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Sveddryppende hedeture, menstruation i stride strømme, 
knastør skede og tyndt pjaskehår! Skrækhistorierne 
om overgangsalderen er mange, men faktisk
 er den bedre end sit rygte:  Kun hver femte  af os  
bliver stærkt plaget af gener. Er du en af de uheldige?  
Tjek her, hvad du kan forvente - og hvad du stiller op. 

tegn  
på, at Du er på vej i
overgangs-
alder

pyh, er  her  
ikke lidt 
varmt?

Brænder der en ild i dig, og blusser kinder-
ne voldsomt midt i et vigtigt møde? Når du 
skal have skifteskjorter med på arbejde 
og vågner midt om natten badet i sved, er 
overgangsalderen sandsynligvis på vej.

Derfor: I overgangsalderen holder dine 
æggestokke op med at producere de kvinde-
lige kønshormoner østrogen og progesteron. 
Når hormonniveauet falder, kan det give de 
berygtede hede- og svedeture. Otte ud af 
10 oplever i en eller anden grad ubehag med 

blussende kinder, hedeture og øget svedpro-
duktion. Den gode nyhed er, at kun omkring 
hver fjerde af disse kvinder er meget generet.
SåDan tackler Du Det: Der er håb 
forude! Ubehaget forsvinder som regel, i takt 
med at du nærmer dig afslutningen på over-
gangsalderen. Du kan også selv gøre en del 
for at lette fasen. Fx ved at skrue ekstra op for 
motionen, for fysisk aktivitet hjælper kroppen 
med at skille sig af med varmen.

Skær ned på kaffe, alkohol og fed eller 
krydret mad, og pas på med stress, hvis 
særlige arbejdsrelaterede situationer tænder 
din indre brændeovn.

Nogle kvinder har glæde af akupunkturbe-
handling, og Københavns Universitet sætter 
nu gang i et studie om akupunktur og 
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overgangsalder for at se nærmere på, om 
akupunktur kan afhjælpe hede- og svedpro-
blemerne.

Er din livskvalitet svært forringet på grund 
af hedeture, så tal med din læge/gynækolog 
om en hormonbehandling. Der findes en 
variation af behandlinger, som kan gives med 
piller, plaster, spiral eller gel. Risikoen ved en 
hormonel behandling er lav, hvis den gives i 
en kortere periode, max fem år, og i så lav do-
sis som muligt. Drøft fordele og risici med din 
læge. Det anbefales ikke til kvinder, som er 
disponeret for brystkræft, underlivskræft eller 
blodpropper – tal med din læge/gynækolog 
om andre muligheder. Hormonel behandling 
kan også virke på gener som uregelmæssige 
blødninger og led- og muskelsmerter.

ZZZZ – jeg 
tager  lige 
en mormor
Din partner klager over, at 

der er lige så megen uro i soveværelset som 
på hovedbanegården i myldretiden. Hvad 
klager HAN over? Det er din nattesøvn, der 
spoleres. Når vækkeuret ringer, er du mere 
træt, end da du gik i seng. 

Derfor: Dit søvnbehov falder med alderen, 
ligesom søvnmønsteret ændres, når dit 
østrogenniveau falder. Du sover lettere, har 
sværere ved at falde i søvn og vågner nemt. 
Læg dertil, at også hjertebanken kan stjæle 
din skønhedssøvn.
SåDan tackler Du Det: Tal med din 
læge. Mange fortæller ikke om deres søvn-
problemer, og det er en skam, for generne 
kan afhjælpes. Drop alkohol og koffein før 
sengetid, sluk for tv, pc og mobil i god tid, sov 
i et køligt værelse, og lad være med at dyrke 
motion lige før sengetid. 

Er du så plaget, at du har svært ved at 
passe job og familie, kan hormonbehandling 
afhjælpe hedeture og nattesved og dermed 
hjælpe på nogle af søvnforstyrrelserne.

Flere 
tamponer, 
tak!

Det Stockholmske Blodbad har indfundet 
sig. Hvad sker der? Netop som du har 
indstillet dig på, at menstruationerne snart 
ophører, tager de til i styrke. Du må sove 
på et håndklæde og med dobbelt bind og 
sammenknebne ben. 

Derfor: Når æggestokkene er ved at være 
tømt for æg, har du ikke ægløsning som nor-
malt, og det kan give blødningsforstyrrelser. 
Blødningerne kan tage til i styrke, mens de for 
andre kan blive svagere, uregelmæssige eller 
pludselig ophøre.
SåDan tackler Du Det: En lav dosis 
hormonbehandling kan begrænse blød-
ningerne og sætte dem i system igen. Er 
menstruationerne meget voldsomme, og 
er du afklaret med ikke at få flere børn, kan 
fjernelse af livmoderslimhinden reducere 
blødningerne. Det kræver et kirurgisk indgreb.

lad mig  
tude 
i Fred

Du bliver sur, når din partner (igen) ikke 
forstår dig. Og pludselig får du også sagt 
højt og tydeligt fra på jobbet. I det hele 
taget er humøret på en rutsjetur, og der 
skal kun en B-film til, før øjnene løber over.  
Velkommen til en periode i følelsernes vold.

Derfor: Det er ingen naturlov, at kvinder 
bliver utilregnelige i overgangsalderen. Det 
kommer i høj grad an på, hvor hård perioden 
er ved dig. Sover du dårligt, bliver hårpragten 
tyndere, døjer du med hedeture, og har du 
ondt i nakke og knæ, ja, så har du vel lov til 
at hakke lidt på omverdenen ... Humørsving-
ninger kan skyldes hormonernes rasen i 
kroppen, men de kan også tilskrives hele 
situationen eller andre ændringer i dit liv, som 
foregår lige nu. Det er heller ikke usædvanligt, 
at du for en tid har sværere ved at koncentrere 
dig, huske navne eller ord og holde styr på, 
hvor du har lagt briller og bilnøgler.
SåDan tackler Du Det: Let hjertet! Mon 
ikke mindst en af dine veninder også er en 
Tude-Marie og nemt forveksles med en furie? 
Fortæl om dine frustrationer og følelsesud-
brud. Er du depressiv eller meget trist, må du 
opsøge læge.

også  
i aFten, 
skat!

Mindre lyst til sex – eller måske mere? 
Mange føler sig mere attraktive og har stort 
behov for ømhed og nærhed – og stor lyst 
til sex. Andre mister for en periode lysten 
eller er besværet af tørre slimhinder, tørhed 
i skeden og smerter ved samleje. 

Derfor: For nogle bliver sexlivet rigere og 
mere frit, i takt med at forstyrrende menstru-
ationer stopper. Men det kan også gå den an-
den vej. Både kvinder og mænd kan komme 
ud for, at sexlysten falder med alderen. Eller 
at de i en periode har mere behov for ømhed 
og for at holde i hånd og ligge i ske. Tørhed 
i skeden og smerter ved samleje er oftest 
hormonelt betinget.
SåDan tackler Du Det: Tal med din 
partner om, hvordan overgangsalderen påvir-
ker din lyst til sex, og hvordan han ser dig. Sæt 
fokus på det, som styrker dit kvindelige selv-
tillid og giver dig større alment velvære – hvad 
enten det er sund kost, motion eller personlig 
pleje. Især motion kan øge lysten.

Glidecreme kan være en hjælp ved tørre 
slimhinder. Lokal østrogenbehandling kan af-
hjælpe lokale problemer som tørhed i skeden 
og urinvejsgener og kan gives som stikpiller 
eller en silikonering, der sættes op i skeden.

av, jeg  
skal tisse 
– igen …

Svier det, når du tisser, og skal du tisse 
ofte, kan det være blærebetændelse. En 
ægte klassiker i denne fase. Selv om du 
ikke tidligere har været plaget, kan det 
dukke op nu. Gentagne gange. Blærebe-
tændelse kan også give kvalme, smerter 
nedadtil i maven og generelt ubehag.

Derfor: De hormonelle ændringer i krop-
pen er igen på spil. Østrogen vedligeholder 
slimhinderne i blæren ligesom i skeden, og 
når østrogenindholdet falder, stiger risikoen 
for infektion.
SåDan tackler Du Det: Vær omhyg-
gelig med hygiejnen, og undgå kulde. Har du 
blærebetændelse, kan det behandles med 
antibiotika. Oplever du gentagne blærebe-
tændelser, kan det forebygges med østrogen-
behandling – typisk med stikpiller eller creme.

62, 63, 64 …  
din bade-
vægt går 
amok

Du må en tøjstørrelse op, selv om du dyrker 
masser af motion og spiser sundt. Dine 
faste løbeture og besøg i fitnesscentret kan 
ikke længere holde vægten i ro. 

Derfor: Det er almindeligt at tage nogle 
kilo på. Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor 
nogle har sværere ved at holde vægten. Det 
kan til dels forklares med, at forbrændingen 
bliver langsommere med alderen, og man 
dermed lettere tager på. Hvis fedtdepoterne 
flytter sig fra hofterne til maven, kan det skyl-
des kroppens lavere niveau af østrogen.

Er du en af dem, der sover dårligt, kan det 
også spille ind. Får du for lidt søvn, stimulerer 
det nemlig dine appetitregulerende hormoner, 
og du kommer nemt til at spise mere.
SåDan tackler Du Det: Der er ingen 
nem løsning. Du må røre dig mere og indtage 
færre kalorier. Hold ekstra fokus på kosten, og 
afsæt mere tid til motion, som sætter skub i 
forbrændingen. 

Brug fx I FORMs Kostdagbog til at hjælpe 
dig med at holde styr på kalorierne. Du kan 
prøve den gratis i 5 dage. Læs mere på:
iformkostdagbog.dk

5 ting, du kan  glæde dig over ved overgangsalderen

dårlig 
hårdag  
– hver dag

Der vokser hår ud de helt forkerte steder. 
På hagen, halsen eller sågar storetåen! 
Pincetten er dit nye bedste skønhedsmid-
del. Og som om det ikke var nok, så bliver 
håret på hovedet tyndere og tyndere. Og 
knastørt og trist. 

Derfor: Hår og hud svarer igen på hormo-
nernes rasen. Østrogenfaldet gør, at mæng-
den af det mandlige kønshormon testosteron 
får større indflydelse i kroppen – derfor de 
uønskede hår. 

Østrogenmangel betyder også, at du ikke 
længere producerer lige så meget collagen, 
som er med til at holde huden stram. Rynker-
ne sætter sig, og huden kan blive mere grå og 
trist, men også mere fedtet og uren. 
SåDan tackler Du Det: Fugt, fugt og 
fugt! Brug en skånsom shampoo, og forkæl 
hud og hår ekstra godt med fugtgivende og 
fede produkter. Drik rigeligt med vand, så 
kroppen også får fugt indefra.

det var  
dråben!

Du er midt i et livgivende grin, og pludselig 
lækker du lidt. Historien gentager sig, når 
du hoster eller nyser. Hvad sker der for din 
ellers så stærke bækkenbund? 

Derfor: Underlivsmuskulaturen svækkes i 
overgangsalderen, og problemer med inkon-
tinens viser sig typisk i slutningen eller lige ef-
ter overgangsalderen. Især yngre kvinder kan 
opleve en let dryppen, stress-inkontinens, 

når de hoster, hopper eller nyser. Urge-inkon-
tinens, også kaldet trængningsinkontinens, 
er hyppigere blandt lidt ældre kvinder, som 
har svært ved at kontrollere en pludselig 
tissetrang.
SåDan tackler Du Det: Der findes 
mange effektive knibe- og bækken-
bundsøvelser, som styrker muskulaturen i 
underlivet. En stærk bækkenbund kan holde 
den værste inkontinens væk. Heldigvis kan du 
nemt udføre øvelserne hvor som helst og helt 
ubemærket, og de stjæler kun ganske lidt af 
din tid. Får du hormonbehandling mod andre 
gener, vil behandlingen sandsynligvis også 
hjælpe på inkontinens. 
Få hjælp til knibeøvelser her: iform.dk/knib

av 
min arm!

… skulder, nakke eller knæ. Led- og mu-
skelsmerter er et af de hyppige tegn på, at 
kroppen reagerer på perioden. Skal benene 
lige have lov til at folde sig ud, når du rejser 
dig fra kontorstolen, og får du lettere ømme 
muskler og skader, når du dyrker motion, 
skyldes det måske overgangsalderen.
Derfor: Cocktailen af alder og østrogenfald 
giver mindre smøring til muskler, sener og 
led, som kan blive ømme, stive og fastlåste. 
Det kan gå ud over bækken, fingre, håndled, 
nakke, knæ og ryg.
SåDan tackler Du Det: Motion og 
styrketræning holder dine muskler og led 
smidige og beskytter knoglerne. Spis sunde 
fedtstoffer i form af omega-3 fra fx fede fisk, 
hørfrø, avocado og nødder.

Muskel- og ledsmerter kan også være tegn 
på D-vitaminmangel, få eventuelt målt dit 
niveau. Tal med din læge om hormonbehand-
ling, hvis du er meget generet.

1. Nul risiko for 
graviditet. Nu kan 
du endelig dyrke 
sex helt afslappet! 
Slut med kondomer, 
p-piller og bekym-
ringer om, hvor vidt 
du nu er blevet gravid 
ved “en smutter”.

2. Slut med 
menstruationer. 
Du skal ikke længere 
købe dyre bind og 
tamponer – og endnu 
bedre: Du skal ikke 
længere gå rundt og 
frygte, at du bløder 
igennem.

3. Råd til forkælelse. 
Dit hår er måske blevet 
lidt tyndere, og du har 
fået et par rynker, til 
gengæld har mange nu 
en bedre økonomi, end da 
de var unge. Brug nogle 
af pengene på dig selv, fx 
massage og hudpleje. 

4. Tid til dig selv. 
Har du børn, er de sik-
kert store og selvhjulpne. 
Brug den ekstra tid til at 
gøre noget godt for dig 
selv. Dyrk motion, læs 
bøger, se veninderne, 
lær et nyt sprog, eller giv 
den gas på jobbet.

5. Bye bye PMS. 
Har du været hårdt 
ramt af humørsving-
ninger, når ”de der 
dage” nærmede 
sig, kan du og dine 
omgivelser glæde sig 
over, at du nu bliver 
gladere at omgås.

Overgangsalder – hvad sker der for mig?
Overgangsalderen er den periode, hvor æggestokkene holder op med at løsne æg, 
og menstruationerne efterhånden stopper. Den rammer typisk i 45-55-årsalderen 
og varer som regel 4-5 år. Skandinaviske kvinder får i gennemsnit deres sidste 
menstruation omkring 52-årsalderen. En del kommer igennem perioden med kun få 
gener eller helt uden. Ca. hver femte kvinde er meget plaget af gener. 
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