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Kvinder er bange for hormoner

  Jens Aagaard  
jaa@sondagsavisen.dk

Svedeture, urolig natte-
søvn, manglende lyst til 

sex.
Masser af kvinder i over-

gangsalderen slås i daglig-
dagen med store problemer, 
men alligevel vælger færre og 
færre at tage hormoner, fordi 
de frygter bivirkninger som 
blodpropper og kræft endnu 
mere.

Siden 2002, hvor forbruget 
af hormoner toppede, er der 
ifølge Lægemiddelstyrelsen 
sket et fald på 21 procent.

Flere fordele end ulemper
Christine Felding, speciallæ-
ge i gynækologi, forstår godt 
kvindernes bekymring.

»Nogle gange har de læst 
de mest frygtelige ting om 

hormoner på nettet,« siger 
Christine Felding. Som brev-
kasseredaktør og klinikchef 
bliver hun ofte konfronteret 
med kvindernes bekymrin-
ger.

»Men generelt er der 
fl ere fordele end ulemper ved 
hormoner. Der fi ndes også 
udmærkede naturmidler, 
men der er intet, der er helt 
risikofrit,« siger hun.

Overgangsalderen indtræ-

der efter den sidste menstru-
ation, og lige nu anslås det, at 
op mod 200.000 kvinder er i 
den fase af deres liv.

I forbindelse med over-
gangsalderen holder ægge-
stokkene op med at producere 
hormonet østrogen, og det 
har store konsekvenser for 
kroppen.

De hyppigste former for 
gener er hedeture og blød-
ningsforstyrrelser, og halv-

delen af kvinderne døjer med 
generne i mere end fem år.

Større fokus på bivirkninger
»I kølvandet på de seneste år-
tiers forskning er der kommet 
større fokus på de potentielle 
bivirkninger,« siger Søs Wol-
lesen, som er læge, alternativ 
behandler og ejer af selskabet 
Innovita Pharma, der for-
handler kosttilskud - blandt 
andet Femiage, som er et mid-

del, der retter sig specifi kt til 
kvinder i overgangsalderen.

Hun ærgrer sig over, at så 
få kvinder er klar over de - ef-
ter hendes mening - gunstige 
virkninger, som kosttilskud 
har. Hun mener, at lægerne 
forsømmer at oplyse kvin-
derne om kosttilskud.

»Det kedelige resultat kan 
jo ellers blive, at en masse 
kvinder i overgangsalderen 
lever med unødvendige ge-
ner,« siger hun.

Christine Felding er enig 
i, at mange læger har en 
aversion mod kostilskud og 
naturmidler.

»Hylderne i Matas bugner 

med naturmidler. Det kan 
være fi nt nok at prøve, men 
hvis kvinderne har mange 
gener, skal der hormoner til,« 
siger hun.  

Hormoner eller 
ej? Kvinder i 
overgangsalderen 
slås med gener, 
men bider det i 
sig, fordi de frygter 
hormonbehandling

 ” Nogle gange 
har de læst de 
mest frygtelige 
ting om hormo-
ner på nettet
Christine Felding, 
gynækolog

Mange kvinder risikerer at skulle leve unødigt med deres gener, når de går i overgangsalderen, hvis de 
fravælger hormonbehandling. Foto: Colourbox

      Fjerner hedeture.

      Normaliserer slimhinderne 
i skede og urinveje

      Hjælper på vandladnings-
symptomer.

       Forhindrer knogle-
nedbrydning.

       Forebygger kræft 
i tyktarmen.

      Øger livskvaliteten.

     Kræver jævnlige besøg hos 
lægen - første gang efter tre 
måneder.

     Problemerne - oftest blød-
ningsforstyrrelser - viser sig 
tre måneder efter behandlin-
gens start.

     Hovedpine og vægtstigning - 
forsvinder ofte hurtigt igen.

     Øget forekomst af blodprop 
i benet - cirka et tilfælde pr . 
5.000 kvinder om året. 
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