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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att kartlägga alternativa behandlingsmetoder för behandling av 

tidiga klimakteriebesvär, kring menopaus. Studien genomfördes som en litteraturstudie med 

beskrivande design, där tjugo vetenskapliga artiklar granskades. Resultatet visar fem 

alternativa behandlingsmetoder: akupunktur, yoga, fysisk aktivitet, naturläkemedel och 

fytoöstrogener. Både akupunktur och yoga gav en signifikant förbättring vad det gäller 

värmevallningar, nattliga svettningar, sömnkvalitet och livskvalitet. Med ökad fysisk aktivitet 

upplevde kvinnorna färre fysiska och psykiska besvär kopplade till klimakteriet och 

förbättring av allmänna välbefinnandet, ingen skillnad sågs vad det gäller vasomotorbesvär. 

När naturläkemedel och fytoöstrogener jämförts med placebo, ses möjligen en minskning av 

värmevallningar och nattliga svettningar, samt ökning av livskvaliteten med dessa olika 

preparat men samma förbättring ses i dessa studier även med placebopreparat. Ingen av de 

alternativa behandlingsmetoderna hade effekt på vaginalslemhinnan och förbättrade därmed 

inte de urogenitala besvären. Slutsats av denna litteraturgenomgång av alternativa 

behandlingsmetoder är att vissa behandlingsmetoder innebär en förbättring vad det gäller 

tidiga klimakteriebesvär och livskvalitet, men att flera behandlingsmetoder inte är mer 

effektfulla än placebo. Ytterligare forskning, med fler stora randomiserade kontrollerade 

studier är nödvändig för att se effekten av och utvärdera de för närvarande tillängliga 

alternativa behandlingsmetoderna. Ännu ett forskningsområde är att studera kvinnornas 

upplevelser av alternativa behandlingsmetoder. 

 

 

Nyckelord klimakteriet, alternativa behandlingsmetoder, fysisk aktivitet, kostterapi,  

livskvalitet 



Abstract 

The aim of this study was to describe complementary therapies for treating early climacteric 

complaints, around menopause. The study was conducted as a literature review with a 

descriptive design, where the author examined twenty scientific articles. The result shows five 

complementary therapies, acupuncture, yoga, physical activity, herbal medicines and 

phytoestrogens. Both acupuncture and yoga significantly reduced hot flushes and night 

sweats, they also improved subjective sleep quality and quality of life. Increased physical 

activity made women report fewer physical and psychological symptoms attributed to 

menopause and improved general well-being, but it had no effect on vasomotor symptoms. 

When herbal medicines and phytoestrogens have been compared with placebo, they all 

showed a similar small relief of hot flushes and night sweats and improvement in quality of 

life. None of the complementary therapies showed effect on vaginal tracts and did not 

improve urogenital symptoms. The conclusion from this literature review is that some 

complementary therapies show improvement in the early menopausal symptoms and quality 

of life, but some treatments are not more powerful than placebo. Further research, with larger 

randomized controlled studies are necessary, both to see the effect of the currently accessible 

alternative treatments, but also to examine how women perceive the impact.  

 

 

Key words: climacteric, complementary therapies, exercise therapy, nutrition therapy och 

quality of life. 
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Introduktion 

 

”Klimakteriet innebär egentligen livets höjdpunkt, där man nått ett stort 

perspektiv bakåt i tiden med många erfarenheter, men också en utsikt framåt.”  

                                                                                     Mats Hammar (1) 

Övergången som alla kvinnorna upplever i livet kring menopaus kan vara helt underbar. En 

tid när hon slipper fundera över menstruation och oönskade graviditeter. När hon känner sig 

både friare och tryggare och kan leva ut sin sexualitet. Men här finns också en oro för de 

kroppsliga förändringarna som dyker upp och känslan av att bli gammal (2). 

Klimakteriet 

Klimakteriet påverkar så gott som varje kvinna och hennes omgivning på något sätt, när det 

inträffar. Vanligtvis avses en period mellan fem och tio år före och efter menopaus. Enligt 

WHO, World Health Organization, är menopaus kvinnans sista spontana menstruations-

blödning och den kan fastställas först efter tolv månader utan ytterligare blödning. I väst- 

världen brukar medianåldern för menopaus ligga kring 51-52 år och för rökare ca två år 

tidigare (3). I Sverige finns idag ca 1,7 miljoner kvinnor över 50 år, som lever en tredjedel av 

sitt liv efter menopaus. Intresset för deras hälsa under denna period i livet blir alltmer 

intressant (4). 

Kvinnans könshormon östrogen bildas i äggstockarnas äggblåsor under stimulans från 

hypofysen och hypotalamus. Efter ägglossningen fortsätter östrogen, men framför allt 

progesteron att bildas ur äggblåsan som släppt ifrån sig ägget, dvs. gulkroppen, fram till nästa 

mens eller under kommande graviditet. Kvinnans alla äggblåsor har anlagts redan under 

fostervecka åtta, därefter sker ingen nybildning. De anlagda äggblåsorna förbrukas 

kontinuerligt, under livets alla faser. Kvaliteten på äggblåsorna försämras vad det gäller 

förmågan att producera östrogen redan fem till tio år före menopaus. Hos flertalet kvinnor ger 

den försämrade östrogenproduktionen några år innan menopaus, premenopaus, upphov till 

oregelbundna och många gånger rikliga mensblödningar. Efter menopaus, postmenopaus, 

dröjer det ytterligare fyra till fem år innan äggblåsorna är helt slut och östrogennivåerna når 

en stabilt låg nivå (3). Klimakteriet, övergångsåldern och perimenopaus är benämningar som 

alla används och syftar till tiden kring menopaus. Under den perioden före och efter 
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menopaus, när östrogennivåerna varierar mycket upplever kvinnorna de tidiga klimakterie-

besvären (3).  

Kimakteriebesvär 

De klart visade symptom som har med de hormonella förändringarna under klimakteriet att 

göra är de vasomotoriska och de urogenitala besvären (4). De vasomotoriska besvären utgörs 

av värmevallningar, hjärtklappning och nattliga svettningar. Vasomotorbesvär är den 

vanligaste och oftast första anledningen till att kvinnor i Sverige söker vård (3,5). De 

urogenitala förändringarna innebär att slemhinnorna i underlivet blir tunna och sköra (4), 

vilket i sin tur kan medföra ökad risk för urinvägsinfektioner, slidtorrhet och smärta vid 

samlag (6).  

Vad som egentligen påverkar mekanismen bakom de vasomotoriska besvären är fortfarande 

inte helt utrett, men troligen beror vallningarna på att temperaturregleringen i hjärnan är 

påverkad och mindre stabil. När den ställer in sig på lägre temperatur behöver kroppen göra 

sig av med värme genom ökat blodflöde i huden och genom svettning. Mycket talar för att 

minskningen av östrogennivåerna är en orsak till denna instabilitet (3, 4). 

Man bedömer att så många som 50-75 procent av kvinnorna i klimakteriet upplever 

värmevallningar, svettningar och hjärtklappning, med mest uttalade besvär nattetid. De kan 

leda till störd nattsömn som påverkar det dagliga livet med bl.a. humörsvängningar, 

nedstämdhet, irritabilitet och koncentrationssvårigheter (5,7).  

Underlivsbesvären är vanligast några år efter menopaus och förekommer hos 20-50 procent 

av kvinnorna (4). 

Livskvalitet under klimakteriet 

Klimakteriebesvären eller övergångsbesvären upplevs olika och påverkar kvinnorna i 

varierande grad. Flera upplever på grund av besvären en negativ påverkan på arbetsförmågan 

och sociala relationer som familj, arbetskollegor och vänner, vilket i sin tur leder till en 

allmän minskning av den totala livskvaliteten (5, 8). 

Livskvalitet definieras enligt WHO (World Health Organization) (9) som ”individuals' 

perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which 

they live and in relation to their goals, expectations, standards and concern” (s.1405). Det är 

ett omfattande begrepp som på ett komplext sätt tar hänsyn till individens fysiska hälsa, 
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psykiska tillstånd, grad av oberoende, sociala relationer, personliga åsikter och deras relation 

till viktiga faktorer i miljön. Definitionen framhåller uppfattningen att livskvalitet är ett 

subjektivt begrepp inbegripande både positiva och negativa aspekter av det flerdimensionella 

livet.(9).  

Under denna period i livet, klimakteriet, påverkas kvinnorna också av andra förändringar. De 

kan vara att förlora sin livskamrat genom skilsmässa eller dödsfall, att barnen flyttar hemifrån, 

oro för äldre föräldrar och ändrade arbetsförhållanden, faktorer som även de i hög grad 

påverkar välbefinnandet och livskvaliteten (5). Man har i forskning sett att kvinnor med 

många och svåra värmevallningar upplever betydligt sämre livskvalitet och negativ inverkan 

på arbetslivet än de med milda besvär (10).  

För att mäta den hälsorelaterade livskvaliteten och i vilken utsträckning denna fas i livet 

påverkar kvinnan, används en mängd olika mätmetoder. MRS-skalan (The Menopause Rating 

Scale) är en metod, som sedan flera år används över hela världen och är viktig för att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet hos kvinnor i klimakteriet (11). Där har man identifierat tre 

kategorier med symptom nämligen psykologiska, fysiska och urogenitala. På en femgradig 

skala mäts kvinnornas upplevelse av svårighetsgraden av elva olika symptom mellan ”inga 

besvär alls” och ”mycket svåra besvär”. De besvär som mäts är: blodvallningar/svettningar, 

hjärtproblem, sömnproblem, depression, retlighet, oro, fysisk och mental utmattning, sexuella 

problem, urinblåseproblem, slidtorrhet samt led- och muskelbesvär (11).  

Hormonbehandling 

Hormone Replacement Therapy (HRT) är ett internationellt vedertaget begrepp som innebär 

en kombinationsbehandling med flera hormoner, vanligen östrogen och gestagen, för 

behandling av klimakteriebesvär. När behandling sker med enbart östrogen används begreppet 

Estrogen Replacement Therapy (ERT) (4). Olika vetenskapliga studier har genom åren visat 

att behandling med HRT och ERT, effektivt lindrar klimakteriebesvären, som beror på 

östrogenbrist. Behandlingen förbättrar märkbart även livskvaliteten för dessa kvinnor. 

Svenska gynekologer har varit mycket positivt inställda till användningen av HRT och 

förskrivningen nådde sin kulmen 1999 (12). Sedan dess har nya studier med visade risker vid 

långtidsanvändning publicerats och anvisningarna för användning av HRT har ändrats (4). 

Debatten i media om riskerna med HRT har varit intensiv och kan ha påverkat kvinnornas 

attityd till att inte välja HRT utan vilja erbjudas andra alternativ (5). 
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De två stora studier som legat till grund för ändring av rekommendationerna för användning 

av HRT, är Women´s Health Initiative, WHI (USA) och Million Women Study, MWS 

(Storbritannien). Studierna bekräftade att HRT ger en ökad risk för bröstcancer, blodpropp 

och stroke, samt kan öka risken för hjärtinfarkt och demens.  De visade också att HRT inte 

ökar livskvaliteten hos kvinnor utan klimakteriesymptom (7). På grund av dessa studier är det 

numera enbart vasomotorbesvär som försämrar livskvaliteteten, som är godkända indikationer 

för HRT-behandling. Urogenitala besvär behandlas med lokala östrogenpreparat i form av 

kräm eller vagitorier, då de besvären blir bestående om de inte behandlas (4, 7).  

Olika studier har gjorts för att evidensvärdera tillgängliga icke-hormonella behandlingar och i 

en metaanalys publicerad i JAMA (Journal of the American Medical Association) 2006, 

jämfördes resultaten från olika studier där perorala icke-hormonella medel använts för att 

minska värmevallningar. Försöken med olika antidepressiva preparat visade en viss effekt på 

vasomotorbesvär men visar även flera obehagliga biverkningar (13).  

Alternativa behandlingsmetoder 

På grund av olika risker med HRT-behandling är intresset för alternativa behandlingsmetoder 

stort, både ibland kvinnor, vårdgivare och läkemedelsindustrin (7). Hill-Sakurai et al. (14) har 

i sin studie undersökt vad det är som gör att kvinnor väljer olika typer av alternativa 

behandlingsmetoder t.ex. i form av örter, kosttillskott, sojarik mat, meditation, akupunktur, 

massage och reikihealing i klimakteriet. De fann att många kvinnor upplever att klimakteriet 

egentligen är en naturlig fas i livet och de önskar därför välja vad de betraktar som naturliga 

metoder som hjälp för sina besvär. Forskning har visat att mellan 40 och 76 procent av 

kvinnorna i klimakteriet någon gång använder alternativa behandlingsmetoder (14). Bland de 

egenvårdsråd som ges till kvinnor i menopaus diskuteras livsstilsförändringar, vad det gäller 

kost, motion, alkohol- och rökvanor, olika kosttillskott, samt olika sätt att vila fysiskt och 

mentalt (6).  

I flera landsting finns s.k. klimakteriemottagningar, där sjuksköterskor och barnmorskor 

arbetar med information till kvinnor, enskilt eller i grupp, angående symtom, egenvårdsråd 

och olika behandlingsalternativ.  

I Fyss (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) (15) kan man se att 

både konditions- och styrketräning rekommenderas för att förebygga benskörhet, hjärt- och 

kärlsjukdomar och för att minska risken för värmevallningar och svettningar samt förbättra 

humöret i övergångsåldern. Vid studier har man sett att de kvinnor som motionerar 



5 

regelbundet och de som börjar träna regelbundet, tre pass i veckan, upplever färre 

övergångsbesvär och bättre livskvalitet än de övriga (16).   

En av många tekniker som används för att uppnå avslappning, fokusera sinnet, minska stress 

och förbättra välmående, är yoga. Yoga bygger på olika andningstekniker, varierande 

kroppspositioner och meditation, för att uppnå balans till både kropp och själ (17). 

Problemformulering 

Av Sveriges befolkning utgörs 19 procent av kvinnor över 50 år (4), där en stor del 

fortfarande är i yrkesverksam ålder, med heltidsarbeten och framträdande yrkespositioner. 

Eftersom besvären under klimakteriet kan ge negativ påverkan både på kvinnans 

hälsorelaterade livskvalitet, hennes förhållande till familj och vänner, hennes insatser på 

arbetet och även ekonomi, är det av största vikt att ämnet uppmärksammas.  

I sjuksköterskeyrket möter vi dessa kvinnor i olika sammanhang i vården, inte minst inom 

primärvården, som kan vara kvinnans första kontakt för sina besvär. Många kvinnor ställer sig 

av olika anledningar tvekande till hormonterapi. Intresset för egenvård och icke 

farmakologisk behandling vid klimakteriebesvär ökar, varför en kartläggning av olika 

alternativa behandlingsmetoder är betydelsefull (5). Den nyvunna kunskapen kan sedan 

användas vid rådgivning utifrån varje enskild kvinnas situation. 

Syfte 

Studiens syfte var att kartlägga alternativa behandlingsmetoder för behandling av tidiga 

klimakteriebesvär, såsom värmevallningar, hjärtklappning och nattliga svettningar, vilka kan 

leda till bl.a. störd nattsömn, humörsvängningar, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter. 

Frågeställningar 

Vilken visad effekt har olika alternativa behandlingsmetoder på tidiga klimakteriebesvär? 

Hur påverkas kvinnornas livskvalitet av olika alternativa behandlingsmetoder vid tidiga 

klimakteriebesvär? 
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Metod 

I metoddelen redovisas hur författaren valt att arbeta med studien. 

Design 

Författaren har gjort en litteraturstudie med beskrivande design. 

Kriterier för urval av källor 

För att ingå i litteraturstudien skulle artiklarna vara vetenskapliga primärstudier, 

forskningsetiskt godkända, skrivna på engelska och vara publicerade i fulltext mellan år 2000 

och 2010. Alla artiklar som ingick i studien var empiriska primärstudier, som undersökte 

effekten av olika alternativa behandlingar av de klimakteriebesvär som inträffar omkring 

menopaus. Artiklar som beskrev klimakteriebesvär på grund av kirurgi eller behandling av 

cancersjukdom exkluderades. 

Litteratursökning 

Databaserna  Medline via Pubmed och Cinahl användes för sökning av relevanta artiklar. De 

sökord som använts var MeSH-termerna: climacteric, complementary therapies, exercise 

therapy, nutrition therapy och quality of life. Efter genomläsning av abstrakt valdes flertalet 

av artiklarna bort då de inte svarade mot syfte och frågeställningar, inte fanns att tillgå i 

fulltext, på engelska eller var för gamla, se Tabell 1. Manuell sökning har skett utifrån en av 

de insamlade artiklarnas referenslistor.  

Tabell 1. Antal sökträffar 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Medline via Pubmed Climacteric  AND Complementary 

therapies 

65 6 

Medline via Pubmed Climacteric  AND Exercise therapy  18 3 

Medline via Pubmed Climacteric  AND Nutrition Therapy  76 0 

Medline via Pubmed Climacteric AND Quality of life  127 3 

Cinahl Climacteric  57 6 

Manuell sökning i 

valda källors 

referenslistor 

Relevans för syfte och frågeställning  2 

TOTALT  387 20 
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Dataanalys  

De insamlade artiklarna har valts ut, lästs och sammanfattats av författaren, utifrån denna 

studies syfte och frågeställningar. Samtliga artiklar var av kvantitativ ansats och har värderats 

kvalitetsmässigt enligt granskningsmallarna i Forsberg och Wengström (18).  

Kvaliteten på artiklarna varierade och en indelning i hög, medel eller låg har gjorts utifrån de 

kvalitetsaspekter som beskrivs av Forsberg och Wengström (18). De artiklar som värderats 

högst är de där forskarna: 

 Tydligt redovisat syfte/frågeställningar  

 Valt lämplig design för studien utifrån syftet   

 Noggrant beskrivit inklusions- och exklusionskriterier 

 Redogjort för hur urvalet skett, om powerberäkning gjorts, studiegruppernas storlek, 

bortfall och demografiska data, samt angivit var och när studien genomförts 

 Noggrant förklarat hur intervention och kontroll skett i randomiserade kontrollerade 

studier 

 Redovisat vilka etiska överväganden som gjorts 

 Redovisat hur datainsamlingen gått till, vilka mätmetoder som använts och diskuterat 

deras validitet och reliabilitet 

 Valt lämpliga statistiska analyser 

 Redovisat resultat och slutsatser som svarar mot syfte och frågeställningar 

 Diskuterat studiens styrkor, svagheter och generaliserbarhet 

Ovanstående punkter har således legat till grund för värdering av artiklarna, där det varit 

svårast att bedöma artiklar av medelhög kvalitet. De lågt värderade artiklarna i Tabell 2 är 

medvetet med i uppställningen, då de varit till hjälp för att värdera övriga artiklar, dessutom 

har författaren valt att redovisa deras syften och resultat i tabell 3. Däremot finns de lågt 

värderade artiklarna inte beskrivna i den löpande texten. Resultaten från dem redovisas inte i 

det sammantagna resultatet och diskuteras inte i resultatdiskussionen. 

Forskningsetiska överväganden 

Som Forsberg och Wengström påpekar är det viktigt att göra etiska överväganden beträffande 

urval och presentation av resultatet. Denna litteraturstudie har utgjorts av vetenskapligt 

publicerade artiklar. Alla artiklar är publicerade i tidsskrifter som publicerar refereegranskade 

artiklar och i samband med den granskningen är de troligen etiskt granskade. De artiklar som 
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ingår i studien redovisas och arkiveras. Alla resultat presenteras även om de inte stöder de 

egna åsikterna (18). 

Resultat 

Totalt tjugo artiklar har granskats i litteraturstudien. Resultatet presenteras i tabeller och 

löpande text. Tabell 2 ger en sammanfattning av de funna studiernas författare, publikationsår, 

land, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, analysmetod och 

kvalitetsbedömning. 

Tabell 2. Sammanfattning av studiens artiklar 

Författare 

Publikationsår 

Land 

Titel Design Undersöknings-

grupp 

Datainsamlings-

metod 

Analys-

metod 

Kvalitet 

Booth-LaForce, 

Thurston, Taylor  

2007  

USA  

(19) 

A pilot study 

of a Hatha 

yoga treatment 

for 

menopausal 

symptoms. 

Kvantitativ. 

Prospektiv 

pilotstudie inom 

en grupp 

10 veckor 

N=12 

Kvinnor 45-60 år, 

alldeles innan 

eller efter 

menopaus med 

minst 4 

värmevallningar/ 

dag minst 4 

dagar/vecka 

Fysisk 

undersökning 

HFRDFIS-hot 

flash-related 

interference scale 

Wiklund 

menopause 

checklist 

PSQI-Pittsburgh 

sleep quality 

index 

Sternal skin 

conductance 

Paired t-test Medel 

Borud, Alraek, 

White, Fonnebo, 

Eggen, Hammar, 

Lindh, 

Theodorsson, 

Grimsgaard 

2009  

Norge 

(20) 

 

The 

acupuncture 

on hot flushes 

among 

menopausal 

women 

(ACUFLASH) 

study,  

a randomized 

controlled trial 

Kvantitativ. 

Randomiserad 

kontrollerad 

multicenter 

studie.  

12 veckor 

 

N=267  varav 

IG=134 KG=133 

Kvinnor med 

menopaus i minst 

1 år. Fler än 7 

värmevallningar/ 

dygn, 7 dygn  i 

rad 

 

Egna dagliga 

anteckningar 

angående 

frekvens och 

intensitet av 

värmevallningar 

med VAS, samt 

antal timmars 

nattsömn. 

WHQ-Women´s 

Health 

Qustionnaire 

Two sample 

t-test 

ANOVA 

x2 tests 

Hög 

Borud, Alraek, 

White, Fonnebo, 

Grimsgaard 

2010  

Norge 

(21) 

 

The 

acupuncture 

on hot flashes 

among 

menopausal 

women study: 

observational 

follow-up 

results at 6 & 

12months. 

Kvantitativ. 

Obervations-

studie 

uppföljning av 

ACUFLASH 

efter 6 och 12 

månader 

6 mån N= 236 

IG= 124 KG= 112 

 

12 mån N= 233 

IG= 119 

KG= 114 

 

Egna 

anteckningar 

angående 

frekvens och 

intensitet av 

värmevallningar 

med VAS, samt 

antal timmars 

nattsömn. 

WHQ-Women´s 

Health 

Qustionnaire 

Two sample 

t-test 

ANOVA 

x2 tests 

Hög 

N= totalt antal deltagare, IG= interventionsgrupp, KG= kontrollgrupp  
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Författare 

Publikationsår 

Land 

Titel Design Undersöknings-

grupp 

Datainsamlings-

metod 

Analys-

metod 

Kvalitet 

Chattha,  

Nagarathna, 

Padmalatha, 

Nagendra 

2008   

Indien  

(22) 

 

Effect of yoga 

on cognitive 

functions in 

climacteric 

syndrome: a 

randomized 

control study 

Kvantitativ. 

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

8 veckor 

N=120 varav 

IG=59 KG=61 

Kvinnor 40-55 år,  

S-FSH >15 miu/l 

VCL-Vasomotor 

Checklist 

SLCT-mätte 

kognitiva 

funktioner 

PGIMS-

Minnestest 

Kolmogorov

-Smirnov 

test 

Wilcoxon 

Mann-

Whitney 

Spearman´s 

Hög 

Chung, Kim, 

Park, Jeong, Lee, 

Lee, Hur, Cho, 

Lee, Bai, Kim, 

Cho, Hwang, Park  

2007   

Korea  

(23) 

Black cohosh 

and St. John´s 

wort (GYNO-

Plus®) for 

climacteric 

symptoms 

Kvantitativ. 

Dubbelblind, 

randomiserad 

kontrollerad 

multicenter 

studie. 

12 veckor 

N=89 varav 

IG=47 KG=42 

Peri- och 

postmenopausala 

koreanska kvinnor 

med 

klimakteriebesvär  

KI-Kupperman 

index 

VMI-vaginal 

mognad 

Olika blodprover 

student´s t-

test 

Hög 

Daley, 

MacArthur, 

Stokes-Lampard, 

McManus, 

Wilson, Mutrie  

2007 England 

(24) 

Exercise 

participation 

body mass 

index, and 

healthrelated 

quality of life 

in women of 

menopausal 

age. 

Kvantitativ. 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

N=2399 

Kvinnor 46-55 år 

vid 10 

hälsocentraler, 

strategiskt urval 

Utskick av 

anonyma 

frågeformulär 

avseende 

demografi, 

livsstil, 

träningsfrekvens  

WHQ- Women´s 

Health 

Qustionnaire 

MANOVA 

ANCOVA 

Post-Hoc 

Scheffes test 

 

Medel 

Davis, Briganti, 

Chen, Dalais, 

Bailey, Burger  

2001 Australien 

(25) 

The effects of 

Chinese 

medicinal 

herbs on 

postmeno-

pausal 

vasomotor 

symptoms of 

Australian 

women. A 

randomized 

controlled 

trial. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

dubbelblind 

kontrollerad 

studie. 

12 veckor 

N=55 varav 

IG=28 KG=27 

Icke-asiatiska 

kvinnor 45-70 år, 

menopaus minst 1 

år, S-FSH>25 

IU/L med minst 

14 

värmevallningar/ 

vecka 

Dagliga 

anteckningar vad 

det gäller antalet 

nattliga 

svettningar och 

värmevallningar 

MENQOL-

livskvalitetformul

är 

ANOVA 

Wilcoxon 

ANCOVA 

Hög 

Dodin, Lemay, 

Jacques, Légaré, 

Forest,  Mâsse  

2005  Kanada 

(26) 

The effects of 

flaxseed 

dietarysupp-

lement on 

lipid profile, 

bone mineral 

density and 

symptoms in 

menopausal 

women: A 

randomized, 

doubleblind, 

wheat germ 

placebo-

controlled 

clinical trial. 

Kvantitativ. 

Randomiserad 

dubbelblind 

kontrollerad 

studie. 

12 månader 

N=199 varav  

IG=101 KG=98 

Kvinnor 45-65 år,  

S-FSH > 40 

mIU/ml, Minst 6 

mån efter 

menopaus 

Fysiska 

mätvärden 

Kostdagbok 

MENQOL-

livskvalitetformul

är 

Blodprover 

BMD 

Unpaired t-

test 

Hög 

N= totalt antal deltagare, IG= interventionsgrupp, KG= kontrollgrupp   
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Författare 

Publikationsår 

Land 

Titel Design Undersöknings-

grupp 

Datainsamlings-

metod 

Analys-

metod 

Kvalitet 

Frei-Kleiner, 

Schaffner, Rahlfs, 

Bodmer,  

Birkhäuser  

2005 Schweiz 

(27) 

Cimicifuga 

racemosa 

dried ethanolic 

extract in 

menopausal 

disorders: a 

double-blind 

placebo-

controlled 

clinical trial. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

dubbelblind,  

kontrollerad, 

multicenter 

studie. 

12 veckor 

 

N=122 varav 

IG=81 KG=41 

Kvinnor  45-60 år 

peri- eller tidig 

postmenopus >3 

värmevallningar 

/dag 

Dagliga 

anteckningar 

angående 

värmevallningar, 

antal och 

svårighet. 

KI-Kupperman 

index 

MRS-menopaus 

rating scale 

Wilcoxon 

Mann-

Whitney 

Cohran-

Mantel-

Haenzel 

Hög 

Green, Denham, 

Ingram, Hawkey, 

Greenwood  

2007 England 

(28) 

 

Treatment of 

menopausal 

symptoms by 

qualified 

herbal 

practitioners:  

a prospective, 

randomized 

controlled 

trial. 

Kvantitativ. 

Prospektiv, 

randomiserad, 

väntelistkontrol-

lerad  

pilotstudie. 

18 veckor 

 

N=45 varav 

IG=15 KG=30 

Kvinnor 46-59 år, 

menopaus minst 3 

månader och med 

klimakteriebesvär 

GCS-Greene 

Climacteric Scale 

MYMOP2-

Measure yourself 

Medical Outcome 

Profile 

ANOVA 

ANCOVA  

Bonferroni 

correction 

Hög 

Lai, Hwang, 

Chen, Wang  

2005  

Taiwan 

(29) 

Finished 

herbal product 

as an alterna-

tive treatment 

for 

menopausal 

symptoms in 

climacteric 

women. 

Kvantitativ. 

Prospektiv, 

multicenter 

obervationsstudi

e 

12 veckor 

N=126  

63 i varje IG 

Kvinnor 45-55 år, 

frekventa 

värmevallningar, 

peri- och 

postmenopaus 

 

Fysisk 

undersökning 

Dagliga 

anteckningar 

avseende antal 

värmevallningar 

KI-Kupperman 

index 

WHOQOL-

Taiwanversion 

Wilcoxon Medel 

Liske, Hänggi, 

Henneicke-von 

Zepelin, Boblitz, 

Wüstenberg, 

Rahlfs  

2002   

Polen 

(30) 

Physiological 

investigation 

of a unique 

extract of 

black cohosh 

(Cimicifugae 

racemosae 

rhizome): A 6-

month 

clinicalstudy 

demonstrates 

no systemic 

estrogenic 

effect. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

dubbelblind,  

kontrollerad, 

parallell, 

multicenter 

studie 

12 veckor 

(uppföljning 24 

veckor) 

 

N=152  

76 i varje IG 

Kvinnor 42-60 år, 

peri- och 

postmenopaus 

KI >20 

KI-Kupperman 

index 

SDS- self rating 

depression scale 

Fysiologiska 

mätningar 

Wilcoxon 

Mann-

Whitney 

Hög 

McAndrew, 

Napolitano, 

Albrecht, Farrell, 

Marcus, Whiteley 

2009  

USA 

(31) 

When, why 

and for whom 

there is a 

relationship 

between 

physical 

activity and 

menopause 

symptoms. 

Kvantitativ/ 

kvalitativ. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie i tre 

grenar 

12 månader 

 

 

N=280 varav 

IG1=95 IG2=93 

KG=92 

”Stillasittande” 

kvinnor, peri- och 

postmenopaus 

MENQOL-livs-

kvlitetsformulär 

PAR-physical 

activity recall 

CESD-study 

depression scale 

Exercise sel-

efficacy 

PSS-percieved 

stress scale 

T tests 

Chi-square 

test 

Sobel test 

Medel 

N= totalt antal deltagare, IG= interventionsgrupp, KG= kontrollgrupp   
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Författare 

Publikationsår 

Land 

Titel Design Undersöknings-

grupp 

Datainsamlings-

metod 

Analys-

metod 

Kvalitet 

Newton, Reed, 

LaCroix, 

Grothaus, Ehrich, 

Guiltinan  

2006 

USA 

(32) 

Treatment of 

vasomotor 

symptoms of 

menopause 

with black 

cohosh, 

multibotani-

cals, soy, 

hormone 

therapy, or 

placebo. A 

randomized 

trial. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

dubbelblind, 

kontrollerad 

studie i fem 

grenar 

12 månader 

 

N=351 varav 

IG1=80 IG2=76 

IG3=79 IG4=32 

KG=84 

Kvinnor 45-55 år, 

>2 

vasomotorsympt/

dygn peri-och 

postmenopaus 

Vasomotorsympt, 

intensitet och 

frekvens 

Wiklund 

menopaus 

checklist 

Kostdagbok 

angående 

sojaprodukter 

Chi-square 

test 

Fisher exact 

Multi variate 

mixed model 

Hög 

Sun  

2003  

USA 

(33) 

Morning/ 

Evening 

Menopausal 

Formula 

Relieves 

Menopausal 

Symptoms: A 

Pilot Study. 

Kvantitativ. 

Pilotstudie 

8 veckor 

N=72 

Kvinnor 45-65 år, 

menopaus > 6 

månader 

Vasomotorbesvär 

> 3 gånger/dygn 

Dagliga 

anteckningar 

avseende antal 

värmevallningar, 

nattliga 

svettningar, störd 

nattsömn 

GCS-Greene 

climacteric scale 

PSQI-Pittsburgh 

sleep quality 

index 

ANOVA 

Post-test 

Låg 

Tice, Ettinger, 

Ensrud, Wallace, 

Blackwell, 

Cummings 

2003  

USA 

(34) 

Phytoestrogen 

supplements 

for the 

treatment of 

hot flashes: 

the Isoflavone 

Clover 

Extract(ICE) 

study: a 

randomized 

controlled trial 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

dubbelblind,  

kontrollerad 

studie. 

12 veckor 

N=252 varav 

IG1=84 

IG2=83KG=85 

Kvinnor >35 

värmevallningar/v

ecka 

S-FSH>30 

mIU/ml 

Nyligen 

menopaus 

Fysisk 

undersökning 

Hot flash diary 

cards 

GCS- Greene 

climacteric scale 

Spearman 

correlation 

Kruskal-

Wallis 

x2 test 

Fisher exact 

test 

Hög 

Ueda M 

2004  

Japan 

(35) 

A 12-week 

structured 

education and 

exercise 

program 

improved 

climacteric 

symptoms in 

middle-aged 

women. 

Kvantitativ. 

Obervations-

studie 

 

12 veckor 

N=35 varav 

IG=20 KG=15 

Kvinnor med 

subjektiva 

klimakteriebesvär, 

pre-peri- och 

postmenopaus 

KI-Kupperman 

index 

Japanskt QOL-

formulär 

Two-factor 

variance  

Multiple 

comparison 

test 

Låg 

Ueda, Matsuda, 

Okano, Suenaga  

2009  

Japan 

(36) 

Longitudinal 

study of health 

education 

program for 

Japanese 

women in 

menopause 

Kvantitativ. 

Longitudienell 

interventions-

studie 

12 månader 

N=39 

Kvinnor 

menopaus 

Stage for change 

for exercise 

model 

SMI-simplified 

menopausal index 

SF-36, japansk 

version 

ANOVA Medel 

N= totalt antal deltagare, IG= interventionsgrupp, KG= kontrollgrupp   
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Författare 

Publikationsår 

Land 

Titel Design Undersöknings-

grupp 

Datainsamlings-

metod 

Analys-

metod 

Kvalitet 

Ushiruyama, 

Yoshida, Tadaki  

2004  

Japan 

(37) 

Clinical 

Efficacy of 

EH0202,  

a kampo 

Formula, on 

the  Health of 

Middle-Aged 

Women. 

Kvantitativ. 

 

6 månader 

 

N=32 

Kvinnor 

postmenopaus, S-

FSH>30mIU/ml, 

GCS>13  

GCS- Greene 

climacteric scale 

VAS 

Laser Doppler 

fluxmetry 

Wilcoxon Låg 

Vermes, Bánhidy,  

Ács 

2005  

Ungern 

(38) 

The effects of 

Remifemin® 

on subjective 

symptoms of 

menopause. 

Kvantitativ. 

Prospektiv 

studie 

12 veckor 

 

N=2016 

Kvinnor, 40-65 

år,  med KI>20 

KI-Kupperman 

index 

ANOVA Låg 

N= totalt antal deltagare, IG= interventionsgrupp, KG=kontrollgrupp,  

 

Flera olika mätmetoder har använts i artiklarna för att mäta förekomst och svårighetsgrad av 

klimakteriebesvär och hur de påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten hos kvinnorna. De 

som förekommer oftast i denna studie är Kupperman index, Greene climacteric scale, 

MENQOL och Women´s health questionnaire, vilka är testade vad det gäller validitet och 

reliabilitet och här förklaras närmare.  

Kupperman index används för självskattning och täcker in elva symptom i klimakteriet: 

värmevallningar, domningar, sömnproblem, oro, melankoli, yrsel, kraftlöshet, led- eller 

muskelsmärta, huvudvärk, hjärtklappning och myrkrypningar. Varje symptom värderas från 

0-3, där tre är mycket svåra besvär. Beroende på respektive symptoms betydelse i klimakteriet 

används koefficienter att multiplicera med. Totala värden på mer än 20 bedöms som måttliga 

och värden över 35 som svåra (23, 29, 30, 38). 

Greene climacteric scale (GCS) är gjord för självskattning av 21 frågor, speciellt utvecklade 

för att mäta klimakteriebesvär inom grupperna vasomotorbesvär, fysiska besvär, psykiska 

besvär såsom oro och depression, samt sexlust. Frågorna graderas 0-3, där tre är mest besvär 

(39). 

MENQOL, Menopause-specific quality of life questionnaire, är utformat för att mäta 

livskvalitet för kvinnor i klimakteriet. De får besvara 30 frågor angående vilka besvär de haft 

och hur svåra de varit den senaste månaden, på en sexgradig skala. Frågorna är indelade i fyra 

områden: vasomomotorbesvär, sexuella besvär, samt fysiska- och psykiska besvär. Svaren 

mäts både totalt och varje delområde för sig (25, 26, 31). 
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Women´s health questionnaire (WHQ), mäter fysisk och psykisk hälsa hos kvinnor mellan 40 

och 65 år.  Formuläret består av 36 frågor som täcker in områden som nedstämdhet, fysiska 

besvär, oro, vasomotorbesvär, sömnproblem, sexualvanor, menstruella symptom, attraktion 

och koncentration. Varje fråga mäts på en fyrgradig skala, där fyra innebär mest besvär (20, 

21, 24).  

I Tabell 3 redovisas författare, syfte och resultat. Även här redovisas artiklarna av låg kvalitet, 

som hjälp för författaren i jämförelse mellan artiklarna.  

Tabell 3. Sammanfattning av artiklarnas syften och resultat 

Författare/Årtal  

Land 

Syfte Resultat 

Booth-LaForce et al.  

2007  

USA 

(19) 

Att värdera genomförbarheten och 

verkan av yoga för behandling av 

klimakteriebesvär. 

Storleken på kvinnornas totala klimakterie-besvär 

enligt Wiklund skalan minskade stistiskt signifikant 

under och efter yoga-perioden. Även totala 

sömnkvaliteten förbättrades statistiskt signifikant. 

Ingen signifikant skillnad angående 

värmevallningar kunde ses, när de kontrollerades 

med Sternal skin conductance och Hot flash diary.  

Borud et al 

2009 

Norge 

(20) 

 

 

Att fastställa effekten av 

individuellt anpassad akupunktur 

och egenvård jämfört med enbart 

egenvård, beträffande värme-

vallningar och hälsorelaterad 

livskvalitet hos kvinnor i 

klimakteriet. 

Akupunktur i kombination med egenvård bidrar till 

en statistiskt signifikant minskning av 

värmevallningars frekvens och intensitet, samt ökad 

hälsorelaterad livskvalitet bland kvinnor i 

klimakteriet. Upplevd sömn förbättrades statistiskt 

och kliniskt signifikant i gruppen som fått 

akupunktur. 

Borud et al. 

2010 

Norge 

(21) 

 

Att följa upp resultaten av 

ACUFLASH-studien(Borud et al. 

2009), efter 6 och 12 månader. 

Minskningen av frekvens och intensitet av 

värmevallningar och den ökade livs-kvaliteten, som 

sågs statistiskt signifikant efter 10 akupunktur-

behandlingar i interventionsgruppen, kvarstod efter 

6 och 12 månader. Däremot hade kontrollgruppen 

nått samma nivå som interventionsgruppen efter 6 

och 12 månader, så här sågs ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna 

Chattha et al. 

2008  

Indien 

(22) 

 

Att fastställa effekten av IAYT- 

en strukturerad form av yoga- 

behandling,  på kognitiva 

funktioner hos perimenopausala 

kvinnor. 

Studien visade att IAYT är statistiskt signifikant 

bättre jämfört med fysisk aktivitet för att förbättra 

kognitiva funktioner hos kvinnor i klimakteriet. 

Värmevallningar och nattliga svettningar minskade 

statistiskt signifikant i yogagruppen och deras sömn 

förbättrades. 

Chung et al.  

2007  

Korea 

(23) 

Att undersöka effekten av 

kombinationen Black Cohosh och 

St. John´s wort på koreanska 

kvinnor med klimakteriebesvär.  

Totala poängen i Kuppermanindex var statistiskt 

signifikant lägre i behandlingsgruppen jämfört med 

placebogruppen  efter 4 och 12 veckor. Även 

mätningarna angående värmevallningar visade 

samma resultat. Däremot förbättrades inte 

slidtorrhet och minskad sexlust signifikant.  
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Författare/Årtal  

Land 

Syfte Resultat 

Daley et al.  

2007  

England 

(24) 

 

Att undersöka sambandet mellan 

motionsutövande, BMI, 

hälsorelaterad livskvalitet och 

vasomotorsymptom hos kvinnor 

46-55 år gamla. 

För kvinnor som motionerade regelbundet sågs 

statistiskt signifikant bättre hälsorelaterad 

livskvalitet än för de som inte motionerade. Det var 

däremot ingen signifikant skillnad vad det gäller 

vasomotorsymptom mellan grupperna. Kvinnor 

med fetma hade statistiskt signifikant högre poäng 

för vasomotorbesvär och statistiskt signifikant 

sämre  hälsorelaterad livskvalitet än de normal- och 

överviktiga. 

Davis et al.  

2001  

Australien 

(25) 

 

 

Att utvärdera effekterna av en 

fastställd blandning av kinesiska 

medicinalörter (CMH) på 

klimakteriebesvär. 

I både CMH-gruppen och placebogruppen kunde 

man se att vasomotorbesvären minskade statistiskt 

signifikant successivt över tiden, utan inbördes 

skillnad. Det skedde även en ökning av livskaliteten 

i de båda grupperna. Dessutom visade studien att 

tidigare användning av örtterapi, samt uppmätt BMI 

var av betydelse för vilken effekt CMH och placebo 

hade på klimakteriebesvär. 

Dodin et al.  

2005  

Kanada 

(26) 

 

 

Att bedöma effekten av linfrön 

som kosttillskott för påverkan på 

fettprofil, bentäthet, symptom, 

antropometiska mätvärden och 

blodtryck hos friska fransk-

kanadensiska kvinnor i 

klimakteriet. 

Tillskott av linfrön i kosten jämfört med vete-

groddar visade statistiskt signifikant positiva 

effekter på fettprofil och blodtryck . Däremot hade 

det ingen effekt på bentäthet, vikt och BMI. Både 

linfrön och vetegroddar minskade värmevallningar 

och nattliga svettningar statistiskt signifikant, men 

ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

Frei-Kleiner et al.  

2005  

Schweiz 

(27) 

 

Att jämföra verkan och säkerhet 

mellan Black Cohosh rotextrakt 

CR99 och placebo hos kvinnor 

med klimakteriebesvär.  

Båda grupperna upplevde en liten förbättring vad 

det gäller klimakteriebesvären, mätta med 

Kuppermanindex. För de kvinnor med 

Kuppermanindex >20 vid studiens start sågs en 

statistiskt signifikant minskning av besvären  vid 

intag av CR99 jämfört med placebo. De 

biverkningar som rapporterades var likvärdiga i 

grupperna och CR 99 anses säkert för användning 

åtminstone 12 veckor. 

Green et al. 

2007 

England 

(28) 

 

Att fastställa effekten av 

professionell örtterapi för 

behandling av klimakteriebesvär. 

Att utveckla data för framtida 

beräkning av stickprovsstorlek. 

Gruppen som fick örtterapi uppvisade statistiskt och 

kliniskt signifikant minskning av totala 

klimakteriebesvär, mätta med GCS, redan efter 8 

veckor.  

Lai et al. 

2005 

Taiwan 

(29) 

 

 

Att dokumentera effekten hos 

TMN-1, en ny örtprodukt, för 

behandling av klimakteriebesvär, 

speciellt vad det gäller frekvensen 

värmevallningar hos kvinnor i 

klimakteriet. 

Lindringen av klimakteriebesvär med TMN-1 var 

betydligt högre bland de kvinnor som från början 

hade svårare besvär, dvs högre Kuppermanindex. 

Kvinnorna i perimenopausgruppen hade dessutom 

mer uttalade förbättringar än de i postmenopaus-

gruppen vad det gäller värmevallningar, 

sömnsvårig-heter, nervositet, melankoli och 

hjärtklappning, dock sågs ingen statistisk 

signifikans. 

Liske et al.  

2002  

Polen 

(30) 

 

Att försöka styrka effekten och 

säkerheten med den för närvar-

ande accepterade dosen 40mg/dag 

av Black Cohosh, samt utvärdera 

en tre gånger högre dos av ämnet 

med speciellt syfte att se på de 

fysiologiska effekterna som 

förknippas med Black Cohosh. 

Båda grupperna svarade väl på behand-lingen, 

oavsett dos och man kunde se en statistiskt 

signifikant minskning i värdet av Kupperman-

index, redan efter 4 veckor. Förbättring sågs även 

på SDS (self rating depression scale). Behandlingen 

påverkade inte vaginal cytologi eller hormonnivåer 

i blodet, oavsett dos. Preparatet tolererades lika väl 

i de båda grupperna.  
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Författare/Årtal  

Land 

Syfte Resultat 

McAndrew 

2009 

USA 

(31) 

 

 

Att bättre försöka förstå samban-

det mellan ökad fysisk aktivitet 

och färre klimakteriebesvär 

genom att undersöka kopplingen 

mellan fysisk aktivitet och olika 

symptomområden. Samt under-

söka vilka faktorer som motiverar 

till eller förhindrar fysisk 

aktivitet.  

Ökad fysisk aktivitet relaterade till rapportering av 

färre klimakteriebesvär totalt, dock inte statistiskt 

signifikant säkerställt. Däremot hade ökad fysisk 

aktivitet ingen effekt på specifika klimakteriebesvär 

såsom vasomotor-  och sexuella besvär. 

Newton et al. 

2006 

USA 

(32) 

 

 

Att testa effekten av tre olika 

örtbehandlingar, samt hormon-

terapi för lindring av 

klimakteriebesvär, jämfört med 

placebo. 

Mellan de tre olika grupper som behandlades med 

örtpreparat och placebogruppen syntes ingen 

skillnad vad det gäller vasomotor-symptom eller 

Wiklund menopaus-poäng, alla hade en viss 

förbättring efter tre månader. Däremot syntes en 

statistiskt signifikant skillnad mellan den grupp som 

fick hormonterapi och placebogruppen, i alla 

avseenden under hela studietiden. Biverkningar 

som bröstsmärtor och vaginala blödningar var 

statistiskt signifikant fler i gruppen som fick 

hormonterapi. 

Sun  

2003 

USA 

(33) 

Att fastställa effekten, av en 

morgon/kväll produkt 

(morgonkapseln  innehåller 

ginseng, black cohosh, soja och 

grönt té extrakt; kvällskapseln 

innnehåller black cohosh, soja, 

kava, humle och valeriana 

extrakt),  för lindring av 

klimakteriebesvär såsom 

värmevallningar och 

sömnproblem. 

Produkten visade en statistiskt signifikant 

minskning av värmevallningar och antal 

sömnavbrott under natten och visade även en 

tendens att minska nattliga svettningar, ej statistiskt 

signifikant. Man såg även en statistiskt signifikant 

ökning av livskvalitet mätt med GCS. Dessutom 

påverkade produkten deltagarnas totala 

sömnkvalitet signifikant så de utvecklades från 

”poor sleepers” till ”good sleepers” 

Tice et al. 

2003 

USA 

(34) 

Att jämföra verkan och säker-

heten hos två olika kosttillskott 

utvunna från rödklöver jämfört 

med placebo på kvinnor med 

klimakteriebesvär. 

Det sågs en statistiskt signifikant minskning av 

antalet värmevallningar och andra klmakteriebesvär 

mätta med GCS i alla tre grupperna.Mellan 

grupperna sågs ingen statistiskt signifikant skillnad.  

Preparaten tolererades lika bra som placebo. 

Ueda 

2004 

Japan 

(35) 

Att utröna effekten av ett 

strukturerat utbildnings- och 

träningsprogram på 

klimakteriesymptom, livskvalitet 

och attityd till träning. 

Programmet hade statistiskt signifikant positiv 

effekt på  klimakteriesymptom, men inte på 

livskvalitet eller attityd till träning. 

Ueda et al. 

2009 

Japan 

(36) 

Att fastställa effekten av 

hälsoutbildningsprogrammet 

grundat på symptomatiska-, 

beteende- och andra förändringar, 

samt livskvalitet. 

Inga signifikanta förändringar observerades vad det 

gäller klimakteriesymptom. Programmet gav 

statistiskt signifikanta förbättringar i livskvalitet 

inom områdena generell hälsa och summan av 

fysiska delar. 

Ushiruyama et al. 

2004 

Japan 

(37) 

Att undersöka den kliniska 

effekten av EH0202, ett japanskt 

örtpreparat, på klimakteriebesvär 

och fysiskt tillstånd hos peri- och 

postmenopausala kvinnor.  

Med preparatet minskade både systoliska och 

diastoliska blodtrycket, samt hudgenomblödningen 

statistiskt signifikant.Man sågen även en statistiskt 

signifikant förbättring i GCS-poäng efter 3 och 6 

månader. 

Vermes et al. 

2005 

Ungern 

(38) 

Att utvärdera effekten av Black 

cohosh på klimateriebesvär hos 

ungerska kvinnor. 

Totala värdet på Kuppermanindex minskade 

statistiskt signifikant under studien. Störst enskilda 

effekt sågs på värmevallningar och nattliga 

svettningar.  
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Alternativa behandlingsmetoder för behandling av tidiga klimakteriebesvär 

Resultatet från kartläggningen av alternativa behandlingsmetoder vid klimakteriebesvär 

kommer att presenteras under fem underrubriker: 

 Akupunktur 

 Yoga 

 Fysisk aktivitet 

 Naturläkemedel 

 Fytoöstrogener 

 

Under rubrikerna redovisas vilken effekt respektive behandling har på kvinnornas 

klimakteriebesvär och livskvalitet. 

Akupunktur 

Akupunktur är en av de mest använda alternativa terapierna i Norge och betraktas som säker 

när den utförs av behöriga akupunktörer. Borud et al. (20) genomförde en studie vid tre olika 

kliniker. De jämförde akupunktur och egenvård med enbart egenvård, för behandling av 

klimakteriebesvär hos kvinnor efter menopaus. Kvinnorna hade initialt sju eller fler 

värmevallningar per dygn. Tio olika akupunktörer behandlade interventionsgruppen upp till 

tio gånger under 12 veckor. I behandlingarna ingick individuell bedömning och behandling. 

Deltagarna i båda grupperna fick information om vad de kunde göra på egen hand för att 

minska besvären, till exempel att använda sojaprodukter, örter, fysisk aktivitet och 

avslappningstekniker utifrån senaste riktlinjer. De fick använda rekommendationerna fritt. I 

akupunkturgruppen såg man en statistiskt signifikant minskning av värmevallningarnas 

frekvens och intensitet efter 12 veckor, 50 procent av deltagarna upplevde minst 50 procent 

minskning av de besvären jämfört med 16 procent i kontrollgruppen. Deltagarna som fick 

akupunktur förbättrade statistiskt och kliniskt sin sömnkvalitet och den totala hälsorelaterade 

livskvaliteten (20). 

En uppföljning genomfördes av Borud et al. (21) efter 6 och 12 månader. Den nivå som 

uppnåddes i akupunkturgruppen i den första studien efter 12 veckor, vad det gäller 

värmevallningar, sömnkvalitet och hälsorelaterad livskvalitet höll fortfarande i sig vid 

uppföljningen, vilket forskarna anser visa på en viss långtidseffekt. De som hade högre 

förväntningar på behandlingen med akupunktur upplevde bättre effekter. Man såg vid 
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uppföljningen att även i kontrollgruppen hade värmevallningarna minskat, sömn- och 

livskvaliteten förbättrats och den statistiskt signifikanta skillnaden mellan grupperna som 

fanns efter 12 veckor fanns inte längre. Flera i kontrollgruppen redovisade att de använt 

rekommendationerna de fått under den inledande studien och en del använde akupunktur efter 

de första 12 veckorna (21). 

Yoga 

Chattha et al. (22) beskriver yoga som en flera tusen år gammal indisk vetenskap och ett sätt 

att leva som innefattar olika kroppsövningar, andningstekniker och koncentration genom 

meditation (22). Konsten att utöva yoga sprider sig i västvärlden och det finns mycket 

litteratur som hävdar dess positiva effekt på klimakteriebesvär (19). 

Chattha et al. (22) ville framför allt undersöka effekten av yoga på kognitiva funktioner hos 

kvinnor med klimakteriebesvär, men även vasomotorsymptom som värmevallningar, nattliga 

svettningar och sömnproblem registrerades. De utförde sin studie i Indien, med en yogagrupp 

som dels gjorde yoga med speciella kroppsövningar, andningsövningar och meditation och 

dessutom fick utbildning om menopaus, livsstil, kost och motion . Kontrollgruppen fick 

motsvarande utbildning, samt fysisk träning istället för yoga. Grupperna var likvärdiga och 

innehöll kvinnor som var både pre-, meno- och postmenopausala. Studien pågick i 8 veckor, 

alla deltagare genomförde respektive övningar en timme om dagen, fem dagar i veckan. De 

kvinnor som utövade yoga hade statistiskt signifikant förbättrat sin kognitiva funktion såsom 

uppmärksamhet, koncentration, mental balans, minne etc. mer än kvinnorna i 

kontrollgruppen. I yogagruppen sågs även en statistiskt signifikant minskning vad det gäller 

värmevallningar och nattliga svettningar, samt förbättrad sömnkvalitet jämfört med 

kontrollgruppen (22). I studien gjordes ingen mätning av livskvalitet. 

Undersökningsgruppen, i pilotstudien som Booth et al.(19) genomförde, fick genomgå ett 10-

veckors program, med 75 minuter yogaklass i veckan. Klasserna innehöll andningsövningar, 

uppvärmning, övningar som ska vara speciellt bra för kvinnor i klimakteriet samt 

avslappning. De amerikanska kvinnorna skulle dessutom på egen hand praktisera yoga minst 

15 minuter per dag. De var i sen menopaus eller postmenopausstadiet och hade minst fyra 

värmevallningar per dag, fyra dagar per vecka. Ingen av dem hade tidigare praktiserat yoga. I 

denna studie gjorde man både objektiva (sternal skin conductance) och subjektiva (hot flush 

diaries) mätningar av värmevallningar och kunde notera att ingen av de mätningarna visade 

någon signifikant förändring. Vad det gäller Wiklund Menopaus Checklist och kvinnornas 
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totala klimakteriebesvär och påverkan på kvinnornas dagliga liv var det statistiskt signifikant 

färre besvär för de som utövade yoga. De upplevde mindre svåra värmevallningar, 

svettningar, trötthet samt muskel- och ledvärk dessutom hade deras sömnkvalitet förbättrats 

signifikant (19). 

Fysisk aktivitet  

Några forskare har försökt mäta effekten av fysisk aktivitet, ofta kombinerad med någon form 

av hälsoutbildning, för att lindra klimakteriebesvär och förbättra livskvaliteten. 

McAndrew et al. (31) genomförde sin studie under 12 månader. Kvinnor som normalt var 

”stillasittande”, randomiserades till en av tre olika grupper. ”Jump-start” -gruppen  fick testa 

vilken nivå de befann sig på vad det gäller att tro sig kunna genomföra fysisk aktivitet och 

fick individuell information månad 1, 3 och 6. ”Choose to move”-gruppen  fick en broschyr 

från American Heart Association om ett 12-veckors aktivitetsprogram att utföra på egen hand, 

samt en brevkontakt under studietiden. ”Kontrollgruppen” fick tryckt information om sömn 

och kost. Det man främst ville se med studien var vad som påverkade kvinnor att utföra fysisk 

aktivitet. Efter tre månader var den första gruppen signifikant mer aktiv än de andra, men efter 

12 månader hade alla grupperna ökat sin fysiska aktivitet och det fanns inte längre någon 

signifikant skillnad mellan dem. Man såg att ökad fysisk aktivitet gav färre fysiska och 

psykosociala besvär relaterade till klimakteriet, men ingen effekt på vasomotor eller sexuella 

besvär. Det allmänna välbefinnandet förbättrades och så även förmågan att hantera 

klimakteriebesvären (31). 

Daley et al. (24) gjorde i sin studie ett utskick av en anonym enkät till 2399 brittiska kvinnor 

mellan 46 och 55 år, varav ca 50 procent svarade. Utifrån svaren fick man fram hur aktiva de 

var fysiskt, i vilket stadium de var i klimakteriet och deras hälsorelaterade livskvalitet mätt 

med Women´s health questionnaire(WHQ). Resultaten delades i två grupper utifrån de som 

var regelbundet fysiskt aktiva(40%)  och de som inte var det(60%). Kvinnorna som var 

regelbundet fysiskt hade lägre BMI och endast 1 procent hade BMI> 30, fetma, jämfört med 

25 procent i den andra gruppen. Man kunde inte se några signifikant bättre värden gällande 

vasomotorsymptom i den aktiva gruppen, men de rapporterade statistiskt signifikant högre 

livskvalitet vad det gäller humör, ångest, somatiska besvär och attraktionskraft. Kvinnorna 

med fetma hade statistiskt signifikant fler vasomotorsymptom och sämre total livskvalitet än 

de normal- och överviktiga (24).  
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Ueda et al. (36) introducerade ett sex veckors hälsoutbildningsprogram i Japan 2009, 

kombinerat med fysisk träning. Kvinnor i klimakteriet träffades under en och en halv timme i 

veckan under sex veckor och fick föreläsningar om kvinnokroppen i allmänhet vid menopaus, 

hjärt- och kärlpåverkan, urininkontinens, olika symptom och kostråd. De fick också hjälp att 

genomföra fysisk träning och råd om hur de skulle träna på egen hand. Extra vikt lades på 

beteendeförändring för att uppmuntra dem att fortsätta träna och sätta upp mål för sig själva. 

Deltagarna fick rapportera klimakteriebesvär och livskvalitet efter sex veckor och efter ett år. 

Bortfallet var stort, 42 procent, och man såg ingen signifikant förändring vad det gäller 

klimakteriebesvär, däremot påverkades den del av livskvaliteten som är kopplad till fysisk 

generell hälsa statistiskt signifikant positivt (36). 

Naturläkemedel 

Att använda naturläkemedel av olika slag är populärt som alternativ till traditionella 

läkemedel. Det finns en mängd olika preparat och Black cohosh (silverax) är ett av de mest 

använda (23) det förekommer både ensamt och i blandningar med andra medicinalväxter. 

Österländsk medicin har sedan länge använt olika örter för behandling av symptom. De kan 

förekomma i fasta blandningar (25, 29) eller rekommenderas utifrån behov (28). 

Frei-Kleiner et al. (27) har gjort en studie med Cr 99-Black cohosh, på kvinnor med mer än 3 

värmevallningar per dag. Kvinnorna fick Cr 99 eller placebo under 12 veckor. För båda 

grupperna minskade värmevallningar och Kupperman index parallellt över tiden, utan 

signifikant skillnad mellan grupperna. De kvinnor som fick Cr 99, och hade Kupperman index 

> 20 innan studiestarten, upplevde en statistiskt signifikant minskning av besvären med nästan 

50 procent, vilket innebar klinisk effekt. Ingen skillnad i biverkningar rapporterades i de båda 

grupperna och preparatet ansågs säkert för användning i åtminstone 12 veckor (27). 

I en polsk studie av Liske et al. (30) användes Black cohosh i form av Remifemin®. 

Kvinnorna som deltog var peri- och postmenopausala med Kupperman index > 20 vid starten. 

Syftet var att undersöka olika doser Remifemin, 40 mg/dag jämfört med 127 mg/dag, 

preparatet gavs under 12 veckor. Båda grupperna visade en statistiskt signifikant minskning 

av Kupperman index och förbättring i mentalt status oberoende av dos efter både 4,12 och 24 

veckor. Vaginalslem-hinnorna påverkades inte av behandlingen (30). 

Chung et al. (23) tittade i sin studie på effekten av GYNO-Plus®, som innehåller både Black 

cohosh och St. John´s wort( Johannesört). De utgick från att Black cohosh lindrar 

värmevallningar och St. John´s wort är effektiv vid milda depressioner och deras hyptes var 
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att kombinationen skulle vara verksam på kvinnor i klimakteriet. Undersökningen gjordes på 

koreanska kvinnor med typiska klimakteriebesvär under 12 veckor, där ena gruppen fick 

GYNO-Plus® och den andra placebo. Efter 4 och 12 veckor var medelvärdet av Kupperman 

index statistiskt signifikant lägre i GYNO-Plus®-gruppen, och även medelvärdet för 

värmevallningar var lägre. Man kunde inte se någon effekt på slidtorrhet, sexlust eller 

hormonnivåer (23). 

I studien av Newton et al. (32) i USA ingick peri- och postmenopausala kvinnor med två eller 

fler vasomotorbesvär per dag. Studien var relativt stor med flera interventionsgrupper varav 

en grupp tog Black cohosh och en Black cohosh tillsammans med flera andra örter, dagligen i 

12 månader. Båda grupperna hade en viss förbättring vad det gäller vasomotorbesvär och 

livskvalitet mätt med Wiklund menopaus checklist, efter tre månader. I studien jämfördes alla 

grupper även med en grupp som fick konventionell hormonbehandling och där sågs en 

betydande kliniskt statistiskt signifikant positiv skillnad vid alla mätningar, men här 

rapporterades även biverkningar som bröstsmärtor och vaginala blödningar (32). 

Green et al. (28) gjorde en pilotstudie i England, för att se hur kvinnorna efter menopaus 

upplever att behandlas för sina klimakteriebesvär av professionella örtterapeuter. 

Behandlingen innefattade sex konsultationer där kvinnorna fick individuella 

”örtordinationer”, samt diskussion om livsstil, näringslära och egenvårdsråd. Totalt användes 

58 olika örter, i olika kombinationer, medlen togs under 18 veckor. Kontrollgruppen, som 

under studietiden inte fick någon behandling, erbjöds samma slags behandling efter fyra 

månader. Med Greene Climacteric Scale (GCS) mättes de olika klimakteriebesvärens 

svårighetsgrad och man såg en statistiskt signifikant minskning av totala GCS-poäng hos 

interventionsgruppen redan efter åtta veckor, minskningen fortsatte ytterligare fram till vecka 

24. Behandlingarna gav även god effekt vad det gäller vasomotorbesvär och sexlust. 

Kvinnorna upplevde de erhållna egenvårdsråden som mycket värdefulla (28).  

I Australien studerade Davis et al. (25) icke-asiatiska kvinnor med minst 14 värmevallningar 

eller nattliga svettningar per vecka. Interventionsgruppen fick CMH, en blandning av tolv 

olika kinesiska örter och kontrollgruppen fick placebo under 12 veckor. I båda grupperna 

kunde man se att vasomotorsbesvären minskade statistiskt signifikant successivt över tiden 

och att en ökning av livskvaliteten sågs i båda grupperna. Det fanns ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna. De som normalt brukade använda naturläkemedel och 

som varit i menopaus mer än fyra år svarade bättre på placebopreparatet än CMH (25).  
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I studien av Lai et al. (29) delades de taiwanesiska kvinnorna i två grupper, nämligen peri- 

eller postmenopausala. Båda grupperna fick testa ett nytt preparat, TMN-1, som totalt 

innehåller 21 olika örter beskrivna i studien. Vid studiens start noterades att kvinnorna i 

perimenopaus-gruppen rapporterade något svårare besvär med värmevallningar och högre 

poäng i Kupperman index än den andra gruppen. Det var också den perimenopausala gruppen 

som visade på störst förbättring efter behandling med TMN-1 i tolv veckor, framför allt vad 

det gäller värmevallningar, sömnsvårigheter, nervositet, melankoli och hjärtklappning (29).  

I dessa studier där kvinnorna fått naturläkemedel i olika former har en del biverkningar 

rapporterats, de flesta i form av gastrointestinala besvär såsom illamående, buksmärtor, lös 

avföring och uppsvälldhet (25,28,29). Även huvudvärk och insomningsproblem har 

förekommit (25,28).  

Fytoöstrogener 

Fytoöstrogener (växtöstrogener) är en annan form av kosttillskott och de delas in i isoflavoner 

och lignaner. Isoflavoner utvinns både ur sojabönor och rödklöver och lignaner ur linfrön. 

Marknadsföringen av dessa preparat är stor för behandling av klimakteriebesvär, men både 

läkare och kvinnor önskar mer bevis för både effekten och säkerheten vid användning (32, 

34). Intresset för fytoöstrogener hänger troligen samman med att kvinnor ifrån bl.a. Japan där 

intaget av sojaprodukter är speciellt högt, i flera studier uppgivit betydligt färre besvär 

relaterade till klimakteriet än kvinnor i västvärlden (34). 

Linfrön innehåller mest lignaner av alla livsmedel och har jämförts med placebo av Dodin et 

al. (24). De fann att kvinnorna efter tillskott av 40 g linfrön dagligen under ett år hade en 

statistiskt signifikant ökning av livskvaliteten, samt minskning av värmevallningar och 

nattliga svettningar på samma sätt som placebogruppen. De fransk-kanadensiska kvinnorna i 

Dodin et al´s studie hade dock redan från början god livskvalitet och milda vasomotorbesvär. 

Ett intressant fynd var att linfrön statistiskt signifikant minskade både det systoliska och 

diastoliska blodtrycket, samt hade positiva effekter på fettprofil hos interventionsgruppen 

(26).  

De undersökta kvinnorna i studien av Newton et al. (32) i USA var antingen peri- eller 

postmenopausala med två eller fler vasomotorbesvär per dag. Studien var relativt stor med 

flera interventionsgrupper varav denna fick ett preparat baserat på flera örter, samt 12-20 g 

sojaprotein per dag. Gruppen visade ingen skillnad jämfört med de andra grupperna och 

placebogruppen vad det gäller minskning av besvär och ökning av livskvalitet efter 3 och 6 
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månader. Efter 12 månader hade denna interventionsgrupp t.o.m. mer vasomotorbesvär än 

placebogruppen. I studien jämfördes alla grupper även med en grupp som fick konventionell 

hormonbehandling och där sågs en kliniskt och statistiskt signifikant positiv skillnad vid alla 

mätningar, men här rapporterades även biverkningar som bröstsmärtor och vaginala 

blödningar . De övriga grupperna inklusive placebogruppen rapporterade biverkningar i form 

av illamående och kräkningar, trötthet, sjukdomskänsla och huvudvärk(32). 

Även Tice et al.(34) visade att isoflavonerna hade samma signifikant positiva effekt som 

placebo på värmevallningar, andra klimakteriebesvär och hälsorelaterad livskvalitet efter 12 

veckors behandling av postmenopausala kvinnor i USA. Det man däremot kunde se var att 

kvinnor med högt BMI hade bättre effekt på sina symptom av isoflavonerna. Biverkningarna 

som sågs var få och fytoöstrogenerna accepterades väl av deltagarna (34). 

Diskussion 

Huvudresultat 

Denna studie visar fem alternativa behandlingsmetoder för de klimakteriebesvär, som upplevs 

under tiden kring menopaus. Akupunktur var det alternativ som visade bäst effekt på vaso-

motorsymptom med ca 50 procent minskning av både frekvens och intensitet av värme-

vallningarna. De kvinnor som fick akupunktur förbättrade även sin sömnkvalitet och totala 

livskvalitet statistiskt signifikant och med klinisk nytta. Kvinnorna som i studierna utövade 

yoga upplevde en signifikant förbättring vad det gäller värmevallningar, nattliga svettningar, 

muskel- och ledvärk, kognitiva förmåga och sömnkvalitet. Med ökad fysisk aktivitet och 

hälsoutbildning, relaterad till klimakteriet sågs ingen effekt på värmevallningar, nattliga 

svettningar eller sexuella besvär. Däremot upplevde de kvinnor som var mer fysiskt aktiva att 

de hade färre fysiska och psykiska besvär kopplade till klimakteriet och att allmänna 

välbefinnandet förbättrats, vilket gjorde det enklare att hantera klimakteriebesvären. Av både 

de naturläkemedel och de fytoöstrogener som finns representerade i denna studie går det 

möjligen att utläsa en minskning av klimakteriebesvär mätt med totala Kuppermanindex 

poäng och något förbättrad livskvalitet, men i de flesta av de ingående studierna erhålls 

samma effekt med placebopreparat. Ingen av de fem alternativa behandlingarna hade effekt på 

vaginalslemhinnan och förbättrade därmed inte de urogenitala besvären.  
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Resultatdiskussion  

Resultatdelen i denna studie utgör en sammanställning av de fem alternativa 

behandlingsmetoder som framkommit vid litteratursökningen. De är akupunktur, yoga, fysisk 

aktivitet, naturläkemedel och fytoöstrogener.  

Kvinnor med sju eller fler värmevallningar per dygn behandlades med akupunktur och 

egenvårdsråd, eller enbart egenvårdsråd. Efter 12 veckor kunde forskarna Borud et al. (20) se 

en statistiskt signifikant minskning både av värmevallningarnas intensitet och frekvens i den 

behandlade gruppen. Kvinnorna förbättrade även sin sömnkvalitet statistiskt signifikant. De 

kvinnor som upplevde en minskning av vasomotorbesvären upplevde en förbättrad 

livskvalitet (20). Vilket stämmer väl med Wulf (5) och Williams et al. (10) som också 

konstaterat att svåra vasomotorbesvär med frekventa värmevallningar och nattliga svettningar, 

påverkar livskvaliteten negativt för kvinnor i klimakteriet (5, 10). Vid uppföljningen efter 6 

och 12 månader var det intressant att antalet värmevallningar inte ökat igen och att 

sömnkvalitet och hälsorelaterad livskvalitet var kvar på den förbättrade nivån. Forskarna 

anser att det visar på en viss långtidseffekt av akupunktur (21). Enligt min uppfattning är det 

svårt att dra slutsatsen om långtidseffekt då även kontrollgruppen förbättrats till nästan samma 

nivå efter 6 och 12 månader, det finns en möjlighet att effekten berodde på att kvinnorna var 

efter menopaus och att besvären skulle börjat avta naturligt. De som hade högre förväntningar 

på behandlingen med akupunktur upplevde bättre effekter. Risken för placeboeffekt som ger 

20-30 procent minskning av värmevallningarnas frekvens och intensitet har belysts av Stearns 

et al. (40).  

Yoga kommer ursprungligen från Indien och är en av många tekniker som används för att ge 

avspänning. Det finn många olika inriktningar men gemensamt för dem är att de innefattar 

olika kroppsövningar, andningstekniker och koncentration genom meditation (17). Konsten 

att utöva yoga sprider sig i västvärlden och det finns mycket litteratur som hävdar dess 

positiva effekt på klimakteriebesvär (19). Interventionsgruppen i studien av Chatta et al. (22) 

fick förutom att utöva yoga även utbildning om menopaus, livsstil, kost och motion. Här 

kunde man se att värmevallningar, nattliga svettningar och sömnkvalitet förbättrades 

statistiskt signifikant bland dem som utförde yoga (22). Studien av Booth et al. (19) var bara 

en pilotstudie men kunde påvisa samma tendens (19). I båda studierna har specifik mätning av 

livskvalitet inte gjorts, men i andra studier har det påvisats att när de vasomotoriska besvären 

minskar så ökar också den totala livskvaliteten (10, 20). Man såg också att kvinnor som 

utövade yoga hade förbättrat sin kognitiva funktion såsom uppmärksamhet, koncentration, 



24 

mental balans, minne etc. mer än kvinnorna i kontrollgruppen (22). Kjellgren et al. (17) kom i 

sin pilotstudie fram till att yoga tycktes minska oro och stress samt öka optimism och 

välbefinnande för deltagarna (17). 

För att lindra olika fysiska problem och förbättra livskvaliteten är fysisk aktivitet en metod 

som ofta rekommenderas och i olika studier har man kunnat se effekter vad det gäller 

förbättrad fysisk funktion och mental hälsa hos dem som ökar sin träning (41, 42). För att se 

nyttan av fysisk aktivitet för kvinnor med klimakteriebesvär, jämfördes studierna av Daley et 

al. (24), Mc Andrew et al. (31) och Ueda et al. (36). Ingen av de tre studierna visade någon 

signifikant effekt på vasomotorbesvär eller sexuella besvär. När Ivarsson et al. (16) under-

sökte kvinnor som redan var fysiskt aktiva kunde de se att de kvinnorna hade färre 

vasomotorbesvär än de inaktiva, vilket inte visades i studierna av Daley et al. (24), Mc 

Andrew et al. (31) och Ueda et al. (36). Däremot kunde man i dessa studier se att kvinnorna 

upplevde i övrigt färre fysiska och psykosociala besvär kopplade till klimakteriet och deras 

livskvalitet var betydligt högre vad det gäller generell hälsa, vilket också styrks av Williams et 

al.(10). De förbättrade också sin förmåga att hantera hela situationen med klimakteriebesvär 

och kände sig mer attraktiva. 

Daley et al. (24) noterade att de kvinnor som var regelbundet fysiskt aktiva hade lägre BMI 

och endast 1 procent hade BMI> 30, fetma, jämfört med 25 procent i den andra gruppen, som 

inte var fysiskt aktiva. Kvinnorna med fetma rapporterade signifikant fler vasomotorsymptom 

och sämre total livskvalitet än de normal- och överviktiga (24). Williams et al. har också 

kunnat se ett samband mellan högt BMI och sämre upplevd livskvalitet (10). För kvinnorna i 

studien av Ross et al. (41) gav det mer positiv påverkan på deras livskvalitet när de minskade 

i vikt jämfört med när de blev mer vältränade, vilket där visar att det inte är den fysiska 

aktiviteten i sig utan vad den i bästa fall för med sig i form av viktminskning, som är mer 

betydelsefull. 

Det finns en stor variation av naturläkemedel som säljs receptfritt och som även 

rekommenderas av bland andra örtterapeuter. Kvinnor är också mycket benägna att använda 

dessa preparat då de allmänt betraktas som naturliga och ofarliga (14), även om effekten och 

säkerheten vid användandet inte är helt fastställd (43). Inom denna kategori, med 

naturläkemedel/kosttillskott, framkom det största antalet svar på mina litteratursökningar till 

denna litteraturstudie. Tre artiklar av låg kvalitet har uteslutits då de inse anses kunna ligga till 

grund för resultatet. De studier som analyserats för Black cohosh, övriga örter och 
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fytoöstrogener visar alla samma tendens , nämligen att Kupperman index eller motsvarande 

mätmetod, framför allt vad det gäller vasomotorbesvär minskat en del och mentalt status och 

livskvalitet förbättrats efter ca 12 veckor, men att det resultatet gäller i lika hög grad för de 

grupper som fått placebopreparat (23,25, 26, 27,28,29, 30, 32,34). Bland de naturläkemedel 

som använts syns stora svårigheter att värdera effekten av dessa, eftersom det är olika 

blandningar och det är ytterst svårt att avgöra vilka som påverkar vad och hur. I SBU:s 

rapport påtalas att hormonbehandling minskar besvär av värmevallningar och nattliga 

svettningar med ca 90 procent och att med placebopreparat minskar besvären med ca 50 

procent (4). 

Ingen skillnad i biverkningar rapporterades mellan grupperna som fått Black cohosh och 

placebo och preparatet ansågs säkert för användning i åtminstone 12 veckor (27). I några fall 

den senaste tiden har man fastslagit att användning av Black cohosh i mer än 6 månader givit 

upphov till akut leverskada som varit behandlingsbar med kortison, men som bör föranleda 

viss försiktighet (43). 

I de studier där kvinnorna fått naturläkemedel i olika former har en del biverkningar 

rapporterats, de flesta i form av gastrointestinala besvär såsom illamående, buksmärtor, lös 

avföring och uppsvälldhet (25, 28, 29, 32). Även huvudvärk och insomningsproblem har 

förekommit (25, 28). 

Vad som tydligt framkom i flera studier var att kvinnorna med Kupperman index mer än 20 

vid starten, upplevde en statistiskt signifikant minskning med nästan 50 procent av sina 

besvär, vilket innebar klinisk effekt (27, 29). Samma iakttagelse, att de som rapporterade mest 

besvär vid starten visade större positiv förbättring, har gjorts av Welton et al. när de under-

sökte hur den hälsorelaterade livskvaliteten påverkades av HRT-behandling under ett år (8). 

Varken akupunktur, fysisk aktivitet, yoga, naturläkemedel eller fytoöstrogener påverkar 

slemhinnorna i underlivet på något påtagligt vis. 

Metoddiskussion 

Valet av design svarar mot studiens syfte och frågeställningar. Den första sökningen till denna 

litteraturstudie gjordes i databasen Medline via Pubmed, med MeSH-termen climacteric i 

kombination med complementary therapies, exercise therapy , nutrition therapy och quality of 

life. För att få fram fler relevanta artiklar gjordes även en sökning i Cinahl med MeSH-termen 

climacteric. De artiklar som vid genomläsning av abstrakt inte svarade mot syfte och 
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frågeställningar eller inte gick att få fram i fulltext, på engelska valdes bort och totalt valdes 

20 artiklar för granskning. Två artiklar söktes manuellt utifrån en av artiklarnas referenser. 

Alla artiklar är av kvantitativ design, då de få artiklar av kvalitativ design som framkom i 

sökningarna inte motsvarade syfte och frågeställningar, dvs. att kartlägga alternativa 

behandlingsmetoder för behandling av tidiga klimakteriebesvär.  De beskrev kvinnornas 

förväntningar inför och upplevelser av klimakteriet, reflektioner angående sexualitet,samt 

sjuksköterskors förhållningssätt gentemot kvinnorna i klimakteriet. 

Antalet artiklar är relativt begränsat och det är svårt att avgöra om det beror på att för få och 

fel sökord använts eller om det inte fanns så många vetenskapliga studier att tillgå. Begreppet 

nutrition therapy gav inte någon för ändamålet användbar artikel, då de mest handlade om 

kostens inverkan på viktminskning, metabolt syndrom och hjärt- och kärlsjukdomar hos 

kvinnor i klimakteriet och inte om effekten på klimakteriebesvär. Olika former av kosttillskott 

kom istället fram i sökningen complementary therapies. Förväntningarna var stora att finna 

flera olika alternativa behandlingsmetoder för behandling av tidiga klimakteriebesvär, såsom 

akupunktur, yoga, fysisk aktivitet, naturläkemedel, fytoöstrogener, kosttillskott, massage i 

olika former, akupressur, kognitiv beteendeterapi och ayur veda.  

I denna litteraturstudie var den ursprungliga ambitionen att en tydlig redovisning av vilka 

forskningsetiska överväganden som gjorts i alla ingående artiklar skulle redovisats av 

respektive forskare, för att ingå i denna studie. I flera av de ingående artiklarna saknas dock 

en sådan redovisning av arbetssättet, vilket komplicerat mina bedömningar och mina 

kvalitetskrav. Beslut togs att trots detta inkludera alla artiklar då de är peer review granskade 

innan de publicerats i de vetenskapliga tidskrifter som använts, och de etiska aspekterna borde 

påpekats innan publiceringen.   

Kvalitetsgranskningen och värderingen av artiklarna har genomförts utifrån checklistor i 

Forsberg och Wengström (18). Författaren har upplevt vissa svårigheter att bedöma kvaliteten 

av artiklarna, och kvalitetsgraderingen är subjektiv, vilket kan innebära risk för partiskhet. 

Fyra av artiklarna (33, 35, 37, 38) som visade sig ha väldigt låg kvalitet inkluderades i de 

sammanfattande tabellerna. Däremot är de inte redovisade i resultatet och i 

resultatdiskussionen. Författaren upplever en viss snedfördelning av de artiklar som 

inkluderats i studien eftersom de allra flesta handlar om naturläkemedel i olika former, vilket 

gör det svårare att dra några slutsatser i studien. I studien ingick artiklar med kvinnor i olika 

stadier av klimakteriet, både före och efter menopaus, vilket bidrar till sämre möjligheter att 
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göra generaliseringar. Att forskarna i de olika studierna även använt sig av olika mätmetoder 

för att mäta svårighetsgraden av kvinnornas klimakteriebesvär och mäta deras livskvalitet är 

ytterligare en parameter som försvårar möjligheterna att dra slutsatser. I denna litteraturstudie 

är visas snarare tendenser än klara slutsatser. 

Allmän diskussion 

Livet i klimakteriet, kring menopaus, är en naturlig del i åldrandet men inte desto mindre 

komplex och viktig. Förutom att kvinnorna kan uppleva en mängd olika besvär ifrån kroppen, 

så kan de även uppleva förändringar i familjeförhållanden och arbetsliv. Det är viktigt att det 

finns flera alternativ av effektiv och säker behandling att tillgå för att minska klimakterie-

besvären och göra denna period så bra som möjligt för alla inblandade. Kvinnans egna 

upplevelser av problemen och hur de påverkar hennes dagliga liv och totala livskvalitet är 

väsentliga att ta hänsyn till. I mötet med kvinnor i klimakteriet är det viktigt för sjuksköter-

skan att bilda sig en uppfattning om vilken typ av klimakteriebesvär kvinnan har och hur svårt 

de upplevs, samt hur de påverkar hennes dagliga liv och livskvalitet, gärna med hjälp av 

någon vedertagen mätmetod eller skattningsskala, innan behandling diskuteras, påbörjas och 

utvärderas. Oavsett var i vården sjuksköterskor arbetar, men ofta inom primärvården, möter vi 

dessa kvinnor som behöver få ett professionellt bemötande av sjuksköterskor som är väl 

insatta i problematiken och kan ge generell information och individuella råd om klimakteriet 

och diskutera olika behandlingsalternativ för att minska besvären och förbättra den 

hälsorelaterade livskvaliten. Efterfrågan på alternativa behandlingsmetoder har ökat de 

senaste åren, men trots detta saknas mycket forskning för att säkerställa effekterna av de olika 

metoderna. Resultatet i denna litteraturstudie är på intet sätt heltäckande. Den visar att 

akupunktur och yoga både förbättrar vasomotorbesvär och livskvalitet och att ökad fysisk 

aktivitet bidrar till ökat välbefinnande. Den ger också en antydan om att flera av de olika 

naturpreparaten på marknaden saknar påvisbar effekt och är att jämställa med placebo. 

Slutsats av denna litteraturgenomgång av alternativa behandlingsmetoder är således att vissa 

behandlingsmetoder innebär en förbättring vad det gäller tidiga klimakteriebesvär och 

livskvalitet, men att flera behandlingsmetoder inte är mer effektfulla än placebo. Ytterligare 

forskning, med fler stora randomiserade kontrollerade studier är nödvändig både för att se 

effekten av och för att utvärdera de för närvarande tillängliga alternativa behandlings-

metoderna. Att dessutom studera kvinnornas upplevelser av olika alternativa 

behandlingsmetoder för tidiga klimakteriebesvär är ytterligare ett intressant område för vidare 

forskning. 
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