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Abstract 
Background 

Menopausal hormone therapy (MHT) is used to treat menopausal symptoms. The use of MHT 

decreased after the Women's Health Initiative (WHI) study which proved an increased risk of 

stroke and breast cancer. In 2019 the Swedish Medical Products Agency was commissioned to 

update the treatment recommendations of MHT. 

Aim  

To conduct a review of studies analyzing the use of MHT through the literature, and to describe 

the use of MHT in Sweden.  

Methods 

A literature study assessing published studies on MHT use from different countries, by using 

PubMed database and publications found at various Swedish authorities’ websites such as the 

Swedish Medical Products Agency and the National Board of Health and Welfare between 2003 

and 2020 that fulfilled the purpose. 

A register study to analyze MHT use in the Swedish female population between 2008 – 2019 for 

women between 40 – 59 years. The databases used was the National Board of Health and 

Welfare's patient register and the Swedish Prescribed Drug Register 

Results 

There is a large variation in MHT utilization between countries due to differences in guidelines 

and other factors. 

In Sweden, the use of MHT was low in comparison with other countries, women had more 

knowledge about the treatment and prescribers followed the Swedish Medical Products Agency's 

recommendations. 

In 2019, the increase in patients diagnosed with menopause was twice as high as it was in 2008. 

in addition, the use of (MHT) in Sweden increased in the period 2017 - 2020. The most widely 

used MHT group was estrogen. 

Conclusions 

MHT use has increased in the Swedish population between 2017 and 2020, further knowledge of 

the benefit- risk profile is needed 
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Användningsmönstret av Menopausal Hormone Therapy MHT 
Antalet patienter som får diagnosen klimakteriebesvär var dubbelt så hög år 2019 än vad den var 

år 2008. Dessutom ökade Menopausal Hormone Therapy (MHT) användningen i Sverige under 

2017 till 2019, trots de olika biverkningar som kan utvecklas vid långtidsanvändning av 

behandlingen. MHT är hormonsubstitution som delas in i tre olika grupper, östrogener, 

gestagener och kombinationen av både östrogener och gestagener, denna studie visade att den 

mest använda läkemedelsgrupp var östrogen under de år som undersökningen gällde.  

 

När det gäller användningen av MHT globalt, varierade den mellan länderna på grund av olika 

riktlinjer hos olika länder samt kulturella, demografiska och socioekonomiska faktorer, generellt 

var MHT användningen högre i västvärlden.  

 

I Sverige var användningen av MHT låg i jämförelse med andra länder, kvinnor hade mer 

kunskap om behandlingen och förskrivarna följde Läkemedelsverkets rekommendationer. År 

2019 fick Läkemedelsverket uppdrag i att uppdatera behandlingsrekommendationerna av MHT, 

detta arbete kan vara ett kunskapsunderlag inför uppdateringen. 

I metoden används litteraturgenomgång samt registerstudie för att kartlägga 

användningsmönstret av MHT.  

 

MHT är den vanligaste behandling vid klimakteriebesvär såsom, värmevallningar, svettningar 

och humörförändringar hos kvinnor mellan 40 - 60 år. På grund av de stora debatt angående 

användningen av denna behandlingen, mer forskning inom området behövs.  
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Förkortningar  
ATC- Anatomic Therapeutic Chemical classification system. 

DDD- Definierade dygnsdosen. 

GAZEL- GAS and Elecetricité. 

HRT- Hormone Replacement Therapy. 

ICD-10-SE – Internationell statistisk klassificering av sjukdomar och hälso- relaterade problem, 

svensk version 10.  

MHT- Menopausal Hormone Therapy. 

SFOG- Svensk förening för obstetrik och gynekologi. 

SNRI- Selektiva serotonin och – noradrenalinåterupptagshämmare. 

SPICE- Sammanhang, perspektiv, intervention, jämförelser och utvärdering. 

SSRI- Selektiva serotoninåterupptagshämmare. 

VMS- Vasomotorsymtom. 

WHI- Women’s Health Intiative.  
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1. Introduktion  

1.1 Klimakteriet  
Klimakteriet är den period i kvinnornas liv, mellan 40 - 58 år, där hormonbalansen förändras i 

samband med menstruationsupphörandet (menopaus). Klimakteriet delas in i tre faser, under den 

första fasen, som kallas för den perimenopausala fasen, sker de initiala tecknet på klimakteriet, 

nämligen ojämna menstruationer. 90% av kvinnor upplever oregelbundna blödningar och 

besvären pågår i cirka 3 - 4 år. Den andra fasen kallas för menopaus och den är tidpunkten där 

menstruationen upphör dvs kvinnans allra sista menstruation- Den tredje fasen, som kallas för 

den postmenopausala fasen, är perioden som följer efter menopausen och gradvis leder till att 

klimakteriet avslutas. (1)  

 

Olika symtom drabbar kvinnorna till följd av detta, såsom svettningar, sömnstörningar, psykiska 

förändringar, blödningsbesvär och sexuella problem. Graden av symtom intensiteten varierar 

mellan kvinnorna beroende på bl.a. vikt, rökning, användning av P-piller och etnicitet. (2)  

Enligt en svensk studie som hade 4 943 deltagare, berodde symtom intensiteten på vilken fas av 

klimakteriet kvinnorna befann sig i. Kvinnorna som var i den perimenopausala fasen hade den 

lägsta frekvensen av svettningar och värmevallningar (21 procent), direkt efter menopausen hade 

44 procent av kvinnorna besvären medan den högsta frekvensen och intensiteten av dessa 

symtom var under det första året efter sista menstruationen (57 procent), Svettningarna och 

värmevallningarna fortsätter att drabba mer än hälften av dessa kvinnor efter menopausen medan 

efter 6-10 år efter sista mens hade en tredjedel av kvinnorna fortfarande mildare symtom. (3)  

 

1.2 Hormonbehandling  
Klimakteriebesvär förekommer huvudsakligen pga. de minskade nivåer av östrogen. Sänkta 

nivåer av östrogen är den vanligaste orsak till osteoporos. Den viktigaste behandlingen är 

menopausal hormonbehandlingen (MHT), som kallades för (Hormone Replacement Therapy) 

(HRT) innan Women’s Health Intiative (WHI) studien, som är en substitutionsterapi (östrogen 

och/eller gestagen) vid östrogenbrist. MHT använts för både menopaussymtom samt preventiv 

terapi för uppkomsten av de kroniska besvären som förekommer till följd av klimakteriet såsom 

osteoporos och hjärtkärlproblematik. (4) MHT har funnit sedan 1960 talet samtidigt med början 
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av den feministiska rörelsen i Europa. Kvinnor var övertygade om att östrogen kan bota helt från 

klimakteriet och dess efterföljande hälsobesvär och eventuellt befria dem från östrogenbristen så 

att de kan behålla sin kvinnlighet. Men under de följande åren minskade MHT’s populariteten 

efter de studier som visade ökad risk för allvarliga biverkningar. (5) År 1998 började den 

storskaliga amerikanska WHI studien med 16 608 deltagare. Trots att studien bevisade positiva 

effekter av MHT på osteoporos och koloncancer, så visade den att användningen av MHT 

orsaker ökad risk för stroke och bröstcancer och därför stoppades studien efter 5,2 år av 

uppföljning av etiska skäl, (6,7) sedan dess ändrade produktresumén av MHT och behandlingen 

ska inte användas som förstahandsval i form av preventionsterapi mot enbart osteoporos och ska 

inte användas mer än 5 år som menopausbehandling. (8) 

Östrogener delas in i lågpotenta och medelpotenta, lågpotenta östrogener finns främst i de lokala 

östrogener som används till lindriga urogenitala klimakteriesymptom medan de systemiskt 

verkande östrogener tillhör den medelpotent gruppen som används främst till de typiska 

symtomen av klimakteriet som vasomotorsymtom (VMS). (13) 

 
Faktaruta 1. MHT produktnam och formuleringar. (8) 

Substans   Produktnamn och formulering 
Estrogener G03C 

Naturliga och halvsyntetiska estrogener G03CA 
Estradiol G03CA03 

 

 

 

Divigel transdermal gel  

Estradot depotplåster  

Estrogel transadermal gel 

Femanest teblett  

Lenzetto transdermal spray 

Progynon tablett  

Vagidonna vaginaltablett * 

Oestring vaginalinlägg 

Vagifem vaginaltablett * 

Estriol G03CA04 

 

Blissel vaginalgel 

Estrokad vagitorium  

Oestriol Aspen tablett 

Ovesterin vagitorium och vagnalkräm** 

Östrogen i kombination med andra medel G03CC 

Konjugerade östrogener och bazedoxifen G03CC07 

DUAVIVE tablett 
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Övriga östrogener  

G03CX   
Estrogen- Tibolon G03CX01 

Livial tablett  

Tibelia tablett  

Tibocina tablett 

Tibolon aristo tablett 

Tibolon mylan tablett 

Tibolon orifarm tablett 

Gestagen- medroxiprogesteron 

G03DA02 

Provera tablett 

Gestagen+estrogen  
Noretisteron och estrogen G03FA01 

Activelle tablett  

Cliovelle tablett 

Estalis depotplåster 

Eviana tablett 

Femanor tablett  

Noresmea tablett  

Gestagen+estrogen  

medroxiprogesteron och estrogen G03FA12 

 

Indiviana tablett  

Gestagen+estrogen  

dydrogesteron och estrogen G03FA14 

Femostonconti tablett  

Gestagen+estrogen  

drospirenon och estrogen G03FA17 

Angemin tablett  

Gestagen+estrogen  

Noretisteron och estrogen G03FB05  

Femasekvens tablett  

Novofem tablett  

Sequidot depotplåster  

medroxiprogesteron och estrogen G03FB06 Diviana plus tablett 

Triviana tablett 

G03FB08 Femoston tablett 
*vissa förpacknignar är receptfria 
** receptfritt 

 

 
1.3 Nytta och risk med MHT    
Den amerikanska WHI studien visade att MHT, och särskilt progesteron + östrogen, ökar risken 

för bröstcancer och bör inte användas som primär förbyggande mot hjärtsjukdomar, dessa 

riskerna bör övervägas vid användning av behandlingen som förbyggande mot osteoporos. (6) 

(9) En annan studie konstaterade att kvinnors användning av MHT ger positiva effekter när det 

gäller hjärtkärlsjukdomar i jämförelse med kvinnor som inte använder MHT, däremot innebär 

användningen av MHT (särskild kombinationen av progesteron och östrogen) hos kvinnor över 

Faktaruta 1. MHT produktnam och formuleringar. (8) 
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60 år och 10 år efter klimakteriet mer risk än nytta medan nyttan är större hos yngre kvinnor 

(<60 år). (10) 

 

Typerna av risken kan variera beroende på typ av hormon (östrogen eller gestagen), 

doseringsregim och formuleringar. Trots att studierna noterade ökad risk för bröstcancer vid 

användningen av kombinationen av progesteron + östrogen, visade andra studier att enbart 

användningen av östrogen ger ökade risk för endometriehyperplasi medan 

kombinationsbehandling av östrogen och gestagen (som är ett syntetiskt progesteron) ger 

minskad risk för den, MHT kan även förbygga koloncancerrisken. Risken för äggstockscancer 

och livmoderhalscancer är fortfarande inte klarlagt. (11) Studierna visade även att 

kombinationsbehandling av progesteron + östrogen ökar risken för Alzheimer sjukdom hos 

kvinnor i åldern 65 och äldre, detta förstärker slutsatsen att kombinationsbehandling av 

progesteron och östrogen medföra mer risk än nytta. (12)   

 

1.4 Läkemedelsverkets nuvarande behandlingsrekommendationer  
Indikationerna för MHT idag är, substitutionsterapi mot östrogenbrist i samband med 

klimakteriet samt förbyggande mot osteoporos hos kvinnor med menopausbesvär med hög risk 

för framtida fraktur, enbart användningen av östrogen till kvinnor som har livmodern kvar ökar 

risk för endometriehyperplasi, endometriecancer och oregelbundna blödningar medan 

kombinationsbehandling med östrogen och gestagen motverka dessa risker. Hos kvinnor som 

opererat bort livmodern ska enbart östrogen ges, hos kvinnor med urogenitala besvär ska 

lågpotent lokalt östrogen ges. Lägsta dosen av MHT ska eftersträvas och doseringen ska 

anpassas individuellt, behandlingen ska vara så kort som möjligt och inte överstiga 3 – 5 år. 

Regelbundna mammografi, blotryckkontroll och diskussion om risk-nyttavärdering 

rekommenderas under behandlingsåren. (13) 

 

1.5 Alternativa behandlingar  
Ökad kunskap om MHT hälsorisker gav behov till jakt efter alternativa behandlingar. De 

vanligaste alternativen till MHT är antidepressiva selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) 

och selektiva serotonin och – noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) som har effekt på 

värmevallningar och nedstämdhet men de har andra olika biverkningar såsom illamående och 
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muntorrhet. (14) Vissa studier visade att enbart användningen av gestagener har bra effekt på att 

lindra besvären i jämförelse med placebo (15) Klonidin, som är ett gammalt hypertoniläkemedel, 

hade en svag effekt på svettningar och värmevallningar i jämförelse med placebo. (13) 

 

När det gäller icke- farmakologiska behandlingar, hade akupunktur bra effekt på menopaus i 

jämförelse med ingen användning av akupunktur och effekten kan varar i 6 månader efter 

behandlingen (16) mekanismen bakom akupunktur är inte helt klarlagd men det finns olika 

teorier bakom effekten, den vanligaste förklaring är att kvinnor efter menopaus har en minskad 

β-endorfin - kroppens egna opiodsubstans- nivåer jämfört med kvinnor innan klimakteriet och 

denna nivå ökar med MHT behandling och leder på så sätt till minskning av vasomotorsymtom 

Akupunktur fungerar på samma sätt som MHT genom ökad endorfin koncentration i 

hypotalamus och minska i sin tur klimakteriebesvären. (17) Andra studier har dock visat ingen 

effekt av behandlingen. (12) Även yoga, kost och avslappning hade liten påverkan på 

vasomotorsymtom (svettningar och värmevallningar). (16) Andra studier rapporterade att motion 

kan bidra till vasomotorsymtom förbättring och på samma sätt som akupunktur så orsakar 

motionen ökad koncentration av endorfin och leder till symtomlindring (18) vissa patienter 

upplevde förbättring av vasomotorsymtom vid användningen av fytoöstrogener, vilka är 

naturliga östrogener från växtriket som har liknande effekt som östrogen, kvinnorna fick 

minskning av svettningar och värmevallningar med mindre biverkningar än de syntetiska 

östrogenerna. (19) 

 

1.6 Kunskapsluckor  
Vid utvärderingen av kunskapsläget av MHT ses ett behov av ytterligare forskning för att reda ut 

oklarheter vid användningen av MHT när det gäller effekterna av behandlingen. De vanligaste 

kunskapsluckor inom MHT användningsområde är: alternativa behandlingar för kvinnor med 

svåra kontraindikationer och komplicerande sjukdomar, hur sätter man ut behandlingen utan att 

återfå besvären? effekten av kombinationsbehandling av MHT och en annan farmakologisk (eller 

icke farmakologisk) behandling vid klimakteriet, vad har MHT för effekter på livskvalitets hos 

kvinnorna förutom behandling av menopausala symtom och hur länge kvarstå effekten av MHT 

efter avslutad behandling? (20)  
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För att kartlägga MHT användning i Sverige, behövs det flera studier baserade på 

epidemiologiska data för att kunna få inblick i hur användningen av MHT ser ut mellan regioner 

i riket, mellan kvinnor i olika åldersgrupper, vilken av MHT grupper används mest mm. Denna 

studie kan utgöra ett kunskapsunderlag inför uppdateringen av MHT 

behandlingsrekommendationer i Sverige.  

2. Syfte och frågeställningar  

Studien har två syften, dels att genomföra en litteraturkartläggning av hur MHT används i olika 

länder, dels att studera användningen av MHT i Sverige med hjälp av en registerstudie. 

Studien utgår från följande två frågeställningar: 

• Hur ser användningsmönstret av MHT ut inom litteraturen efter WHI studien år 2003? 

• Hur ser MHT användningen (receptbelagd och receptfritt) ut i den svenska befolkningen 

med avseende på ålder och geografiska skillnader? 
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3. Metod  

3.1 Datakällor  
Kartläggningen av användningsmönstret av MHT genomfördes som en litteraturstudie och en 

registerstudie. 

 

3.1.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien genomfördes i form av sökning i databasen PubMed, och olika svenska 

myndigheter relevanta för frågeställningen såsm Läkemedelverket, Socialstyrelsen, svensk 

förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) och svensk beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU) för att kartlägga användningen av MHT. De viktiga aspekter som tillhör 

begreppet ”användningsmönstret” som ska lyftas är, förskrivningsmönster, förskrivarens 

rekommendationer, kvinnors kunskap som resulterar i deras användning av MHT, De abstracts 

som identifierats som lämpliga för projektets syfte har plockats ut och lästs i fulltext. De för 

frågeställningarna relevanta artiklarna och publikationerna har lästs, analyserats och 

sammanfattas i text och tabellform. 

 

3.1.1.1 Sökstrategi 

Artiklarna som används i inledningen har hittats från olika källor: via den generella sökning 

Google, hemsidor av de svenska myndigheter och föreningar inom hälsa och medicin som 

Läkemedelsboken, Läkemedelsverket, svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), 

Socialstyrelsen, internmedicin samt databaser PubMed och Cochrane. 

 

Sökningen för artiklar som används i resultatdelen har genomförts enligt SPICE modellen, som 

står för sammanhang, perspektiv, intervention, jämförelser och utvärdering. Först bestämdes 

sammanhanget dvs kontexten i studien sedan bestämdes vilken/vilka individer som skulle 

undersökas. Intervention används för bestämning av problemet som ska studeras, jämförelse 

används för att få före/efter bild. Slutligen bestämdes utvärderingen för att veta vilket resultat 

fås.  
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Tabell 1. De valda sökkriterierna enligt SPICE modellen, sammanhanget är kontexten i studien. 

Perspektiv är vilken/vilka individer som skulle undersökas, intervention är problemet som ska studeras. 

Jämförelser används när det finns före/efter bild. Utvärderingen är vilket resultat fås.  

Sammanhang Perspektiv Intervention Jämförelser Utvärdering  

Vårdpersonal  Alla vårdpersonal  MHT 

behandling  
Före och efter 

WHI studien* 

MHT behandling 

med avseende på 

rekommendation 

och förskrivning  
Klimakteriepatienter Kvinnor med 

klimakteriebesvär  

Inkluderar: 

- 40 - 59år 

- Oavsett 

svårighetsgrad 

MHT 

behandling  

Före och efter 

WHI studien 
MHT behandling 

med avseende på 

kunskap och 

användning 

* alla studien har inte en jämförande komponent.  

 

3.1.1.2 Urval 

Endast data som är relevanta för frågeställningarna inkluderades, tidsramen begränsades från 

2003 och senare. Fokus var på kvinnor i åldern 45 - 60 år men även äldre och/eller yngre kvinnor 

kunde vara med, artiklar som handlar om användning och rekommendation efter WHI studien 

analyserades, studier som saknar relevanta sökord i titel eller abstrakt exkluderades, artiklarna 

som inte är på engelska eller svenska exkluderades. Andra inkluderingskriterier var ”humans” 

och ”female”. Vid urvalet lästes titel och abstrakt för att välja de artiklar som stämde överens 

med studiens syfte. 
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3.1.1.3 Sökningsresultat  
Tabell 2. Redovisning över databas som använts, sökord och eventuellt antalträffar, till urval 1 valdes 

artiklarna som är vars titel och abstrakt relevant för frågeställningar, till urval 1 valdes artiklarna som 

vars innehåll relevant för frågeställningar. 

Databas Sökord Antal träffar   Urval 1 Urval 2  

PubMed         menopausal hormone OR 

HRT 

13,286 ------ -----  

PubMed         menopausal hormone 

replacement OR HRT    

5,762  ------ ------ 

PubMed         menopausal hormone 

replacement OR HRT AND 

utilization 

4,802 ------- ------ 

PubMed         menopausal hormone 

replacement OR HRT AND 

utilization AND use 

2,110 ------- ------ 

PubMed         menopausal hormone 

replacement OR HRT AND 

utilization AND use AND 

recommendation 

125  22 15 

Socialstyrelsen  HRT  1 1 1 

 

3.1.2 Registerstudie  

3.1.2.1 Socialstyrelsens Läkemedelsregister 

Data om expediering av MHT på recept och antal patienter som har hämtats ut minst ett recept 

från Socialstyrelsens läkemedelsregisters öppna data. (21) Läkemedelsregistret innehåller 

uppgifter om alla läkemedel som hämtats ut på recept på apoteket sedan juli 2005. Läkemedlen 

klassificeras med hjälpt av Anatomic Therapeutic Chemical classification system (ATC 

systemet). (25) Registret innehåller bl.a. uppgifter om kön, ålder och folkbokföringsort. 

Statistiken i registret är kopplade till personnummer vilket ger möjligheten att få information av 

expedieringar av en individens alla läkemedel. Läkemedelsregistret uppdateras varje månad och 

antalet poster i registret är cirka 100 miljon per år. (22) 



 17 

 

3.1.2.2 Socialstyrelsens Patientregister  

Uppgifter om diagnosen sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet (ICD-SE- 10 kod N95) 

(23) har hämtats ut från Socialstyrelsens patientregisters öppna databas. Att studera enbart 

diagnosen N95 kan öka noggrannheten genom att exkludera kvinnor från andra diagnoser. 

Patientregister innehåller data om diagnoser och behandlingar i Sveriges specialistvården, man 

kan få information av hälsoutvecklingen i populationen under en viss period, data om patientens 

vårdtillfälle på slutenvård sedan 1987, uppgifter om patienters vårdbesök i specialiserade 

öppenvård sedan 2001. Patientregistret innehåller även uppgifter om bl.a. operationer och 

medicinska åtgärder, skador och förgiftningar, psykiatrisk tvångsvård (sedan 2010) och 

väntetider på akutsjukhus (sedan 2016). (22) 

 

3.1.2.3 E-hälsomyndighetens databas (Concise)  

Concise innehåller data om läkemedelsförsäljning på den svenska marknaden inom och utan 

förmåner. Databasen omfattar försäljning av läkemedel till vården (rekvisition), receptbelagda 

läkemedel samt receptfria läkemedel. Till skillnad från Socialstyrelsens öppna databaser 

innehåller Concise uppgifter om Definierade dygnsdoser (DDD), förpackningsstorlekar, 

läkemedelspris och även uppgifter om licensläkemedel. Concise uppdaterar månadsvis. (24) 

 

3.1.2.4 Dataanalys  

Utifrån klassificeringssystem ATC. (25) Hämtades uppgifter om läkemedelsgrupper för att få 

information om vilka läkemedel som tillhör MHT.  

 

Den kvantitativa registerstudien ska användas för att göra en analys av uppgifter om MHT 

användning. Från Patientregistret hämtades information om antal kvinnor med klimakteriebesvär 

(ICD-10 kod N95) under perioden 2008 - 2019.  

 

Från Läkemedelsregistret hämtades data om MHT (ATC koder: G03C, G03D, G03F) 

förskrivning för både systemiskt- och lokaltverkande under perioden 2005 - 2019 samt MHT 

expediering. Det hämtades även data om åldersfördelning vid MHT expediering. (26)  
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Data om MHT försäljning under de senaste 10 år hämtades från Concise. Databasen användes 

även för att studera de regionala skillnaderna vid MHT uttag för både egenvård och recept samt 

fördelningen mellan receptfritt och receptbelagd förskrivning under perioden 2012 – 2020. 

 

Måtten som ska användas är, prevalensen (antal kvinnor som har klimakteriebesvär per 

invånare), antal patienter, antal patienter per 1000 kvinnliga invånare och antal expanderingar 

per 1000 kvinnliga invånare, antal förpackningar, antal förpackningar per 1000 kvinnliga 

invånare, DDD (definierade dygnsdosen) och DDD per 1000 kvinnliga invånare. 

 

3.2. Etiska överväganden  

Alla forskningsstudier kan ha frågor med etiska karaktär, människor kan ha tveksamhet av att 

vara kartlagda och analyserade utan deras kännedom och här kommer forskarens roll att ta 

hänsyn till etiska övervägandet vid datainsamling och datapresentation. Detta arbete innehåller 

litteraturstudie och under tiden av bearbetning av studierna tog författaren hänsyn till de 

viktigaste etiska aspekterna såsom anonymitet, respekt och empati.  

Arbetet innehåller även registerstudie där bearbetning sker med redan insamlade data. Concise 

innehåller aggregerade försäljningsdata dvs alla uppgifter om individer och grupper slås 

samman. Även i Socialstyrelsens öppna databaser är all individs information avidentifierad och 

grupperad för att inte enskilda individer ska kunna identifieras.  

4. Resultat  

4.1 Litteraturgenomgång  

Litteratursökningen resulterade i 17 artiklar som beskrev MHT användningen med fokus på 

förskrivningsmönster, rekommendationen, kunskap och användning av behandlingen. Se tabell 

3. 
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Tabell 3. Sammanfattning av litteraturstudien 
Författare/År/Land 

 

Studiedesign 
 

Datakälla 
 

Antal deltagare Huvudfynd 
 

An m.fl. 2014 

Korea (27) 
Tvärsnittstudie  Postmenopausala 

kvinnor och 

primärvårdsläkare 

685 kvinnor mellan 50 -

69 år 

250 primärvårds läkare 

Kvinnorna brukar inte delta i 

beslutet om MHT användning, 

läkarna hade brist på att förmedla 

kunskap om MHT användning 
Fournier m.fl. 2014 

Frankrike (28) 

Kohortstudie GAZEL (GAZ and 

Elecetricite) kohorten  

1229 kvinnor som fick 

menopaus innan 2002 

och 562 kvinnor som 

fick menopaus innan 

2002  

Efter 2002 skrevs MHT för 

svårare värmevallningar symtom 

och läkaren verkar följa 

rekommendationerna  

Largo. Janssen m.fl. 2010 

Nederländerna (29) 

Kohortstudie  The Continuous 

Morbidity 

Registration (CMR) 

Project at Radboud 

University Nijmegen 

Medical Centre 

341 kvinnor mellan  

45-64 år  

Kraftig minskning av MHT 

utskrivning samt efter WHI 

studien 

Sahin m.fl. 2011 
Turkiet (30) 

Tvärssnittstudie  Turkiska kvinnor i de 

största 3 stader i 

Turkiet.  

729 kvinnor mellan 20 

– 64 år 

Hälften av kvinnor avslutade 

MHT behandlingen med hjälp av 

läkaren medan den andra hälften 

avslutade behandlingen på egen 

hand. 

Alwi m.fl. 2009 
Malaysia (31)  
 

Deskriptiv studie/ 

prospektiv studie 

Primärvårdscentrum 

besökare  

356 kvinnor mellan 40 - 

65 

Kvinnorna hade relativt låg 

kunskap om MHT som var en 

förklaring till låg användning. 

Ringa m.fl. 2004 

Frankrike (32) 

Kohortstudie Kvinnor medverkade i 

GAZEL kohorten  

3,174 Kvinnor fortsatt MHT behndling 

efter 5 år av användning, yngre 

kvinnor (<45) är mindre benägna 

att avbryta behandlingen. 

Crawford m.fl. 

2018 
USA (33) 

Kohortstudie Study of womens 

health across the 

nation SWAN 

3,018 kvinnor mellan 

42 -52 år  

Rekommendationerna efter WHI 

studien följts och yngre kvinnor 

avstå från MHT pga. 

behandlingens hälsorisker  

Levens och Williams 

2004  
USA (34)  

Tvärssnitstudie  Besökare av 

university of Florida 

women’s clinics  

1076 kvinnor mellan 

45-65 år 

Attityderna till MHT har inte 

ändrats efter WHI studien, mer 

kunskapförmedling om MHT 

användning behövs. 
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Barber m.fl. 2004 

USA (35) 

Tvärssnittstudie  Kohorten från 

Minnesota Heart 

Survey (MHS) från 7 

stader i Minnesota 

189 kvinnor  2/3 av kvinnorna avbryt 

behandlingen under den första 6 

månader efter WHI studien. 

Lindh-Åstrand m.fl. 2019 

Sverige (36) 

Kohortstudie Svenska 

läkemedelsregistret, 

nationell 

patientregistret och 

cancerregistret 

2,863,643 
Kvinnor mellan 40 till 

80 år  

Svenska förskrivare hade stor 

kunskap när det gäller MHT 

behandligsrekommendationer till 

kvinnor med kontraindikationer. 

Birkhauser och Reinecke  

2008 

USA Frankrike, Tyskland, UK, 
Sverige, Poland 
(37) 

Tvärssnittstudie Gynokologer från 6 

länder  

600 läkere/gynokologer  Trots att gynokologerna var enade 

om dosminskning av MHT 

eventuellt användningen av 

endast östrogen, hade fortfarande 

tro i behandlingen. 

Newton m.fl. 2010 

USA (38) 

Tvärsnittstudie Läkarna I Group 

Health and Harvard 

Vanguard Medical 

Associates 

483 Läkarna hade inte tillräckligt med 

kunskap för MHT avbrytande, 

iställer rekommenderar de 

kvinnorna att minska dosen och 

doserings tillfällen.  

Ameye m.fl. 2014  
Österrike, Belgien, Danmark, Finland, 

Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, 

Italien, Luxemburg, Nederländerna, 

Norge, Portugal, Spanien, Sverige, 

Schweiz, UK (39) 

Prosektiv studie/ 

Registerstudie 

Försäljningsdata från 

IMS Health och 

nationell cancerregist 

Kvinnor i åldern 45 – 

69 år från 17 olika 

länder 

MHT försäljning minskade i stor 

omfattning mellan 2002 - 2010 

Tsai m.fl. 2011  

USA (40) 

Prospektiv studie / 

undersökning 

/intervju  

Läkarbesöksdata från 

IMS health 

1800 läkare MHT användning minskade varje 

år mellan 2001 - 2009 

Faber m.fl. 
2005 

Nederländerna (41) 

Tvärssnittstudie InterAction-databasen 

(IADB), som 

innehåller 

receptbelagda 

läkemedelsdata 

Kvinnor i åldern 45 - 69 

år 

Måttlig minskning av MHT 

utskrivning efter WHI studien 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Sammanfattning av litteraturstudien 
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4.1.1 Kvinnors användning av MHT 

Flera artiklar har utvärderat kvinnors användning av MHT, i den turkiska studien av Sahin m.fl. 

(30) hade kvinnorna brist på kunskap för MHT på grund av olika anledningar. Den vanligaste var 

att kvinnorna fick information om hormonbehandling från vänner, familjen och media istället för 

rådgivning från läkare/gynekolog. Kvinnor som besökte läkaren för klimakteriebesvär fick inte 

information om MHT på grund av läkarens oro för behandlingen och de olika hälsorisker som 

kan ske till följd av den. Hälften av kvinnorna i denna studie fick inte rekommendation av 

läkaren att starta MHT. Den ekonomiska ställningen var ett annat skäl för ingen användning av 

MHT. Patienterna i Turkiet har inte ekonomiskt stöd för sjukvården och vissa kvinnor har inte 

råd att betala för MHT och tyckte att behandlingen är mer lämplig för kvinnor med hög inkomst. 

 
I en kohortstudie publicerades år 2009 av Alwi m.fl. (31) fann man att förståelse av MHT är 

mycket begränsade i Malaysia, bristen på användning av MHT kan beror kvinnors syn på 

klimakteriet. De flesta tyckte att klimakteriet är en naturlig fas i kvinnans liv som kommer att 

upphöras med tiden utan att behöva behandling, i de fall där det behövs behandling, kan man 

göra det med de icke farmakologiska behandlingarna istället för hormonbehandling. Bristen på 

kunskap om MHT var högst bland kvinnor med låg utbildningsnivå, hemmafruar, anställda med 

låg inkomst och kvinnor som tillhör den äldre åldersgrupp. Trots att MHT funnits för länge sen 

globalt, har den funnits sen slutet av 1980 talet i Malaysia. Användningen av MHT var mycket 

låg (8,1 % av deltagarna) i jämförelse med västvärlden. Värmevallningar var den vanligaste 

orsak för MHT användning. De flesta kvinnor fick kunskap om MHT från vänner, familjen eller 

tidningar medan 42,1 % fick informationen från läkaren.  

 
I en kohortstudie i Frankrike av Ringa m.fl. (32) noterades en hög användning av MHT av 

kvinnorna, 88% hade använt MHT längre än 5 år med värmevallningar som den vanligaste 

orsaken för användning. Yngre kvinnor (<45), kvinnor med alkoholvana och kvinnor med 

regelbunden träning var mindre villiga att avsluta behandlingen. Studiens resonemang var att 

yngre kvinnor och kvinnor som dricker alkohol har mindre hälsoproblem jämfört med äldre 

kvinnor och kvinnor som har överkänslighet till eller inte kan dricka alkohol, kvinnor som är 

överkänsliga till alkohol kan vara också överkänsliga till MHT biverkningar, dvs 

alkoholdrickande kan vara tecken på en bra hälsa.  
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4.1.2 Påverkan av WHI studien   

Studien av Crawford m.fl. (33) genomfördes år 2018 för att undersöka förändringen i 

användningen av MHT innan och efter WHI studien. Med uppföljning av 5 år innan och 9,8 år 

efter studien, minskade MHT utskrivning från 8,6% före WHI till 2,8 efter WHI studien med mer 

minskning hos vita kvinnor än latinamerikanska kvinnor och hos äldre kvinnor än yngre, 

fortsättning av MHT minskade från 84% före- till 62 % efter studien, Minskning av MHT 

fortsättningen var också större hos äldre kvinnor än yngre kvinnor, minskningen av både 

initiering och fortsättningen var hos kvinnor med VMS trots att WHI studien inte tog upp VMS i 

frågan.  

 

I en tvärsnittsstudie av Levens och Williams (34) uppgav 42% av deltagarna att de har ändrat 

attityden mot MHT efter WHI studien. Hälsorisker som kan följa med MHT användning är den 

vanligaste orsaken för denna förändringen, kvinnor som tar MHT har positiv syn på 

behandlingen jämfört med kvinnor som inte tar den. De uppgav att de har använt MHT för VMS 

lindring snarare än som sjukdomförbyggande, den som var intressant nog är att kvinnor 

missförstått WHI resultat angående ökad (eller minskad) risk för olika hälsotillstånd. Till 

exempel rapporterade WHI studien att det finns 24% högre relativ risk för bröstcancer per år vid 

MHT användning, detta tolkas till 24% högre risk att få bröstcancer varje år medan det faktiskt 

är 0,08 % per år. Detta missförståendet till begreppet relativ risk gäller för de övriga 

hälsoriskerna vid MHT användning. Denna studien konstaterade vikten av ökad kunnande hos 

vårdpersonalen för att förmedla god kunskap om MHT till patienterna. 

 

I studien av Barber m.fl. (35) noterades en stor minskning av MHT användning hos kvinnor 

med livmodern kvar jämfört med kvinnor med borttagen livmodern redan efter den första 6 

månaderna efter WHI studien. Majoriteten av kvinnor hade en god medvetenhet om WHI 

resultaten och kunde uppge minst en specifik risk som bevisats i WHI studien. Denna studien 

visade en minskning av MHT försäljning i USA på 25 – 30% under de första få månaderna efter 

WHI studien och de flesta av kvinnorna hade kontaktat sin läkare/gynekolog för att fatta beslut 

angående MHT användning. De som fortsatte behandlingen uppgav att symtomlindring och 

läkarens rekommendationer var orsaken till fortsatt behandling.  
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4.1.3 Förskrivarens rekommendation av MHT  

I den svenska studien som genomfördes av Lindh-Åstrand m.fl. (36) visade registeruppgifterna 

att en liten andel läkare/gynekologer hade förskrivit MHT till kvinnor med kontraindikationer 

(bröstcancer, lungemboli och endometriecancer) förskrivningen genomfördes dock efter 

analysering av nytta - riskprofilen av MHT. Behandlingen erbjöds till kvinnor med 

kontraindikationer som hade svåra symtom av klimakteriet. Kvinnor med endometriecancer fick 

mer MHT förskriven jämfört med kvinnor med bröstcancer och lungemboli och detta kanske 

beror på att endometriecancer är lite snällare än de andra kontraindikationerna. Vidare 

rapporterade studien att MHT förskrivning stämma överens med behandlingsrekommendationer 

av Läkemedelsverket 2004 samt de internationella rekommendationerna. Andel kvinnor med 

lungemboli som fick transdermalt MHT förskriven var dubbel så stor andel kvinnor som fick 

MHT generellt och detta tyder på tron att transdermalt MHT har mindre risker än oralt MHT. 

Generellt var de svenska förskrivare väl medvetna om behandlingsrekommendationer av MHT 

hos kvinnor med kontraindikationer.  

 

Resultatet av studien av Birkhaüser och Rienecke (37) visade att förskrivarna i Europa och 

USA fortfarande hade tro på MHT behandlingen och hur den kan lindra kvinnors besvär vid 

klimakteriet, cirka 90% av deltagarna tyckte att MHT hade mer nytta än risk om den ges till rätt 

patient och 92% kunde tänka sig att använda MHT till sig själva eller deras familjemedlemmar 

och vänner om de behöver. Vidare visade resultatet att den bästa lösningen för MHT 

biverkningsproblematik är att erbjuda behandlingen med minsta möjliga dosen för att undvika 

riskerna med behandlingen. Förskrivarna tyckte att dossänkning bör ske för östrogen istället för 

gestagen trots att riskminimering kan uppnås vid sänkning av progesteron. Det fanns dock 

skillnad i nivån av tron på MHT mellan förskrivarna, tex tyckte 63% av de tyska förskrivarna att 

medias syn på MHT är obehövligt medan 21% av de svenska förskrivarna var överens om att 

medias syn var nödvändigt och detta kan beror på de olika riktlinjer hos de olika länder. I övrigt 

tyckte nästan alla (i undantag för de franska) läkarna att de lokala MHT är den mest effektiva för 

atrofisk vaginit. 

 

I den amerikanska studien av Newton m.fl. (38) som studerade skillnaderna i MHT förskrivning 

mellan nordvästra- och nordöstra hälsopersonalen i USA, visade dess resultat att både grupperna 
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av förskrivarna saknar ett standardprotokoll som de kan följa angående MHT avbrott och istället 

får de rekommendation utifrån deras erfarenhet, kollegors erfarenhet, kvinnors önskemål och 

andra faktorer. 

 

4.1.4 MHT förskrivningsmönster   

Den stora registerstudien av Ameye m.fl. (39) som genomfört i en 17 europeiska länder, visade 

att MHT användningen har minskat dramatisk mellan 2002 – 2010 hos 45 – 60 åriga kvinnor, 

minskningen gäller både östrogen och kombinationen av östrogen och gestagen. Rädslan för 

bröstcancer är den vanligaste hypotesen för denna minskning, studien noterade också att MHT 

användningen var högst hos de nordeuropeiska länder och lägst hos de sydeuropeiska, den största 

minskningen var i Österrike (77%) samt Sverige (76%) medan den lägsta var i Schweiz (54%) 

och Finland (50%). 

 

Studien från USA av Tsai m.fl (40) visade att användningen av systemiskt verkande MHT 

användningen minskade från 16,3 miljon utskrivning år 2001 till 6,1 miljon utskrivning år 2009 

medan lokalt MHT ökade från 1,8 miljon år 2001 till 2,4 miljon år 2009. Hos äldre kvinnor (>60 

år) minskade MHT användningen (64%) mer än yngre kvinnor (60%) och det verkar lämpligt 

med tanken på att yngre kvinnor är mindre sårbara för olika hälsorisker som tex kardiovaskulära 

sjukdomar än äldre kvinnor. Det är viktigt emellertid att informera bägge åldersgrupper om MHT 

bevis och riktlinjer.  
  

Studien av Faber m.fl. (41) visade motsatta resultat till studien av Ameye m.fl. Minskning av 

MHT användning var störst hos de yngre kvinnor och kvinnor som använt östrogen – 

gestagenkombinationen, användningen av MHT var dubbelt så hög hos de äldre kvinnor (50 - 60 

år) jämfört med de yngre (45 – 49 år), prevalensen för HRT användningen minskade från 107 

per1000 kvinnliga invånare år 2000 till 87 per 1000 kvinnliga invånare år 2003 hos kvinnor 

mellan 45 – 59 år. 

I Sverige visade Socialstyrelsens publicering (42) att medelpotenta MHT förskrivs främst till 

kvinnor mellan 53 – 56 år med värmevallningar och svettningar som symtom, medan 

användningen av lågpotenta MHT främst förskrivs till äldre kvinnor 57 – 60 år. Förskrivningen 

var lägst till de yngre kvinnorna 45 - 48 år. Vidare rapporterade publiceringen att förskrivning av 
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medelpotenta MHT förskrivning var högre i gynekologisk öppenvård (69%) än primärvård (24 

%), vid undersökning av MHT användningen med avseende på utbildningsnivå, hade kvinnor 

med eftergymnasial utbildning (3 år eller längre) först vårdkontakt gällande klimakteriebesvär 

(4000 per 100 000 kvinnliga invånare) och kvinnor med eftergymnasial utbildning (<3 år) hade 

flest MHT uttag (115 per 1000 kvinnliga invånare).  

4.2 Registerstudien  

4.2.1 Antal klimakteriepatienter 

Från Patientregistret analyserades utvecklingen av antal patienter som fick diagnosen sjukliga 

tillstånd i samband med klimakteriet (ICD-10-SE kod N95) under perioden 2008 tom 2019 i 

Sverige., Resultaten visade att antal kvinnor som fick denna diagnos i slutenvård och 

specialiserade öppenvård har blivit ungefär dubbelt så hög år 2019 (2 857 kvinnor) jämfört med 

2008 (1 596 kvinnor), mätt i antal patienter per 100 000 kvinnliga invånare. Prevalensen av 

sjukdomen (N95) var 2,8 % under 2019 och 1,5 % under 2008. 

 

4.2.2 Användningen av MHT över tid  

De erhållna data från Läkemedelsregistret visade att uttag av den systemiskt verkande 

receptbelagd MHT (G03C, G03D, G03F), mätt i antal patienter som minst en gång under året har 

hämtat ut läkemedlet per 1000 kvinnliga invånare för kvinnor i Sverige i ålder 40 – 59 år, 

minskade för östrogener samt kombinationen av östrogener och gestagener och ökade något för 

gestagener under perioden 2006 – 2019. Däremot har antal uttag av alla MHT grupper ökat sedan 

år 2017 (Diagram 1), andel 40 – 59 åriga kvinnor som hämtat ut receptbelagda MHT var 11 % 

under 2019. 
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Diagram 1 Uttag i antal patienter/1000 kvinnliga invånare, kvinnor i ålder 40 - 59 år i Sverige under 

2006 – 2019 för receptbelagd systemiskt verkande MHT. 

 

4.2.3 Användningen av MHT i olika åldersgrupper  

Diagram 2 visar antal patienter för 2019. Antalet östrogen uttag ökade med stigande ålder och 

var högst hos kvinnor som tillhör åldersgruppen 55 – 59 år medan antal som använt gestagener 

har varit högst hos kvinnor mellan 40 – 44 år och blev lägre med tiden. Mått som används är 

antal patienter per 1000 kvinnliga invånare.  
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Diagram 2 Åldersfördelningen för uttag av systemiskt verkande MHT hos kvinnor i olika åldersgrupper i 

Sverige under 2019  
 

4.2.4 Geografiska skillnader  

I diagram 3 redovisas uttag av receptbelagd MHT hos kvinnor mellan 40 – 59 år fördelat på olika 

region, mätt i antal DDD per 1000 kvinnliga invånare. Uttaget var lägst i Jämtland (5 146), följt 

av Gävleborg (5 186) – och Blekinge (5 194) och högst i Västernorrland (10 649) respektive 

Gotland (9 725). 
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Diagram 3 Uttag av receptbelagd MHT (G03C, G03D, G03F) i antal DDD/1000 kvinnliga invånare i 
Sverige under 2019, kvinnor mellan 40 - 59 år. 
 

 

I diagram 4 redovisas uttag av receptfritt MHT för kvinnor mellan 40 – 59 år fördelat på olika 

regioner, mätt i antal DDD per 1000 kvinnliga invånare, antalet var lägst i Halland (1 247), följt 

av Västra Götaland (1 314) – och Dalarna (1 485) och högst i Västerbotten (3 375) respektive 

regionen Jämtland (2 671).  
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Diagram 4 Uttag av receptfritt MHT i antal DDD/1000 kvinnliga invånare i Sverige under 2019, kvinnor 
mellan 40 - 59 år. 
 
 
4.2.5 Fördelningen mellan egenvård och förskrivning 

I diagram 5 visas fördelningen mellan receptfri och receptbelagd MHT mellan 2015 och 2019, 

mätt i antalet DDD per 1000 kvinnliga invånare. Uttaget av MHT är högst år 2019 för både 

receptbelagd (6 989) och receptfritt (1 844) och lägst för båda, 5 789 för receptbelagd och 1 743 

för receptfritt år 2015. 
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Diagram 5 Fördelningen i antal DDD/1000 mellan receptfritt och receptbelagd MHT över tid. 

 

Uttag i antal förpackningar per 1000 kvinnliga invånare visas i diagram 6, antal förpackningar är 

högst år 2019 för både egenvård (42) och recept (122) medan under 2005 var de receptbelagda 

förpackningar näst högst (121) och de receptfria förpackningar som lägst (30).   

 
Diagram 6 Fördelningen i antal förpackningar/1000 mellan receptfritt och receptbelagd MHT 

över tid. 
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5. Diskussion  

5.1 Litteraturstudien 
 
Vid genomgång av litteraturen för att se hur MHT användes i olika länder, visade resultaten 

minskning av MHT användning hos kvinnor. Kunskapen och eventuellt användningen varierade 

mellan länder med anledningen av skillnaden i riktlinjer mellan olika länder, vilket kan leda till 

skillnader i rekommendationer mellan förskrivare i olika länder. Att olika länder skiljde sig åt 

gällande vårdförsäkringen var också en anledning till variationer på kunskap och användning. 

Kvinnor i Västvärlden hade mer kunskap om hormonsubstitution än övriga kvinnor i världen och 

detta kan beror på de olika kulturella bakgrunder som ger upphov till skillnad i uppfattning av 

hormonsubstitution. Det kan även beror på att västerländska kvinnor hade mer kunskap om MHT 

och kunde eventuellt fatta beslut om användningen. Andra förklaringar kan vara tillgång till 

information, tillgång till vård och läsförmåga.  

 

Flera faktorer kan bidra till den höga användningen av MHT i studien av Ringa m.fl. (32), 

studiebefolkningen var kvinnor i GAZEL kohorten som är mer hälsokänsliga och bryr sig mera 

om dras hälsa och välbefinnande, de brukar träffa gynekologen regelbundet för uppföljning och 

detta kan öka compliance. En annan faktor är att Frankrike har en vårdförsäkring och nästan alla 

MHT läkemedel har subvention med stort utbud i landet som underlättar förskrivningen och 

användningen. Att man behöver förnya receptet var 6 månader och eventuellt träffa läkaren för 

återbesök 2 gånger per år är också en anledning till användningen av MHT i längre perioder. En 

annan hypotes för den höga användningen av MHT är att biverkningarna av behandlingen oftast 

fås under de första månaderna och om patienten inte får biverkningar efter initiering av 

behandlingen är det mer sannolikt att behandlingen kommer att fortsätta.  

 

I en svensk studie av Lindh-Åstrand m.fl, (43) hade mer än hälften av kvinnorna i studien med 

svåra klimakteriebesvär rädsla för biverkningar som hindrar dem att be förskrivaren om MHT, 

kvinnorna använde  istället olika naturläkemedel, vidare noterade studien att förskrivaren hade 

brist på kunskap och behöver mer individuell bedömning vid MHT förskrivning. Detta 

problemet kan lösas genom etablering av protokoll för förskrivarna som vid följning kan ge mer 

individpassande behandling.  
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Vid jämförelse mellan 17 europeiska länder (39) sågs att användningen av MHT hos de 

nordeuropeiska kvinnorna var högre än hos de sydeuropeiska och detta kan beror på att 

befolkningen av kvinnor med kontraindikationen är högre i norra Europa än i södra eller på 

grund av skillnader i rekommendationer mellan länderna. Omväxling på resultatet av studierna 

vid MHT användningmönster ger upphov till framtida forskning för att öka kunskap och 

medvetandet om nyttariskprofil av MHT hos både förskrivaren och patienterna. 

 

Efter WHI studien noterades en minskning av MHT användning i de länder som studerades, att 

minskningen var högst hos de äldre kvinnor än de yngre kan beror på medvetandet om de olika 

hälsorisker som kan förekomma till följd av den långvarig MHT användningen särskild för de 

äldre kvinnor på grund av ökad kontraindikationen. 

 

När det gäller förskrivarens syn på MHT, var de svenska förskrivarna medvetna om MHT’s 

biverkningar och följde Läkemedelsverkets rekommendationer, medan i USA tyckte förskrivarna 

media hade dramatiserade riskprofilen av MHT, dessa skillnader av förskrivarnas syn på MHT 

kan beror på skillnader i riktlinjer hos olika länder.  

 

5.2. Registerstudien  
 
Antal kvinnor som sökte diagnostiserades för klimakteriebesvär var dubbelt så hög år 2019 i 

jämförelse med år 2008. De erhållna data från Socialstyrelsens öppna databas ger information 

från slutenvård och specialiserade öppenvård och inte övriga vårdformer. Detta i kombination 

med att inte alla kvinnor söker vård för klimakteriesymptom gör att Patientregistret inte ger den 

faktiska bilden av antalet kvinnor med klimakteriebesvär. Att antal kvinnor som diagnostiserats 

med klimakteriebesvär har blivit dubbelt så stor betyder att fler faktiskt söker vård men kan även 

bero på den ökade rapportering från den specialiserade öppenvård och från slutenvården de 

senaste åren vilken i sin tur kan ändra statistiken. Prevalensen av sjukdomen för kvinnor mellan 

40 - 59 år ligger på 2% men i själva verket är det högre eftersom Patientregistret inte ger 

heltäckande bild på antal kvinnor med klimakteriebesvär (20). 
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Information från Läkemedelsregistret visade att den mest använda grupp av MHT är östrogen. 

Detta kan bero på den ökade kunskap hos förskrivarna efter WHI studien om att endast östrogen 

ger mindre risk för bröstcancer i jämförelse med gestagen eller kombination av östrogen med 

gestagen. Resultat från en annan svensk registerstudie av Simin m.fl. (44) visade däremot att 

antal användaren av kombination östrogen och gestagen var högre (53%) än endast-östrogen 

användare (40%), att resultatet skiljer sig åt beror förmodligen på att kvinnors åldersgrupper som 

inkluderade i studien var 40 – 80 år. Skillnaden alltså på åldersgruppen ger olika resultat. 

 

Registerstudien visade attantal uttaget blev lägre 2019 än vad den var år 2006 (med undantag för 

gestagener) men det var en tydlig ökning under 2017 för alla 3 MHT grupper (G03C, G03D, 

G03F). Denna ökning kan bero på att antal kvinnor som sökte vård för klimakteriet ökade under 

2017 och på så sätt följde förskrivningen av MHT trenden. Intressant nog var 

gestagenanvändningen högre hos de yngre kvinnor (40 – 45 år) och minskade med stigande 

ålder. Detta kan bero på att gestagener har en annan indikation tex befruktning eller endometrios, 

trenden ser likadant ut vid gruppering av åldern till yngre och äldre kvinnor. 

 

Förskrivningen av MHT skiljer sig åt mellan olika regioner. En anledning till detta kan vara 

skillnaden i åldersfördelningen i de olika regionerna och därmed skillnader i sjukligheten Att 

antal DDD i Jämtland är lägre jämfört med Västernorrland för receptbelagd MHT kan bero på att 

Jämtland har en yngre befolkning än Västernorrland. med tanken på att yngre kvinnor är mer 

lämpliga till användningen av den medelpotenta/systemisk verkande MHT, medan antal DDD 

för receptfria MHT är lägre i Halland jämfört med Västerbotten kan bero på att befolkningen av 

de äldre kvinnor är högre i Halland i jämförelse med Västerbotten och den lokala – receptfria 

MHT är mer lämpligt till de äldre kvinnor (42) En annan förklaring kan vara att 

rekommendationerna skiljer sig åt mellan regionerna.  

 

När det gäller fördelning mellan receptfritt och receptbelagd, ses en tydlig ökning av antal DDD 

och antal förpackningar av både recept och egenvård under 2019, DDD som mått är bättre än 

antal förpackningar eftersom antal förpackningar inte säger något om förpackningsstorlekar och 

styrka.  
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En styrka med denna studie är kombinationen av litteraturgenomgång och registerstudie Att 

inkludera de viktiga aspekterna av begreppet ”användning” av MHT ger mer bredd och en mer 

heltäckande bild och mer förståelse av problemet. En annan styrka är användningen av 3 olika 

datakällor för att kartlägga användningen av MHT för att få mer heltäckande information av 

behandlingen för att senare kunna bedöma dess användning. Trots att informationen från Concise 

bygger på Läkemedelsregistret, har den information gäller både recept och egenvård vilket är en 

styrka med studien. Studien har en god täckning gällande de geografiska skillnaderna och kunde 

därmed ge en omfattande bild för hela riket.  

 

Studien har dock har ett par svagheter, bristen på informationen från Socialstyrelsens 

Patientregister till exempel saknas data från primärvården. Det kan vara bra att veta antal 

besökare till primärvården i olika regioner. Detta är går inte att studera i patientregistret. Studien 

var även begränsad till kvinnor i åldern mellan 40 till 59 år, vissa kvinnor drabbas av 

klimakteriet före 40 års åldern och hos vissa kvarstå symtomen i över 10 år. I denna studie valde 

vi att ha med det åldersintervallet inom vilket klimakteriet vanligen inträffar. En annan 

begränsning i studien, är att vi inte vet om ordinationen följdes av kvinnorna eller inte. Studien 

inkluderade inte kvinnor med avseende på symtomens svårighetsgrad. 

 

 

6. Slutsats  

MHT användningen har minskat i flera länder efter WHI studien på grund av ökat 

medvetandet om behandlings biverkningar, dock behövs ytterligare kunskap om nytta – 

riskprofilen gällande MHT. De senaste två åren (2017 – 2019) sågs en ökning av antalet 

kvinnor som diagnostiserades med klimakteriebesvär samt både en ökning av uttag av 

receptfritt och receptbelagd MHT i Sverige.  
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