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prævention prævention 

Aldrig  mere 
blødningsproblemer

B

Tre mødre Taler ud om deres forhold Til 
hormonspiralen, hvorfor de valgTe den og hvad 

den har gjorT for dem.

Af Iben SAbIne KongSrud

ørn & fritid har tidligere skrevet om hormonspi-
ralen ”mirena”, som er den gamle kobberspirals 
værdige og tiltrængte afløser. Kobberspiralen 
gjorde sin pligt og beskyttede mod graviditet, 
men den havde også en tendens til at forstærke 

blødningerne og give flere menstruationssmerter. ifølge 
gynækolog Christine felding er hormonspiralen en genial 
præventionsform til kvinder der har født, og den beskyt-
ter næsten 100% mod uønsket graviditet. men det er ikke 
alt hvad den lille uanselige plasticdims kan. sidegevinsten 

er nemlig en effektiv behandling af blødningsforstyrrel-
ser, menstruationssmerter og migræne. hormonspiralen 
er et såkaldt lav-hormonelt præparat, som oprindeligt blev 
udviklet udelukkende for at forhindre uønsket graviditet. 
mange kvinder foretrækker den, fordi den kun indeholder et 
minimalt depot af hormonet gestagen, som virker lokalt ved 
at gøre slimhinden i livmoderhalsen uigennemtrængelig for 
sædceller. livmoderslimhinden, som udstødes hver måned – 
påvirkes af gestagenet og minimeres betragteligt. det har stor 
betydning for kvinder med blødningsforstyrrelser. når der 

ikke er ret megen slimhinde at udstøde, er der nemlig heller 
ingen blødning af betydning.

MiniMal blødning
hormonspiralens virkning betyder, at blødningen for hele 
30-40 % af alle brugeres vedkommende holder helt op. for 
nogle er menstruationen en ubetydelig detalje et par dage om 
måneden. de ophober ikke ekstra væske eller irriteres af tyng-
den, de har ingen smerter og intet ubehag. den kommer bare 
og går igen. helt naturligt. men for mange andre kvinder er det 

et lille helvede med den månedlige blødning, og de føler sig 
kraftigt hæmmede i deres daglige udfoldelser, hvad enten det 
handler om job eller fritid. at slippe for den månedlige blød-
ning er derfor en ønskesituation for mange moderne kvinder.

for 33-årige helle marcussen er det en kæmpe lettelse at 
slippe for at menstruere. hun dyrker sport på eliteniveau og er 
mor til en dreng og en pige på henholdsvis 7 og 5 år.
– jeg fik min første hormon-spiral kort tid efter, at jeg havde 
født min søn, fordi jeg ikke havde lyst til at blive gravid igen. 
jeg havde ikke skænket det en tanke, at mine blødninger kun-
ne stoppe, så i første omgang blev jeg naturligvis forskrækket 
og tog en masse graviditetstest for at være på den sikre side. 
da min læge fortalte mig, at det er helt almindeligt for kvin-
der med hormonspiral, blev jeg rigtig glad. jeg har altid dyrket 
meget sport, og menstruationen har altid virket hæmmende på 
mine sportslige udfoldelser. i dag har jeg fået endnu et barn og 
straks efter min datters fødsel, fik jeg sat en ny hormonspiral 
op. jeg bløder stadig ikke og jeg har ingen gener af spiralen 
overhovedet. modsat p-pillerne, som jeg brugte i årevis, er der 
intet at tage stilling til i forhold til den daglige beskyttelse og 
det er en kæmpe fordel, siger hun.

naturlig cyklus
hormonspiralen er også et rigtigt valg for den meget naturligt 
orienterede kvinde, for i modsætning til p-pillen er cyklus 
stadig helt normal, selvom blødningen udebliver. men det 
er slet ikke den graviditetshæmmende virkning, der har den 
største betydning for Christine felding, for der findes mange 
gode, sikre lav-dosis præventionsmidler på markedet i dag. 
hun bruger derimod hormonspiralen i stor udstrækning til at 
behandle kvinder med voldsomme blødningsforstyrrelser før, 
under og efter overgangsalderen.
– det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er vild med 
hormonspiralen. internt plejer vi at kalde mirena for ”guds 
gave til kvinden” for det er simpelthen markedets bedste 
opfindelse til kvinder med kraftige menstruationer og blød-
ningsforstyrrelser. hormonspiralen har reddet massevis af 
kvinders livmoder fra bortoperation, fordi den så effektivt 
stopper de voldsomme blødninger, som mange kvinder lider af 

i starten af overgangsalderen, hvor cyklus typisk bliver kortere 
og blødningerne kraftigere. før hormonspiralens opfindelse, 
så vi langt flere kirurgiske indgreb, men nu kan vi behandle de 
fleste kvinder meget effektivt med hormonspiralen, og det er 
da til enhver tid at foretrække frem for operation, som altid vil 
indebære en vis risiko, og hvor kvinden går i overgangsalderen 
kort tid efter, siger hun.

47-årige Berit nielsen er en af dem, der har haft stor glæde 
af at bruge hormonspiralen som behandling af blødnings-

forstyrrelser. hun blødte så voldsomt i 
menopausen, at hendes blodprocent faldt 
drastisk, og hun følte sig kontant træt og 
svimmel.
– jeg oplevede bogstaveligt talt perioden 
som et rent et blodbad, og jeg måtte gå 
med store bleer for ikke at bløde igen-
nem alt. det var meget ubehageligt og 
ret skræmmende for mig. jeg kunne ikke 
forstå, hvordan jeg kunne tåle at miste alt 
det blod, for det virkede så voldsomt og 

dramatisk. efter jeg har fået en hormonspiral er mine blødnin-
ger stort set forsvundet helt, det er en kæmpe lettelse, fortæller 
hun. 

32-årige Beate jensen er mor til to små drenge og for hende 
spiller det en vigtig rolle, at indholdet af hormoner i hormon-
spiralen er lavt og udelukkende virker lokalt. hun er modstan-
der af p-piller og fik derfor en hormonspiral, da hendes yngste 
søn var 1 år og stadig blev ammet.
– inden da, kørte vi på ”sikre” perioder og enhver, der har 
prøvet det, véd, at det ikke gør noget godt for sexlivet. jeg 
kunne ikke finde på at spise p-piller, mens jeg ammer og er i 
det hele taget nok lidt hormonforskrækket, så mirena var det 
helt rigtige valg for mig. jeg har ikke mærket nogen forskel på 
mine blødninger, men de har ærligt talt heller aldrig generet 
mig særligt, siger hun. u

Fakta
hormonspiralen giver mindst 5 års effektiv beskyttelse mod 
uønsket graviditet.

den har vist sig særdeles effektiv mod migræne, blødnings-
forstyrrelser og kraftige menstruationssmerter.

den hører til i gruppen af moderne præventionsmidler med 
et minimum hormon.

hormonspiralen indeholder kun gestagen og er derfor ideel 
prævention til kvinder som ikke tåler fx p-piller på grund af 
øget risiko for blodpropper i ben og lunger.

hormonspiralen koster godt 1200 kr. Til sammenligning 
koster p-piller ca. 240 kroner for en pakke med piller til tre 
måneder.

sikkerheden er mindst på højde med sterilisation, og lige 
så god som korrekt p-pille brug, men hvis dine blødninger 
stopper anbefales det at teste for eventuel graviditet.

Hormonspiralen er også et rigtigt valg for 
den meget naturligt orienterede kvinde, for i 
modsætning til P-pillen er cyklus stadig helt 

normal, selvom blødningen udebliver.


