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Spiral bäst 
mot riklig 
mens
Kraftiga mensblödningar är ett stort problem för många kvinnor. 

Nu visar det sig att en vanlig hormonspiral kan rädda deras 

vardag.

Hundratusentals kvinnor får så stora blödningar varje månad att de 
måste anpassa hela livet efter sin menscykel. Många av dem får även 
järnbrist och opererar bort livmodern för att slippa alla besvär. Men det 
finns hjälp.

Sedan länge har kvinnorna fått kombinerade p-piller och piller som får 
blodet att koagulera lättare. Även hormonspiral har använts, men inte i 
lika hög utsträckning. Något det är dags att ändra på.

Bättre livskvalitet
En ny studie som publiceras i ansedda tidskriften New England Journal 
of Medicine visar att kvinnor som använt hormonspiral får bättre 
livskvalitet jämfört med dem som använt de andra metoderna.

I studien ingick 571 kvinnor med kraftiga mensblödningar, så kallad 
menorragi. Hälften fick sätta in en hormonspiral, hälften fick andra 
vanliga läkemedel mot blödningarna.

All behandling hjälpte, men de som använt spiral fick en större 
förbättring enligt forskarna.

Fortfarande fertil
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Efter sex månader var skillnaden mellan grupperna 13,4 poäng på en 
skala från 1 till 100. En skillnad som stod sig vid uppföljningen två år 
senare.

Resultatet stödjer tidigare undersökningar som bland annat visat att 
hormonspiral är lika effektivt som att operera bort hela livmodern. Med 
skillnaden att den som har spiral fortfarande kan skaffa barn.

Caroline Hougner

6 metoder mot riklig mens
Det finns en hel del du kan göra om du besväras av rikliga 

mensblödningar. Se här!

Standardarsenalen: Vet man inte vad de kraftiga blödningarna 
beror på får de flesta prova kombinerade p-piller, hormonspiral eller 
tabletter, som får blodet att koagulera lättare.

Nässprej: Sprejas i vardera näsborre de dagar blödningarna är som 
störst.

Hysterektomi: Livmodern opereras bort, vilket garanterar 
blödningsfrihet för gott.

Hyvling: Läkaren använder en elektrisk slunga som skär bort myom 
eller polyper.

Ballongmetoden: Läkaren för in en värmealstrande ballong i 
livmodern som bränner bort de blodfyllda väggarna.

Laser: Läkaren använder laser för att "bränna" bort de blodfyllda 
väggarna i livmodern.

Hormonspiral
En hormonspiral är ett livmoderinlägg som till skillnad från 

kombinerade preventivmetoder (p-piller, p-ring och p-plåster) bara 
innehåller en sorts hormon, gulkroppshormonet gestagen.

Spiralen måste sättas in och tas ut av en gynekolog eller barnmorska 
och ska bytas vart femte år. Den ger en jämn och låg hormondos 
samtidigt som skyddet mot graviditeter är högt, eftersom du inte 
behöver komma ihåg ditt preventivmedel varje dag.

Hormonspiralerna skyddar mot graviditet på tre sätt:

• Sekretet (slemmet) i livmoderhalsen blir segt och tjockt vilket gör 
det svårt för spermierna att tränga igenom.

• Slemhinnan i livmodern blir tunn och kan inte ta emot ett ägg.

• Spermiernas rörlighet inuti livmodern påverkas så att befruktning 
förhindras.

Olika kvinnor reagerar väldigt olika på att ha en hormonspiral. De 
allra flesta får dock mindre mens, eller i vissa fall ingen mens alls. En 
del kvinnor kan även uppleva biverkningar som förändrade 
mensblödningar, småblödningar, akne, viktökning, huvudvärk och 
humörförändringar. Dina möjligheter att bli gravid senare i livet 
påverkas dock inte.

Källa: Preventivmedel.nu

Menorragi... Hur mycket är mycket mens? 
Över 200 000 kvinnor beräknas leva med menorragi i Sverige. Ett 
tillstånd som innebär att man vid menstruation får ovanligt stora 
blödningar. Istället för normala 25-40 millilliter blöder en kvinna med 
menorragi mer än 80 milliliter rent blod.
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En del har även en mer utdragen mensperiod. Vad blodflödet beror på 
vet man inte alltid, men en vanlig teori är obalans i 
livmoderslemhinnan. Till exempel på grund av polyper eller 
muskelknutor i livmodern, så kallade myom, eller adenomyos, en form 
av endometrios då livmoderslemhinnan är inkapslad i 
livmodermuskeln. Andra orsaker kan vara hypotyreos eller 
kopparspiral.

En del kan även få riklig mens av oregelbunden ägglossning som när 
man börjar få mens eller när den börjar upphöra i klimakteriet.
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Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11
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