Mensen

En liten bok
om mensen

Hva er menstruasjon?
Menstruasjon, ofte bare kalt mens eller mensen, er en månedlig blødning fra livmoren
hos kvinner i fruktbar alder som ikke er gravide.
Menstruasjonen er en del av menstruasjonssyklusen, som er en fysiologisk syklus.
Det vil si et regelmessig gjentatt forløp i kroppen, som er styrt av kjønnshormoner.
Perioden fra første blødningsdag og frem til neste blødning starter kalles for
menstruasjonssyklus. En syklus varer i ca 28 dager, men kan variere fra
kvinne til kvinne.
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Hva skjer i kroppen i menstruasjonssyklusen?
Under den første delen av menstruasjonssyklusen påvirkes livmoren av det
kvinnelige kjønnshormonet østrogen, som gjør at slimhinnen i livmoren vokser og blir
kraftigere. Omtrent midt i syklusen sender hypofysen ut hormonsignaler, som gjør at
et egg løsner fra eggstokkene, og kommer ned i livmoren via egglederen.
Samtidig begynner et annet hormon å dannes i eggstokkene – progesteron.
Sammen med østrogen gjør progesteronet at slimhinnen i livmoren utvikles ytterligere,
for dermed å bli klar til å ta imot et befruktet egg.
Dersom det ikke fester seg et befruktet egg i livmoren, slutter eggstokkene
å produsere progesteron. Man får da en blødning, og en menstruasjonssyklus har startet.

Hvorfor blør man?
Når hormonene i kroppen ikke lenger stimulerer slimhinnen i livmoren, støtes den av.
Fra de mange blodkarene i slimhinnen begynner da en blødning. Blødningen stopper
når slimhinnen blir leget igjen. Dette tar fra noen dager og opp til en uke.

må en viss mengde blod
komme ut ved hver mens?
Nei. I anledning av at slimhinnen støtes av inntreffer en blødning
som er størst under menstruasjonens to første døgn. At det blør
ytterligere noen dager til skyldes at det tar tid før slimhinnen er
gjenopprettet.

Hvor mye er normalt?
De fleste kvinner blør mellom 20 og 40 ml ved hver menstruasjon.
Ca 11% av alle kvinner blør mer enn 80 ml, og noe mer enn 200 ml.
Noen kvinner som har rikelige blødninger opplever ikke problemet
som stort, mens andre kvinner som blør betydelig mindre kan ha
store problem. Derfor er din opplevelse av menstruasjonsmengden
vel så viktig som de eksakte milliliter. Hvor lite er normalt, og hvor
mye er unormalt? Det er det du som avgjør.

Er det farlig å blø mye?

Menskalender

Blodtapet ved hver menstruasjon innebærer et tap av røde blodceller. Disse må
erstattes av kroppens benmarg mellom blødningsperiodene, ellers leder det sakte
men sikkert til blodtap, som kan gi tretthet og andre ubehag. En blodprøve hos din
lege kan gi deg svar på dette.Ulike undersøkelser har vist at de aller fleste kvinner
kan blø opptil 80 ml hver måned uten å risikere blodtap.

For å bli kjent med din egen menstruasjon, er det viktig å notere de dagene du
blør. På den måten kan du holde oversikt, og gå til lege hvis du tror noe er galt.

Helt naturlig, men kan sette spor
Mens er naturlig, men det betyr ikke at det føles naturlig å blø igjennom klærne. Mange
kvinner opplever begrensninger i aktiviteter og klesvalg i tillegg til liten bevegelsesfrihet, fordi de må ha nærhet til toalett/bad grunnet rikelig mens. Snakk med legen
din, det finnes hjelp å få.
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