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Jävsdeklaration

• Jag har inget jäv/intresskonflikter att deklarera



MHT Råd 2019

• SFOG-råden baseras på ett antal internationella riktlinjer som har 
omarbetas för att pass svenska förhållanden

• Sammanställ av :
Marie Bixo, Natalia Cruz, Mats Hammar, Angelica Lindén Hirschberg, 
Tord Naessén, Alkistis Skalkidou och Inger Sundström Poromaa
alla inom ENDOKRIN ARG

• Preliminär version av Rådet och Bakgrundsdokumentet på sfog.se i 
juni 2019



Indikationer

• Vasomotorsymtom (VMS): MHT rekommenderas som 
förstahandsbehandling om inga kontraindikationer föreligger.
• Tidig menopaus / hypogonadism-hypoöstrogenism: MHT ska erbjudas 

kvinnor med tidig spontan eller kirurgisk menopaus (före 45 års ålder) 
samt kvinnor med prematur ovariell svikt (före 40 års ålder) upp till 
åtminstone normal menopausålder (cirka 52 år) förutsatt att inga 
kontraindikationer föreligger.
• Förebyggande av benförlust hos kvinnor med ökad risk: MHT 

rekommenderas som förebyggande behandling vid ökad frakturrisk till 
kvinnor yngre än 60 år eller inom 10 år efter menopaus. 



Kontraindikationer

• Odiagnostiserad vaginal blödning/misstänkt endometriecancer
• Anamnes på bröstcancer
• Aktuell djup ventrombos eller lungemboli 
• Aktuell eller tidigare arteriell hjärt-kärlsjukdom, som angina, stroke, 

hjärtinfarkt 
• Allvarlig pågående gall- eller leversjukdom



Försiktighet

• Diabetes med trolig kärlpåverkan 
• Tidigare djup ventrombos eller lungemboli eller kända riskfaktorer för 

dessa, se vidare bakgrundstexten
• Gallblåsesjukdom (gäller oral östrogenbehandling)
• Tidigare endometriecancer, se vidare bakgrundstexten
• Vissa övriga tillstånda

a Östrogenbehandling kan förvärra astma, epilepsi, migrän, akut 
intermittent porfyri, systemisk lupus erythematosus, leverhemangiom
och demens och bör därför användas med försiktighet vid dessa 
tillstånd.



Skillnader mot 2010 ARG rapporten

• Behandling bör initieras inom 10 år från menopaus, före 60 års ålder

• Den tidigare rekommendationen om högst 5 års behandlingsduration gäller 
inte längre.

• Nya progestagenpreparat har tillkommit i Tabellen; samt diskussion kring 
fördelar/nackdelar med de olika preparat för att underlätta 
individualisering av behandling (transdermal östrogen, spiral)

• Indikationen om osteoporos

• Kontraindikationer- försiktighet







Start av behandling- val av preparat

• Preparat, regim, dosering och duration bör individualiseras
• Progestagener
• Sekventiell behandling
• Spiral
• Transdermala östradiolpreparat





Vid första besöket

• Kartlägg indikationer, eventuella kontraindikationer och gör en risk-
nyttavärdering.
• Diskussion kring livsstil, vikt, rökning och fysisk aktivitet.
• Kvinnor ska följa de ordinarie mammografi- och cellprovskontrollerna. 
• Blodtryckskontroll.
• Gynekologisk undersökning om indicerat.



Uppföljning

• En första uppföljning för kontroll av symtomlindring bör ske efter ca 3 
månader och kan göras per telefon.
• Återbesök med förnyad risk-nyttavärdering bör erbjudas med 1-2 års 

intervall. Kontroll av endometrietjockleken med ultraljud 
rekommenderas hos de som behandlas med mikroniserat
progesteron eller dydrogesteron.
• Dos, regim och administrationssätt kan justeras efter behov och vid 

stigande ålder.  
• Byte till transdermalt östrogenpreparat kan övervägas vid stigande 

ålder och/eller vid tillkomst av hjärt-kärlrisker och metabola risker.



Duration - avslutande

• 5 års gränsen tas bort
• >60 år, individuellt

• Alltför tidiga utsättningsförsök riskerar att misslyckas och nyttan av 
upprepade, årliga utsättningsförsök kan därför ifrågasättas. 
• Det finns ingen evidens för att risken för att klimakteriebesvären 

återkommer mer sällan vid nedtrappning av behandlingen jämfört 
med att sluta tvärt. 



Risk-nytta med MHT (Tord)

Mikroniserat progesteron och dydrogesteron (Angelica)



Androgensubstitution

Fytoestrogener

Andra icke hormonella behandlingar
Fysisk aktivitet
Akupunktur
SSRI/SNRI

Särskilda tillstånd

Lokal behandling vid vulvovaginal atrofi


