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Förutsättningar 

Amenorré är en vanlig orsak till att kvinnor i fertil ålder söker 

gynekolog. Utredningen styrs av orsaker till amenorré på olika 

nivåer i hypotalamus-hypofys-gonadaxeln. 

Definitioner 

 Primär amenorré: Patienten har aldrig haft en spontan 

menstruation vid fyllda 16 år men i övrigt normal 

pubertetsutveckling. 

 Sekundär amenorré: 3-6 månaders menstruationsbortfall, 

utredning efter 6 månader. 
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 Oligomenorré: Intervall 35 dagar – 3 månader, utreds som 

sekundär amenorré. 

Orsaker 

 Hypotalamisk hämning 

Undervikt, överträning, stress och thyreoideasjukdom. 

 Hypofysnivå 

Hyperprolaktinemi/(prolaktinom): En förhöjd serumnivå av 

prolaktin vid minst två tillfällen (>27 mg/L eller 572 mE/L) 

under avstressade förhållanden oavsett tidpunkt hos en 

kvinna i fertil ålder som inte ammar eller är gravid. 

 Ovarialnivå 

- Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS): 

 Ett tillstånd med oligo/amenorré, tecken till 

hyperandrogenism och förekomst av polycystiska ovarier 

vid ultraljudsundersökning.  

PCOS – diagnoskriterier: Patienten uppfyller två av 

följande tre kriterier: anovulation (oligo- eller amenorré), 

klinisk och/eller biokemiska tecken på 

hyperandrogenism, polycystiska ovarier – minst ett 

ovarium med 12 eller flera antralfolliklar i storlek 2-9 

mm (utan hänsyn till distribution av folliklarna i ovariet) 

och/eller ökad ovarievolym >10 ml. Exklusion andra 

specifika tillstånd (icke-klassisk kongenital adrenal 

hyperplasi (NCCAH), androgenproducerande tumör 

(Cushing’s syndrom).  

- Prematur ovariell insufficiens (POI): 

Amenorré/oligoamenorré hos kvinna under 40 år med 

förhöjt FSH >40 E/L vid minst två mätningar med en 

månads mellanrum. 

 Kromosomavvikelse, exempelvis vid Turners syndrom 

 Uterus nivå 

Missbildning/skada på uterus och vagina samt hymen 

imperforata. 

 

Genomförande 

Basutredning 

 Anamnes 

 Allmänstatus (BMI, hirsutism, pubertetsutveckling) 

 Gynekologiskt status 

 Graviditetstest 

 Prolaktin/s 

 FSH/s 

 TSH/s 
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 Tablett medroxiprogesteron (Gestapuran) 10 mg x 1, i 10 

dagar  

 Eventuellt kromosomanalys och eventuellt röntgen sella 

 

Riktad utredning 

 Vid misstanke om PCOS och utredning av hirsutism tas kvot 

tetsteran/SHBG, för beräkning av fritt androgeninder FAI 

- Ett förhöjt FAI >0,05-0,1 innebär biokemisk 

hyperandrogenitet 

- Kvot LH/FSH, ett förhöjt värde >2 stärker diagnos 

- 17-OH-progesteron (normalt värde 6-9 nmol/L) vid 

uttalad hirsutism (virilism) för uteslutande av CAH 

(congenital andragnic hyperplasi) och/eller s-testosteron 

>6 nmol/L 

- Vid högt BMI tas fasteglukos + fasteinsulin alternativt 

oral glukosbelastning  

 

 Vid POI (prematur ovarial insufficiens) under 40 år görs 

kromosomanalys för utredning av Turners syndrom och 

Turners mosaicism. 

 Vid hyperprolaktinemi, mikro eller makroadenom, görs MR 

hypofys eller CT sella. 

 Vid långvarig hypotalemi anamnes eller POI bör DEXA-

mätning göras för bedömning av benmineralhalt. 

 Vid missbildning av uterus eller vagina ska MR-bäcken eller 

laparoskopi utföras för att utesluta andra missbildningar. 

Handläggning 

Hypotalamisk amenorré (central nivå) 

 Åtgärda bakomliggande orsaker, remiss till dietist eller 

ätstörningsenhet 

 Cyklisk gestagenterapi vid förbättrat hormonellt status 

 Östrogensubstitution får övervägas vid kronisk hypotalamisk 

amenorré, särskilt om benmineralhalten är sänkt 

 Eventuellt kalcium och D-vitamintillskott 

Hyperprolaktinemi (hypofysnivå) 

Identifierar orsaker: 

 Prolaktinom: remiss till endokrinolog vid makroadenom >10 

mm 

- Primärt medicinsk oavsett adenomstorlek: 

dopaminagonist: bromokriptin (Pravidel 2,5 mg, ½ tabl x 

2) eller kabergolin (Dostinex ½ per vecka) är 

förstahandspreparat, smyga in medicin i upptrappande 
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dos och utsätta försök vid normalprolaktinemi och 

tumörregress. I sista hand behandling med kinagolid 

(Norprolac), se FASS.  

 Primär hypothyreos – Levaxin 

 Farmakologisk hyperprolaktinemi (neuroleptika, 

antidepressiva, östrogen, antiemetika, opiater, östrogen) – 

diskutera behandling 

 Galatorré med normalt prolaktin – överväga behandling 

Prematur ovariell insufficiens (POI, ovarial nivå) 

 Hormonell substitution upp till minst normal 

klimakterieålder 

 Unga patienter: östrogen i upptrappande dos (enklast i 

transdermal form) för att inducera pubertet. Efter första 

menstruationsblödning tillägger cyklisk gestagen för att 

erhålla regelbundna blödningar. Underhållsbehandling med 

HRT eller p-piller. Vid HRT till POI ska minst dubbel så hög 

än normal dos ges till postmenopausala kvinnor. 

Medicinska konsekvenser 

 Ökad risk för osteoporos, fraktur, hjärt-kärlsjukdom samt 

mortalitet för obehandlad POI. 

 Ingen ökad risk för bröstcancer för hormonellt behandlade 

POI patienter. 

 Prognosen för fertilitet hos POI är dålig, men äggdonation 

kan erbjudas. 

 
PCOS och hirsutism (ovarial nivå) 

Behandling av PCOS 

 Individuellt utifrån patientens besvär eller önskemål. I vissa 

fall behövs kanske inte behandling alls.  

 Vid övervikt (BMI >25), första steg alltid viktnedgång och 

fysisk aktivitet. Metformin bör prövas. Dosering liknar den 

som ges vid typ-2 diabetes, 

1,5-2 gram per dag. 

 Endometriosskydd: Gestagenbehandling eller kombinerade 

hormonella preventivmedel ges om patienten inte har 

aktuella graviditetsönskemål.  

 Behandling av hirsutism (av manlig typ, överläpp, haka, 

kinder, mellan bröst och över armar och lår): 

- Östrogendominerade p-piller så som Yasmin, Yas, 

Diane. Om otillräcklig effekt tabl cyproteron 50 mg 

dagligen i 10 dagar/månad kombinerat med p-piller.  

- I andra hand spironolakton 100 mg per dag. 

- Laserbehandling/epilering 
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- Vid graviditetsönskan T Letrozol 2,5 mg x 1, se riktlinje 

Infertilitet. 

Diagnos 

Primär amenorré N91.0 

Sekundär amenorré N91.1 

PCO  E28.2 

Hyperprolaktinemi E22.1 

Hirsutism  L68.0  

 
Dokumentinformation 

För innehållet svarar 

Niran Jalal, överläkare, kvinnokliniken, Södra Älvsborgs 

sjukhus 

 

Fastställt av 

Erica Cedervret Nilsson, verksamhetschef, kvinnokliniken, 
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Nyckelord 

Amenorré, hirsutism, prolaktinom, PCOS, hyperprolaktinemi, 
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