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Nye anbefalinger



Anbefalinger - inndeling

• Diagnose og genetikk
• Vekst og pubertet
• Overgang fra barn- til ungdom
• Barneønske og muligheter for assistert

befruktning
• Hjerte- og karsykdom
• Overvåkning av helse og risiko for sykdom
• Kognisjon og sosiale utfordringer

C. H. Gravholt et al
Clinical Practical Guidelines,
2016



 
Det å ikke komme i puberteten som de andre
jentene, var tøft.
 
Det er klart jeg ønsker meg en å dele livet
med. Jeg ønsker meg også barn, selv om jeg
ikke kan føde dem selv. Det er vanlig at vi
med Turners ikke er flinke til å bygge nettverk
rundt oss.
 

Silje Ruch, intervju:

Turnesyndrom.no



Overgang fra barn til voksen
• Pubertetsutvikling

• Vekst
• Bryst
• Hår
• Menstruasjon
• Skjelett
• Mental og sosial modning

 
 
 



Hormoner



Menssyklus



 
 
 
 Hormon Preparatnavn

Østrogenplaster Estradot

Østrogentabletter Progynova

Gestagen Provera, Primolut eller
hormonspiral

Kombinasjoner
(østrogen+gestagen)

Trisekvens, p-piller, Activelle
eller andre plaster/tabletter
med lav dose østrogen





Barneønske

• Gravid uten hjelp; 5 – 7,5%
• Spontanabort; 31 – 45%
• Misdannelser/kromosomfeil; 34%
• Prøverør; 5,7% vellykket
 
• Eggstokksvikt (premature ovarian insufficiency)
• Bevare egg før svikt (fryse ned)?
 
 
 

C.H. Gravholt, Guidelines, 2016
Doger et al, Reprod Bio and Endocrin, 2015



Eggdonasjon

• Ikke lovlig i Norge
• Økt risiko for mor og barn
• Samtale om etikk
• Rådgivning hos spesialistteam FØR graviditet

anbefales sterkt:
– Fødselslege
– Hjertelege
– Røntgen/CT/ultralyd hjerte?
 



Seksualitet
568 kvinner med Turner syndrom,
spørreundersøkelse

 
 
 

Hvor mange var gift? 8%

Hadde hatt sex? 30%

Hadde vært på date/ kysset? 29%

Hadde ingen seksuelle
erfaringer?

33%

E. Hettmer, 1995 og Turner - kjenn din kropp,
2009



Men…
• Kvinnene i undersøkelsen var bare 22 år i

gjennomsnitt
• Mange opplever seksuell modning og

parforhold etter 22 år
 
 
 
• Husk at seksualitet er utfordrende for ALLE,

også de som ikke har Turner
 
 



Risiko for sykdom

• Hjertefeil; 23 - 50%
• Utvidet hovedpulsåre
• Annen hjerte-karsykdom
• Diabetes
• Stoffskifte
• Cøliaki og Inflammatorisk tarmsykdom
• Beinskjørhet
• Ørebetennelse og redusert hørsel
• Kognitive og sosiale utfrodringerT.M. Volkl, Clin Cardiology,

2005



Oppfølging og behandling
Hvor ofte Hva skal gjøres
Årlig Fastlege; blodprøver (leverprøver,

stoffskifte, blodsukker, kolesterol,
hormoner, vit D), blodtrykk, generell
undersøkelse, ta opp bekymringer og
plager, gi råd

Hvert 2. år Gynekolog

Hvert 5.år eller oftere Ultralyd hjerte og hjertespesialist

Hvert 5. til 10. år Hørselsundersøkelse
Øre-nese-hals lege? Tannlege?
Beintetthetsmåling

Ved behov Trenings og kostholdsråd
Psykolog
Mage-tarmspesialist
Ultralyd lever



Ofte stilte spørsmål

• Brystkreft?
 
• Blodpropp?
 
• Vektoppgang?
 
• Når skal jeg slutte med østrogen?
 
 
 



Spørsmål fra dere



Takk for oppmerksomheten

 


