
 

Koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser 

Legemiddelverket mottar mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og 

uventede underlivsblødninger etter koronavaksinering. Sammen med 

Folkehelseinstituttet forsøker vi å avklare en eventuell årsakssammenheng. 
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Når mange kvinner blir vaksinert, er det forventet at noen vil oppleve 

menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger i tidsmessig relasjon til 

vaksinering. Foreløpig vet vi ikke om slike hendelser opptrer hyppigere etter 

vaksinering enn normalt. Vi har løpende dialog med spesialister i Norge og 

europeiske legemiddelmyndigheter for å undersøke mulige mekanismer. Foreløpig 

har det ikke vært mulig å si noe om eventuelle sammenhenger. 

 - Vi har fått mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede 

underlivsblødninger etter vaksinering. Vi vet ikke hva som eventuelt er 

mekanismen, men vi kan ikke utelukke en sammenheng. Det er kjent at blant annet 

stress, operasjoner, sykdom og vekttap kan forstyrre menstruasjonssyklus. Det er 

derfor ikke utenkelig at en immunrespons etter vaksinering kan medføre 

forstyrrelser av menstruasjonssyklus, sier Sigurd Hortemo, overlege i 

Legemiddelverket. 

De fleste meldingene er fra kvinner i fertil alder, men vi har også fått meldinger fra 

kvinner som opplever uventede underlivsblødninger etter overgangsalder. 

Menstruasjonsforstyrrelser og underlivsblødninger 

Det er ikke uvanlig at kvinner opplever endring i menstruasjonsblødningene, noen 

ganger kan de være kraftigere og med mer smerter enn vanlig, andre ganger kan 

menstruasjonen utebli eller være forsinket. Vanlige årsaker til endringer i 

menstruasjon er stress, vekttap og trening. Menstruasjonen kan også endres ved 

stoffskiftesykdom eller på grunn av legemiddelbruk. 

- Vi skal ikke bagatellisere dette. Det er snakk om betydelige plager, men 

menstruasjonsforstyrrelser er et vanlig fenomen. Derfor tar arbeidet noe tid og er 

det vanskelig å komme til en sikker konklusjon, forteller Sigurd Hortemo, overlege 

i Legemiddelverket. 

Andre uregelmessige blødninger kan oppstå på grunn av hormonendringer i 

forbindelse med pubertet, graviditet og fødsel, prevensjonsbruk eller 



overgangsalder og forekommer spesielt hos tenåringer og hos kvinner i 40-50 års 

alder i forbindelse med overgangsalderen.  

De fleste kvinner opplever uregelmessige blødninger en eller annen gang i løpet av 

livet, men det er lite vitenskapelig litteratur som beskriver hvor ofte dette opptrer.  

Dette gjør det utfordrende å vurdere om det er en årsakssammenheng mellom 

menstruasjonsforstyrrelser eller uventede underlivsblødninger og vaksinering. 

Om behandlede bivirkningsmeldinger om 

menstruasjonsforstyrrelser: 

 De fleste meldingene om menstruasjonsforstyrrelser gjelder kvinner i alderen 

20–49 år. Rundt 7% av meldingene gjelder kvinner under 20 år og rundt 7% av 

meldingene gjelder kvinner over 49 år. 

 Meldinger om postmenopausale blødninger gjelder kvinner over 40 år. Av 

disse er 70% av meldingene fra kvinner i aldersgruppen 50–59 år. 

 Det er meldt om menstruasjonsforstyrrelser og postmenopausal blødning etter 

bruk av alle de tre koronavaksinene som er brukt i Norge. 

Når bør man oppsøke lege? 

Blødningsforstyrrelser kan være et tegn på forandringer i skjedens slimhinne, i 

livmor eller livmorhalshals, som for eksempel polypper, muskelknuter eller 

celleforandringer. Forstyrrelser i koagulasjonssystemet, infeksjoner og 

eggløsningsforstyrrelser kan også påvirke menstruasjonssyklus og 

blødningsmengde. 

For å utelukke sykdom som årsak til blødningsforstyrrelser bør kvinner oppsøke 

lege 

 ved vedvarende eller bekymringsfulle symptomer, for eksempel 

o kraftigere blødninger enn normalt 

o mer langvarige blødninger enn normalt 

o blødning mellom menstruasjonene 

 ved blødning etter samleie 

 ved blødning etter overgangsalder 

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om alvorlige bivirkninger etter 

vaksinering 

Informasjon om hvordan vaksinerte kan melde bivirkninger 

Erfaringer med andre vaksiner  

https://nhi.no/kroppen-var/kropp/mens-blodninger-uregelmessige/
https://nhi.no/kroppen-var/kropp/mens-blodninger-uregelmessige/
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-helsepersonell
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-helsepersonell
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter


I Norge har vi tidligere ikke fått mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser 

knyttet til bruk av andre vaksiner. Det finnes få vitenskapelige publikasjoner, men 

det har vært publisert data om menstruasjonsforstyrrelser etter HPV- vaksine. 

Hvordan følges dette opp? 

Alle bivirkningsmeldinger blir behandlet, samlet i Legemiddelverkets 

bivirkningsregister og analysert. Meldingene sendes også videre til både den 

europeiske bivirkningsdatabasen og til den verdensomspennende databasen som 

driftes av WHO. Slik får vi et enda bedre grunnlag til å vurdere om det er en 

årsakssammenheng. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet har også hatt møter 

med eksperter, som gynekologer, immunologer, hematologer og endokrinologer for 

å diskutere bivirkningsmeldingene. 

Folkehelseinstituttet benytter nå pågående kohortstudier (mor-, far- og 

barnundersøkelsen, MoBa og den norske influensaundersøkelsen, NorFlu) for å 

samle informasjon om bivirkninger etter koronavaksinering. Mer enn 60 000 

kvinner mellom 12-80 år, både vaksinerte og uvaksinerte, er med i disse 

befolkningsundersøkelsene. Analyser fra undersøkelsen pågår og vil bli fortløpende 

publisert.  

Les mer om dette på fhi.no: 

 Analyserer mulig sammenheng mellom koronavaksiner og 

menstruasjonsforstyrrelser 

 Spør for å finne ut mer om koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser 

 

The National Institutes of Health i USA har nylig informert om at de bevilger 

penger til flere studier som skal se nærmere på en mulig årsakssammenheng 

mellom vaksinering mot covid-19 og menstruasjonsforstyrrelser. 

Andre relevante studier 

Spontanabort 

Det er ingen holdepunkter for økt risiko for spontanabort etter koronavaksinasjon. 

Det er nylig publisert en norsk studie som har undersøkt risiko for spontanabort 

blant 14 000 gravide kvinner. Man fant ingen økt risiko hos vaksinerte kvinner 

sammenliknet med uvaksinerte kvinner (Magnus M et al.) 

Covid-19 Vaccination during Pregnancy and First-Trimester Miscarriage 

Fertilitet 

I studier er det heller ikke funnet holdepunkter for at covid-vaksine påvirker 

fertiliteten. En studie har sett på eggstokkenes funksjon etter vaksinasjon og covid-

https://www.fhi.no/nyheter/2021/analyserer-mulig-sammenheng-mellom-koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrre/
https://www.fhi.no/nyheter/2021/analyserer-mulig-sammenheng-mellom-koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrre/
https://www.fhi.no/nyheter/2021/spor-for-a-finne-ut-mer-om-koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrrelser/
https://www.nichd.nih.gov/newsroom/news/083021-COVID-19-vaccination-menstruation
https://www.nichd.nih.gov/newsroom/news/083021-COVID-19-vaccination-menstruation
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2114466?query=featured_home


infeksjon, og finner ingen uønsket effekt på funksjonen sammenliknet med friske, 

uvaksinerte kontroller. 

Bentov et al. Ovarian follicular function is not altered by SARS-CoV-2 infection or 

BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccination. Hum Reprod. 2021 Aug 18  

 

https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrrelser 

4-11-2021 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364311/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364311/
https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrrelser

