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Att vara kvinna är ingen sjukdom.
Menstruation, graviditet, förlossning och
klimakteriet är naturliga delar av kvinnors liv.
Det behöver inte vara förenat med obehag,
smärta och lidande.
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Snabbguide till lättare PMS
PMS påverkar 70–90 procent av alla kvinnor i fertil ålder.
Hos cirka 20 procent är symtomen relativt milda, men hela
50 procent har omfattande besvär, men det finns saker att göra.
Denna broschyr går igenom forskningsläget på djupet.
Vi inleder med en sammanfattande snabbguide.

1. Kost

4. Rekommenderade
kosttillskott

• Ät en vegetarisk eller huvudsakligen
vegetarisk diet
• Minska på kött och mjölk så mycket
det går
• Ät en fiberrik mat
• Ät ekologisk mat
• Eliminera socker
• Undvik kaffe och choklad
• Minska mängden fett, särskilt matoljor
som är rika på omega 6. Använd istället
smör, kokosolja och olivolja
• Minska på salt
• Minska exponeringen av miljömässiga
gifter, särskilt östrogenliknande ämnen

• Ett högpotent multivitamin/mineral
av bra kvalitet
• Magnesium, 250 mg, två gånger per
dag i lättupplöslig form (magnesiummalat, magnesiumlaktat eller
magnesiumcitrat)
• Zink, 15-20 mg per dag i lättupptaglig
form (zinkmalat, zink-citrat eller
zinkpikolinat)
• Vitamin B6, 50 mg, två gånger per dag
• Naturligt vitamin E, 400 IE, med blandade tokoferoler och tokotrienoler
• Probiotika. Ett bra probiotiskt preparat
med minst 10 olika stammar och
minst 5 miljarder bakterier per kapsel.
Både lactobaciller och bifidobakterier
bör ingå.
• Angelika sinensis (kinesisk kvanne),
1-2 g, tre gånger per dag
• Lakritsrot, 1-2 g rot, tre gånger per dag
eller extrakt (mindre mängd)

2. Stresshantering
• Börja med någon form av stressreduktion, till exempel yoga, andningsövningar, mindfulness, KBT

3. Motion
• Motionera regelbundet
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Menstruation: en smärtfri och naturlig del
av livet – eller en kvinnas gissel?

Alla sjukdomar beror på fysiska, känslomässiga eller mentala obalanser, och de
flesta kroniska sjukdomar i väst orsakas av
vår moderna livsstil. De huvudsakliga sjukdomsfaktorerna är en obalanserad livsstil
med rubbad dygnsrytm, sömnbrist, för
mycket och långvarig stress, näringsbrister på grund av näringsfattig kost, överskott av miljögifter och bristande motion.
Det kan verka förenklat att dessa få, enkla,
grundläggande faktorer kan vara orsaken
till allehanda sjukdomar som drabbar en
majoritet av befolkningen. Studier under
de senaste 100 åren visar tydligt att så är
fallet och att andra faktorer, som till
exempel genetiska anlag, har en underordnad roll när det gäller kroniska sjukomar.
Även om det finns genetiska faktorer
krävs det som regel att de triggas av
utifrån kommande faktorer, det vill säga
av livsstilen.

och det är mest frekvent hos kvinnor i
30- till 40-årsåldern. Hos cirka 20 procent
är symtomen ganska milda och hos 50
procent är de betydande, men hos cirka
5 procent av menstruerande kvinnor är
symtomen så kraftiga att de har en negativ
inverkan på deras privatliv och arbete.
Kraftig PMS med depression, irritabilitet,
humörsvängningar kallas för PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom).
Med den luteala fasen av menscykeln avses
den senare halvan av menscykeln, från
ägglossning till mens, det vill säga oftast
7–14 dagar före mensens början. PMS är
ett återkommande tillstånd hos kvinnor
och karakteriseras av besvärliga symtom
under den luteala fasen av menscykeln.1
Det är vanligt att problemen börjar de
sista dagarna före mens. Andra kan ha mer
eller mindre problem under delar eller
hela perioden, men problemen förvärras
de sista dagarna före mens.

Erfarenheten visar också att när sjuka
personer gör livsstilsförändringar så kan
alla kroniska sjukdomar kraftigt förbättras
eller botas. Trots det förlitar sig de flesta
fortfarande på läkemedel, vilka som regel
endast hanterar symtomen men inte gör
något åt orsakerna. Det är då bara en
tidsfråga tills symtomen kommer tillbaka,
ännu kraftigare.

PMS är dokumenterat redan på antikens
tid men antalet kvinnor som drabbas av
PMS har ökat dramatiskt. Tyvärr drabbas
många kvinnor av allvarligare PMS-besvär
och det anses ofta som tabu att tala om
det. Sjukvården har inte mycket hjälp att
ge annat än P-piller och antidepressiva
läkemedel.

Allmänt om PMS

PMS (premenstruella syndrom) är omgärdat av mycket mystik och tabu. Helst
ska man inte tala om det utan finna sig i
att vara kvinna. PMS uppskattas påverka
70–90 procent av alla kvinnor i fertil ålder
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Men det finns hopp. Många kvinnor har
blivit helt symtomfria och med rätt kunskap tar det bara några månader att bli av
med PMS för gott.
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Att vara kvinna är ingen sjukdom. Menstruation, graviditet, förlossning och klimakteriet
är naturliga delar av kvinnors liv. Det
behöver inte vara förenat med obehag,
smärta och lidande.

Symtom vid PMS

Man räknar med cirka 150 olika symtom
och de vanligaste är:

”PMS-besvär kommer ofta av
Oro
Minskad energi
näringsobalanser som i sin tur ger upphov
Spänningar
Irritabilitet
till hormonella obalanser.”
Känslomässig instabilitet
Depression
Huvudvärk
Förändrad sexlust
Ryggvärk
Gaser i tarmarna.
Ödem i fingrar och vrister
Viktuppgång (vätskeretention)
Nervositet, ångest
Humörsvängningar (ofta snabba)
och personlighetsförändringar
(milda till svåra)
• Börjar lätt gråta
• Trötthet, slöhet och mindre energi
• Sömnproblem
• Blir svullen i kroppen, särskilt
uppsvälld buk
• Diarré eller förstoppning
• Förändrad aptit, ofta hungrigare
• Sugen på sötsaker
• Spända, förstorade, ömma eller
smärtande bröst
Trots att PMS har varit en väldefinierad
• Kramper i livmodern
klinisk sjukdom i mer än 80 år, hävdar vissa
läkare att PMS inte existerar.2 Som ett re• Acne
sultat får många kvinnor som lider av PMS
Ibland får kvinnor med PMS felaktigt
inte en ordentlig behandling. Istället får de
diagnosen IBS på grund av gaser i tarmveta att det är psykiskt. Detta synsätt har
arma, uppsvälld buk och smärta i buken
blivit allt vanligare eftersom stora läkemedelsbolag har upptäckt den enorma
(livmodern).
försäljningspotentialen med att behandla
kvinnor som har PMS med antidepressiva läkemedel (SSRI) som Fontex (Prozac)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orsaker till PMS
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och Sertralin (Zoloft) och lugnande medel
som Stesolid (bensodiazepiner), trots att
riskerna för bieffekter kraftigt överstiger
fördelarna.3 Dessa kvinnor har fått klara
sig själva bäst de kan eller vända sig till
den holistiska/alternativa medicinen, ofta
med gott resultat.

skapar biokemiska obalanser i kroppen.
Oftast är det näringsobalanser som i sin
tur ger upphov till hormonella obalanser.
Ett bättre alternativ än läkemedel vid PMS
är att identifiera orsakerna och sätta in
lämplig behandling med kostterapi, kosttillskott, stresshantering och motion. Rätt
utfört ger det goda resultat.

PMS, liksom andra sjukdomar, har en eller
flera orsaker. Det är inte brist på läkemedel som är felet utan olika faktorer som
9

PMS och hormonobalanser

Hur hormonobalanser orsakar
olika PMS-symtom

Orsaken till PMS är inte fastställd, men
den dominerande teorin inom skolmedicinen är att den cykliska förändringen av
äggstockarnas könshormoner (östrogen
och progesteron) orsakar förändringar i
många olika system i kroppen, bland annat
hjärnans neurotransmittorer, som i sin
tur påverkar både känslor och kroppsliga
manifestationer.4 De neurotransmittorer
som mest påverkas av förändringen av
östrogen och progesteron är ”måbra”hormonerna serotonin och GABA, men
även stresshormonerna adrenalin och
noradrenalin och det opioida systemet
som kontrollerar smärta, belöning och
vanebildande uppföranden påverkas.

O RO
Oro, irritabilitet och känslomässig instabilitet är de vanligaste symtomen vid PMS.
Dessa associeras starkt med ett överskott
av östrogen och brist på progesteron
under den premenstruella fasen.
D EPR ES S I O N
Depression vid PMS associeras vanligtvis
med låga nivåer av vissa neurotransmittorer, särskilt serotonin och GABA, i centrala
nervsystemet. Detta orsakas troligtvis av
en ökad nedbrytning, och därav minskning, av neurotransmittorer.

Trots ett brett spektrum av symtom finns
det hormonella skillnader mellan kvinnor
som har PMS och kvinnor som inte har
PMS. Under sista halvan av menscykeln
(den luteala fasen) producerar gulkroppen framför allt progesteron men även
östrogen. När detta inte fungerar optimalt
uppstår den hormonella obalansen mellan
östrogen och progesteron. Framför allt är
nivåerna av östrogen förhöjda samtidigt
som nivåerna av progesteron är reducerade 5–10 dagar före mens. Ett annat sätt
att säga detta är att kvoten östrogen/progesteron är förhöjd (ofta kraftigt eftersom
östrogen är hög samtidigt som progesteron
är låg). Man kan mäta dessa hormoner och
deras kvot med ett enkelt salivprov, till
exempel på holistic.se/produkter/halsotester.

S T R ES S O C H EN ERG I B R I S T
Andra vanliga symtom är ökad aptit, begär
efter sötsaker, huvudvärk, trötthet, svimningar och hjärtklappning. Dessa associeras med underfunktion hos binjurarna
på grund av långvarig fysisk eller psykisk
stress. Dålig kost med ett överskott av
snabba kolhydrater och brist på proteiner och bra fett under lång tid bidrar till
denna inre stressituation. Glukostoleranstest under de närmaste 5–10 dagarna före
mens visar en tillplattning av början på
kurvan, vilket tyder på ett överskott av
utsöndring av insulin på grund av sockerkonsumtion. Under resten av menscykeln
är glukostoleranskurvan normal.
Detta tror man beror på att den hormonella obalansen i slutet av menscykeln
leder till att cellerna binder mer insulin än
vanligt, varför mindre blodsocker (glukos)
kommer in i cellerna och kan omvandlas
till energi. Detta i sin tur leder till stress i
kroppen (energibrist), vilket påminner om
symtomen vid hypoglykemi (lågt blodsocker). Detta ger upphov bland annat till
trötthet, yrsel och svimningskänsla, koncentrationssvårigheter och hjärtklapp-

Förutom denna hormonella obalans är
hypotyreos (underfunktion på sköldkörteln)
samt förhöjda prolaktinnivåer vanliga.
Nivåerna av FSH (follikelstimulerande
hormon) är förhöjda 6–9 dagar före mens
och nivåerna av aldosteron (ett hormon
som styr vätskeregleringen via njurarna) är
något förhöjda 2–8 dagar före mens.1, 5, 6
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ning. För att rädda situationen signalerar
kroppen att den behöver mer energi vilket
ger ett begär efter sötsaker som bara löser
problemet under en kort period, ofta
mindre än en timme. Sedan sätter begären igång igen. Lösningen är att undvika
socker och snabba kolhydrater och istället
äta långsamma kolhydrater, proteiner och
bra fett (gärna ekologisk kokosolja och
ekologiskt smör) vid varje måltid.

ökar östrogenet som troligen är den
viktigaste orsaken till PMS.
• Överskott av mineralet koppar i förhållande till mineralet zink ökar östrogen
och minskar progesteron.

Miljöfaktorer

Det finns en grupp kemikalier som kal�las för xenoöstrogener. Det är främmande
ämnen (oftast syntetiska kemikalier) som,
när de kommer in i kroppen, har förmågan
att fästa på östrogenreceptorer, eftersom
de har vissa kemiska likheter med östrogen, och kan därmed utöva en östrogeneffekt. DDT, PCB, BPA (Bisfenol A) och många
jordbrukskemikalier (bekämpningsmedel)
hör till denna grupp. De är mycket svåra att
bryta ned och de lagras i fettvävnad. De är
en viktig orsak till det växande problemet
med östrogenrelaterade sjukdomar som
PMS och bröstcancer7 men också av infertilitet hos både kvinnor och män. Dessa xenoöstrogener orsakar ett kraftigt växande
problem med dålig utveckling av manliga
könsorgan och minskat antal spermier och
dålig rörelseförmåga.8

V I K T U PP G Å N G , U PP S VÄ LLD B U K
Andra symtom är viktuppgång (mer än
1,5 kg) uppsvälld buk, ömma och spända
bröst, uppsvällda händer, fötter och
ansikte, vilket orsakas av en ökad vätskevolym i kroppen.
Detta beror på en ökning av hormonet
aldosteron (troligen på grund av östrogenöverskott) som ger en ökad återabsorbering av vatten i njurarna och därmed en
minskad mängd urin. Detta ger upphov till
en ökad vätskeretention och ansamling av
vätska på olika ställen i kroppen.

Vad orsakar dessa hormonförändringar

Nivåerna av östrogen och progesteron
påverkas negativt av många faktorer bland
annat:

Att äta ekologiskt så långt det är möjligt är
viktigt, särskilt för kvinnor med PMS.

•X
 enoöstrogener, som är ämnen som

En stor andel av kvinnor med PMS har visat
sig ha låg sköldkörtelfunktion (hypotyreos).
I en studie visade sig 51 av 54 kvinnor med
PMS ha låg sköldkörtelfunktion jämfört
med 0 av 12 kvinnor i kontrollgruppen.9 I en
annan studie hade 7 av 10 kvinnorna med
PMS låg sköldkörtelfunktion jämfört med
0 av 9 kvinnor i kontrollgruppen.10 Många
kvinnor med PMS och bekräftad hypotyreos upplever att alla symtom försvinner
när de får sköldkörtelhormon.18

Låg sköldkörtelfunktion och PMS

rent kemiskt är östrogenliknande och
ger ett östrogentillskott både till män
och till kvinnor.
– De flesta bekämpningsmedel som
används inom odling är av denna typ.
– BPA (Bisfenol-A) och andra bisfenoler
som används för att mjukgöra plast,
till exempel vattenflaskor av plast.
– Många andra kemikalier inom
industrin.

Stress livsstil och depression

• P-piller med syntetiskt östrogen och
ibland även syntetiskt progesteron

De flesta vanliga sjukdomar beror till stor
11

Diagnosticering av PMS

•
•
•
•

Oftast ställs diagnosen PMS genom att
symtomen överensstämmer med de som
hänförs till PMS och deras förekomst
under andra halvan av menscykeln (luteala
fasen). En god hjälp att ställa diagnos är en
symtomdagbok under ett par månaders
tid, där kvinnan skriver upp sina symtom
och när de inträffar i menscykeln. Det
visar på de cykliska och regelbundna
symtomen.

”Regelbunden motion kan minska
symtom genom att höja endorfinnivåerna,
förbättra glukostoleransen, minska stresshormonerna och påverka östrogennivåerna.”

del på den moderna livsstilen, och stress
spelar definitivt en stor roll vid PMS.
Stress påverkar en mängd funktioner i
kroppen. En effektiv behandling av PMS
bör innefatta stresshantering. Olika alternativa metoder har visat sig vara minst
lika effektiva som antidepressiva läkemedel, bland annat har KBT11 och yoga och
andningsövningar 12 visat sig vara effektivt
vid PMS.

fick signifikant lägre poäng för försämrad
koncentration, dåligt humör, beteendeförändringar och smärta. 22
I en annan studie studerades 143 kvinnor
under menscykeln. De delades in i fyra
grupper (tävlingsidrottare, de som tränade
ofta, de som tränade ibland och de som
inte tränade alls). De som tränade oftast
hade de högsta positiva emotionella
poängen och de som inte tränade alls
hade de lägsta poängen. De som tränade
oftast hade också minst depression och
oro. Skillnaden var störst under den premenstruella och den menstruella fasen.23

Träning och PMS

Flera studier har visat att kvinnor som
motionerar regelbundet inte alls lider av
PMS lika mycket som kvinnor som inte
motionerar regelbundet.13, 14, 15 I en studie
jämfördes 97 kvinnor som motionerade
regelbundet med 159 kvinnor som inte
motionerade. Känslomässiga och fysiska
symtom följdes upp under hela menscykeln. De som motionerade regelbundet

Regelbunden motion kan minska symtomen vid PMS genom att höja nivåerna av
endorfiner, förbättra glukostoleransen,
minska mängden stresshormoner (katekolaminer) och påverka östrogennivåerna.16
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Trötthet, slöhet
Förändrad aptit, begär på olika saker
Sömnrubbningar
Andra fysiska symtom (ömma bröst,
gaser, huvudvärk)

Terapeutiska betraktelser

Det är inte en faktor som orsakar PMS
utan flera olika faktorer, vilka som regel
samverkar. Vissa faktorer är viktigare för
vissa, medan andra faktorer är viktigare
för andra.

För att ställa diagnosen PMS, behövs bara
ett av följande symtom:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedan listas de vanligaste
faktorerna som bidrar till
eller orsakar PMS:

Lättare psykiskt obehag
Uppsvullen buk och viktuppgång
Ömma bröst
Svullnad i händer och fötter
Smärta på olika ställen
Dålig koncentration
Sömnstörningar
Förändrad aptit (sötsugen)

•
•
•
•
•

Överskott av östrogen
Brist på progesteron
Förhöjda nivåer av prolaktin
Underfunktion på sköldkörteln
Stress, brist på kroppsegna
opioider (smärtstillande ämnen),
binjuretrötthet
• Depression
• Näringsmässiga obalanser, både
av makronäringsämnen (proteiner, fett och kolhydrater) och
mikronäringsämnen (vitaminer,
mineraler etc).

Men symtomen måste uppträda
(1) under andra halvan av menscykeln (den
luteala fasen);
(2) nå sin kulmen strax före menstruation;
(3) avta vid mensens början (första menstruationsblödningen i den nya cykeln).
För att ställa den allvarligare diagnosen
PMDS, behövs det minst 5 av följande 11
specifika symtom som uppträder under
andra halvan av menscykeln. Och de ska
vara så allvarliga att de på ett markant sätt
stör det dagliga livet och relationer:
• Tydlig depression, hopplöshet, självdestruktiva tankar
• Tydlig oro, spänning
• En känsla av överväldigande
• Tydlig ilska, irritabilitet
• Tydlig labilitet
• Minskat intresse för vanliga aktiviteter
• Svårt att koncentrera sig
13

Östrogenmetabolism
En av de vanligaste faktorerna man finner
hos kvinnor med PMS är en förhöjd kvot
av östrogen i förhållande till progesteron.1,

rer som alkalisk fosfatas, ASAT, ALAT
eller GT.

17, 18, 19, 20

Dessa leverenzymer visar på grav leverskada, till exempel fettlever, men inte på en
måttligt försämrad leverfunktion. På grund
av leverns viktiga roll i en mängd metaboliska processer kan även mindre försämring
hos leverfunktionen ha kraftiga effekter.

Vanligtvis beror denna obalans på en
kombination av förhöjd nivå av östrogen
och en samtidigt sänkt nivå av progesteron vilket ger en östrogen/progesteronkvot i obalans. De fysiologiska effekterna
av en sådan obalans är bland annat:

Kolestasis (gallstas) kan orsakas av många
faktorer varav några är:

• Försämrad leverfunktion (sämre
avgiftning)
• Minskad produktion av serotonin
• Minskad aktivitet av vitamin B6
• Ökad frisättning av aldosteron
• Ökad frisättning av prolaktin

•
•
•
•
•
•

Östrogenöverskott och
leverfunktionen

Lyckopiller vid PMS
En förhöjd kvot av östrogen/progesteron har en
negativ påverkan på neurotransmittorer och endorfiner. Detta är sannolikt den
främsta anledningen till
att antidepressiva läkemedel blivit så populära vid
PMS, eftersom de påverkar
serotoninnivån i hjärnan.
Cirka 80 procent av de 12
miljoner amerikaner som
står på Prozac (i Sverige
heter samma medel Fontex)
är fertila kvinnor mellan
25 och 50 år, alltså den
grupp som drabbas av PMS.
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Östrogenöverskott
P-piller
Graviditet
Gallstenar
Alkohol
Endotoxiner (gifter som läcker
till blodet från tarmen)
Genetiska faktorer, till exempel
Gilberts syndrom
Anabola steroider
Olika läkemedel
Näringsbrister

På 1940-talet observerade Dr Morton
Biskind ett samband mellan vitamin
B-brist och PMS. Han menade att PMS,
liksom kraftig menstruation och fibrocystisk bröstsjukdom, berodde på ett
östrogenöverskott som orsakades av
minskad nedbrytning. Och eliminering av
östrogen i levern berodde på vitamin Bbrist. Levern använder flera B-vitaminer
för att bryta ned östrogen och utsöndra
det tillsammans med galla.

•

Det är känt att östrogenöverskott orsakar
gallstas (kolestas, det vill säga ett minskat flöde av galla från levern till tarmen).
Gallstas kan orsakas av gallsten men i
detta fall är orsaken en försämrad leverfunktion. Det är ett tecken på att levern
inte hinner bryta ned alla exogena (utifrån kommande) och endogena (kroppsproducerade) gifter. Men det är inte en
leversjukdom i vanlig bemärkelse och det
syns inga förhöjda nivåer av levermarkö-

En förhöjd kvot av östrogen/progesteron
har en negativ påverkan på produktionen
av neurotransmittorer och på endorfinaktiviteten, med resultat som irritabilitet, oro,
depression, smärtkänslighet etc. Detta är
sannolikt den främsta anledningen till att
antidepressiva läkemedel och särskilt SSRI
(selektiv serotoninåterupptagshämmare)
blivit så populära vid PMS. Dessa läkemedel
påverkar serotoninnivån i hjärnan genom
att blockera återabsorptionen av serotonin

•
•
•

Vid PMS är det framför allt östrogenöverskott, P-piller, endotoxiner, läkemedel och
näringsbrister som är vanliga faktorer.

Östrogenets effekt på
neurotransmittorer
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Spända, ömmande bröst – östrogen
och utsöndring av prolaktin

i nervcellerna och på så sätt öka mängden
serotonin. Det är intressant att notera att
ungefär 80 procent av de 12 miljoner amerikaner som står på Prozac (i Sverige heter
samma medel Fontex) är fertila kvinnor
mellan 25 och 50 år, det vill säga den grupp
kvinnor som mest drabbas av PMS.

”Socker har flera skadliga
effekter vid PMS.”

Många kvinnor med PMS upplever bröstsmärtor och fibrocystisk bröstsjukdom,
det vill säga godartade bröstknutor (ej
tumörer). Dessa bröstknutor orsakas av
ändringar i bröstets bindvävnad som bildar förtätningar eller små smärtfulla knutor som uppstår i de delar av kvinnas bröst
som inte ingår aktivt i produktion av mjölk.
Spända, smärtande bröst och bröstknutor
är vanligast hos kvinnor med PMS.

Depression är vanligt vid PMS, och olika
PMS-symtom är som regel allvarligare hos
kvinnor med depression.21 Orsaken tycks
vara minskning av olika neurotransmittorer i hjärnan, där de viktigaste vid PMS är
minskning av serotonin och GABA.22, 23

Dessa symtom är kopplade till ökade
nivåer av prolaktin. Östrogen, både endogent (producerat i kroppen) och exogent
(utifrån kommande, framför allt P-piller),
är känt för att öka utsöndringen av prolaktin, via påverkan på hypofysen. Tillskott
med vitamin B6 och zink minskar nivåerna
av prolaktin.

Östrogen och endorfiner

Endorfiner är kroppens egna smärtstillande ämnen, men de påverkar också sinnesstämningen och ger bland annat upphov
till lyckorus, till exempel när man är kär.
Endorfiner minskar vid stress men ökar
vid träning. Alkohol förstärker endorfinernas effekt. Även choklad och mat med
mycket socker leder till ökad utsöndring
av endorfiner.

Östrogen ökar behovet av
vitamin B6

Det är väl känt att östrogen negativt
påverkar funktionen hos vitamin B6.
Nivåerna av vitamin B6 är som regel låga
hos deprimerade personer, särskilt hos
kvinnor som använder P-piller.26

Om kvoten östrogen/progesteron är
förhöjd under den luteala fasen (slutet av
mensperioden) minskar aktiviteten hos
kroppens smärtstillande ämnen, endorfiner.8 Låga endorfinnivåer under den
luteala fasen är vanligt hos kvinnor med
PMS.24 Detta kan delvis förklara det förändrade ätbeteendet vid PMS.

Tillskott med vitamin B6 har visat sig ha
positiva effekter på alla PMS-symtom
hos många kvinnor, särskilt på depression. Förbättringen orsakas av en samtidig
minskning av nivån av östrogen och en
ökning av nivån av progesteron under den
luteala fasen.

Träning och utsöndring
av endorfiner

Endorfinutsöndringen kan leda till ”träningsnarkomani”, vilket är en kombination
av kemiskt beroende av endorfin och ett
psykiskt beroende. En studie har visat
att effekten av endorfin efter 45 minuter
högintensiv löpning gav samma effekt som
intravenös injicering av 10 mg morfin, mätt
i smärthämning vid termisk provokation
(värme).25

Näringsbrister vid PMS
Kostens betydelse för PMS

Socker har flera skadliga effekter vid PMS.
Socker ökar insulinet vilket påverkar blodsockerkontrollen negativt. Socker, särskilt
i kombination med koffein, och särskilt
choklad, har en skadlig inverkan på PMS
och humörsvängningar.28 En hög sockerkonsumtion ökar nivån av östrogen, vilket
som vi sett ger mer PMS-symtom. Observera att socker förekommer under många
namn på etiketter. Sukros, glukos, fruktos,
laktos, maltos, majssirap, sorbitol, druvjuicekoncentrat, HFCS, isoglukos med mera
är alla namn på olika former av socker.
Socker ingår också i en mängd livsmedel
som anses nyttiga, till exempel charkuterivaror, bröd, ketchup och fruktyoghurt.

Kvinnor som lider av PMS äter som regel
en sämre kost än normalbefolkningen.
Jämfört med symtomfria kvinnor äter
kvinnor med PMS i USA:27
•
•
•
•
•
•
•

62 procent mer raffinerade kolhydrater
275 procent mer raffinerat socker
79 procent mer mjölkprodukter
78 procent mer salt
53 procent mindre järn
77 procent mindre magnesium
52 procent mindre zink

En diet med mycket mjölk kan också bidra
till PMS-symtom.
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Syntetiska sötningsmedel har en liknande
effekt. De heter bland annat, aspartam,
acesulfam K, nutrasweet, cyklamat, isomalt, maltitiol och laktitol.

De viktigaste kostråden
för kvinnor med PMS är:
• Ät en vegetarisk eller en
huvudsakligen vegetarisk diet
• Ät ekologisk mat
• Ät en fiberrik mat
• Eliminera socker
• Undvik kaffe och choklad
• Minska mängden fett, särskilt
matoljor som är rika på omega 6.
(Överskott av omega 6 skapar
inflammationer. Använd istället
smör, kokosolja och olivolja som
motverkar inflammationer.)
• Minska exponeringen av miljömässiga östrogener, till exempel
bekämpningsmedel, BPA i
plaster etc.
• Minska på salt

Konsumtion av kaffe är starkt kopplad till
mer PMS och allvarligare symtom. Detta
gäller särskilt för psykiska symtom som
oro, irritabilitet, sömnsvårigheter och
depression.29, 30
En ökning av inflammationsmarkören
CRP har visat sig samverka med en ökning av både fysiska och psykiska symtom
vid PMS. Socker, vitt mjöl, ost, mjölk och
delvis härdade oljor (margarin) är exempel
på livsmedel som ökar inflammationer.31
Livsmedel som minskar inflammation är
bland annat frukter, bär, bladgrönsaker,
gurkmeja, ingefära, lök och vitlök.
Kvinnor som är vegetarianer utsöndrar 2–3
gånger mer östrogen i avföringen och har
20 procent lägre nivåer av fritt östrogen
i blodet än kvinnor som äter blandkost.32
Dessa skillnader tros bero på intag av mer
fibrer och mindre fett hos vegetarianer.
Dessa skillnader i diet kan troligen också
förklara den lägre frekvensen av bröstcancer, hjärtsjukdomar och klimakteriebesvär
hos kvinnor som är vegetarianer.

Näringsämnen och PMS
Vitamin B6

neurotransmittorer och endorfiner under
den luteala fasen tycks vara sekundärt till
minskningen av vitamin B6. Det är välkänt
att östrogen negativt påverkar funktionen
av vitamin B6. Nivåerna av vitamin B6 är
som regel låga i deprimerade patienter,
särskilt hos kvinnor som får östrogen, till
exempel i form av P-piller.37, 38 Tillskott av
vitamin B6 har visat sig ha positiva effekter
på alla PMS-symtom, särskilt depression.
Denna förbättring åstadkoms genom en
kombination av en minskning av östrogennivåerna och en ökning av progesteronnivåerna under den luteala fasen.

Redan på 1970-talet använde man med
framgång vitamin B6 till kvinnor vid återkommande depressioner orsakade av
P-piller. Detta fick forskare att noga
utvärdera effekten av vitamin B6 vid PMS
under flera dubbelblinda studier.33,34
Majoriteten av dessa studier har visat
en positiv effekt. I en välgjord studie fick
84 procent av deltagarna minskade
symtom när de fick vitamin B6.35
I en annan välgjord studie med 50 mg per
dag av vitamin B6 minskade depression,
trötthet och irritabilitet vid PMS.36 Det
sätt på vilket östrogen negativt påverkar
18

Trots att PMS har många orsaker tycks
tillskott med enbart vitamin B6 gynna de
19

flesta patienter. Vitamin B6 har förmågan
att öka bildandet av flera neurotransmittorer i hjärnan, bland annat serotonin,
dopamin, noradrenalin, adrenalin, taurin
och histamin.

(no-observed adverse effect level) for
pyridoxine to be 100 mg.” 41

Magnesium

Magnesiumbrist är starkt inblandad som
orsak vid PMS. I en studie var halten
magnesium nästan 20 procent lägre hos
kvinnor med PMS än hos kontrollgruppen.
Magnesiumnivåerna i röda blodkroppar
har visat sig vara signifikant lägre hos kvinnor med PMS än hos kvinnor utan PMS.26
Eftersom magnesium ingår i över 300
funktioner i cellerna47 kan magnesiumbrist
vara orsaken till den mängd av symtom
som uppträder vid PMS. Vidare delar
magnesiumbrist och PMS många gemensamma drag, och tillskott med magnesium
har visat sig vara en effektiv behandling
vid PMS.

Vitamin B6 samverkar med magnesium i
många olika enzymsystem. Ett av de sätt
på vilket vitamin B6 förbättrar symtomen
vid PMS är genom att öka mängden magnesium inuti cellerna.39 Utan vitamin B6
kan magnesium inte ta sig in i cellen.
I en studie på 680 kvinnor med PMS
blev mer än 65 procent bättre eller helt
symtomfria när de fick tillskott av vitamin
B6 med 100 mg eller mer per dag. Inga
negativa effekter erhölls.40
En dos på 50–100 mg per dag räcker för
de flesta och anses säker även vid lång tids
användning. Vi en dosering över 50 mg per
dag bör dosen fördelas över dagen med
högst 50 mg per gång eftersom levern
inte tycks kunna hantera större doser på
en gång.

I en studie gavs 360 mg magnesium, tre
gånger per dag, från ägglossning till början
på mensblödningen hos kvinnor med
PMS. Besvär med premenstruella humörsvängningar och depressioner minskade
dramatisk.43

Det har varit mycket prat om att vitamin
B6 kan vara farligt i doser över 25 mg per
dag eftersom EFSA (europeiska livsmedelsverket) har angivit 25 mg B6 som Upper
Limit (UL). Allt talar för att vitamin B6 i
doser upp till 100 mg per dag är säkra att
använda. Det är först vid doser på 200 mg
eller mer per dag under lång tid som man
sett biverkningar hos vissa personer.

I en studie mätte man magnesium hos
kvinnor med konstaterad PMS samt hos
en kontrollgrupp, både i serum, röda
blodkroppar (RBC) och mononukleära
blodkroppar (MBC), det vill säga vita blodkroppar med en kärna (lymfocyter och
monocyter). Man mätte under hela menscykeln, follikulära fasen (första halvan av
menscykeln), ägglossning, tidig luteal fas
och sen luteal fas.44, 45 Man fann ingen
skillnad i magnesiumnivån i serum mellan
de båda grupperna och inte heller någon
skillnad under de olika faserna av menstruationscykeln inom respektive grupp.

”The complete absence of adverse effects in credible, well-designed studies at
100 and 150 mg and only marginal evidence of adverse effects at 200 mg indicate
that 100 mg can be confidently identified,
with a low level of uncertainty, as a safe
level of consumption. Consequently,
CRN (Council for Responsible Nutrition)
identifies the supplemental intake NOAEL

Däremot hade kvinnor med PMS signifikant lägre nivåer av magnesium i röda
och vita blodkroppar (RBC och MBC) än
kvinnor utan PMS. Och detta under hela
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menstruationscykeln. Magnesium finns
till 99 procent inuti cellerna och därför är analys i serum (blodvätskan) inte
tillförlitlig. Man måste mäta magnesium i
helblod för att se korrekt magnesiumnivå.
Att man inte fann någon skillnad under
menscykelns olika faser hos kvinnor med
PMS beror på att dessa kvinnor hade en
kronisk brist på magnesium under hela
menscykeln. Man anser att kvinnor med
PMS är känsliga för humörförändringar
under den luteala fasen och att kronisk
magnesiumbrist i cellerna är en faktor
som utlöser detta.

Det är viktigt att det magnesium som
intas är lättupptagligt. Det bör vara magnesium bundet till malat, laktat, succinat,
fumarat, citrat eller bis-glycinat. Magnesium bundet till oxid, hydroxid, karbonat,
sulfat och glukonat har mycket sämre
upptag och mer laxerande effekt.49, 50, 51
Den laxerande effekten av magnesium
beror på att det inte tas upp i tunntarmen utan vandrar ned i tjocktarmen
där dessa magnesiumföreningar binder
vatten. Dessa magnesiumföreningar är
bra mot förstoppning men overksamma
som magnesiumtillskott.

Förutom emotionell instabilitet karakteriseras magnesiumbrist vid PMS av en ökad
känslighet hos nerverna med generaliserad smärta och en lägre premenstruell
smärttröskel. En studie på kvinnor med
PMS visade en minskning av nervositet
hos 89 procent, minskning av ömma bröst
hos 96 procent och minskad viktuppgång
hos 95 procent av kvinnorna. 26

Zink

Zink ingår i över 300 biokemiska processer i kroppen, bland annat för reglering
av könshormoner och för produktion och
utsöndring av hormoner.

Kvinnor med PMS har låga
zinknivåer

En studie visade att kvinnor med PMS hade
lägre nivåer av zink under hela menscykeln
än kvinnor utan PMS. Dessutom hade de
lägre nivåer av zink under den andra halvan
av menscykeln än under den första halvan.
Höga kopparnivåer minskar tillgängligheten
av zink i kroppen. Hos kvinnor med PMS
var nivåerna av koppar högre, samtidigt
som kvoten zink/koppar var lägre under
den luteala fasen.52

Även om magnesium har visat sig ge bra
resultat för sig själv har man fått ännu
bättre resultat genom att kombinera det
med vitamin B6 och andra näringsämnen.
Flera studier har visat att när kvinnor
med PMS får tillskott med multivitaminer
och multimineraler med höga doser magnesium och vitamin B6 upplever de en
kraftfull minskning av PMS-symtom.46, 47, 48
Det optimala intaget av magnesium för
kvinnor i allmänhet bör vara 6 mg per kg
kroppsvikt. För en kvinna som väger 50 kg
motsvarar det 300 mg och för en kvinna
på 90 kg motsvarar det 540 mg magnesium. Vid behandling av PMS kan dessa
mängder behöva ökas till det dubbla, det
vill säga 12 mg/kg kroppsvikt. Det kan
vara svårt att komma upp i dessa nivåer
enbart via kosten och då är tillskott att
rekommendera.

Zink är en av kontrollfaktorerna för prolaktinutsöndring.53 När zinknivåerna är
låga ökar utsöndringen av prolaktin och
tvärtom, varför zinktillskott är väldigt bra
vid höga nivåer av prolaktin. En effektiv dos
vid höga prolaktinnivåer är 30–45 mg zink
per dag i lättupptaglig form, till exempel
zinkpikolinat, zinkmalat och zinkcitrat.

Kalcium

Högt kalciumintag på grund av hög mjölk21

konsumtion har visat sig öka risken för
PMS.30 Samtidigt finns det studier som
visar positiva resultat med kalcium vid
doser på 1 000–1 336 mg, särskilt vid
humörsvängningar.54

minskade med 27 procent efter tre månaders användning. De som tog vitamin E
hade också mer energi, mindre huvudvärk
och minskat sug efter sötsaker.
I en studie från 2016 visas att tillskott med
vitaminerna E och D är en effektiv behandling vid PMS.58

Vitamin E

Dubbelblinda studier på tillskott av vitamin E hos kvinnor med PMS har visat på
signifikanta förbättringar vid ömma bröst,
nervositet, huvudvärk, trötthet depression
och sömnproblem.23, 55, 56, 57

Naturligt vitamin E innehåller åtta olika
molekyler, fyra tokoferoler och fyra
tokotrienoler. De har delvis olika och
synergistiska effekter. Vid tillskott med
vitamin E är det viktigt att alla dessa åtta
verksamma ämnen ingår, samt att de är i
naturlig form och inte syntetisk. De flesta
kosttillskott använder bara en form av
vitamin E och är oftast i syntetisk form.

I en dubbelblind studie där kvinnor med
PMS fick vitamin E i dosen 400 IE, minskade fysiska symtom som viktuppgång
och ömma bröst med 33 procent. Oro
minskade med 38 procent och depression
22

Essentiella fettsyror

hövs för enzymet delta-6-desaturas, som
är det enzym som styr denna omvandling.

Det har visats att kvinnor med PMS har
avvikelser vad gäller essentiella fettsyror
(omega 6) och prostaglandiner. De har
högre än normala nivåer av linolsyra
samtidigt som de har lägre än normala
nivåer av gammalinolensyra (GLA).59 Detta
indikerar en försämrad omvandling av
linolsyra till GLA.

Som vi redan sett är brister på en eller
flera av dessa näringsämnen vanliga hos
kvinnor med PMS, varför man kan förvänta
sig minskade nivåer av GLA.
Tillskott med GLA i form av jättenattljusolja och boragoolja har använts flitigt vid
PMS men dubbelblinda studier med har
inte visat någon större fördel mot placebo.

GLA bildar anti-inflammatoriska prostaglandiner och brist på GLA kan leda till mer
inflammationer.

Eftersom dessa kvinnor redan har för
mycket linolsyra men för lite GLA är det
bättre att öka graden av konvertering
till GLA istället för att bara ge GLA. För
detta behövs tillskott av de nödvändiga

GLA fås genom omvandling från linolsyra
(omega 6), men denna omvandling kräver
tillräckliga mängder av vitamin B6, magnesium och zink, eftersom dessa ämnen be23

näringsämnena som krävs (vitamin B6,
magnesium, zink och andra näringsämnen) plus tillräckliga mängder av
essentiella fettsyror. I vissa fall kan även
tillskott av GLA behövas.

hormoner som till exempel östrogen, är
genom att koppla glukuronsyra till toxinet
eller hormonet och utsöndra det med
gallan till tarmen. Vissa bakterier tillverkar betaglukuronidas som är ett enzym
som bryter upp bindningen mellan toxiner och glukuronsyra. Ökad aktivitet av
betaglukuronidas har visat sig öka risken
för cancer, särskilt östrogenberoende
bröstcancer och även PMS. Aktiviteten
av betaglukuronidas kan minskas genom
tillskott med Lactobacillus acidophilus.60

Tillskott med multivitaminer
och mineraler

Ett tillskott av multivitaminer och multimineraler av bra kvalitet, som ger alla kända vitaminer och mineraler i en balanserad
form, är en grund vid behandling av PMS
av flera skäl. Dels för att näringsbrister är
mycket vanligt hos kvinnor med PMS, dels
för att höga doser av multivitamin/mineraltillskott ger tydliga förbättringar vid PMS.

Genom kostomläggning till en mer grönsaks- och fiberrik kost och en minskning
av socker, kött, mjölk och fett gynnas
goda bakterier, vilket minskar aktiviteten
hos skadliga bakterier.

Kvinnor med PMS äter betydligt mindre av vissa näringsämnen än kvinnor
utan PMS. De ligger nära myndigheternas rekommenderade nivå (DRI, Dagligt
Rekommenderat Intag), men dessa nivåer
är alldeles för låga. De kan fungera för
att undvika kända bristsjukdomar som
skörbjugg, beriberi och pellagra men de
räcker inte till för att ha en optimalt hälsa
eller för att undvika PMS.

Tillskott med probiotika (goda tarmbakterier) hjälper till att skapa en normal
tarmflora. Vid PMS bör man inta ett tillskott med minst 5 miljarder levande bakterier per dag. De viktigaste stammarna
är lactobacillus- och bifidobakterier.

Progesteron

Användning av progesteron är vanligt
vid PMS. Bioidentiskt progesteron, även
kallat naturligt progesteron, framställs
genom att man extraherar ämnet diosgenin från mexikansk jamsrot. Disogenin
omvandlas sedan kemiskt till naturligt
progesteron.

Jämfört med kvinnor utan PMS fick
kvinnor med PMS endast 2,2 procent av
tiamin (B1), 2,2 procent riboflavin (B2), 16,7
procent niacin (B3), 8,7 procent pantotensyra (B5) och 2,7 procent pyridoxin (B6).26
Det finns därför anledning att ifrågasätta
myndigheternas rekommendationer.

Det som gör naturligt progesteron ”naturligt” är inte att det framställs från växtriket, utan för att är 100 procent identiskt
med kvinnans eget progesteronhormon.
Det progesteron som används som läkemedel och i P-piller kallas syntetsikt
därför att det inte är bioidentiskt (identiskt med kvinnans eget progesteron).

Flera dubbelblinda studier har visat att
kvinnor med PMS som får tillskott med
multivitamin/mineral med höga doser
magnesium och vitamin B6 upplever
minst 70 procent minskning av både preoch postmenstruella besvär.45, 46

Probiotika

Ett sätt på vilket levern avgiftar cancerframkallande ämnen, liksom kroppsegna

Syntetiskt progesteron, liksom östrogen,
har effekter men ger en hel del biverk24

ningar, till skillnad från naturligt, bioidentiskt progesteron och östrogen.
Syntetsikt progesteron ges ibland som
hormonterapi till kvinnor med PMS.
Numera har man vid PMS, som regel,
ersatt hormonterapi med antidepressiva
SSRI-medel för dess effekter på serotonin. Men dessa läkemedel gör ingenting åt
orsaken, och de har allvarliga biverkningar.
Många kvinnor har provat progesteronkräm med naturligt progesteron med bra
resultat. Observera att naturlig progesteronkräm är ett läkemedel och att växten
wild jam kräm inte innehåller progesteron
utan diosgenin, ett ämne som kroppen
inte kan omvandla till progesteron. Trots
detta upplever många kvinnor visst resultat med wild yam-kräm, även om effekten
inte blir lika bra som med progesteronkräm.
Trots att användning av naturligt progesteron har viss effekt är det bättre att
hjälpa kroppen att själv förbättra kvoten
av östrogen och progesteron genom
att påverka de underliggande orsaksfaktorerna.
Dessa faktorer är främst ökat intag av
xenoöstrogener (kemikalier via mat och
vatten, till exempel bekämpningsmedel
och BPA i plastflaskor), minskad nedbrytning av östrogen i levern, minskad
produktion av progesteron i äggstockarna (gulkroppen), ofta till följd av brist
på vitamin B, zink och magnesium.
Det är bättre att åtgärda den underliggande bristen på vitaminer och mineraler
samt den minskade nedbrytningen av
hormoner i levern än att använda progesteronkräm. Skulle övrig behandling
inte räcka till kan naturlig progesteronkräm vara ett alternativ.
25

Örter och PMS
Angelica sinensis

mängder under lång tid kan du få motsatt
effekt. Då kan njurarna återabsorbera
mer vatten än normalt, vilket kan leda
till förhöjt blodtryck. Därför har många
livsmedel en varningstext för överdriven
konsumtion av lakrits.

Angelica sinensis (kinesisk kvanne eller
dong quai) är ett medel som använts för
klimakteriebesvär, smärtsamma menstruationer (dysmenorré), brist på menstruation (amenorré) och för en bra graviditet
och förlossning. Angelika är särskilt bra
om en kvinna förutom PMS även har
smärtsam menstruation. Mayo Clinic rekommenderar 2–3 gram Angelica sinensis
per dag vid PMS.61

På Holistic Balans tinktur och Holistic
Stress tinktur skriver vi: ”Innehåller lakrits
– personer som lider av högt blodtryck
bör undvika överdriven konsumtion. Intas
ej vid högt blodtryck, riklig menstruation
eller vid intag av kaliumsänkande- eller
digitalispreparat.”

Lakritsrot

Lakritsrot (Glycyrrhiza glabra) har använts
i flera tusen år. Lakritsrot (Glycyrrhiza
glabra) tas med fördel som örtdroppar
eller örttinktur. Lakritsrot är bra vid PMS,
bland annat för att den minskar mängden östrogen, samtidigt som den ökar
mängden progesteron.62, 63 Lakritsrot ökar
mängden progesteron genom att blockera
det enzym som bryter ner progesteron.

Maskrosrot

Maskros (Taraxacum officinalis) är en
välkänd ört som stimulerar levern till ökad
avgiftning och nedbrytning av hormoner.
Den kan användas för att öka nedbrytningen av östrogen och därmed minska
nivåerna av östrogen.

Amerikansk frossört

Lakritsrot motverkar även viktuppgång vid
PMS.64, 65 I korthet går det till så här. Hormonet aldosteron gör att natrium och vatten
återabsorberas i njurarna. Vid för höga
nivåer av aldosteron, som vid PMS, går en
del kvinnor upp i vikt (av vatten, inte fett).
Lakritsrot kommer att minska aldosteronets effekt genom att en av dess huvudkomponenter (glycyrhetinsyra) binder till
aldosteronreceptorerna, men dess aktivitet
är bara 25 procent av kroppens eget
aldosteron. Därmed blockeras en del av
aldosteronet från att fästa på aldosteronreceptorerna och hindras därmed att utöva
sin effekt. Resultatet blir en svagare effekt
och mindre vatten återabsorberas i njurarna vilket resulterar i mindre viktuppgång.

Amerikansk frossört (Scutellaria lateriflora)
påverkar nervsystemet på ett positivt
sätt och har traditionellt använts för att
minska nervositet, oro, muskelkramper
och förbättra sömnen.

Övriga örter

Cimicifuga racemosa (silverax) användes av
amerikanska indianer för lindring av mensvärk och klimakteriebesvär. I en studie
har den visat på minskat depression, oro,
spänning och humörsvängningar.
Vitex agnus castus (kyskhetsträd) har visat
sig vara bra mot allehanda symtom vid PMS.
Dessa två örter är klassade som läkemedel
i Sverige.

OBS! Om du har normala nivåer aldosteron och dessutom äter lakritsrot i stora
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Antidepressiva läkemedel
och biverkningar

När annan behandling inte hjälper rekommenderas kvinnor med PMS ofta
antidepressiva läkemedel. Dessa hanterar
en del av symtomen, särskilt depression
och andra psykiska symtom, men de gör
absolut ingenting åt den underliggande
orsaken. Man bör också komma ihåg att 95
procent av allt serotonin i kroppen bildas i
tarmen för att via blodet påverka nervsystemet och hjärnan. Och som vi sett är en
obalanserad tarmfunktion ett av symtomen vid PMS.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samtidigt finns det en hel del allvarliga
biverkningar med antidepressiva SSRIläkemedel. Den allvarligaste är självmord,
vilket påtalats av bland annat läkaren
Peter Götzsche68, även om den inte står
med i FASS. Nedanstående biverkningar
gäller för Fontex, ett av de vanligaste
SSRI-medlen, enligt FASS.69

Konventionell behandling av PMS
P-piller

ökar nivåerna av järn och koppar. Med
tanke på att dessa näringsämnen påverkar
sammanlagt över 1 000 olika funktioner
i kroppen är det inte konstigt att P-piller
kan skapa obalans hos kvinnor. Särskilt
ökar P-piller kvoten östrogen/progesteron67 som är en av faktorerna vid PMS. Och
ökade nivåer av östrogen ger upphov till
mer depressioner.

Många kvinnor rekommenderas P-piller
som en behandling mot PMS. En del blir
hjälpta av det men inte alla. Det är viktigt
att förstå att P-piller inte åtgärdar orsaken
till PMS eller den hormonobalans som finns.
Kvinnor med PMS har som regel för lite
vitamin B6, zink och magnesium. P-piller
har visat sig minska nivåerna av flera
näringsämnen, bland annat just vitamin
B6 och zink som bidrar till PMS. P-piller
minskar även nivåerna av vitaminerna
B2, B12, folsyra och vitamin C. Samtidigt
28

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De vanligaste biverkningarna (mycket
vanliga biverkningar som kan förekomma
hos fler än 1 av 10 användare) är sömnlöshet, huvudvärk, diarré, illamående och
utmattning.
Andra patienter har haft:
• en samling av symtom (så kallat serotonergt syndrom) som inkluderar oförklarad feber med snabb andning eller
hjärtfrekvens, svettningar, muskelstelhet eller skakningar, förvirring, extrem
oro eller sömnighet (uppträder endast
sällsynt).
• svaghetskänsla, dåsighet eller förvirring, framförallt hos äldre personer och
(äldre) personer som tar diuretika (vattendrivande tabletter).
• irritabilitet och extrem oro.
• hjärtproblem, såsom snabb eller
oregelbunden hjärtrytm, svimning,
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kollaps eller yrsel när man står upp, vilket
kan indikera störningar i hjärtrytmen.
dålig aptit, viktminskning
nervositet, ångest
rastlöshet, svårigheter med att
koncentrera sig
känna sig spänd
minskad sexlust eller sexuella problem
sömnproblem, ovanliga drömmar,
trötthet eller sömnighet
yrsel
smakförändring
okontrollerade skakande rörelser
dimsyn
känsla av snabba och oregelbundna
hjärtslag
värmevallningar
gäspningar
matsmältningsbesvär, kräkningar
muntorrhet
utslag, nässelfeber, klåda
ymniga svettningar
ledvärk
täta urintömningar
oväntad vaginalblödning
känna sig skakig eller frossa

Studier på näringsämnen

5. Alla ovanstående felkällorna leder till
studier med blandade resultat. I så
kallade metastudier, där man tittar på
många utförda studier, är det vanligt
att man ser att vissa studier visar på
positiva resultat och vissa på uteblivna
resultat. Man brukar i sådana fall dra
slutsatsen att det inte finns vetenskapligt stöd för att ett visst ämne har
en effekt. Verkligheten är att om man
tittar på de studier som är välgjorda
och undviker ovanstående felkällor,
får man konsistenta och positiva
resultat. Det är inte lätt ens för
forskare att genomskåda detta, ännu
mindre för läkare och allmänhet.

När det gäller studier på näringsämnen i
kosttillskott är det viktigt att

Holistisk behandling av PMS
Alternativa metoder mot PMS och
vetenskaplighet

och läkemedelsindustrin som bekostar
de flesta studier inte har intresse av att
finansiera studier på alternativa metoder
kommer det tyvärr att dröja innan det
blir fullt accepterat inom sjukvården.

Olika alternativa metoder som akupunktur, örter, ayurveda etc. men framför allt
kosttillskott har använts flitigt av holistiska terapeuter under lång tid vid PMS,
men också av kvinnor som tagit saken i
sina egna händer. Med tanke på att dessa
metoder är säkra, förvånansvärt effektiva
och relativt billiga är det lätt att förstå.
Detta trots att det saknas tillräckligt med
vetenskapliga studier som bekräftar effekten av dessa terapier. Att något ännu
inte är fullt ut studerat och därför saknar
tillräckligt vetenskapligt stöd, är inte
detsamma som att det är ovetenskapligt
eller att det inte fungerar. Med tanke
på att det är dyrt att genomföra studier

Många kvinnor väljer hellre att bli fri från
PMS med ännu inte tillräckligt vetenskapligt studerade metoder, än att förlita
sig på gällande vetenskap och fortsätta
lida eller få viss symtomlindring men inte
åtgärda orsaken. Det är trots allt kvinnans
kropp och lidande och därmed kvinnan
själv som bör bestämma hur hon vill bli
behandlad för att må så bra som möjligt,
efter att hon inhämtat den information
som finns tillgänglig.
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1. Använda tillräckliga doser. Otillräckliga doser gör att resultaten uteblir.
2. Rätt form av näringsämnet så att det
är lättupptagligt. Fel form kan resultera i att upptag och transport av ämnet
blir dåligt och resultatet blir därför
detsamma som om man inte tillfört
något näringsämne alls eller bara en
bråkdel av den dos man tror att man
givit. Detta gäller särskilt mineraler.
3. Att det saknas ett eller flera andra näringsämnen för att omvandla ett ämne
till dess aktiva form. Till exempel
behövs vitamin B2 och magnesium för
att omvandla vitamin B6, pyridoxin, till
den aktiva formen pyridoxal-5-fosfat.
Om man ger vitamin B6 men personen
också har brist på vitamin B2 eller
magnesium, försämras eller uteblir
resultaten.
4. Att utgå från att det är brist på ett
enda näringsämne som är orsaken till
PMS och att tillskott av detta kan lösa
problemet, det vill säga att man inte
studerar näringsämnen tillsammans.
Kvinnor med PMS har som regel brist
på flera näringsämnen. De kan ha
brist på vitamin B6, magnesium eller
zink eller på en kombination av dessa.
Om man gör studier på ett av de tre
enskilda näringsämnena, till exempel
zink, blir resultatet troligen att några
mår bättre men inte alla, eftersom de
som hade brist på magnesium eller
vitamin B6 inte fick någon hjälp. Eftersom dessa näringsämnen samverkar
och stödjer varandra i kroppen kommer en studie på samtliga tre näringsämnen visa att flertalet blir bättre.
Detta skiljer sig markant från vad som
gäller vid studier av läkemedel.
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