostisk laparaskopi < 0,1 %, adnex kirurgi 0,5 % og ukomplisert hysterektomi (0,2-0,3 % uavhengig av operasjonsmetode)1,3

Ved cancer er risiko sannsynligvis 2.8-4.1 %

Hospitalisering gir høyere risiko enn dagkirurgi (0,7 vs 0,1 %)2

Risiko for fatal LE ved elektiv kirurgi uten profylakse er 0,1-0,8 %4

Risikofaktorer/risikoskåring
Caprini skår5-7

1 poeng 2 poeng 3 poeng 5 poeng

Alder 41-60 år Alder 61-74 år Alder ≥ 75 år Slag eller ryggmargs-
skade (<1 mnd)

Mindre kirurgi Åpen eller laparoskopisk
kirurgi (>45 min)

Tidligere venøs
trombose

Elektiv protesekirurgi (1 <
mnd)

BMI>25 Malignitet og/eller CVK Familiehistorie med
venøs trombose

Hofte- bekken eller
underex-fraktur

Hovne ben, varicer Immobilisering > 72 timer,
evt grunnet gips

Faktor V Leiden  

Flere tidligere spontanaborter  Kjent trombofili  

 Graviditet, postpartum* Trombocytose,
Polycytemi
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Risiko Caprini skår Risiko for VT uten profylakse Profylakse anbefalt Medikament

Svært lav 0 < 0.5 % Ingen (IB) -

Lav 1-2 1.5 % Ingen (2C) Evt kompresjonsstrømpe

Moderat 3-4 3 % Profylakse (2B) LMVH*

Høy ≥ 5 6 % Profylakse (1B) LMVH

Sepsis, alvorlig lungesykdom (inkl pneumoni),
hjertesvikt siste måneden

P-pille eller østrogenterapi*   

Redusert lungefunksjon    

Akutt hjerteinfarkt    

Inflammatorisk tarmsykdom    

Immobilisert medisinsk pasient    

* Her har vi valgt å avvike fra den originale Capriniskåren da vi mener kvinner som er gravide eller postpartum, eller som bruker
hormonpreparater har økt risiko for trombose og bør få profylakse. For kvinner som får hormon-preparater anbefales profylakse
fremfor seponering.

Profylakse
Medikamentell profylakse6,8

* LMVH: lavmolekylært heparin.
LMVH reduserer risiko for VT ca 70 %9

LMVH preparat og dosering (I):
Dalteparin (Fragmin®) 5000 IE x 1 ved BMI>40: 7500-10000 IE x 110

Enoxaparin (Klexane®) 40 mg x 1 ved BMI>40: 60-80 mg x 110

Tidspunkt for første dose: 6 timer postoperativt avhengig av inngrep og blødningsrisiko (III)
Behandlingsvarighet: Til mobilisering/utskrivning (II). Flere pasienter kan være relativt immobile ved utskrivelse og kan vurderes for profylakse inntil 7
dager totalt. Ved cancerkirurgi anbefales forlenget profylakse i 4 uker (I)
Komplikasjoner: Allergisk hudreaksjon, trombocytopeni (svært sjelden)

Ved kontraindikasjon mot LMVH foreslås6,8 (II)
Fondaparinux (Arixtra®) 2,5 mg x 1, ASA 75-160 mg eller kompresjonsstrømper til utskrivelse eller mobilisering framfor ingen behandling
Kolloider er ikke anbefalt brukt som profylakse

Ikke medikamentell profylakse

Kompresjonsstrømper i lårhøyde, foreslås som tillegg ved svært høy risiko for VT eller i stedet for medikamentell profylakse ved stor blødningsrisiko

(II)11,12

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

Perioperativ håndtering av antikoagulasjon8

ASA (Albyl E®)
Vi foreslår å kontinuere ASA framfor å seponere ved mindre kirurgi (II)
Vi foreslår seponering 5-7 dager før kirurgi hvis stor blødningsrisiko (II)

Ved akutt blødning, desmopressin (Octostim®), trombocytter

Klopidogrel (Plavix®) og prasugrel (Efient®)
Seponeres 5-7 dager før kirurgi (II-III)
Sed akutt kirurgi evt desmopressin og/eller trombocytter

Dipyridamol (Persantin®)
Seponering ikke nødvendig (II-III)

Tikagrelor (Brilique®)
Seponeres 5 dager før

Stentopererte
Vi anbefaler å utsette kirurgi i minst 6 uker til metallstent opererte (I)
Vi anbefaler å utsette kirurgi i minst 6 mnd etter innsatt medikamentavgivende stent (I)



Hvis kirurgi må foretas før anbefalt ventetid foreslår vi å kontinuere dobbel platehemning framfor å seponere før kirurgi

NSAIDS
Hvis stor blødningsrisiko vurder COX2-hemmer

Warfarin8,13

Anbefaler å seponere warfarin 5 dager før kirurgisk inngrep (I)
Foreslår rask oppstart (operasjonskvelden, evt 12-24 timer etter avsluttet inngrep) (II)
Oppstartdose: dobbel dose av vedlikeholdsdose første kveld deretter habituell dose
Ved høy tromboserisiko foreslås overgangsbruk med LMVH(bridging) (II)

DOAK - dabigatran, rivaroksaban og apixaban)8. Praktiske råd fra SLV og Helsedirektoratet, ingen internasjonale evidensbaserte anbefalinger
foreløpig. (Statens legemiddelverk, Informasjon om warfarin og de perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og
apixaban.

Kirurgi kan som oftest utføres når medikamentet har vært seponert svarende til en halveringstid. Halveringstiden stiger ved fallende nyrefunksjon for dabigatran.
Vurdering av effekt:

Generelt bør følgende blodprøver tas før operasjon: Hb, trc, kreat, ALAT, gamma GT, GFR, APTT og INR.
Ved behandling med dabigatran tyder normal APTT på ingen eller lav konsentrasjon. Er APTT forhøyet vurder protrombinkompleks konsentrat (PCC).
Ved behandling med rivaroksaban eller apixaban er det usikker nytte av APTT og INR.

Øyeblikkelig hjelp kirurgi:
Operasjonen bør utsettes en halveringstid hvis mulig
Vurder PCC hvis ikke utsettelse av kirurgi er mulig

Elektiv kirurgi:
Mindre kirurgi: Seponer DOAK minst 24 timer før inngrepet, restart dagen etter inngrepet
Større kirurgi: Seponer DOAK minst 48 timer før inngrepet, restart 1-3 dager postoperativt, avhengig av blødningsrisiko. Vurder LMVH profylakse i mellomtiden

 Apixaban (Eliquis®) Rivaroxaban (Xarelto®) Dabigatran (Pradaxa®)

Max effekt (timer) 3-4 2-4 0,5-2

T ½ timer 15 8 14*

Beregnet varighet av antikoagulasjon (døgn) 1-2 1-2 1-3

* avhengig av nyrefunksjon
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Urininkontinens
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Anbefalinger
Vi anbefaler alle å benytte miksjonsliste og 24-timers bleieveietest i utredningen av pasienter med urinikontinens. Flowmetri og måling
av resturin anbefales gjort før kirurgisk behandling. Vi foreslår også at konservative behandlingstiltak ved stressinkontinens
(vektreduksjon, røykestopp og bekkenbunnstrening) forsøkes før kirurgi hvis mulig. Blæretrening og medikamentell behandling av
overaktiv blære bør forsøkes før Botox og nevromodulerende behandling.

Litteratursøk
Up to date
Pub-med
National Institute for Health and Clinical Exellence (NICE)
Cochrane Database

International Consultation on Incontinence (ICI) 5th Edition
Royal College of Obstetricians & Gynecologists

ICD-10

N 39.3 Stress urinkontinens
N 39.4 Urgency urininkontinens
N 39.8 Blandings urininkontinens

Behandlingskoder
LEG 10 Retropubisk midturetral slynge (MUS), dvs tensjonsfri vaginal tape (TVT, TVA e.l.)
LEG 13 Transobturatorisk midturetra slynge (MUS), dvs TVT-O, TOT, Ajust e.l.
LWW 96 Åpen operativ tøyning av MUS ved urinretensjon
KDH 96 Kutting av MUS ved urinretensjon
LEW 96 Reoperasjon av MUS pga erosjon
KDV 22 Transuretral submukøs injeksjon i uretra (eks Bulkamid)
KCW 98 Botoxinjeksjoner i blæren

Definisjoner1

Urininkontinens
Enhver følelse av urinlekkasje

Stress urininkontinens
Ufrivillig urinlekkasje ved anstrengelse eller fysisk aktivitet (som trening, sport) eller ved nys eller hoste

Urodynamisk stress urininkontinens
Ufrivillig urinlekkasje under fyllings cystometri assosiert med økt intraabdominalt trykk og ved samtidig fravær av en
detrusorkontraksjon

Urgency
Hurtig innsettende uimotståelig trang til å late vannet.

Urgency urininkontinens
Ufrivillig urinlekkasje assosiert med urgency.

Blandings urininkontinens
Ufrivillig urinlekkasje assosiert med urgency, men også ved anstrengelse eller fysisk aktivitet (som trening, sport) eller ved nys eller
hoste.

Okkult urininkontinens
Stress urininkontinens hos pasienter med fremfall som kun fremkommer når fremfallet reponeres.

Frequency
Følelsen av å måtte tømme blæren hyppigere under den våkne delen av døgnet enn det som tidligere ble oppfattet som normalt av
kvinnen selv
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Nocturi
Enhver oppvåkning på natten som skyldes vannlatingstrang

Overaktiv blære syndrom (OAB)
Symptomkompleks bestående av urgency, vanligvis ledsaget av frequency og nocturi med eller uten urgency urininkontinens i fravær
av urinvegsinfeksjon eller annen åpenbar patologi

Noktural enurese
Ufrivillig urinlekkasje om natten under søvn

Lavt lukketrykk
Dersom det maksimale lukketrykket i uretra er ≤ 20 cm H2O

Resturin
Mengden urin i blæren etter gjennomført spontan vannlating

Detrusor-sfincter dyssynergi
Detrusorkontraksjon synkront med ufrivillig urethral og eller periuretral tverrstripet muskelkontraksjon, ses ofte ved bakenforliggende
nevrologisk sykdom

Ekstrauretral inkontinens
Urinlekkasje fra fistler evt. ektopisk ureter ved urogenitale misdannelser

Forekomst
Urinlekkasje i en hver form rammer mange kvinner. I en stor norsk epidemiologisk studie (EPICONT) anga ¼ av alle kvinner
urinlekkasje i en eller annen form.2

I denne studien hadde 50 % av kvinnene med urinlekkasje stressinkontinens, 36 % hadde blandingsinkontinens og 11 % urgency
inkontinens.
Forekomsten og alvorlighetsgrad øker med økende alder.2

Patogenese
Stress urininkontinens
Skyldes ofte flere faktorer; en svekkelse i festet av fremre skjedevegg med urethra i forhold til bekkenveggen (bl.a. ved skade av
ligamentum pubourethrale og/eller den pubocervicale fascie) samt skade av pudendusnerven som innerverer musklene i bekkenbunnen
og urinrøret.3

Urgency urininkontinens
Patogenesen er for det meste ukjent, men involverer trolig økt mengde afferente signaler fra blæren i kombinasjon med redusert
kapasitet i hjernen til å håndtere økningen i afferente signaler. Noen mener patogenesen kan beskrives som en ufrivillig
vannlatingsrefleks med først relaksasjon av den uretrale sfincter og deretter en detrusorkontraksjon. Urgency urininkontinens er trolig
utløst av en dominans av parasympatikus i forhold til sympatikus i blærereguleringen. Blæren trigges til en vannlatingsrefleks enten av
en blærefylning, men i noen tilfeller også ved økt abdominalt trykk. Det sistnevnte kan ses ved host, nys, å reise seg fra en stol og kan
lett feiltolkes som en stress urininkontens. Dette siste er vist hos 5 % av pasienter med blandings urininkontiens4.

Årsaker lokalt i blæren: UVI, blæretumor, blæresten, idiopatiske aldersendringer (vanligst)
Årsaker i sentralnervesystemet: nevrologisk sykdom og skade som ryggmargskader, Parkinson, demens, og cerebrale insulter.
Multippel sklerose kan gi både urgency inkontinens og detrusor-sfincter dyssynergi.

Blandings urininkontinens
Patogenesen vil omfatte elementer både fra stressinkontinens og urgency urininkontinens

Risikofaktorer
Stress urininkontinens
Økende alder2, obesitas5, økende paritet6,7, vaginal fødsel7,8, graviditet9, gjennomgått hysterectomi10, hereditære faktorer11

Blandings urininkontinens
Økende alder2, obesitas5, økende paritet6, hereditære faktorer11,12

Urgency urininkontinens



Økende alder2, obesitas5, hereditære faktorer12

Diagnostikk
Generelt
Anamnese – validerte spørreskjema kan være til hjelp. NKIR skjema (tidligere NUGG skjema)13, Sandvik´s Severity Index14 og ICIQ-
Urinary Incontinence Form15 er alle validert finnes på norsk.
Miksjonsskjema
24-timers bleieveietest16

Gynekologisk undersøkelse med vaginal UL for å utelukke annen patologi i bekkenet
Urinstix

Ved anamnestisk ren stressinkontinens
Stresstest i benk både for å se etter hypermobilitet og for å se om lekkasjen er hostesynkron. NB: Dersom lekkasjen ikke opphører
etter hostestøtet er det stor mulighet for at lekkasjen skyldes en detrusorkontraksjon. Hosteutløst detrusorkontraksjon forekommer hos
ca 5 % av pasientene med blandingsinkontinens.4 Er stresstest i benk negativ, bør stresstest gjentas stående, eventuelt på
trampoline.17

Standardisert stresstest: vektøkningen av et bind etter 3 kraftige host og 20 splitthopp (til siden).17,18

Knipekraft i bekkenbunnsmuskulatur, perineal sensibilitet og anokutan refleks.

Før operativ behandling
Flowmetri med minst 200 ml miksjonsvolum.19

Resturinmåling med kateter eller ultralyd ("bladder scan"). Resturinmåling har lav reproduserbarhet og bør gjentas.20

Forsiktighet bør utvises ved gjentatte resturinmålinger > 100
(Urethratrykkprofil)

Ved anamnestisk ren urgency inkontinens
Forsøk å utelukke bakenforliggende nevrologisk lidelse (perineal sensibilitet, anokutan refleks, flowmetri og resturinmåling)
Utelukk UVI (urinstix og evt dyrkning)
Utelukk hematuri
Dersom ingen hematuri eller mistanke om nevrologisk sykdom kan behandling forsøkes uten ytterligere utredning (medikamentell)
Ved hematuri: Cystoskopi + urografi
Ved manglende effekt av medikamentell behandling: Cystoskopi og fylningscystometri
Ved manglende samsvar mellom anamnese og fylningscystometri kan ambulant cystourethrametri med lekkasjedetektor vurderes

Ved anamnestisk blandings urininkontinens
Utred som både stress og urgency inkontinens med fokus på dominerende komponent
NB: Pasienter med overaktiv blære kan også lekke ved hoste (hosteutløst detrusorkontraksjon). Lekkasjen vedvarer ofte etter
provokasjonen.4

Behandling
Generelt
Inkontinensutstyr (kateter, bleier etc) refunderes på blå resept §5.1
Vektreduksjon hos overvektige21

Lokale østrogener ved atrofiske slimhinner22

Stress urininkontinens
Bekkenbunnstrening ledet av kompetent fysioterapeut23. Oppdatert liste over fysioterapeuter med spesialutdanning i
bekkenbunnstrening finnes på nettsidene til Quintet

Inkontinensbue under trening – f.eks ContrelleR

Retropubisk tensjonfri vaginal tape (TVT) har vist gode langtidsresultater.24,25

Obturatorslynger (TOT, TVT-O) har vist lovende 5 – 7 år resultater.26 Pasienter med lavt lukketrykk bør tilbys TVT og ikke TVT-O eller
TOT operasjon.27

De vanligste postoperative komplikasjonene til både retropubisk TVT og obturatorslynger er tømningsvansker og forverret eller
nyoppståtte symptomer på overaktiv blære. Alle pasienter bør derfor tilbys minimum en postoperativ kontroll 6-12 mnd etter kirurgi

http://www.quintet.no/


hvor resultatet vurderes subjektivt og objektivt samt uheldige effekter av kirurgien vurderes (eks tømningsvansker og nytilkomne
symptomer på overaktiv blære). Minimal utredning ved denne kontrollen bør være stresstest, flowmetri og resturin måling.

Tømningsvansker etter kirurgi kan i noen tilfeller være forbigående og håndteres ved at pasienten lærer seg intermitterende selv-
kateterisering. Dersom tømmingsvanskene ikke bedrer seg bør slyngen kuttes. Det foreligger ingen god dokumentasjon for hva som er
det mest optimale tidspunktet for å kutte slyngen. Slyngen kan kuttes i midtlinjen eller lateralt (uni eller bilateralt), men det er minst risiko
for å skade uretra ved å kutte lateralt.

Ved å kutte slynge foreligger det risiko for tilbakefall av stressinkontinens. Kvinnen må derfor informeres godt om dette. Som et
alternativ til opplæring i selvkateterisering kan vaginalslimhinnen åpnes og slyngen trekkes ned. Dette er lettest første postoperative
uke, men er beskrevet opp til 3 uker etter operasjonen.28

Ved nyoppstått/forverret OAB symptomer kan man også forsøke å kutte slyngen, men suksessraten for dette er dårlig dokumentert.

Periurethral injeksjon med Bulkamid kan forsøkes der risiko ved bruk av MUS vurderes for stor eller hvor MUS behandlingen ikke var
vellykket.29 Denne behandlingen har derimot betydelig mindre suksessrate enn midturethraslynger.

Manifest stress urininkontinens og cystocele
Man vil vanligvis behandle dette operativt i to seanser. Det er viktig å gjøre fremfallsoperasjonen først da 1/3 av pasienten kan bli
kontinente av dette inngrepet alene.30

Okkult urininkontinens og cystocele
Det å teste for okkult urininkontinens (for eksempel ved å reponere et fremfall med ring) har for dårlig diagnostisk nøyaktighet til å
kunne predikere hvilke pasienter som kan ha nyttet av forebyggende inkontinenskirurgi ved tidspunkt for fremfallsoperasjon.31

Urgency urininkontinens
Blæretrening.32

Medikamenter.33,34

Muskarinreseptor antagonister (tolterodin, fesoterodin, oxybutynin, solifenacin, darifenacin) bør tas på ettermidag/kveld da den vanligste bivirkningen
som medfører autoseponering er munntørrhet. Denne vil da være mest uttalt mens pasienten sover. Andre vanlige bivirkninger er obstipasjon,
urinretensjon, akkomodasjonspareser, tretthet og påvirkning av kognitiv funksjon hos eldre.  
β3 reseptor agonist (mirabegron) har foreløpig vist seg lovende med bedre bivirkningsprofil. Det er ennå usikkert om effekten er like god som muskarin
reseptor agonistene.

Botoxinjeksjoner i blæreveggen.35

Ulik nevromodulerende behandling; sakral nevromodulering, pudendal nevromodulering og perkutan tibial nervestimulering.36

Entero-cystoplastikk (urologi)
Urinavledende kirurgi (urologi)

Blandings urininkontinens
Behandles som både stress urininkontinens og urgency urininkontinens.
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Vulvovaginale hudsykdommer

Liv Rimstad
Helene Peterson
Thurid Thune
Usha Hartgill

Anbefalinger
Hvordan vurdere vulvasykdommer?

Anamnese: I tillegg til standard gynekologisk anamnese bør man få informasjon om pasienten har hudlidelser andre steder på kroppen, allergier, atopi,
medikamenter, autoimmune sykdommer evt arv av autoimmune sykdommer eller hudsykdommer, inkontinens for urin eller avføring.
Undersøkelse: Normal gynekologisk undersøkelse hvor man ser nøye på huden i vulva og slimhinnen i introitus, vagina og på portio. Inspiser hud på
resten av kroppen og slimhinne i munnen.

http://www.iciq.net/ICIQ-UIshortform.html
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Når skal man ta biopsier?

Ved suspekte lesjoner på malignitet (sår, harde områder, ujevnt utseende, manglende respons på behandling)
Uavklart hudlidelse
Biopsi tas ved overgang til normal hud. Send en til saltvannsundersøkelse med immun histokjemo og en på parafin for histologi.

Relevante tester

Kjønnssykdommer? Diabetes? Thyreoidea? Jernmangel?
Henvise til lappetester hos hudlege ved mistenkt allergi

Søkestrategi
UpToDate
Søk i internasjonale retningslinjer

Lichen sclerosus
Definisjon

Lichen sclerosus er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom som hyppigst forekommer hos voksne kvinner, men som også kan ramme menn og barn.
Sykdommen rammer hovedsakelig anogenital regionen, hvor den fører til vedvarende kløe og sårhet.
Arrdannelser på grunn av inflammasjon kan føre til vevsskade ved sammenvoksinger i vulva av labia, forsnevring av vaginal åpningen/introitus og
sammenvoksing slik at klitoris skjules. Hos menn og gutter kan forhuden vokse sammen.
Lichen sclerosus øker risikoen for plateepitelcancer i genitalia til 5 %.
Hudlesjonene kan være flate, hvitlige flekker som kan vokse sammen til rynkete områder. Purpur eller ekkymoser (sårliknende lesjoner) er vanlige.

På grunn av kløe kan huden bli fortykket1,2.

Utredning

Klinisk bilde gir grunnlag for oppstart av behandling.
Ideelt sett bør man ha en hudbiopsi, som regel i form av en stansebiopsi.
Ved uklart klinisk bilde eller mistanke om malignitet, bør man biopsere.
Ved rutinekontroller bør man ta biopsi ved mistanke om malignitet, for eksempel ved vedvarende harde partier, erosjoner, erytem, pigmenterte eller
papulære lesjoner.
Biopsi bør også tas om behandlingen ikke fører til bedring.
Ved manglende bedring, eller mistanke om sekundær infeksjon, bør man ta prøver for dyrkning for sopp eller bakterier.

På grunn av assosiasjonen med thyreoidea sykdommer bør pasienten også utredes for dette3.

Behandling

Ekstra sterke steroider, gruppe IV, f.eks klobetasolpropionat (Dermovat®), eller gruppe III steroider, f.eks betametason (Betnovat®) er
standardbehandling for lichen sclerosus. Steroidene virker antiinflammatorisk og immunsupprimerende ved å endre lymfocytt differensieringen og
funksjonen og hemme cytokin produksjon.

Studier viser at bruk av klobetasolproprionat (Dermovat®) gir fullstendig eller delvis tilbakegang av symptomer hos 54-96 % av kvinnene4. Forbedring

av hudtekstur eller farge sees sjeldnere4. Kvinner som er yngre enn 50 år responderer best på behandlingen.
Tilbakefall er vanlig, men kan delvis motvirkes ved kontinuerlig vedlikeholdsbehandling.

klobetasolproprionat (Dermovat®) er trygt å bruke hos jenter før menarche5.
Mellom 4-10 % av kvinner med anogenital lichen sclerosus blir ikke bedre av symptomer ved behandling med potente steroider. Anbefalt behandling

for disse kvinnene er tacrolimus (Protopic®), som er en kalsinevrinhemmer som virker ved å hemme t-celle responsen. Tacrolimus (Protopic®) og

pimicrolimus (Elidel®) har vist å være effektive mot symptomer av flere hudsykdommer, inkludert lichen sclerosus og lichen planus6. Behandlingen
tolereres ofte godt, selv om en del av pasientene opplever svie og sårhet. På grunn av potensiell malignitetsutvikling på grunn av immunsuppresjonen,
skal behandlingen bare startes og følges av spesialister på hudlidelser
Sammenvoksninger i vulva kan føre til urinretensjon eller trang introitus som påvirker seksuallivet. Sammenvoksningene kan behandles plastikk kirurgisk
eller ved å splitte sammen voksningene med CO2 laser.

Lichen Planus
Definisjon

Lichen planus er en inflammatorisk tilstand som kan forekomme i hud og plateepitel i slimhinner i munn, ører, øyne, nese, gastrointestinal traktus og
anogenitalt
De to vanligste formene for lichen planus er den plakkdannende typen og den erosive typen, men andre former for lesjoner forekommer også.
Lichen planus anses å være en autoimmun sykdom hvor aktiverte T-celler angriper basale keratinocytter, som produsere cytokiner, og gir en graft-
versus-host liknende skade
Lichen planus er en sjelden lidelse, og studier har vist at omkring 2 % av befolkningen rammes av den plakkdannende typen, mens den erosive typen

er sjeldnere7,8 

Ved plakkdannende type av Lichen Planus dannes det seg lilla, hevede områder i huden, med hvite stripede områder (Wicham`s stirae)7. Lesjonene
finnes som regel på innsiden av vristen og anklene, men kan forekomme på alle områder med plateepitel. Utslettene er ofte kløende.



finnes som regel på innsiden av vristen og anklene, men kan forekomme på alle områder med plateepitel. Utslettene er ofte kløende.
Erosiv Lichen Planus er ofte en svært smertefull tilstand. Erosiv Lichen Planus forekommer hovedsakelig på slimhinner, som munnhulen, vulva og
vagina hos kvinner eller penis hos menn, men kan også forekomme i gastrintestinal tractus og i slimhinner i nese og øyne. Erosiv lichen planus kan
forekomme i et eller flere områder av kroppen og evt sammen med plakkdannende type

Behandling

Gruppe III-IV steroider i vulva og evt vaginal applikasjon av kortison (Colifoam®). Preparatene appliseres hver kveld i 2-4 uker, så annen hver kveld i 2-4

uker og så fast 1-2 kvelder i uken. Ved økte plager økes frekvensen igjen9 
Ønsket effekt av behandlingen er lindring av symptomer, og evt å forebygge adheranse dannelser i vagina
For å forebygge adheranser, bør man samtidig dilatere skjeden regelmessig (dilatator/samleie)

Tannlege bør behandle LP i munnhule og hudlege bør styre behandling med retinoider, cyklosporin A eller Tacrolimus (Protopic®)
Lichen planus er en kronisk residiverende sykdom
En viss risiko for vulva cancer er rapportert, men ofte er dette sett i sammenheng med Licehn Sclerosus

Persisterende sår eller harde områder bør uansett biopseres10

Lichen simplex chronicus
Definisjon

Lichen simplex chronicus (LSC) er en ganske vanlig hudlidelse som karakteriseres av relativt velavgrensede hudlesjoner med kronifiserte eksem-
/dermatittforandringer i form av fortykket, lichenifisert hud og kloremerke, med eller uten rødme og pigmentforandringer. Tilstanden blir også kalt
nevrodermatitt.
Hudforandringen oppstår i område med kronisk kløe p.g.a. gjentatt skrubbing og kloring. Tilstanden kan forekomme i alle aldergrupper, men er vanligst

hos kvinner i alderen 35-50 år. Hovedsymptomet er kløe11,12

Bakenforliggende årsaker til hudsykdommen er kroniske kløetilstander som atopisk eksem, kontakteksem og andre eksemtyper, residiverende

soppinfeksjoner, skabb, systemiske sykdommer som medfører kronisk kløe og psykiske lidelser11,12,13,14

Utredning

Anamnese for bakenforliggende sykdommer, kroniske hudsykdommer, lokale irritanter, systemisk eller psykisk sykdom.
Undersøkelse av huden med tanke på hudsykdom, ev. skabb
Hudavskarp og/eller prøve av utflod til soppmikroskopi og ev. dyrkning
Ved mistanke om kontaktallergi henvisning til hudlege for epikutantest
Biopsi tas dersom diagnosen er uklar

Dersom lokale årsaker til kløe ikke påvises, bør pasienten utredes for bakenforliggende sykdom11,12,13,14

Behandling

Ved LSC er det viktigste tiltaket å redusere den kroniske kløen.
Bakenforliggende hudsykdom, lokale irritanter og ev. kontaktallergener må unngås og systemiske sykdommer må behandles.
Lokale kortikosteroider er førstevalg for behandling av LSC i anogenitalområdet.

Ved milde symptomer, og hos barn under 12 år, vil gruppe 1-2 være tilstrekkelig, ved mer uttalte plager vil det ofte være behov for gruppe 3-412,15,16

Studier har vist at en salve svir mindre enn krem dersom det er sår og fissurer.

Lokale kortikosteroider appliseres 1-2 ganger daglig i 2-4 uker, deretter overgang til applikasjon 1-2 ganger i uken som langtidsbehandling12

Ved kroniske plager som medfører langvarig eller kontinuerlig bruka av lokale korikosteroider, eller ved manglende effekt av kortikosteroider, bør

kalsinevrinhemmere forsøkes tacrolimus (Protopic®) og pimicrolimus (Elidel®)17,18

UV-lys kan prøves i tilfeller der lokalbehandling ikke har tilfredstillende effekt11

Pasienten henvises til hudlege som har fasiliteter for behandling av anogenitalområdet (sittelys)

Antidepressiva og gabapentin (Neurontin®) eller pregabalin (Lyrica®) kan forsøkes ved behandlingressitens19,20,21

Kontakteksem
Definisjon

Kontakteksem er en allergisk eller irritativ hudreaksjon som er forårsaket av et ytre agens som kommer i kontakt med huden.
Ved allergisk kontakteksem blir det satt i gang en immunologisk hudreaksjon, mens det ved et irritativt kontakteksem er det irritanten som direkte skader

huden22

Huden i vulva er mer følsom for lokalirriterende stoffer enn huden andre steder på kroppen p.g.a. dårligere hudbarriere23

De vanligste årsakene til irritativ kontakteksem i anogenitalområdet er fuktighet (vann, urin, svette), såpeprodukter, sanitærprodukter (bind og
tamponger), lokalbehandlingsmidler (antimykotika), andre intimprodukter (deodoranter, parfyme), kjemiske stoffer i toalettpapir og klær

De vanligste årsakene til allergisk kontakteksem anogenitalt er parfyme, lateks (kondomer), lokalt appliserte medikamenter, nikkel og sæd24

Den allergiske hudreaksjonen utvikles 48-96 timer etter at stoffet har vært i kontakt med huden

Utredning

Pasienten klager over genital sårhet og kløe.
Det er viktig å gjøre en grundig anamnese og spørre om varighet av symptomene, om de er akutte, kroniske eller kronisk residiverende.



Pasienten må ofte spørres dirkete rutiner for intimhygiene, lokalt brukte produkter og pasientens oppfatning av forverrende faktorer.
Ved den kliniske undersøkelsen vil det ved akutt kontaktdermatitt være hissig erytem, ødem og av og til vesikler.
Ved kronifisert kontakteksem er dermatitten mer neddempet, gjerne med lichenifisering (lichen simplex chronicus).

Mistenkes kontaktallergi, bør pasienten henvises til hudlege for epicutantesting22,24 Pasienten kan også selv utføre en brukertest med det mistenkte

produktet25

Behandling

Det viktigtigste er å unngå alle lokale irritanter og påviste allergener.
Hydrerende midler (fuktighetskremer/hudoljer) uten parfyme kan styrke hudbarrieren og er førstevalg ved irritativ kontakteksem. Midlene brukes ved

behov26

Lokale kortikosteroider gruppe 1-4 har vist god effekt ved allergisk kontakteksem, men ved irritativ kontakteksem er effekten mer usikker27

Kalsinevrinhemmere tacrolimus (Protopic®) og pimicrolimus (Elidel®) kan ha effekt ved påvist allergisk kontakteksem og bør prøves ved

behandlingsresistens, eller behov for langvarig behandling28,29

Plasmacellevulvitt
Definisjon

Plasmacellevulvitt (PCV), også kalla Zoons vulvitt, er en relativt sjelden, kronisk, inflammatorisk hudsykdom av ukjent årsak.
Navnet har tilstanden fått p.g.a. plasmacelleinfiltrat påvist ved histologisk undersøkelse.
Ved klinisk undersøkelse påvises en eller flere skarpt avgrensede makuløse, hissigrøde, glinsende lesjoner som oftest ikke er smertefulle eller
kløende.

Tilstanden er godartet og ikke assosiert med andre sykdommer32,33

Utredning

Funnene ved klinisk undersøkelse og biopsi vil være typiske og kunne gi en sikker diagnose.

Differensialdiagnoser er andre sykdommer som kan gi lignende utslett i vulva, lichen planus, invers psoriasis og platepitelcarcinom in situ32

Behandling

Tilstanden er behandlingsresistent. Ingen kontrollerte behandlingsstudier foreligger.
I en nylig publisert retrospektiv observasjonsstudie hadde pasienten like god symptomlindrende effekt ved lokalbehandling med fucidinsyre og
bethametasomvalerat i fast kombinasjon, clobetasol og tacrolimus 0,01 % salve. Alle tre behandlingsalternativene hadde relativt liten effekt på de

kliniske funnene32,33

Invers psoriasis
Definisjon

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom som hyppigst manifesterer seg med symmetrisk utbredte, røde, skjellende plakk

Sykdommen er relativt vanlig og affiserer rundt 2 % av befolkningen34

Invers psoriasis kalles det når pasienten har psoriasisutslett i hudfoldene, anogenitalt, inguinalt, axillært og submammært
Utslettet vil da presentere seg som skarpt avgrenset, rødt utslett med fissurer, men ofte uten den typiske skjellende overflaten

Pasienten klager over kløe, svie og smerter ved samleie og toalettbesøk35

Psoriasis blir klassifisert som en autoimmun sykdom uten kjent utløsende årsak, men med klar genetisk disposisjon

Tacrolimus (Protopic®) og pimicrolimus (Elidel®) Sykdommen kan debutere i alle aldre, men debuterer hyppigst i aldergruppen 20-40 år.

Psoriasis kan også affisere ledd og gi typiske negleforandringer34

Utredning

Anamnese med spørsmål om kjent hud- eller leddsykdom hos pasienten selv og/eller i familien.
Generell hudundersøkelse for å lete etter typiske plakkforandringer og ev. negledystrofi.
Ved usikker diagnose kan biopsi være avklarende.

Behandling

Svake til mellomsterke lokale kortikosteroider gruppe 1-3 avhengig av alvorlighetsgrad.

Det kan være gunstig å bruke preparater tilsatt et antiseptikum for å forebygge sopp- og bakterieinfeksjoner36

Vitamin D- derivat, Calcipotriol kan ha god effekt hos enkelte pasienter og kan trygt benyttes på inverse psoriasisforandringer36

Kalsinevrinhemmere, pimecrolimus og tacrolimus kan ha effekt og har den fordelen at de ikke tynner ut huden ved behov for langtidsbehandling37,38

Dersom lokalbehandling ikke har god nok symptomlindrende effekt, bør pasienten henvises til hudlege.
Lokal UVB-lysbehandling kan forsøkes.
Systemisk antiinflammatorisk behandling inkludert biologisk behandling har dokumentert effekt på psoriasis, men det er få studier på invers

psoriasis36,39



Hidradenitis suppurativa (HS)
Definisjon

Hidradenitis suppurativa, også kalt acne inversa, er en kronisk, residiverende inflammatorisk hudsykdom som er karakterisert av verkende, illeluktende

byller, fistler og arr i armhulene, lyskene og andre områder der hud ligger mot hud40

Epidemiologiske studier antyder en prevalens på 1-4 %. 2. Kvinner rammes tre ganger hyppigere enn menn

Sykdommen debuterer oftest tidlig i 20-årene og kan medføre en betydelig redusert livskvalitet hos de som rammes hardest41

Det er ingen kjent årsak til HS, men det er påvist flere risikofaktorer som røyking, overvekt og inflammatorisk tarmsykdom. Hos ca. 1/3 sees en arvelig

disposisjon41

Utredning

Anamnese med spørsmål om debut, residivtendens, familiær disposisjon, annen sykdom og røyking. Pasienten bør spørres om sykdommens
innvirkning på livskvalitet og samliv.
Undersøkelse med lokalisasjon og utbredelse av hudforandringene.

Det bør gjøres en grov staging, Hurley's clinical staging I-III42

Stadium I: En eller flere byller som tilheles uten merkbare forandringer av huden.
Stadium II: Residiverende abscesser med synlige ganger og arrdannelser. Hud er ikke merkbart involvert mellom hver definerbar lesjon.

Stadium III: Betent hud mellom aktive og inaktive residiverende og persistente lesjoner, ganger og arr43

Behandling

Pasienten bør få generelle råd om røkeslutt og vektreduksjon
Ved de mildeste formene kan langtids lokalbehandling ha bra forebyggende effekt.
Pasienten skal vaske de affiserte områdene med mild såpe og vann, ev. Hibiscrub noen ganger i uken.

I stadium I er azaleinsyre (Skinoren®, Finacea®) basisbehandling som bør brukes daglig over lang tid. Ved inflammasjon suppleres med klindamycin
(Dalacin®) x 2 lokalt i 14 dager41

Dersom stadige residiv av lokaliserte byller, forsøkes langtidsbehandling med en kombinasjon av azaleinsyre (Skinoren®, Finacea®) som

langtidsbehandling og klindamycin (Dalacin®) lokalt i 3 måneder41

Dersom lokalbehandling ikke har tilfredsstillende effekt, eller dersom pasienten har mer utbredte forandringer, Hurley's II-III, skal pasienten henvises til

hudlege for oppfølging. I ventetiden kan pasienten settes på tetracyclin (Lymesyklin®) 300 mg x 241

Enkeltstående abscesser skal ikke insideres, da vil de alltid residivere.

Anbefalt behandling er intralesjonell installasjon av kortikosteroider, triamcinolon (Kenakort®, Lederspan®) 10-25 mg/ml, 0,5-1 ml). Det kan være

nødvendig å aspirere puss med en grov kanyle før installasjon av triamcinolon41

Ved de mer alvorlige formene for HS er det anbefalt systemisk antiinflammatorisk behandling. Førstevalg er tetracycliner i 3 måneder, ev. en

kombinasjon av klindamycin (Dalacin®) og rifampicin (Rimactan®)2. Acitretin (Neotigason®) har vist effekt på HS i enkelte studier, isotretinoin
(Isotretinoin®) har ingen plass i behandling av HS2. Andre immunmodulerende medikamenter kan også forsøkes41

Dersom medikamentell behandling ikke har tilfredsstillende effekt, kan det være indikasjon for CO2-laserbehandling eller kirurgisk eksisjon av de

affiserte områdene41

Biologisk preparater prøves nå ut ved HS, og for adalimumab (Humira®) foreligger kontrollerte studier5. Medikamentet søkes nå godkjent for

indikasjonen HS. På andre preparater foreligger en rekke case-studier, også infliximab (Inflectra®,Remicade®) er rapportert å ha effekt på HS41
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ICD-10

N 76.3 Subakutt og kronisk vulvitt
N 94: smerter i ytre genitalia; brukes for kroniske vulvasmerter
N 94.9 Uspesifisert tilstand med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og      menstruasjonssyklus
N 94.4 Vaginisme

 

Anbefalinger

Organiser et tverrfaglig team med gynekolog, dermatolog, sykepleier/rådgiver til utredningen
Ha tilgang til fysioterapeut med kunnskap om bekkenbunnsfunksjon og evt. sexolog/psykolog til behandlingen (Forslag)
En fordel dersom patolog med spesialkunnskap om hud- og slimhinneproblematikk, og mikrobiologilaboratorium med mulighet for
resistensbestemmelser av Candida, er tilgjengelige
Pasientene bør sendes Vulvaklinikkens standard spørreskjema som en forberedelse til konsultasjonen, dels for å igangsette en prosess, dels som
arbeidsredskap ved konsultasjonen (forslag)
Undersøker bør gjennomgå skjemaet før pasienten tas inn, og få oversikt over gynekologiske, så vel som sexologiske ”landemerker”. En bør merke
seg spesielt evt. muskulære og gastro-intestinale symptomer som er angitt
Det bør være avsatt romslig tid til primærkonsultasjon, optimalt 45 minutter, dvs. en dobbelttime (forslag)

http://www.euroderm.org/edf/index.php/edf-guidelines
http://www.unn.no/registreringsskjema-og-samtykkeerklaering/category26135.html
mailto:rolf.kirschner@getmail.no


Ved typiske anamneser på unge pasienter er det sjeldent nødvendig med ”full GU” med bimanuell palpasjon, bakteriologi, cytologi, vaginal ultralyd etc.
Dels er det ofte gjort en rekke ganger allerede, og dels ligger det i sakens natur at traumer kan forsterkes. Konsentrer om en atraumatisk undersøkelse
av ”status localis” (forslag)
Forklar grundig ved gjennomgang av skriftlig informasjonsmateriell og bruk av anatomiske plansjer om sannsynlig bakgrunner, vår behandlingsteori, og
nødvendighet av oppfølging
Det er optimalt om pasienten kan følges av behandler med kontroll f. eks etter 2-3 og 5-6 måneder. Dette kan forhindre mangelfull oppfølging av
behandlingsmetodene (Forslag)
Terapeutene bør ha en optimistisk attityde, men ikke være redd for ”direkte tale”   

 

Søkestrategi
Pubmed,
Up-to-date
BMJ Best Practice
Cochrane Library  
Svensk Förenings för Obstetrik och Gynekologi Arbets- och Referensgrupp för Vulva: Vulvasjukdomar, rapport nr 71; 2013. ISSN 1100-438X
Wesselmann, U. Vulvodynia: Current state of the biological science. Pain, Volume 155, Issue 9 , September 2014, 1696-1701

Vær oppmerksom på at den vitenskapelige bakgrunnen, særlig for behandlingsforslag, ikke er tungt kunnskapsbasert

 

Definisjoner

Vulvodyni er et samlingsbegrep for kroniske vulvasmerter av brennende og sviende karakter uten objektive funn av andre spesifikke tilstander.
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 som må utelukkes som årsaker.

The International Society for the Study of Vulvovaginal Disease, ISSVD, definerer vulvodyni som kroniske  vulvasmerter uten synlige dermatoser 1.

 

Klinisk inndeling

A: Vulvasmerter relatert til spesifikke tilstander

LINK  NGF Veileder i gynekologi, kapittel vulvovaginale hudsykdommer
LINK NGF Veileder i gynekologi, kapittel vulvovaginale  infeksjoner
LINKNGF Veileder i gynekologisk onkologi, kapittel vulvacancer

 

Infeksiøse (Candida, HPV, Herpes etc)
Inflammatoriske (Lichen planus, immunobulløse sykdommer etc)
Neoplastiske (Pagets sykdom, plateepitelcancer etc)
Nevrologiske (herpesnevralgi, nerverotskompresjon etc)

 

B:  Vulvodyni

 

Generalisert (Generalized VulvoDynia-GVD)

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

 

Lokalisert (Localized VulvoDynia-LVD) (vestibulodyni, klitorodyni, hemivulvodyni etc):
Provosert (Lokalisert Provosert Vestibulodyni-LPV) (seksuell, ikke-seksuell, eller begge)
Ikke-provosert
Blandet (provosert og ikke-provosert)

 

Forekomst

http://www.painjournalonline.com/article/S0304-3959(14)00230-9/fulltext
http://www.painjournalonline.com/issues?issue_key=S0304-3959(14)X0008-4
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En tror at 10 % - 15 % kvinner en eller annen gang i livsløpet vil få diagnosen 2

Lokalisert provosert vestibulodyni (LPV) karakteriseres av mekanisk allodyni, som er lokalisert til vestibulum, mens generalisert vulvodyni (GVD) viser et
mer diffust smertemønster, som involverer deler eller hele pudendalnervedistribusjonen
Mange forskere mistenker at LVD og GVD mere representerer en forlengelse av den samme tilstanden heller enn to distinkte sykdommer 

 

Etiologi

Bakgrunner og årsaker for tilstandene er ikke klarlagt. Det synes å være en sammensatt patologi, samtidig som tilstanden viser en mangefasettert
presentasjon. Det er derfor vanskelig å utvikle relevante dyremodeller for forskning på vulvodyni for å få fram patofysiologiske mekanismer og brukbare
behandlingsstrategier

 

Følgende faktorer spiller inn for både LVD og GVD, og bør derfor utredes parallelt:

Andre smertetilstander, genetikk

Vulvodyni ses ofte sammen med andre smertetilstander som skulder-/nakkesmerter, irritabel tarm, miksjonssmerter og fibromyalgi 3,5.

Forskning har indikert mulighet for at det foreligger en genetisk bakgrunn, særlig for utvikling av LPV, på bakgrunn av 3 mulige forhold6

Økt risiko for gjentatte Candidainfeksjoner (recurrent vulvovaginal candidiasis,RVVC)
Endringer i inflammasjonsresponsen
Økt generell smertefølsomhet.

Uansett inneholder særlig anamnesen ved LVD typisk et stort antall behandlinger for uretritt/cystitt og sopp, mens GVD-pasientene
oftere er behandlet for mer generelle smertetilstander.  

 

Nevroinflammasjon

Det er blitt foreslått mulighet for at vulvodyni har en nevro-inflammatorisk patogenese, lik andre kroniske smertetilstander. En ser som
regel sterkt øket erytem i de affiserte delene av vestibulum som et klassisk tegn 7, 8. En ser økt tetthet av nervefibre, såkalt
hyperinnervasjon, i vestibulum, særlig i LPV, tilsvarende økt regional mekanisk allodyni and hyperalgesi 9.

 

Dysfunksjon av bekkenbunnsmuskulaturen

Det er kjent at tilstanden ofte er forbundet med dysfunksjon av bekkenbunnsmuskulaturen. En ser lavere smertegrense for trykk, økt
muskulær hviletonus, nedsatt frivillig relaksasjon og sammentrekningsevne. Urethra er også påvirket. Dysfunksjonen kan være tegn på
en beskyttelsesrefleks mot en smertefull penetrasjon, og det er derfor usikkert om dette er en årsak eller et resultat av allodynien som
er til stede 10,11.

 

Hormonell påvirkning

Rotteforsøk har vist at vaginal hypersensitivitet etter ooforektomi kan reverseres av østrogenbehandling. Dette indikerer at
klimakterielle symptomer kan være medvirkende årsak spesielt ved GVD 12.

Det er divergerende oppfatninger om p-piller er en bidragende årsak 13.

Undersøkelser har vist økt manifestering av depresjon, somatisering, angst og anspenthet. 

 

Livsstil

Stress- og livsbelastningsfaktorer er ofte relatert til anamnesen i pasientgruppen 14.

Primær vulvodyni, dvs. ved første forsøk på coitus, er svært sjelden. Smertefri penetrasjon har stort sett vært mulig tidligere.
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Tidligere traumer og behandlinger

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
bakteriell vaginoseplager, overbehandling med reseptfrie lokale antimykotika, gjentatte antibiotikabehandlinger.

 

Diagnostikk

Primær konsultasjonstid bør være 30-45 minutter, kontroller 20-30 minutter.
Det bør alltid være en medhjelper tilstede ved konsultasjonen, av medisinske, mediko-legale og etiske grunner. Sykepleier kan virke som aktiv rådgiver.
Alternativ er annen type terapeut i et tverrfaglig behandlingsteam

Anamnese

Vulvasmerter > 6 mnd. Ulik karakter
Sekundær vaginisme. Følelse av vaginal tranghet og tørrhet
Nedsatt libido.
Bruk et tilsendt strukturert intervjuformular, eks. VulvArg (Svensk Gynekologisk Forenings Arbeids- og Referansegrupper), i norsk versjon OUS KVB/
Vulvaklinikken (last ned her)
Spesielt interessant er svaralternativene mht muskulære sykdommer og andre smertetilstander
Fokus på tidligere behandlinger for Candida-, Gardnerella- og urinveisinfeksjoner

Evt. spørreskjema vedr klinisk depresjon, for eksempel GHQ 28 

 

Klinisk undersøkelse
Målrettet varsom gynekologisk undersøkelse, bimanuell palpasjon og/eller vaginal ultralydundersøkelse kun på indikasjon, og hvis mulig
bør unngås.

Inspeksjon av perineum og vulvaområdet, anatomi, infeksiøse, inflammatoriske, neoplastiske og nevrologiske sykdommer og tilstander som nevnt
innledningsvis, spesielt dermatologiske tilstander. Spesiell oppmerksomhet vedrørende såkalt ”6 o’clock split”, som er patognomonisk for kronisk
Candidainfeksjon

Friedrich test: trykktest med vattpinne, alternativt ”Vulva-algesiometer”15,16

Vulvaområdet er muligens hyperestetisk. Smerter som brenning i meatus urethra, på klitoris, i perinalregionen og lårenes innside. Ved vestibulodyni er
smertene begrenset til vestibulum og det er uttalt smerte ved berøring som ytre dyspareuni (penetrasjonssmerte). Det er varierende grad av erytem i
bakre vestibulum
Forsiktig digital palpasjon av muskulatur i vaginalåpningen og bekkenvegger, tegn på sekundær partiell vaginisme
Lite spekulum og inspeksjon av vaginalslimhinnen, ”sniff-test” med KOH og mikroskopi med NaCl og KOH av sekret for BV, Trichomonas og Candida.
Evt pH- måling av slimhinnesekret.  Evt. dyrkningsprøve for å utelukke kronisk Candida, evt. med resistensbestemmelse
Østrogenmangelsyndrom?
Avhengig av anamnese kan det vurderes om nevrologisk eller f. eks radiologisk utredning kan være nødvendig, mht. skjelett- og nerveskader etter
traumer og operasjoner.

 

Behandling

Behandlingsalternativer er avhengig av diagnose LVD eller GVD, alternativt kombinert bilde.

P.g.a. sannsynlig multifaktorielle årsaker bør behandlingen også være multimodal.

Ved GVD er smertene oftere ikke-provoserte og mindre lokaliserte. Smerten er ofte mildere om morgenen og mer uttalt utover dagen.

 

Generelt

Forsikre at det ikke foreligger tegn til malignitet eller seksuelt overført sykdom
Grundig gjennomgang av anatomiske plansjer, skriftlig og muntlig informasjon
Behandle samtidig eksisterende genital infeksjon etter nøye diagnostikk
Unngå mulige irritanter som deodorant, såpe, overvasking

Kognitiv fysioterapibehandling med avspenningsøvelser 17

Stressmestringsprogrammer
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Medikamentell behandling

Lokalt

Desensitisering med lokalanestetika, særlig ved tegn på LVD: Standard behandlingsprogram med Lidocain (Xylocain) 5 % salve lokalt i vestibulum; 

dag (1-5 ganger) eller helst kveld med okklusjon over natten (kompress eller lignende). Ved erfart svie startes med gel 2 % 18

Anbefaler å avstå fra coitus (minske provokasjon) åtte uker

 

Systemisk

Trisykliske antidepressiva; Amitriptylin (Sarotex®) 10 mg økende med 10 mg/uke til maksimalt 75 mg som smertebehandling/modulering.

Vedlikeholdsbehandling i to måneder, deretter evt. seponeres ved manglende effekt 19

Gabapentin: NeurontinR®, Pregabalin: LyricaR® i anbefalte doseringer ihht Felleskatalogen (obs bivirkninger)20

Noen symptombilder preges av pruritus som hovedsymptom. Der senilatrofiske forhold og hudsykdommer (for eksempel Lichen Simplex) er utelukket,
kan behandling med Hydroxizin (Atarax) gi god effekt i dosering 10-50 mg vesp. evt. 25 mg x1-3
Depresjoner og andre psykiatriske sykdommer bør behandles før rettet terapi settes inn, ved henvisning til psykolog/psykiater/medikamentell
behandling, eventuelt stressmestringskurser
Vær åpen for postmenopausale tilstander, østrogenmangel, særlig ved GVD. Liberal forskrivning av systemisk hormonbehandling i en periode med
kontroll av tilstanden og evt. fortsette med lokalbehandling
Alternative behandlingsmodaliteter som fysioterapi. Akupunktur og massasje kan gi bra resultat der det kliniske bildet er generelt og preget av
biopsykososiale elementer. Informasjonsvedlegg om Somatokognitiv terapi her
Henvisning til smerteklinikk ved behov
Henvisning til sexologisk terapi ved behov

Botoxinjeksjoner i bekkenmuskulaturen har gitt varierende resultater 21,22

Kirurgi ved vestibulektomi kan gi gode resultater, forutsetter nøye seleksjon av pasienter og ofte kombinasjon med andre modaliteter 23,24

Pasientinformasjon og råd

Både muntlig og skriftlig informasjon bør gis. Bruk gjerne informasjonsbrosjyren utarbeidet ved OUS/KVB ”Vulvaklinikken”. 

 

Informeres om sannsynlig multifaktoriell genese inkludert adferdsmessige og miljømessige forhold
Presiser at det ikke er seksuelt overført infeksjon eller økt risiko for malignitet.
Dersom trisykliske- eller andre antidepressiva gis, forklar at det ikke er mistanke om en psykiatrisk lidelse, men at medikamentet har god
smertemodulerende effekt ved nevrogen smerte. Informer om bivirkninger og motiver til behandling tross mulige bivirkninger av medikamenter
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 som er spesielt interessert i vulvalidelser.
Ved graviditetsønske kan evt. inseminasjon tilbys. Vaginal fødsel er ingen kontraidikasjon, men det er ingen klarhet i om vaginal fødsel bedrer tilstanden

Oppfølging av pasientene er ønskelig og krever gjerne forlenget konsultasjonstid og et langvarig forløp, ofte i teambaserte opplegg.
Kontroll anbefales 2-3 måneder etter startet behandling, deretter avhengig av resultater.

 

Prognose

Prognosen er rimelig god med riktig behandling og oppfølging, forløpet er varierende og ofte langvarig. Det er best prognose ved mer
kortvarige og lettere tilfeller

Normalisering forutsetter gjerne åpenhet for den multifaktorielle bakgrunnen og aksept, slik at kognisjon bedres og adferdsmessige tiltak kan
iverksettes.
Komplikasjoner er sekundær vaginisme og seksuell dysfunksjon.
Primær vulvodyni har en relativt dårlig prognose og krever gjerne sexologisk/psykologisk hjelp
Kirurgi gir relativ god effekt i begynnelsen, men effekten kan reduseres over tid dersom ikke seleksjonen er god, og andre årsaksforhold saneres

 

Pasientinformasjon

Vulvaklinikkens informasjonsskriv
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European College for the Study of Vulval Disease (ECSVD): www.ecsvd.eu

National Vulvodynia Association (NVA), http://www.nva.org

Womens therapy center: www.womentc.com

Vulval pain society (UK): www.vulvalpainsociety.org

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Vulvodynia. Patient Education Pamphlet FAQ127, May 2011.
Website: http://www.acog.org/For_Patients

International Association for the Study of Pain (IASP) Website: http://www.iasp-pain.org

Vulvodynia Fact Sheets). http://www.iasp-pain.org/AM/Template. cfm?Section=
Real_Women_Real_Pain&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=4448

NIH Research Plan on Vulvodynia Website:
http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/documents/NIH_Vulvodynia_Plan_April2012.pdf

NIH Office of Research on Women’s Health (ORWH). Website (for  vulvodynia): 

http://orwh.od.nih.gov/resources/health/researchandyourhealth/index.asp

 

Litteratur

1. Svensk Förenings för Obstetrik och Gynekologi Arbets- och Referensgrupp för Vulva: Vulvasjukdomar, rapport nr 71; 2013. ISSN 1100-438X
2. Wesselmann, U. Vulvodynia: Current state of the biological science. Pain, Volume 155, Issue 9 , September 2014, 1696-1701.

 

Referanser

1                 Moyal-Barracco M, Lynch PJ. 2003 ISSVD terminology and classification of vulvodynia: a historical perspective. J
Reprod Med.2004;49:772–777

2                 Goetsch MF. Vulvar vestibulitis: prevalence and historic features in a general gynecologic practice population. Am J
Obstet Gynecol. 1991;164:1609–1614

3                 Arnold LD, Bachmann GA, Rosen R, Kelly S, Rhoads GG. Vulvodynia: characteristics and associations with comorbidities
and quality of life. Obstet gynecol.  2006; 107: 617–624

4                 Bullones Rodriguez MA, Afari N, Buchwald DS National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases Working
Group on Urological Chronic Pelvic Pain. Evidence for overlap between urological and nonurological unexplained clinical conditions.  J
Urol. 2013;189 (Suppl. 1) : S66–S74

5                 Reed BD, Harlow SD, Sen A, Edwards RM, Chen D, Haefner HK. Relationship between vulvodynia and chronic comorbid
pain conditions. Obstet Gynecol. 2012; 120:145–151

6                 Heddini U, Bohm-Starke N, Gronbladh A, Nyberg F, Nilsson KW, Johannesson U. GCH1-polymorphism and pain
sensitivity among women with provoked vestibulodynia. Mol Pain. 2012;8:68

7                 Omoigui S. The biochemical origin of pain: the origin of all pain is inflammation and the inflammatory response. Part 2 of 3
– inflammatory profile of pain syndromes. Med Hypotheses. 2007;69:1169–1178

8                 Bohm-Starke N, Hilliges M, Blomgren B, Falconer C, Rylander E. Increased blood flow and erythema in the posterior
vestibular mucosa in vulvar vestibulitis. Obstet Gynecol. 2001;98:1067–1074

9                 Westrom LV, Willen R. Vestibular nerve fiber proliferation in vulvar vestibulitis syndrome. Obstet Gynecol. 1998;91:572–
576

10              Frasson E, Graziottin A, Priori A, Dall’ora E, Didone G, Garbin EL, et al. Central nervous system abnormalities in
vaginismus. Clin Neurophysiol. 2009;120:117–122

11              Zolnoun D, Bair E, Essick G,  Gracely R, Goyal V, Maixner W. Reliability and reproducibility of novel methodology for

http://www.ecsvd.eu/
http://www.nva.org/
http://www.womentc.com/
http://legeforeningen.no/Templates/Pages/www.vulvalpainsociety.org
http://www.acog.org/For_Patients
http://www.iasp-pain.org/
http://www.iasp-pain.org/AM/Template. cfm?Section= Real_Women_Real_Pain&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=4448
http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/documents/NIH_Vulvodynia_Plan_April2012.pdf
http://orwh.od.nih.gov/resources/health/researchandyourhealth/index.asp
http://www.painjournalonline.com/article/S0304-3959(14)00230-9/fulltext
http://www.painjournalonline.com/issues?issue_key=S0304-3959(14)X0008-4


assessment of pressure pain sensitivity in pelvis. J Pain. 2012;13:910–920

12              Ting AY, Blacklock AD, Smith PG. Estrogen regulates vaginal sensory and autonomic nerve density in the rat. Biol
Reprod.2004;71:1397–1404.

13              Johannesson U, Blomgren B, Hilliges M, Rylander E, Bohm-Starke N. The vulvar vestibular mucosa-morphological effects
of oral contraceprives and menstrual cycle. Contraception 2007; 76: 319-25.

14              Sutton KS, Pukall CF, Chamberlain S. Pain ratings, sensory thresholds, and psychosocial functioning in women with
provoked vestibulodynia. J Sex Marital Ther. 2009;35:262–281

15              Friedrich EG Jr. Vulvar vestibulitis syndrome. J Reprod Med 1987; 32: 110-4.

16              Pukall CF, Young RA, Roberts MJ, Sutton KS, Smith KB: The vulvalgesiometer as a device to measure genital pressure-
pain threshold. Physiol Meas 2007; 28: 1543-50.

17              Gro Killi Haugstad, Rolf Kirschner, Marit Fougner, Ingvild Lilleheie, Linda Hartford Kvæl, Unni Kirste, Tor S. Haugstad.
Chronic genital pain in women treated with somatocognitive therapy in a student out-patient clinic – a preliminary report.

18              Danielsson I, Torstensson T, Brodda-jansen G, Bohm-Starke N. EMG biofeedback versus topical lidocaine gel: a
randomized study for the treatment of women with vulvar vestibulitis. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85: 1360-7.

19              McKay M. Dysesthetic ("essential") vulvodynia: treatment with amitriptyline. J Reprod Med 1993; 38: 9-13.

20              Ben-David B, Friedman M. Gabapentin therapy for vulvodynia. Anesth Analg 1999; 89: 1459-60.

21              Jeynes LC, Gauci CA: Evidence for the use of Botulinum toxin in the chronic pain setting-a review of the literature. Pain
Pract 2008:8:69-76

22              Damsted-Petersen C, Giraldi A, Lundvall L, Kristensen E. Botulinum toxin type A-a novel treatment for provoked
vestibulodynia? Results from a randomized, placebo controlled, double blinded study. Christina Damsted Petersen

1. Journal of Sexual Medicine 2009; 6(9):2523-37.

23        Bergeron S, Khalife S, Glazer HI, Binik YM: Surgical and behavioural treatments for    vestibulodynia: two-and-one-half year
follow-up and predictors of outcome. Obstet  Gynecol 2008; 111:159-166.

24        Bohm-Starke N, Rylander E: Surgery for localized, provoked vestibulodynia: a long- term follow-up study. J Reprod Med 2008;
53: 83-9.

 

(Dette kapittelet ble første gang publisert den 11.10.2017)

PASIENTINFORMASJON
"Når samleie gjør
vond"

 

SPØRRESKJEMA Utredning

Vulvovaginale infeksjoner

Usha Hartgill (Olafiaklinikken)
Helene Peterson
Liv Rimstad

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3560069?ordinalpos=&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.SmartSearch&log$=citationsensor
http://www.iop.org/EJ/abstract/0967-3334/28/12/008/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8441136?ordinalpos=&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.SmartSearch&log$=citationsensor
http://www.anesthesia-analgesia.org/cgi/content/full/89/6/1459
http://www3.interscience.wiley.com/journal/120126091/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
http://www.researchgate.net/profile/Christina_Petersen
http://www.researchgate.net/journal/1743-6109_Journal_of_Sexual_Medicine
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18165405?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18357798?ordinalpos=&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.SmartSearch&log$=citationsensor
/PageFiles/239577/N%c3%a5r samleie gj%c3%b8r vondt, informasjon Vulvaklinikken.pdf
/PageFiles/239577/N%c3%a5r samleie gj%c3%b8r vondt, informasjon Vulvaklinikken.pdf
/PageFiles/239577/Sp%c3%b8rreskjema vulvaklinikken.docx
/PageFiles/239577/Sp%c3%b8rreskjema vulvaklinikken.docx
mailto:ushhar@ous-hf.no


Anbefalinger
Dyrkning for påvisning av bakteriell vaginose anbefales ikke
Screening for bakteriell vaginose av asymptomatiske gravide anbefales ikke
Ved funn av bakteriell vaginose hos asymptomiske kvinner, anbefales det behandling

Residiverende candida vulvovaginitt foreslås behandlet med fluconazole (Diflucan®) 150 mg annenhver uke i 8 uker, deretter månedlig i 4 måneder
Behandling av candidavulvovaginitt er symptomatisk og partnerbehandling anbefales ikke
Ved Trichomonas vaginalis vaginitt anbefales undersøkelse med tanke på andre seksuelt overførbare sykdommer og partnerbehandling
Antiviral behandling anbefales ved primærutbrudd av genital herpes
Suppresjonsbehandling med acyklovir eller valacyklovir foreslås ved hyppige og plagsomme residiv av genital herpes

Søkestrategi
Pyramidesøk
UpToDate
Best Practice
Svensk förenings för obstetrik och gynekologi arbets och referensgrupper, Vulvasjukdomar

Vaginal utflod
Diagnostikk og behandling
Plagsom utflod hos kvinner kan ha svært forskjellige opphav. En kombinasjon av anamnese, klinisk undersøkelse og kontordiagnostikk
supplert med lab. diagnostikk er ofte nødvendig å identifisere årsaken og lage en behandlingsplan.

Årsaker til forandring i utfloden:
Fysiologisk, hormonelt, bakteriell vaginose, candida, svangerskap, seksuelt overførte infeksjoner, fremmedlegeme, kreft
Ved gynekologisk undersøkelse er kontordiagnostikk nyttig å kunne utrede patologisk utflod og kunne behandle før prøvesvar er tilgjengelig.
Seksuelt overførte infeksjoner er en viktig årsak å utelukke hvor det finnes risiko for dette.
Moderne laboratoriediagnostikk med nukleinsyre amplifikasjons tester (NAT) er svært sensitive og spesifikke for Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
genitalium og Neisseria gonorrhoea infeksjoner.
Ved funn av cervicitt kan man vurdere empirisk behandling med Doxylin 100 mg x 2 daglig i 7 dager (i påvente prøvesvar).

Nødvendig utstyr for kontordiagnostikk: Mikroskop med mulighet for fase kontrast og både x 10 og x 40 objektiv. Preparatglass og
dekkglass. pH papir. Kalium hydroxide (KOH) 10 % og saltvann.

Bilde: Lag 2 utstryk av vaginal utfloden og applisere en dråpe 10 % KOH på et av    utstrykene og en dråpe saltvann på den andre.
Dekk med dekkglass før mikroskopering.

Bilde: Normalt utstryk. Saltvannspreparat x 40 objektiv. Overvekt laktobaciller, normal platepitelceller, polymorphonukleære (PML)
celler < platepitelceller.



Bakteriell vaginose
BV er den vanligste årsaken til unormal utflod hos kvinner i fertil alder. 50 % av kvinner kan være asymptomatiske1,2. Utflod og vond ("fisk") lukt er
typiske plager.
Flere forskjellig anaerobe bakterier kan være involvert in en BV infekjson (Gardnerella vaginalis, Atobium, Mycoplasma hominis, Mobiluncus spp,
Bacteroides spp bl.a.).
BV er et syndrom hvor flere kriterier bør oppfylles før diagnosen kan stilles. HVS (Høy vaginal swab) og dyrkning er uegnet i diagnostikken. Prevalensen
av BV er noe etnisk betegnet. Ny seksualpartner, bruk av kobberspiral, røyking, >3 mannlige partnere i de siste 3 måneder, kvinner som har sex med

kvinner, samtidig klamydia eller gonoréinfeksjon er kjente risikofaktorer1,3.

Bilde: Typisk BV utflod. Saltvanns prep x 40 objektiv. Overvekt kokker og fravær av laktobaciller; biofilm dekket platepitelceller (clue
cells); normal ratio PML< platepitelceller

Diagnostikk
På kontoret er bruk av Amsel's kriterier enkelt og kostnadseffektiv for å stille diagnosen BV. Ved funn av 3 av 4 av Amsel's kriterier
(høy sensitivitet) kan man stille diagnosen. Bruk av de individuelle elementene alene har langt lavere sensitivitet og spesifisitet4.

Amsel's kriterier

1. Tynflytende, grålig homogen utflod
2. pH > 4,5
3. Positive sniff test (fisk lukt ved applikasjon av 1 dråpe 10 % kalilut til utflod på objekt glass pga frigjøring av aminer)
4. Minst 20 % clue celler på vått (saltvanns) preparat.

Høy vaginal swab (HVS) er ikke egnet til screening eller testing for BV.

Behandling

Metronidazole (Flagyl) er den mest effektive behandlingen. 400-500 mg ganger to daglig i 5-7 dager er en av de mest anbefalt. Metronidazole 2 g

som engangs dose har lavere effekt og anbefales ikke5. Metronidazole intravaginal gel 0,75 % daglig i 5 dager har også god effekt.
Clindamycin (Dalacin) intravaginal krem (2 %) daglig i 7 dager har også dokumentert effekt. Clindamycin (Dalacin) vagitorer (100 mg) hver kveld i 3
dager kan også brukes.

Lokal behandling har vist å være like effektiv som oral behandling med færre bivirkninger6.
BV er assosiert med både PID, komplikasjoner i tidlig svangerskap og infeksjoner etter gynekologiske operasjoner, og bør behandles når den

oppdages3,7.

Residiverende BV

Omtrent 30 % av kvinner som responderer til behandling får et residiv av plagene innen tre måneder og mer enn 50 % innen 12 måneder. Mange
artikler om emnet definerer residiverende BV som tre eller flere dokumenterte (enten ved Amsel's kriteria eller mikroskopisk) episoder BV i løpet av 12
måneder.
Biofilm. Selv om det er flere anaerobiske bakterier som bidrar til å forårsake BV, er det biofilmen som dannes av Gardnerella vaginalis og ofte
koloniseres av Atobium spp som gjør at BV kan være vanskelig å behandle. Biofilmen er vanskelig for både klindamycin og metronidaziole å trenge
gjennom og kan forklare hvorfor mange kvinner opplever tilbakefall eller residiverende BV.  Biofilmen er også funnet hos menn og det er ikke
usannsynlig at partnerbehandling kommer til å være et tema i framtiden.

Per i dag har 4 av 5 studier om partnerbehandling ikke vist noe stor effekt på antall residiv hos kvinnen og partnerbehandling anbefales ikke9. De fleste
av disse regimene har vist 70-80 % helbredelse etter 4 uker i kontrollerte studier med bruk av placebo. Intravaginal metronidazole gel og clindamycin
krem har sammenlignbar effekt.
Resultater av kliniske forsøk om screening og behandling av BV under svangerskap har vært motstridende. Alle symptomatiske gravide skal behandles.

Rutine screening og behandling av gravide med asymptomatisk BV for å forhindre prematur fødsel anbefales ikke10. Det finnes per i dag ingen studier
som viser verdien av behandling av kvinnelig partner samtidig.
I en multisenter prospektiv studie hvor det ble brukt 0,75 % metronidazole gel i 7 dager etterfulgt av vedlikeholdsbehandling to ganger ukentlig i 4-6

måneder, residiverte BV hos 25,5 % av kvinner på behandling og 59,1 % av kvinner som fikk placebo. Soppinfeksjon var et hyppig problem11.

Bruk av adjuvant behandling

Det er vist effekt av tilskudd med laktobaciller i flere små studier men ingen av disse studiene har hatt god nok design eller randomisering å kunne



anbefale rutine bruk av dette terapeutisk.12

På norsk markedet, kan Ecovag® kapsler brukes som melkesyre tilskudd og Lactal® som sure gjørende middel brukes

Candida vulvovaginitt
75 % av kvinner vil ha opplevd minst en episode vaginal sopp infeksjon før de har fylt 25 år13. Typiske plager er tykk, kornete, "cottage
cheese" utflod med kløe, svie og irritasjon genitalt.

Diagnostikk

80 % av sopp infeksjoner hos kvinner skyldes Candida albicans. C. glabrata, C. krusei og C. tropicalis er mer sjelden men det finnes høyere

prevalens resistens til imidazole derivativer blant disse artene.14 Ca 20 % av kvinner har asymptomatisk kolonisering med candida og behandling er

ikke nødvendig hos disse.15

Mikroskopi har 50-80 % sensitivitet for candida infekjson. Ved klinisk mistanke og negativ mikroskopisk funn, anbefales det å sende pinne i Stuarts
medium til dyrkning.

Bilde: Typisk sopp-utflod. KOH prep x 40 objektiv. Pseudohyfer og sporer av candida

Behandling
Oral og lokalbehandling er likeverdig.

Canestan (clotrimazole) 500mg vagitorer eller
Canestan (clotrimazole) 2 x 100mg vagitorer hver kveld i 3 dager eller
Diflucan (fluconazole) 150 mg oral

Kronisk residiverende sopp
Defineres som >4 dokumenterte (enten mikroskopisk eller dyrkning positiv) episoder per år16. Det er ofte mer effektivt å bruke oral
fluconazole (150 mg) enn lokal behandling forutsatt at kvinnen ikke er gravid. I de fleste tilfellene skyldes dette ikke imidazole resistente
candida isolater. Behandlingsopplegget må ofte skreddersys avhengig av hvor hyppig residiv kvinnen opplever etter behandlingen.

1 kapsel annenhver uke i 8 uker og så nedtrapping til 1 gang i måneden i 4 måneder. For de som har problemer knyttet til menssyklus, kan man f eks

prøve med 1 kapsel fluconazole (Diflucan®)

150 mg en gang i måneden like før mens. Pga høy (50 %) residiv risiko, kan nedtrapping med f eks 200 mg fluconazole (Diflucan®)3 ganger ukentlig til
en gang i måneden minske denne risiko (Donders 2008).

Imidazole-resistente candida infeksjoner

Ved manglende effekt av førstelinje behandling, bør en vaginal pinneprøve sendes til mikrobiologen for dyrkning. Det skal rekvireres dyrkning og
resistensbestemmelse med relevant klinisk anamnese på rekvisisjon.
Ved dokumenterte imidazole resistens (spesielt hos non-albicans spp) har Nystatin, Flucytosin, Amphotericin B eller borsyre blitt brukt. Nystatin og
Flucytosin er ikke tilgjengelig som vagitorer i Norge. Borsyre vagitorer kan lages på apoteket etter resept. Da forskrives det 600 mg hver natt i 7 netter
og så 2 ganger i uke i 6 måneder som vedlikeholds behandling. Amphotericin 50mg pv i 14 dager er et alternativ og har vist 71 % respons. I tilfeller
hvor ingen av de alternativene hittil nevnt har hatt effekt har Amphotericin 100 mg med flucytosine 1g i Aquagel per vagina hver natt i 14 netter blitt
forsøkt med gode resultater i Storbritannia men det er for tiden ikke tilgjengelig i Norge.

Aerob vaginitt/deskvamativ vaginitt
Denne tilstanden skyldes en kraftig immunrespons til tarmbakterier i skjeden. Vanlige bakterier som er impliserte er E. Coli, Gruppe B streptokokker,

men diagnostikk er basert på klinisk bilde og dyrkning er uegnet18



Kvinnen opplever vanligvis økt utflod med kløe og svie i skjeden. Klinisk ser man purulent vaginal utflod og moderat til kraftig (deskvamativ) vaginitt
Ved mikroskopi finnes det få eller ingen laktobasiller, kokker, PML>>>epitelceller, pH >> 4.5 og parabasale celler. Sniff test er som regel negativ

Behandling
Klindamycin (Dalacin®) intravaginal krem (2 %) daglig i 7 dager har dokumentert effekt. Alternativt kan klindamycin (Dalacin) vagitorer
(100 mg) hver kveld i 3 dager også brukes.

a) LBG-III
b) Coccer i kjede
c) Toksiske leukocytter
d) Parabasale celler

Cytolytisk vaginose
Definisjon
Karakteriseres som en overvekst av laktobasiller som produserer økte mengder melkesyre og gir et surere miljø enn vanlig i skjeden
(ned til pH 3.8). Kvinnen kan oppleve kornete utflod men først og fremst noe ubehag og svie genitalt.

Diagnostikk

Undersøkelse er ofte upåfallende men utfloden kan se noe kornete ut. pH er lav, 4.5-3.8.
Ved mikroskopi av utfloden i saltvanns preparat, kan man se rikelige mengder laktobasiller og cytoliserte epitelceller. Her blir epitelcellene ødelagt pga
lav pH og rester i form av celle kjernene er igjen.

Behandling
Hvis kvinnen opplever dette som veldig plagsomt, kan en svak oppløsning av natrium bikarbonat og saltvann brukes å skylle skjeden
med19

Trichomonas vaginalis
Definisjon
Trichomonas vaginalis er en sjelden infeksjon i Norge selv om det er den vanligst behandlingsbare soi på verdens basis. Symptomer
er økt utflod, lukt, intens kløe. 20 % er asymptomatiske.  Se UK retningslinjer for omfattende litteraturliste.20

Diagnostikk

Typisk rikelig med skummete, purulent utflod og vulvitt/vaginitt.
pH > 4.5.
Positiv sniff test.
Man finner ofte Trichomonas sammen med BV.
Obs: Mikroskopi har sensitivitet opptil 60 %. Ved mistanke om TV uten mikroskopisk funn kan man få en PCR prøve som høy sensitivitet og spesifisitet.

Behandling

Metronidazole 500 mg ggr 2 dalig i 7 dager
Seksuell avholdenhet under behandling og partnerbehandling
Kontroll etter 1 uke med mikroskopi anbefales



Bilde: Trichomonas vaginalis. Saltvannsprep x 40 objektiv. Typiske motile organsimer med flagella. Økt antall PML

Genital herpes
Definisjon

Ekte primær infeksjon: første episode med HSV-1 eller HSV-2 hos pasient uten antistoffer
Ikke-primær førstegangsinfeksjon: første episode med enten HSV-1 eller HSV-2 hos en pasient som allerede har antistoffer mot den andre typen.
Antistoffene modifiserer utbruddet slik at det blir mildere eller asymptomatisk.
Residiverende infeksjon: residiv på grunn av reaktivering av tidligere overført HSV-1 eller HSV-2 infeksjon etter en latensperiode.

Forekomst
Genital herpesinfeksjon er den vanligste årsaken til genitale sår. 50-70 prosent av den voksne norske befolkningen er seropositiv for
HSV-1, og 10-40 prosent for HSV-2. Genital HSV-2 er hyppigst, men genital HSV-1 ses ofte blant yngre voksne. HSV-1 gir like kraftig
primærinfeksjon som HSV-2, men HSV-2 gir sterkere utbrudd og hyppigere residiv enn HSV-1. (1,4) HSV-2 IgG antistoff påvises hos
nær 30 % av gravide kvinner i Norge, hvor mindre enn 1 av 10 har hatt symptomer21,22

Etiologi/patogenese

Agens: Herpes simplex virus type 2 (HSV-2), men også i økende grad type 1 (HSV-1).

Inkubasjonstid: 5-7 dager, de fleste smittes av asymptomatisk partner som ikke vet om infeksjonen21-24

Smittemåten: nær kontakt, genital eller oralsex. Kondom beskytter ikke fullstendig21

Diagnostikk
Klinikk

Primærinfeksjon: Smertefulle vesikler, sår og lokal glandelsvulst. Kan gi høy feber, påvirket allmentilstand og meningeal irritasjon med hodepine.

Atypiske former med fissurer eller kløe er hyppig. Kan vare opp til 2-4 uker ubehandlet24,26

Residiverende infeksjon: Mindre uttalte symptomer, gjerne en eller flere avgrensende vesikler. Ofte prodromalsymtpomer i form av stikninger eller

parestesier timer til dager før synlig utbrudd. Vesikler og sår tørker oftest inn i løpet av 5-7 dager1

Laboratoriepåvisning

Viruspåvisning med virustyping (PCR) er nødvendig for diagnose
Virus kan påvises I lesjonen, det kan skilles mellom HSV-1 eller HSV-2.
Prøve tas fra sår, vesikler, fissur, cervix eller hel hud.
Virus transportmedium brukes ved forsendelse

Serologi

Type-spesifikk serologi kan avgjøre om et utbrudd er primært eller residiv, kan være aktuelt ved utbrudd under svangerskap.
Antistoff påvises flere uker etter primærinfeksjon og kan avklare om partner er smittet.
Kan tas ved mistenkt residiverende genital herpes der påvisning av virus er for sent I forløpet eller ikke mulig. Genital HSV-1 infeksjon kan ikke skilles
serologisk fra tidligere munnherpes.

Differensialdiagnoser

Candida, eksem, traumatiske sår, ulcus vulva acutum, Mb. Behçet.

Oppfølging/behandling

Antiviral behandling ved utbrudd lindrer plager og og forkorter utbruddet21-24



Behandlingen bør startes snarest mulig, helst i prodromalstadiet, og kontinueres så lenge det dannes nye vesikler eller erosjoner

Aciklovir (Aciklovir®, Zovirax®), valaciklovir (Valtrex®), famciklovir er alle effektive22,23,24

Behandling av primærutbrudd

Tabletter valaciklovir (Valtrex®)500 mg x 2 i 5-10 dager

Alternativt: Tabletter aciklovir (Zovirax®) 200 mg x 5 i 5-10 dager
Lindrende behandling: NSAIDs, Xylocainkrem, sittebad for urinering ved svie

Anfallsindusert behandling

Tabletter valaciklovir (Valtrex®) 500 mg x 2 i 2-3 dager

Alternativt: Tabletter aciklovir (Zovirax® ,Aciklovir®) 200 mg x 5 i 5-10 dager

Behandling med aciklovir krem lokalt anbefales ikke. Lokalbehandling er mindre effektivt enn peroral behandling.1,4,6

Suppresjonsbehandling

Ved hyppige og plagsomme residiv, >6 per år1,4,7. Aciklovir og valaciklovir kan foreskrives av spesialist på blå resept (§3b) for minst 3 måneders
behandling. Da må det være virologisk verifisert før behandling, samt innvilget søknad til HELFO om individuell refusjon for utgifter til viktige legemidler.
Behandlingen bør revurderes eventuelt avbrytes etter 6-12 måneder for å observere videre forløp.

Tabletter valaciklovir (Valtrex®) (500 mg  x1-2)

I svangerskapet
Virale infeksjoner hos gravide Veileder for fødselshjelp)

Primær genital herpes etter 35. svangerskapsuke: Aciklovir (Zovirax®) kontinuerlig og keisersnitt.
Gravid med tidligere påvist genital herpes og hyppige utbrudd (residiv) på slutten av svangerskapet: Planlegg vaginal forløsning. Profylaktisk behandling

med aciklovir (Zovirax®) 200 mg x 4-5 evn 500 mg x 2. Startes 10 dager før forventes fødsel, behandlingen fortsetter inntil forløsningen. Behandlingen
er effektiv etter 3-4 dager

Rådgivning
Nøktern informasjon med vekt på hyppig forekomst og ofte asymtomatisk infeksjon hos evt. partner for å avdramatisere tilstanden. 
Meldes ikke. Ikke lovpålagt smitteoppsporing. Kondom beskytter, men ikke fullstendig.

Komplikasjoner

Ved ekte primær infeksjon kan pasienten få blæreparese (Elsberg syndrom) og urinretensjon. Bør innlegges. Meningitt og neuritt kan forekomme.
Graviditet; økt fare for neonatal herpes hvis primærinfeksjon siste fem uker før Fødsel. Høyrisiko; HSV-2 seronegativ gravid, HSV-2 seropositiv

partner21,22

Fare for sekundærinfeksjon i sår, samt økt risiko for HIV smitte både for pasient samt mottakene partner21
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Pasientinformasjon

Endometriereseksjon/ endometrieablasjon

(Fjernelse eller destruksjon av livmorslimhinnen)

Marit Lieng

Indikasjon
Kraftige blødninger, ikke oppnådd ønsket effekt av medisinsk behandling

Hva er endometriereseksjon/endometrieablasjon?
Et instrument føres gjennom livmorhalskanalen. Ved endometriereseksjon fjernes livmorslimhinnen (“høvles bort”), ved endometrieablasjon ødelegges
slimhinnen med varme eller på annen måte
Endometriereseksjon tar 10-25 minutter og utføres oftest i narkose
Endometrieablasjon tar få minutter og kan utføres i lokal bedøvelse
Vevet som fjernes ved endometriereseksjon undersøkes histologisk (mikroskopisk vevsundersøkelse)

Resultater og erfaringer
80-90 % blir fornøyde med resultatet etter behandlingen
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 (uterusperforasjon) under inngrepet. Oftest gror dette av seg selv, men dette kan kreve

http://www.iusti.org/regions/Europe/pdf/2010/Euro_Guideline_2010_herpes.pdf
http://www.uptodate.com/contents/search?search=Treatment+of+genital+herpes+simplex+virus+infection&sp=0&searchType=PLAIN_TEXT&source=USER_INPUT&searchControl=TOP_PULLDOWN&searchOffset=
mailto:uxitli@ous-hf.no


ekstra observasjon etter behandlingen. Ved endometriereseksjon kan det enkelte ganger blø kraftig ved slutten av prosedyren. Det
legges da inn et kateter i livmoren som fjernes etter noen timer, eller dagen etter.

Forberedelser før inngrepet
Faste fra midnatt før inngrepet

Etter operasjonen
Utskrivelse samme dag. Ved komplikasjoner som hull på livmoren eller kraftig blødning etter prosedyren kan det bli nødvendig med innleggelse til
neste dag
Det vil blø noe vaginalt etter prosedyren. Blødningene avtar mye i løpet av de første dagene, men kan vare i 4 uker etter behandlingen
Det er vanlig ved utflod de første 4 ukene etter behandlingen
Smerter er ikke vanlig. Smerter og feber er tegn på infeksjon. 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 som prevensjon.

Provosert abort

Gro Zahl
Line Bjørge

Medisinsk abort
Etter samtale med og undersøkelse av lege og sykepleier ved gynekologisk poliklinikk får du en tablett med mifepristone (Mifegyn®). Denne medisinen
inneholder et stoff som hindrer hormonet som bevarer svangerskapet å virke. Det stanser dermed den videre utviklingen av svangerskapet. De fleste
erfarer 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 er på sykehuset tas det 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®) satt i skjeden. Tablettene setter i gang sammentrekninger av
livmoren, slik at graviditetsproduktene kan avstøtes. Dette kan gi smerter. Smertestillende medisin gis for å forebygge og 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 (Cytotec®) 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.
Du blir sykemeldt for tre dager, inkludert den dagen du aborterer. Hvis du trenger sykemelding lenger, vil fastlegen din kunne ta seg av dette.

Hos dem som er rhesus negative
Avdelingsspesifikke rutiner

Oppfølging
Avdelingsspesifikke rutiner

Råd

Ved sterke smerter, kraftig blødning eller feber over 38° 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.

Kirurgisk abort
Etter samtale med og undersøkelse av lege og sykepleier ved gynekologisk poliklinikk får tildelt dato for gjennomføring av utskrapning av livmoren.
Du skal møte fastende operasjonsdagen, dvs at du ikke skal spise, drikke, tygge tyggegummi eller røyke fra midnatt før inngrepet.
For at prosedyren skal være så skånsom som mulig, får de kvinner som ikke har født barn en forbehandling samme morgen som inngrepet skjer. Du får

da en stikkpille med misoprostol (Cytotec®) i skjeden. Denne inneholder et stoff som mykner opp og utvider livmorhalsen. Denne stikkpillen skal virke i
1-3 timer før du kommer inn på selve operasjonsstuen.
Inngrepet skjer i narkose eller ved lokalbedøvelse av livmorhalsen.
Legen blokker opp (utvider) livmorhalsen og fører et plast-/ metallrør inn i livmoren før graviditeten suges ut. Inngrepet varer 15 - 20 min.
Du vil bli i avdelingen i 2-4 timer etter inngrepet før du reiser hjem.



Har du smerter etter inngrepet, får du smertestillende medisin.
Etter oppholdet på sykehuset vil de fleste blø i avtagende grad i knapt en uke.
Du blir sykemeldt for tre dager, inkludert den dagen du er på sykehuset. Hvis du trenger sykemelding lenger vil fastlegen din kunne ta seg av dette.

Hos dem som er rhesus negative
Avdelingsspesifikke rutiner

Oppfølging
Avdelingsspesifikke rutiner

Råd

Ved sterke smerter, kraftig blødning eller feber over 38° den første uken bør du ta kontakt med gynekologisk poliklinikk, tlf...................., eller
gynekologisk avdeling, tlf....................
Du bør vente med samleie i ca. to uker, eller så lenge du blør.
Det hender en sjelden gang at inngrepet ikke er avslutter svangerskapet og at abortinngrepet gang må gjentas. Dersom du fortsatt har symptomer på
graviditet, må du kontakte egen lege eller sykehuset.
Er du usikker på om du ønsker abort, kan vi tilby samtale med sosialkurator.
Vi kan også tilby prevensjonsveiledning.

Operasjoner med åpning av bukveggen

(Laparotomi)

Pernille Schønsby

De vanligste gynekologiske operasjonene som utføres ved åpning av bukveggen er fjerning av livmoren, eggledere, cyster og
eggstokker.
Vanlige årsaker til at livmoren fjernes er muskelknuter og blødningsforstyrrelser. Ved kreft i underlivet vil ofte både livmoren,
egglederne, eggstokkene og eventuelt annet vev fjernes.

Før operasjonen
Legen gir utfyllende informasjon og diskuterer hva som er best i ditt tilfelle. Dersom du har andre sykdommer som kan påvirke
bedøvelsen og operasjonen, får du en avtale med anestesilege slik at narkose eller ryggbedøvelse kan forberedes. Dersom du er
hjertesyk, blir det tatt EKG. Ved lungesykdommer blir det tatt røntgenbilde. Det blir også tatt blodprøve før operasjonen.
Du skal være fastende på operasjonsdagen og ikke spise etter midnatt. Du kan drikke klare væsker inntil 2 timer før operasjonen. De
fleste medisiner skal tas som vanlig frem til operasjonsdagen. Unntak er langtidsvirkende insulin og noen blodfortynnende medisiner.

Operasjonen
Bedøvelsen er vanligvis narkose, men ryggbedøvelse brukes ofte i tillegg. 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, fjernes enten hele livmoren 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 før overgangsalderen, inntrer det
ingen vesentlig hormonell forandring fordi den andre eggstokken overtar hormonproduksjonen. Hvis begge eggstokkene fjernes før
overgangsalderen, er det sannsynlig at du får symptomer på overgangsalder.
Ved kreft fjernes både livmor, eggstokker og eggledere. Noen få ganger vil det være nødvendig å fjerne eller legge frem tarmen hvis
tarmsystemet er involvert i kreftsvulsten.
Ved uventede funn kan det bli nødvendig å utvide inngrepet.
Innleggelse av kateter til urinblæren under operasjonen er vanlig for å unngå å skade urinblæren.

Komplikasjoner
Den vanligste komplikasjonen etter operasjoner er urinveisinfeksjon. Det kan også oppstå sårinfeksjoner. Av og til blir det blødning
under eller etter inngrepet og det kan bli nødvendig med blodoverføring eller, i sjeldne tilfeller, ny operasjon. I sjeldne tilfeller blir det
skade på urinleder, urinblære eller tarm. Nerveskader, spesielt i hudnerver (sjelden) kan medføre endret følsomhet i huden på mage
eller lår. Komplikasjoner til bedøvelsen forekommer, men er svært sjelden. Blodpropp kan oppstå tross forebyggende behandling.

Etter inngrepet
De første timene etter inngrepet blir du observert på postoperativ avdeling og etter hvert flyttet til sengeposten. Legen informerer deg



om inngrepet og funn som er gjort.
Du får mat og drikke på operasjonsdagen. Blærekateter fjernes samme dag eller morgenen etter operasjonen hvis du har hatt
ryggbedøvelse. Det er viktig å ta smertestillende medisiner til faste tider for å få så jevn smertelindring som mulig og sikre at du kan
være I aktivitet etter operasjonen. Kvalmestillende gis forebyggende og etter behov.  Det er gunstig å komme seg raskt på bena og
være oppe og gå så fort som mulig.

Utskrivelse
Et ukomplisert sykehusopphold varer vanligvis i 1-3 dager. Sykmelding i 1 - 4 uker, avhengig av inngrepets omfang og arbeidet du har. 
Eventuell etterkontroll avtales ved utskrivelsen. Vev som fjernes ved operasjonen sendes til mikroskopisk undersøkelse. Ved utreise
avtaler du og legen hvordan du skal få beskjed om prøvesvarene og om ytterligere behandling er nødvendig. Sting eller klips kan
fjernes etter 10 dager hos fastlegen.
Fastlegen din får brev om hva som er gjort.

Etter at du er kommet hjem
Du bør fortsette med smertestillende tabletter regelmessig de første dagene, selv om du ikke opplever å ha 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. Det anbefales å bruke kompresjonsstrømper (flystrømper) i en måned etter
inngrepet. Utflod og blødning er vanlig og vil avta.
Ved større blødning, feber eller sterke smerter skal du kontakte avdelingen. Samleie bør unngås så lenge det er blødning fra skjeden.
Ved tegn på urinveisinfeksjon, tar du med urinprøve til fastlegen. Det er naturlig å ta det litt rolig rett etter operasjonen. La smertene
bestemme aktivitetsnivået. Vi anbefaler å gå turer og være 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 før overgangsalderen,
kan det være aktuelt med hormonbehandling hvis du får plagsomme symptomer på overgangsalder.
Ikke vær redd for å stille spørsmål når du er på sykehuset. Har du spørsmål hjemme eller tror noe kan være galt etter operasjonen kan
du ringe dette nummeret:....................

Lykke til!

Operasjon for urinlekkasje

Rune Svenningsen

Operasjonstyper
De vanligste operasjonene for urinlekkasje hos kvinner har samlebetegnelsen midturethra slynger. Dette er operasjoner hvor et
syntetisk bånd opereres inn som en støtte under urinrøret. Disse operasjonene benyttes der kvinnen har urinlekkasje ved anstrengelse
som trening, hoste og nys.
De mest benyttede variantene av midturethraslynger i Norge er:
TVT = Tensjonsfri Vaginal Tape
TOT/TVT- O = Tensjonsfri Vaginal Tape Obturator

Årsaken til urinlekkasje ved anstrengelse
Urinlekkasje ved anstrengelse (host, nys, trening, løping etc) skyldes ofte skade i festet av skjeden og urinrør i forhold til bekkenveggen
og/eller skade av nervene som går til musklene i bekkenbunnen og urinrøret. Disse skadene kan oppstå ved en fødsel, men da det
finnes en rekke andre årsaker kan kvinner som ikke har født også få urinlekkasje.

Bedøvelse ved operasjon for urinlekkasje
De fleste sykehus utfører disse operasjonene i lokalbedøvelse slik at du er våken og kan hoste på kommando under operasjonen.
Dette gjør at man kan legge båndet med akkurat riktig stramming. I tillegg til lokalbedøvelsen får du også en del beroligende medisin
gjennom en kanyle i armen. Du må derfor være fastende når du møter til operasjonen.

Operasjon for anstrengelseslekkasje
Denne operasjonsformen er et enkelt og lite inngrep og er velegnet for de fleste pasienter med anstrengelsesutløst lekkasje hvor ikke
annen behandling (som bekkenbunnstrening) har ført frem. Under operasjonen blir det laget et lite snitt i fremre skjedevegg og 2 små
snitt i huden enten nederst på magen eller i lysken avhengig av hvilken metode som velges (magen ved TVT, lysken ved TOT/TVT-O).
Et syntetisk bånd (1 cm bredt) tres så inn gjennom snittet i skjedeveggen under urinrøret og ut gjennom snittene i huden. Dette båndet
forhindrer at urinrøret beveger seg ved anstrengelse og forhindrer dermed samtidig urinlekkasjen.



Hos de kvinnene som kun har urinlekkasje under anstrengelse vil ca 90 % bli kvitt lekkasjen etter operasjon.
Noen pasienter har en annen form for urinlekkasje, nemlig lekkasje som er koplet med trang dvs de lekker før de når frem til toalettet.
Disse pasientene vil ikke kunne hjelpes av operasjon og må ha annen form for behandling. Derimot finnes det kvinner som både har
anstrengelseslekkasje og urinlekkasje ved trang. Noen av disse kan ha nytte av operasjon, men resultatene er ikke like gode som hos
de med kun anstrengelseslekkasje.

Komplikasjoner
Nålen som skal føre båndet på plass under urinrøret kan av og til stikke hull på urinblæren. Det oppdages alltid under operasjonen ved
at operatøren ser inn i blæren med en liten kikkert (cystoskop). Nålen vil da bli fjernet og satt på rett sted. Det lille hullet i blæren gror
uten noen behandling, men hvis det blør kan det hende du må ha kateter til dagen etter. Som ved andre operasjoner er det en liten
risiko for komplikasjoner som infeksjon og blodansamlinger. Så godt som alle pasientene opplever at det er vanskeligere å tømme
blæren enn det de er vant til de første timene etter operasjonen. Hos noen få er dette et problem også utover kvelden og natten
operasjonsdagen. Dette kan bedres av seg selv over tid, men man må da i mellomtiden selv tømme blæren med et kateter hjemme.
Operatøren kan også velge å løsne/tøye på båndet (i lokalbedøvelse) en av dagene etter operasjonen. Hvis dette ikke hjelper må
båndet i noen få tilfeller kuttes.
Noen få pasienter opplever dessverre at selv om de blir kurert av sin anstrengelseslekkasje så får de i stedet en annen form for
urinlekkasje, nemlig at de lekker urin ved sterk vannlatningstrang før de når frem til toalettet (kort varslingstid). Disse pasientene må
ofte også late vannet hyppigere enn før. Vi vet ikke sikkert hvorfor noen kvinner utvikler dette etter operasjonen og det kan være
vanskelig å behandle. I noen tilfeller kan det skyldes at båndet er for stramt og man kan forsøke å kutte dette.

Forløp etter operasjonen
Noen smerter må påregnes, men de fleste klarer seg med smertestillende som kan kjøpes uten resept. Du får ikke kateter etter
operasjonen, men skal forsøke å late vannet så snart du kjenner trang til det. Man kan reise hjem når man later vannet tilfredsstillende.

Forløp etter sykehusoppholdet
Sykemeldingsperioden er 1-2 uker avhengig av hvor tungt fysisk arbeid du har. De første 3-4 ukene bør du være forsiktig med trening
og belastende fysisk aktivitet. Du bør unngå karbad og bading i basseng i 4 uker. Samleie bør unngås i 6 uker.
De fleste sykehus har en kontroll 6-12 mnd etter operasjonen. Noen har også en 3 års kontroll.

Vaginaloperasjon for fremfall av skjede/livmor

Sissel Oversand

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.

Før operasjonen
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
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

Det er vanlig at det ved inngrepets innlegges en tampong i skjeden for å motvirke blødning. Man har samtidig et kateter til blæren. Tampongen og
kateteret fjernes samme dag eller på morgenen neste dag.
Cirka 6 timer etter inngrepet er det vanlig å gi forebyggende medisin mot blodpropp



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, det er derfor vanlig å få en medisin for å forebygge dette (Hiprex®). Får du svie eller hyppig vannlating etter
hjemreisen, bør du ta med morgenurin på sterilt 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 vanligvis bli sykmeldt i 2 uker (alt etter operasjonsmetode og hvor tungt arbeid du har). De første 4 ukene etter operasjonen bør du unngå
unødige tunge løft (mer enn en bøtte vann) og tungt arbeid (gulvvask og støvsuging)
Du bør unngå forstoppelse (ved kosthold/bruk av Lactulose) 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
Karbad, svømming og bruk av tampong bør unngås de første ukene

Lokale østrogener (Vagifem® /Ovesterin®) kan gjenoppstartes etter ca. 4 uker.

Laparoskopi

Sigrid Vingerhagen Pethick
Anton Langebrekke

Til deg som skal opereres med gynekologisk kikkhullskirurgi
Hva er laparoskopi?
Et annet ord for laparoskopi er kikkhullskirurgi. I stedet for å lage store snitt gjennom huden og bukveggen, vil en laparoskopisk kirurg
gjennomføre operasjonen gjennom små snitt (= kikkhull); først ett snitt gjennom navlen for et kamera slik at kirurgen kan se innsiden av
bukhulen på en TV-skjerm. Deretter legges det ett til flere små snitt for hjelpeinstrumenter. Snittene er vanligvis bare noen millimeter
lange (typisk fra 5-12 mm). Operasjonen pleier å bli utført i narkose. I forkant vil urinblæren bli tømt og bukhulen fylt med gass
(karbondioksid) for å få god oversikt over bukorganene. Ofte vil det også bli lagt inn et hjelpeinstrument i livmoren slik at denne kan
beveges under operasjonen. Man skiller mellom diagnostisk og operativ laparoskopi.

Diagnostisk laparoskopi = Undersøkelse
Ved en diagnostisk laparoskopi er målet å undersøke forholdene i bukhulen/bekkenet med spørsmål om man kan finne en årsak til
aktuelle symptom og plager. Da dette i utgangspunktet er en diagnostisk prosedyre, vil den vanligvis ikke endre symptomene. Noen
ganger kan det under operasjonen likevel bli aktuelt med en mindre operativ prosedyre for å behandle eller lindre påviste årsaker til
aktuelle plager. Det er viktig å merke seg at man ikke alltid finner forklaringen på plagene under operasjonen.

Operativ laparoskopi = Behandling
Mindre prosedyrer: Bl.a. sterilisering og enklere behandling av endometriose.
Mellomstore prosedyrer: Bl.a. fjerning av eggstokkcyster, behandling av svangerskap utenfor livmoren, fjerning av en eller begge
eggstokker med eller uten eggledere og løsning av sammenvoksninger.
Større prosedyrer: Bl.a. fjerning av livmoren og behandling av alvorlig endometriose

Komplikasjoner
Laparoskopi er et kirurgisk inngrep som all annen kirurgi og har derfor en iboende risiko for komplikasjoner. Sammenlignet med åpen
kirurgi med store snitt på maven er det likevel mange fordeler som mindre traume for kroppen, raskere rekonvalesenstid og mindre
smerte. En sjelden gang kan det bli nødvendig å gå over til åpen operasjon under en laparoskopi. Etter kikkhullskirurgi er pasientene
ofte på bena igjen etter kun få timer, og stadig flere av inngrepene gjøres som dagkirurgi. Komplikasjoner er likevel ikke alltid til å
unngå, og man skiller gjerne mellom hyppige og alvorlige komplikasjoner. Risikoen for alvorlige komplikasjoner er lav. Etter en
diagnostisk laparoskopi er denne risikoen ca. 0,2 %, dvs. sjelden. Det er økt risiko for komplikasjoner ved bl.a. tidligere buk-
/bekkenkirurgi, diabetes, røyking, overvekt og hjerte-/lungesykdom.

Blant de hyppige komplikasjoner regnes

Blodansamling i sårene, sprikende operasjonssår og sårinfeksjon.
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Alvorlige komplikasjoner

Skade på tarm, blære, urinledere, livmor eller større blodkar som krever reparasjon enten under samme prosedyre eller ved overgang til åpen
operasjon (sjelden). Opp til 15 % av tarmskadene oppdages imidlertid først etter at laparoskopien er avsluttet og kan dermed kreve en ny operasjon.
Det kan også bli nødvendig med blodoverføring.
Død; 3-8 av 100 000 kvinner som får utført laparoskopi dør som følge av komplikasjoner (svært sjelden).

Tiden rett etter operasjonen
Sykehusoppholdet
Flere og flere laparoskopiske inngrep utføres nå dagkirurgisk slik at mange pasienter kan reise hjem allerede samme dag eller de
nærmeste dagene etter operasjonen. Du kan som regel spise og drikke allerede samme dagen som du er operert.

Informasjon om operasjon og prøvesvar
Før hjemreise vil du vanligvis få informasjon om hva som ble funnet og gjort under operasjonen. Noter deg gjerne navnet på legen som
utførte inngrepet for eventuell senere kontakt med sykehuset. Det tar vanligvis 2-4 uker å få svar på prøver som er sendt til
mikroskopisk undersøkelse. Du blir kontaktet fra sykehuset dersom prøvesvarene tilsier videre undersøkelse eller behandling.

Symptomer etter operasjonen

De første dagene etter operasjonen kan du føle deg oppblåst i maven og ha vondt i skuldrene. Dette skyldes irritasjon fra gassen i bukhulen, og kan
oftest lindres med reseptfrie, smertestillende tabletter.
Litt blødning fra skjeden er vanlig.

Tretthet
Det er ikke uvanlig å føle seg mye mer trett enn vanlig i tiden etter operasjonen da kroppen bruker energi på tilhelingen. Du vil kunne
trenge å sove litt ekstra på dagen. Tretthet er ikke sjelden det symptomet som varer lengst.

Ettervirkninger av narkose
De fleste moderne narkosemidlene er kortvarige og gir sjelden ettervirkninger ut over det første døgnet. Vurderingsevnen kan være
påvirket det første døgnet. Du bør derfor ha en voksen person sammen med deg dette døgnet og ikke kjøre bil eller ta viktige
avgjørelser. Alkohol kan påvirke deg mer enn vanlig i denne tiden.

Sårstell
Sårene lukkes med selvoppløselig tråd og/eller strips før de dekkes med bandasje. Prinsippet for sårstell er rene og tørre sår.
Bandasjene må derfor skiftes så ofte som nødvendig for at de skal være rene og tørre. De kan fjernes når sårene er tørre, vanligvis
etter 2-5 dager. Synlig trådknute som klør kan klippes bort. Hvis sår væsker, rens med vann eller vanlig rensevæske og legg så på
rene bandasjer igjen. Det er oftest greit å dusje etter 24 timer. Det gjør ikke noe om sårene blir våte så lenge du etterpå sørger for å
tørke dem med rene engangsservietter eller la dem lufttørke.

Hvordan redusere risikoen for blodpropp?
Etter all kirurgi er det litt økt risiko for utvikling av blodpropp i venene i bena og bekkenet. Disse proppene kan løsne og føres til
lungene. Du kan selv redusere risikoen for blodpropp ved å komme i aktivitet tidligst mulig etter operasjonen. Du kan også gjøre
øvelser mens du hviler, for eksempel:

Pumpe hver fot opp og ned raskt i 30 sekunder ved å bevege ankelen din
Bevege hver fot i en sirkulær bevegelse i 30 sekunder
Bøye og strekke ut bena dine, ett ben om gangen, 2 ganger for hvert ben.

I tillegg kan det bli aktuelt med andre tiltak for å redusere risikoen for blodpropp, særlig om du er overvektig eller har andre
helseproblemer. Tiltakene kan være bl.a. blodfortynnende medisiner og støttestrømper; disse bør brukes hele døgnet frem til du er fullt
mobilisert.

Hormontilskudd (HRT)
Dersom eggstokkene dine blir fjernet under operasjonen, vil det noen ganger være aktuelt med hormontilskudd etterpå. Dette er
vanligvis mest aktuelt om eggstokkene fjernes hos kvinner under 50 år.

Hva kan jeg gjøre selv for å komme meg raskere etter operasjonen?
Det tar tid for kroppen å tilhele og for å komme i form igjen etter en operasjon. Du kan gjøre mye selv for å påskynde dette. Målet er å
komme i gang med hverdagsaktivitetene raskest mulig. Forsøk derfor å etabler en daglig rutine med regelmessige måltider, godt
væskeinntak og gradvis økning av den fysiske aktiviteten.

Hva kan forsinke rekonvalesenstiden min?



Det kan ta lenger tid å komme seg etter en operasjon dersom du

Har andre helseproblem fra før. For eksempel vil diabetikere kunne ha langsommere sårtilheling og være mer utsatt for infeksjoner.
Røyker; røyking gir økt risiko for luftveisinfeksjoner og sårinfeksjoner og kan også forsinke sårtilhelingen.
Er overvektig; overvekt kan føre til at du trenger lenger tid på å komme deg etter narkosen og kan også gi økt risiko for komplikasjoner som infeksjon og
blodpropp.
Opplever komplikasjoner under operasjonen din.

Når skal jeg oppsøke lege/sykehuset etter en laparoskopi?
De fleste kommer seg fint etter en laparoskopi. Du bør søke legehjelp dersom du mistenker komplikasjoner med symptomer på

Blærekatarr; hyppig, smertefull vannlatning
Sårinfeksjon; rødme, hevelse og væsking fra sårene
Komplikasjoner i buken; økende mavesmerter og feber, nedsatt appetitt og oppkast.
Blodpropp; smertefullt, rødt, hovent, varmt ben/legg eller vansker med å vektbelaste benet. Det samme gjelder om du opplever pusteproblemer som
tungpustethet, brystsmerte eller hoster opp blod.
Manglende bedring av symptomene. Du bør forvente gradvis bedring av symptomene dine over tid. Dersom dette ikke skjer, bør du få en medisinsk
vurdering.

Tilbake til hverdagslivet
Fysisk aktivitet
Selv om man kan ha økt behov for hvile i tiden etter en laparoskopi, bør du komme i gang med de vanlige, daglige aktivitetene dine så
snart som mulig. Du kan forvente deg en gradvis fremgang fra dag til dag. Allerede dagen etter operasjonen bør du være i stand til å
kunne gå en liten tur på 10-15 minutter både morgen og ettermiddag. Deretter bør aktivitetsnivået kunne økes raskt gjennom uken. De
fleste vil kunne gå jevnt og rolig i 30-60 minutter halvveis gjennom uken for så å være tilbake til vanlig aktivitetsnivå innen den andre
uken. Avhengig av type utført inngrep vil det i noen tid kunne være nødvendig å begrense tung fysisk aktivitet som belaster bukvegg og
bekkenbunn. Snakk med legen din om dette.

Bilkjøring
Du bør ikke kjøre bil de første 24 timene etter operasjonen. Før du kjører bør du være uten sederende effekt av smertestillende
medisiner. Du bør også være i stand til å sitte komfortabelt i bilen med setebelte og bruke alle kontrollene. Videre bør du klare å
bråstoppe samt enkelt kunne se over skulderen for å manøvrere bilen.

Reiseplaner
Dersom du vurderer å reise i rekonvalesenstiden din, er det nyttig å ha tenkt gjennom:

Reiselengden: Reiser over 4 timer hvor du har liten mulighet til å bevege deg underveis, kan øke risikoen for blodpropp. Dette gjelder særlig om du
reiser tidlig etter operasjonen.
Komfort: Særlig bruk av bilbelte.
Utenlandsreiser: Tilgang på medisinsk hjelp ved reisemålet? Dekker reiseforsikringen din medisinsk hjelp etter en operasjon? Vil planene gjøre det
mulig å ta hensyn til anbefalt aktivitetsnivå?

Seksuelt samliv
Dersom du ikke har fjernet livmoren din eller fått annen informasjon, er det trygt å gjenoppta samleie når du føler deg klar til det. Om
skjeden din føles tørr, særlig om du har fått fjernet begge eggstokkene dine, kan du forsøke et glidemiddel fra apoteket.

Jobb/sykemeldingstid
Etter diagnostiske laparoskopier og enklere prosedyrer som for eksempel sterilisering, vil man vanligvis være i stand til å jobbe innen 1
uke. Etter operative laparoskopier kan du forvente å være tilbake på jobb innen et par uker. Tungt, fysisk krevende arbeid vil etter noen
inngrep kreve lenger sykemeldingstid enn ved kontorarbeid.
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