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• Menarke (den første menstruasjonen): 
10-16 år

• «Normal» menstruasjonssyklus varer 
21-35 dager

• Regelmessig menstruasjon (± 3 dager)

• Sykluslengde er gjerne mer varierende 
de første årene etter menarke

«Normal» menstruasjonssyklus

Helsedirektoratet, 2022



Naturlig menstruasjonssyklus

Østrogen Progesteron LH FSH

4 Faser 

• Menstruasjon

• Follikkelfase 

• Eggløsning 

• Lutealfase

Menstruasjon

Follikkelfase Lutealfase

Eggløsning



Naturlig menstruasjonssyklus

1. MENSTRUASJON

• Endometriet (slimhinnen på 
innsiden av livmoren) støtes ut 
som menstruasjon 

• Varer typisk 3-8 dager

• Østrogen og progesteron er på 
sitt laveste nivå

Helsedirektoratet, 2022



Naturlig menstruasjonssyklus

2. FOLLIKKELFASEN

• Follikler dannes i eggstokkene
• Vanligvis en dominant

• Produserer østrogen mens det 
vokser og ferdigstilles

• Endometriet vokser (klargjøres)

• Varer typisk mellom 10 og 22 
dager

Helsedirektoratet, 2022



3. EGGLØSNING

• Østrogennivået når sin topp
• LH hormonet produseres og får 

follikkelen til å sprekke

• Egget frigjøres 
• Vanligvis rundt dag 13-15, men 

dette varierer mellom individer og 
fra syklus til syklus

Naturlig menstruasjonssyklus

Helsedirektoratet, 2022



4. LUTEALFASE
• Den sprukne follikkelen omdannes til 

det «gule legemet» (corpus luteum)

• Det gule legemet produserer både 
østrogen og progesteron
• Dersom egget ikke blir befruktet vil det 

gule legemet brytes ned i løpet av 8-9 
dager

• Endometriet (slimhinnen) mister da sin 
hormonstøtte og støtes etter hvert ut

–En ny menstruasjon er i gang

Naturlig menstruasjonssyklus

Helsedirektoratet, 2022



Rollen til østrogen og progesteron

• Kritisk for forplantningssystemet

• Andre kjente funksjoner (blant 
annet):
• Beinhelse
• Hjerte og blodårer
• Mental helse/hjernefunksjon

Hypotese: Svingningene i 
østrogen og progesteron kan 
påvirke fysisk form og/eller 
prestasjon



Menstruasjonssyklusens effekt på prestasjon

• Prestasjon kan være trivielt* 
redusert tidlig i follikkelfasen 
sammenlignet med de andre 
fasene

• Stor variasjon mellom studiene

• Lav kvalitet
• Metodologiske utfordringer

• Individuell tilnærming anbefales

GJELDENDE FORSKNING OG BEVIS

McNulty et al., 2022



• Synlige forstyrrelser
• Amenoré (bortfall av menstruasjon)

• Primær amenoré – Aldri hatt menstruasjon
• Sekundær amenoré

1. Har tidligere hatt regelmessige menstruasjoner, 
men ikke hatt blødning siste tre måneder

2. Har tidligere hatt uregelmessige menstruasjoner, 
men ikke hatt blødning siste seks måneder

• Oligomenoré (>35 dagers syklus)

• Skjulte forstyrrelser
• Anovulasjon
• Forkortet lutealfase (LPD)

Menstruasjonsforstyrrelser

Helsedirektoratet, 2022

MENSTRUELL FUNKSJON BØR ANSES Å VÆRE ET VITALT TEGN PÅ HELSE OG VELVÆRE 



Menstruasjonsforstyrrelser

Allaway et al., 2016



• Menstruasjonsforstyrrelser kan 
indikere:
• Lav energitilgjengelighet (RED-S)
• Hormonell ubalanse
• Gynekologiske utfordringer (PCOS) 

• Fysisk aktive kvinner er mer sannsynlig 
å oppleve menstruasjonsforstyrrelser 
(DeSouza, 2012)

• Kan ha en signifikant innvirkning på 
prestasjon
• Økt risiko for brudd og skader

Menstruasjonsforstyrrelser
MENSTRUELL FUNKSJON BØR ANSES Å VÆRE ET VITALT TEGN PÅ HELSE OG VELVÆRE 

176 
Menstruasjons-

sykluser

“NORMAL” SYKLUS
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UNORMAL 
LENGDE

8.5%

ANOVULATORISK
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FORKORTET 
LUTEALFASE

11.9%



Hormonell prevensjon

• Hormonelle 
prevensjonsmidler (syntetiske 
hormoner)
• Prevensjon

• Medisinsk og/eller helse-
relaterte formål

• Syklus ved bruk av hormonelt 
prevensjonsmiddel
• Ulike typer/preparater/merker, 

ulike hormonprofiler

Burke, 2011; Hirschberg, 2022; Rechichi et al., 2009; Shulman, 2011



Hormonelle prevensjonsmidler, preparater

• Positive bieffekter

• Bivirkninger

Inntas daglig

Påføres ukentlig i 3 uker

Innsettes for 3 uker

Injiseres hver 12. uke 

Langtidsvirkende (3-6 år) 

Statens legemiddelverk, 2022; Helsebiblioteket (FHI), 2022; Helsedirektoratet, 2022

GestagenpreparaterKombinasjonspreparater



Hormonell prevensjon, prevalens og årsaker

• Generelle populasjonen (Norge)
• Økning i bruk

• Trend mot langtidsvirkende 
gestagenpreparater
• Anbefalinger fra helsemyndighetene

• Bruk blant utøvere
• Prevalens (50–70%)

• Trend mot gestagenpreparater?

• Årsaker til bruk

Furu et al., 2021; Martin et al., 2018; Solli et al., 2020; Engseth et al., 2022



Grunner til å bruke hormonell prevensjon
60%

Engseth et al., 2022



Grunner til å bruke hormonell prevensjon

Respons fra utøvere for hvorfor de bruker hormonelt prevensjonsmiddel

Symptomer Praktisk Sammensatt Helserelatert

«Jeg bruker det mot 

kraftige 

menstruasjonssmerter»

«Begrense 

blødningsmengde, smerter 

og varig dårlig følelse»

«Kan utsette blødningen når 

jeg er på konkurranse eller 

samling»

«Miste menstruasjon»

«For å regulere når jeg har 

blødning fordi jeg får 

smerter som jeg føler 

hemmer prestasjonsevnen 

min»

«For å slippe blødning på 

samlinger/trening siden 

dette er irriterende og 

vondt. Spiral minsker 

smertene mine»

«Jernmangel»

«Både som prevensjon og 

på grunn av lav produksjon 

av østrogen»

Engseth et al., 2022



Kombinasjons p-pillens effekt på prestasjon

• Kombinasjons p-pillen kan ↓
prestasjon sammenlignet 
med den naturlige 
menstruasjonssyklusen
• Jevn prestasjon gjennom 

syklus

• Anbefalinger
• Individuell tilnærming

• Gestagenpreparater?

Elliott-Sale et al., 2020



Utøvernes erfaringer med hvordan hormonelt prevensjonsmiddel påvirker 

trening/prestasjon

Erfaringer
Gestagenpreparat 

brukere

Kombinasjonspreparat 

brukere
Alle

Utelukkende positiv effekt 51.0% 46.4% 49.4%

Nøytral (hverken positiv 

eller negativ)
28.6% 35.7% 31.2%

Både positiv og negativ 

effekt
14.3% 14.3% 14.3%

Utelukkende negativ 

effekt
6.1% 3.6% 5.2%

Selvoppfattet effekt på trening/prestasjon 

Engseth et al., 2022



Selvoppfattet effekt på trening/prestasjon
Utøvernes erfaringer med hvordan hormonelt prevensjonsmiddel påvirker 

trening/prestasjon

Utelukkende positiv effekt Positiv og negativ effekt Utelukkende negativ effekt

«Jeg har ikke lengre like store smerter 

og blødninger. Jeg har heller ikke 

vært like slapp etter jeg begynte på p-

piller og føler meg dermed bedre på 

trening»

«Fikk mindre smerter ved blødning i 

starten. De siste årene ingen blødning 

(positivt)»

«Ingen blødning de siste årene har 

vært praktisk med tanke på 

trening/konkurranser, men negativt 

for å kontrollere at man ikke er gravid 

og for å vite at helsa er ok (negativt)»

«Slapp og tung fysisk. Mister følelsen 

av å være i form, samt pigg og lett i 

kroppen»

Engseth et al., 2022



Bruk av hormonelle prevensjonsmidler

• Fordeler
• Prevensjon
• Kan redusere plager/smerter
• Medisinske/helserelaterte årsaker
• Kontroll

• Ulemper
• Usikker på langtidseffekten
• Bivirkninger
• Kan kamuflere utfordringer knyttet til trening/helse/ernæring

Bruk og valg av hormonelt prevensjonsmiddel bør alltid gjøres i samråd 
med lege/helsepersonell 



1. Kalenderbasert 
• Kartlegge sykluslengde

• Identifisere sykliske symptomer

2. Eggløsningstesting
• Bekrefte eggløsning

• Fastslå lengden på lutealfasen

3. Blodprøver
• Bekrefte «normale» hormonverdier

Identifisere menstruasjonssyklusens faser

Elliott-Sale et al., 2021

I FORSKNING

P r e d i c t i n g / v e r i f y i n g  
 m e n s t r u a l  c y c l e  p h a s e :

Calendar based counting 

At-home ovulation test 

Serum blood sampling 

 

* all together = "gold standard" 

" T H R E E  S T E P  M E T H O D "

MONITORING THE MENSTRUAL
CYCLE: SCIENCE AND PRACTICE



Kalenderbasert «tracking»
Hva bør/kan jeg loggføre?

1. BLØDNINGSFASEN
• Startdato for menstruasjon
• Dager med blødning
• Hvor kraftig blødningen er

2. DAGLIG
• Symptomer (plager/smerter/ubehag)
• Følelsesmessig tilstand (positiv/negativ)
• Hvor klar du føler deg for trening/konkurranse
• Søvnkvalitet
• Selvoppfattet prestasjon (endringer)

«Tracking», menstruasjonssyklus og hormonell prevensjon

I PRAKSIS



Eggløsningstesting?

HVEM?
Trente kvinner (som ikke bruker hormonelt 
prevensjonsmiddel)

NÅR?
- Test en syklus 2-4 ganger per år (ulike 

perioder av sesongen)
- Dersom ingen eggløsning finner sted, test 

neste syklus
- Dersom du har 3 sykluser uten eggløsning bør 

du kontakte legen din

«Tracking», menstruasjonssyklusen

I PRAKSIS



Hva kan jeg loggføre/være 
oppmerksom på?

1. FØR OPPSTART
• Kartlegge/loggføre

• Innhente informasjon fra forskriver

2. VED OPPSTART 
• Fortsette å loggføre

• Evaluere eventuelle endringer

«Tracking», hormonell prevensjon

I PRAKSIS



MONITORING THE MENSTRUAL
CYCLE: SCIENCE AND PRACTICE

...to the practical field

A personalised approach is

recommended based on each

individual’s response and

perception of the MC

Tilpasse trening?

Foreløpig er det svært 
lite vitenskapelig bevis 
som støtter en spesifikk 

strategi for 
utholdenhetstrening 

basert på de ulike fasene 
i menstruasjonssyklusen 

eller ved bruk av 
hormonelle 

prevensjonsmidler

En personlig tilnærming 
er anbefalt basert på hvert 
enkelt individs respons og 

oppfatning av 
menstruasjonssyklusen

og ved bruk av 
hormonelle 

prevensjonsmidler



VI REKRUTTERER! 

FOR HVEM?
• Utholdenhetstrente kvinner

• Naturlig menstruerende

• Har en regelmessig menstruasjonssyklus (21-35 
dager)

• Trener 3 x i uka (/ 5t per uke) i utholdenhetsidretter
• Pluss minst en intervalløkt i uka

• Alder 17 + 

KONTAKT: madison.y.taylor@gmail.com

P Å V I R K E R  D E  U L I K E  F A S E N E  I  
M E N S T R U A J S O N S S Y K L U S E N  U T H O L D E N H E T S T R E N I N G  

O G  R E S T I T U S J O N E N  E T T E R P Å ?

mailto:madison.y.taylor@gmail.com


Kommunikasjon og kunnskap

KOMMUNIKASJON
• Kun 27 % av utøverne hadde kommunisert 

med trener om temaer knyttet til 
menstruasjonssyklus 
• Hvorav prosenten var høyere for de som 

hadde en kvinnelig trener (44%), 
sammenlignet med en mannlig trener 
(22%)

KUNNSKAP
• Kun 8 % av utøverne følte de selv hadde 

nok kunnskap om hvordan 
menstruasjonssyklusen påvirker trening og 
prestasjon

2020

STOR INNVIRKNING
En stor andel utøvere opplever tydelige 
endringer i form, prestasjon og plager 

gjennom menstruasjonssyklusen



Kommunikasjon og kunnskap

KOMMUNIKASJON
• Kun 10 % snakker med treneren om temaer 

knyttet til hvordan menstruasjonssyklus og 
bruk av hormonelle prevensjonsmidler 
påvirker prestasjon

• Kun 4 % snakket med sin mannlige trener
• Mens 55 % snakket med sin kvinnelige trener

KUNNSKAP
• Kun 24 % av utøverne følte de selv hadde 

god/veldig god kunnskap på dette området

• Flertallet av utøverne (53 %) oppfattet 
trenerens kunnskap som dårlig/svært dårlig

• En betydelig høyere andel kvinnelige trenere (30 %) 
sammenlignet med mannlige trenere (5 %) var 
ansett å ha god/veldig god kunnskap

TABU
Rundt 80 % var sterkt enig/delvis enig i at 
temaer knyttet til menstruasjon/hormonell 
prevensjon og kvinnelige utøveres helse i 

relasjon til fysisk prestasjon var tabu

2022



For utøvere og trenere
- Hvordan kan vi øke kunnskapen 

blant trenere og utøvere?
- Hvordan kan vi skape mer 

åpenhet?

For å 
optimalisere 
treningsrespons 
og ivareta helse
- Symptomer
- Følelsesmessig tilstand
- «Readiness to train»
- Søvnkvalitet
- Selvoppfattet prestasjon
- Syklus og blødningslengde

Årlig helsesjekk?
- Jernstatus

- Bruk av hormonelt 
prevensjonsmiddel

- Menstruasjonshistorikk
- Symptomer

- Påvirkning på trening/prestasjon

Hvem kan utøverne 
snakke med?

Optimalisering av 

helse, velvære og 

prestasjon via:

«SCREENING»REGELMESSIG 
LOGGFØRING

Findlay et al., 2020

KONTAKTPUNKT

KUNNSKAP
OG

UTDANNING



Perspektiver og «take home messages»

• Menstruasjonssyklusen og bruk av hormonelle 
prevensjonsmidler kan påvirke trening og prestasjon
• En individuell tilnærming anbefales!

• Loggføring kan bidra til større forståelse hvordan og i hvor stor 
grad DU påvirkes gjennom syklus og ved bruk av hormonelle 
prevensjonsmidler
• Valg av og bruk av hormonelle prevensjonsmidler bør alltid diskuteres med helsepersonell

• SNAKK om det



Tusen takk!


