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Når det 
biologiske 
ur går i stå
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I film forvandles kvinder til hysteriske, hormonelle djævle, når æggene slipper op og 
overgangsalderen står for døren. Så grelt står det heldigvis ikke til i den virkelige verden, 
for overgangsalderen kan være udfordrende – også for sexlivet. Men der er hjælp at hente

 D a du var 13 år og så den første 
blodplet i trussen, var det må-
ske et kærkomment månedligt  
fænomen – måske ikke. Med 

tiden kan det være, at du er begyndt at be-
tragte menstruationen som dit månedlige 
mareridt med smerter og 
ubehag til følge, men når 
den en dag beslutter sig 
for at blive væk – for evigt 
– ja, så er den gal igen. Så 
er det nemlig tegn på, at 
de frugtbare dage er ovre, 
og at det fysisk set kun går 
én vej.

Den ophørte menstrua-
tion er bare én ting, der 
kommer med overgangs-
alderen, men måske det 
mest signifikante symbol 
på, at det lakker mod en-
den. Hudens struktur for-
andres, pæreformen bliver 
til æbleform, hedeturene 
er ude af proportioner og 
sexlivet bliver for mange 
kvinder mere besværligt 
grundet manglende lyst, 
og tørhed i skeden. Over-
gangsalderen er, hvad du 
gør den til – men vær op-
mærksom på, at der nok 
kommer et par udfordrin-
ger undervejs.

Hvad er det lige, der 
sker?
Enkelte kvinder mærker 
det allerede i starten af 
30’erne – nogle så sent som i 60’erne, men 
for langt de fleste er overgangsalderen noget, 
der vil komme mellem 45 og 55-års alderen. 
Men hvad skal det egentlig til for, kunne man 
spørge sig selv. Svaret ligger nok hos de hø-
jere magter, men i hvert fald handler det om, 

at det er slut med at få børn, når først men-
struationen ophører. Og det er måske slet 
ikke så tosset endda, for hvem har egentlig 
lyst til at få børn i en alder af 55 år?

Har du livet igennem brokket dig over 
dine begyndende rynker og ekstra kilo, vil 

det ifølge gynækolog 
Christine Felding kun 
blive værre, når du når 
overgangsalderen.

– Det er æggene, der 
laver østrogen, og når de 
så slipper op er det, at vi 
kommer i overgangsalde-
ren og kroppen, så at sige, 
begynder at gå i forfald. 
Simpelthen fordi østro-
genet er det, der holder 
alting i ave, og det i over-
gangsalderen falder mar-
kant. Du får sværere ved 
at tabe dig, fedtet sætter 
sig måske også lidt an-
derledes og så vil kroppen 
generelt begynde at syne 
ældre med en mere rynket 
hud og tyndere hår, forkla-
rer Christine Felding.

En kamp mod psyken 
og fysikken
Overgangsalderen er lidt 
ligesom puberteten en 
af livets store overgange. 
Men hvor det, for den 
unge pige, der får men-
struation signalerer, at 
hun bliver kvinde, kan 
det for en kvinde, der når 

overgangsalderen, have en helt anden, mere 
negativ betydning. Hendes primære biolo-
giske funktion som kvinde går nemlig ud af 
drift – og for nogle kvinder kan denne reali-
tet være ret frustrerende. 

– Når man taler om frustrationer ved 

Når først du 
begynder at få 

underlivsproblemer 
i forbindelse med 
overgangsalderen, 

skal du ikke 
regne med, at 

det er noget, der 
forsvinder igen

eksperten
Christine Felding er 
speciallæge i gynækologi og 
obstetrik. Hun holder 
desuden foredrag om bl.a. 
overgangsalder og hormon-
behandlinger, hvor hun giver 
gode råd om hedeture, 
knogleskørhed, inkontinens 
og hjertekarsygdomme. 
www.felding.dk 

Susan Sarandon, 67:

I went 
through 

menopause 
late and 

uneventfully
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Nu kan vi 
dyrke sex 

hver dag hele 
måneden 

LæserNe 
fortæLLer…
– Jeg kom allerede i 
overgangsalderen som 40-årig, 
hvilket var hårdt, da mine veninder 
stadig var i gang med at føde børn. 
Men jeg lærte at komme overens 
med min krop og blev i sidste ende 
mere åben omkring mine lyster og 
behov. Jeg begyndte at slippe 
tøjlerne, fordi jeg følte mig mere 
“voksen” og ikke tænkte så meget 
på, hvordan jeg så ud, osv. I sidste 
ende var det faktisk et plus.
Charlotte, 45 år

– Det er et helvede. Mest fordi jeg 
føler mig grim. Hedeturene og 
humørsvingningerne har fuldstændig 
hæmmet min seksuelle lyst – og så 
hjælper det heller ikke, at jeg føler 
mig mindre attraktiv. 
Naturlægemidler mod det fysiske 
ubehag har hjulpet lidt, men det er 
langt fra nok. 
Kirsten, 52 år

– For mig har det ikke betydet det 
store at komme i overgangsalderen. 
Faktisk synes jeg, det er meget rart 
hverken at skulle bøvle med 
beskyttelse eller hygiejnebind. Nu 
kan vi dyrke sex hver dag, hele 
måneden. 
Lisbet, 53 år

overgangsalderen, er der både de fysiske, de 
følelsesmæssige og de psykiske. Nogle kvin-
der kan blive meget psykisk påvirket og tæn-
ke, at hun ikke længere er 
god nok, og nu vil manden 
nok have en yngre model. 
En følelsesmæssig påvirk-
ning kan være, når hor-
monerne raser og selv de 
stærkeste kvinder plud-
selig bliver kede af det el-
ler hidser sig op, mens de 
fysiske reaktioner mærkes 
i hele kroppen, herunder 
i underlivet, hvor mange 
kvinder kan opleve tørhed 
og irritation, siger Chri-
stine Felding. 

Det lyder måske grumt, 
men der er faktisk håb for-
ude, hvis du er hårdt ramt 
af overgangsaldersympto-
mer.

– Tankerne om eget 
selvværd og hvordan  
andre opfatter én, kan 
du arbejde med ved at  
begynde at tænke mere 
positivt og få snakket om 
det med f.eks. din part-
ner – og overgangsalderen 
er trods alt noget, som vi 
alle skal igennem. Når det 
kommer til de hormonelle 
udsving i humøret, er det 
noget du, i et vist omfang, 
må lære at leve med. Men 
der er altså også mulighe-
der for hormonbehandling, hvis tilfældet er 
slemt nok. Drejer det sig om underlivet, er 
der også muligheder for at afhjælpe både 
tørhed og irritation med lokale hormon- 

behandlinger. Førhen var det muligt at få 
hormonbehandlinger af kosmetiske årsager, 
så man udseendesmæssigt kunne holde sig 

ung, men det er man altså 
gået bort fra nu, fortæller 
Christine Felding. 

Én gang tør – altid tør
Christine Felding skøn-
ner, at ca. halvdelen af 
alle kvinder, der kommer 
i overgangsalderen, har 
problemer med blære- 
betændelse, tørhed, ube-
hag eller irritation i under-
livet. Men det er ikke ver-
dens undergang, for der er 
hjælp at hente. 

– Får du problemer 
med underlivet, er det 
bare med at komme til 
lægen, for der er mas-
ser, der kan gøres. Sidder 
problemet kun lokalt i 
underlivet, kan der gives 
lokale hormonbehand-
linger, der kun går ind og 
påvirker underlivet hor-
monelt. Får man hormo-
ner for hedeture og hu-
mørsvingninger, vil dette 
også hjælpe i “bunden”, 
og her vil det derfor ikke 
være nødvendigt at skulle 
lokalbehandle. Efter et 
par ugers behandling, vil 
du opleve, at du får fug-
tigheden tilbage og irrita-

tionen forsvinder. Her er det også, at lysten 
ofte dukker op igen – simpelthen fordi du 
ikke længere går og har ondt og er irriteret 
over det, siger Christine Felding. 

Emma Thompson, 54:

It’s such a 
cold night 
and it’s the 

only time I’ve 
actively been 
grateful for 
menopause

og aLt det gode…
Overgangsalderen har faktisk også en del 
lyspunkter, som du ikke bør overse.  
Det kan f.eks. være…

• at du har mere tid til dig selv, fordi 
børnene flytter hjemmefra eller er blevet 
store – det betyder også, at I kan dyrke 
sex, hvor som helst, når som helst og så 
højlydt, som I ønsker.

• at sex bliver sjovere og lettere, fordi du 
ikke behøver at tænke på prævention 
(hvis du har en fast partner).

• at du kender dig selv bedre end for 20 
år siden, og dermed ved, hvad du 
tænder på.

• at du lærer at sætte pris på din partner 
på en hel ny måde, og får mere fokus på 
intimitet og kærtegn. 

• at du slipper for at bruge penge på bind 
og tamponer.

• at overgangsalderen for de fleste er helt
overstået i løbet af 10 år.



Mange kvinder der får hormonbehandlin-
ger lokalt i underlivet tror fejlagtigt, at pro-
blemet bare er periodisk. Men så let er det 
desværre ikke. 

– Når først du begynder at få underlivspro-
blemer i forbindelse med overgangsalderen, 
skal du ikke regne med, at det er noget, der 
forsvinder igen. Stopper du med de lokale 
hormonbehandlinger, vil generne komme 
tilbage, så du bør indstille dig på at fortsætte 
med hormonerne resten af dine dage.

Men der må da være nogle fordele ved 
overgangsalderen – eller hvad?

– Hvor utroligt det end lyder, møder jeg fle-
re kvinder i 50’erne, der stadig har spiral, fordi 
de er nervøse for at blive gravide. Her plejer 
jeg at sige, at hvis de præsterer at blive gravid 
efter 47, så betaler jeg børnepengene. Chan-
cen er så godt som nul. Det største plus ved at 
nå overgangsalderen er altså, at du ikke læn-
gere behøver at spekulere på at beskytte dig 
mod graviditet, afslutter Christine Felding. 

LadyBalance® sikrer et sund 
underliv og hjælper hurtigt 
mod de almindelige gener, 
herunder tørhed. Anbefales 
efter behov, f.eks. ved for-
ventning om seksuel aktivitet 
(6 – 24 timer før) og efter 
ubeskyttet sex.

LadyBalance®  indeholder 
ikke hormoner. Det virker ved 
at hjælpe dine egne gode 
mælkesyrebakterier ved at 
tilføre en vaginal-tablet lavet 
af mælkesukker. 

Virkningen over for udfl åd, 
kløe og tørhed er dokumenteret, 
og produktet er godkendt som 
medicinsk udstyr i EU.

Naturlig intimpleje

www.ladybalance.dk

Du få 20% rabat på køb
af primære produkter på
www.ladybalance.dk 

Brug rabatkoden
Gælder indtil 31. dec. 2014

WCP553CR

Vær 
beredt
Overgangsalderen 
kommer. Det er 
uundgåeligt. Men i 
stedet for at frygte en 
periode med forfald, 
kan du lige så godt 
forberede dig på at 
huden ældes, håret 
bliver tyndere, 
knoglerne bliver 
svagere og risikoen 
for hjerte-kar-
sygdomme øges. 
Opbyg i stedet nogle 
gode motions- og 
hudplejerutiner – så er 
du bedre rustet både 
udseendesmæssigt 
og sundhedsmæssigt. 
Og vil du fortsætte det 
gode sexliv, så kræver 
det altså, at du i 
forvejen har et sexliv. 
Dyrk masser af sex 
inden du når i 
overgangsalderen 
– og bliv ved med det, 
selv om alderen 
kommer snigende. 

Oprah Winfrey, 60:

I’ve discovered that 
this is your moment 
to reinvent yourself 

after years of focusing 
on the needs of 
everyone else

tIp!
Hold gang i intimiteten. Med 
kys, kærtegn, nusserier, sex, 

massage og kram. Når du tillader 
din krop at nyde kan det dels give 
dig mere lyst til din partner, men 

du får også et anderledes 
positivt forhold til din krop, når 

den næres og forkæles.

Jane Seymour, 47:

each woman 
has to create 
her own way 

of dealing 
with the 

menopause
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