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Blödningsrubbning - Rikliga menstruationer
Definition
Menorragi: Regelbundet återkommande, rikliga (>80ml totalt och/eller långvariga
(>8dagar) menstruationsblödningar. Förekommer hos 10-20% av alla kvinnor i
fertil ålder.
Orsaker
PALM-COEIN klassificering (enl. FIGO)
• Strukturella orsaker (PALM): Polyp, Adenomyosis, Leiomyoma, Malignancy and
hyperplasia.
• Funktionella/icke-strukturella orsaker (COEIN): Coagulopathy, Ovulatory
dysfunction, Endometrial, Iatrogen, Not otherwise classified.
Utredning



Anamnes; mensbedömningsmall, blödningsschema, mensdagbok.
Uteslut infektion och graviditet.



Gynekologisk undersökning, vaginalt ultraljud (kan utelämnas om
förstagångssökande, virgo).



Ev. hydrosonografi (ffa om tjock slemhinna i tidig follikelfal eller efter
avstötningsblödning).



Ev. hysteroskopi om misstänkt fokal förändring.



Ev. cellprov om ej taget nyligen



Om ålder >45år bör endometriebiopsi tas, bör övervägas om <45 år och
riskfaktor(er) för endometriecancer.



Vid anamnes med dysmenorré – överväg utredning om ev. endometrios,
adenomyos.



Blodprover;
- Blodstatus, Ferritin
- Thyroideaprover vid misstänkt hypothyreos.



Om anamnesen inger misstanke om koagulationsdefekt (hereditet,
anamnes, rikliga menstruationsblödningar sedan menarke): Inledande
koagulationsutredning, provtagning cykeldag 1–7*; APTT, PK(INR),
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blodgrupp och ev. screening för de vanligaste hemostasrubbningarna
(VWD, faktor VIII brist, trombocytdysfunktion).
*Tidpunkt i menscykeln kan påverka nivåerna av koagulationsfaktorer, varför
provtagning bör utföras i början av menstruationscykeln. Även stress påverkar nivåerna
av vissa koagulationsfaktorer - finns särskilda anvisningar för provtagning.

Behandling
(ta ev. önskan om bibehållen fertilitet med i beräkningen.)


Hormonspiral



Kombinerade p-piller (kvinnor <40 år): äta ihop kartor, #1
estradiol/dienogest (Qlaira).



Progestiner (p-stav, p-spruta).



GNRH agonist med addback behandling



Tranexamsyra (Cyklokapron): 2-3 tabletter (1-1,5 g) 3-4 gånger per dygn.
Vid mycket rikliga blödningar kan dosen ökas upp till 2 tabletter (1 g) 6
gånger per dygn.



Ev. Tranexamsyra + Desmopressin (sc injektion eller nasal inhalation)



NSAID



Hysteroskopisk resektion av fokal förändring (myom, polyp). Kan göras
på operation alt. op-mottagning beroende på förändringens storlek.



Endometrieablation med intrauterin ballongmetod (Librata, Thermablate)
eller med radiovågsenergi (Nova Sure) kan vara aktuellt i syfte att minska
blödningsmängd om: kaviteten (sondmått) <11-12 cm, intrakavitär
patologi har uteslutits/tagits bort och kvinnans barnafödande är avslutat.



Embolisering av arteria uterina (behandling myom). Remiss skickas till
kärlkirurgen. Aktuellt om kvinnans barnafödande är avslutat.



Överväg förbehandling med GnRH-analog i 6-8 veckor innan borttagande
av stort/stora myom.



Myomenukleation



Hysterektomi.
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