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Tema Kvinner og legemidler Oversiktsartikkel

Ny kunnskap om blodproppfaren 
ved hormonelle prevensjonsmidler

SAMMENDRAG

I 2014 besluttet europeiske legemiddel-
myndigheter at produktinformasjonen 
for alle prevensjonsmidler av kombi-
nasjonstypen (østrogen + progestogen) 
skulle oppdateres med ny informasjon 
om blodpropprisiko. Hensikten var å gi 
kvinnene bedre grunnlag for informerte 
valg. Blodpropprisikoen er generelt noe 
høyere enn det man tidligere har gått 
ut fra. Risikoen er lavest ved bruk av 
p-piller med østrogen + levonorgestrel/
noretisteron. Faren for blodpropp er 
størst det første året av behandlingen og 
ved oppstart etter et opphold på mer enn 
én måned. Det anbefales at kvinner som 
skal begynne med kombinerte p-piller 
starter med en fast kombinasjon av øst-
rogen + levonorgestrel.

HOVEDBUDSKAP

Prevensjon som inneholder østrogen og 
progestogen øker blodpropprisikoen. 
Blodpropprisikoen er litt høyere enn tid-
ligere kjent.

Det anbefales at kvinner som skal 
begynne med kombinerte prevensjons-
midler, får en kombinasjon med levonor-
gestrel og etinyløstradiol, siden disse gir 
lavest blodpropprisiko.

Kvinner på kombinasjonspreparater må 
få god informasjon om symptomer på 
blodpropp.

BAKGRUNN OG HENSIKT
P-piller er effektive legemidler som har hatt 
stor samfunnsmessig betydning. De første 
kombinasjonsproduktene med etinyløstra-
diol og progestogen kom på markedet på 
1960-tallet og den lave, men  alvorlige 
risikoen for blodpropp har vært kjent nesten 
like lenge (1). Venøse blodpropper kan gi 
lungeemboli, mens arterielle blodpropper 
kan gi hjerteinfarkt og hjerneslag. Siden 
blodpropp kan ramme unge og friske 
kvinner, og i sjeldne tilfeller er dødelig, er 
dette en bivirkning som er viet betydelig 
oppmerksomhet i mange år. 

De første p-pillene inneholdt høye doser 
østrogen, og det ble tidlig klart at  østrogen 
ga en doseavhengig økning i risiko for venøs 
blodpropp. Faren for blodpropp reduseres 
ved lavere østrogendoser, og alle moderne 
p-piller inneholder under 50 µg østrogen 
daglig. Det ble snart klart at også progesto-
genet har betydning for blodpropprisikoen 
(1). Utviklingen av nye progestogener var 
bakgrunnen for  generasjonsbegrepet som 
ofte har vært brukt i omtalen av p-piller. 
Denne inn delingen er ikke hensiktsmessig 
siden det ikke er entydig definert hvilke 
progestogener som tilhører hvilken gene-
rasjon. Det er balansen mellom progestogen 
og østrogen som er viktig i kombinasjons-
preparatene; mens østrogen øker blod-
propprisiko, vil progestogenene i ulik grad 
redusere  risikoen (2).

I dag finnes kombinerte prevensjons-
midler som p-piller, plastre og vaginal-
ringer. Alle midlene som selges i Norge 
i dag inneholder lave doser østrogen og 
ulikheten mellom dem bestemmes i hoved-
sak ved valg av progestogen.

I Norge kan helsesøstre og jordmødre 
med særskilt opplæring forskrive de fleste 
typer prevensjon (3) til jenter mellom 16 
og 19 år (4). Jenter i denne aldersgruppen 
har fra 2006 fått et tilskudd fra staten ved 
kjøp av en rekke prevensjonsmidler (5). For 
enkelte produkter dekker denne bidrags-
ordningen hele kostnaden. 

De siste årene har flere epidemiolo-
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giske studier gitt ny kunnskap om forskjel-
len  mellom ulike progestogener (6–11). 
Progestogen alene øker ikke risikoen for 
blodpropp, men evnen til å «motvirke» 
østrogeneffekten varierer mellom de ulike 
progestogenene (2). I denne artikkelen vil 
vi belyse grunnlaget for å gradere blod-
propprisiko ved ulike kombinasjoner av 
østrogen og progestogen, den påfølgende 
oppdateringen av produktinformasjonen 
(preparatomtaler og pakningsvedlegg) og 
de rådene Legemiddelverket gir om bruk 
av prevensjonsmidler (3). Artikkelen er 
basert på en europeisk utredning av de nye 
epidemiologiske studiene (1), sett i sammen-
heng med tidligere kunnskap.

EUROPEISK GJENNOMGANG AV 
HORMONELLE PREVENSJONSMIDLER
Tidlig i 2013 startet en gjennomgang av 
kombinerte hormonelle prevensjonsmidler; 
kombinasjonsp-piller (heretter p-piller), 
plaster og vaginalringer. Hensikten var å 
vurdere nytte mot risiko for både arteriell 
og venøs blodpropp sett i lys av bivirknings-
meldinger og oppdatert kunnskap (12).

Ved en europeisk gjennomgang  utreder 
to EU/EØS-land problemstillingen på vegne 
av fellesskapet, koordinert av Det euro-
peiske legemiddelkontoret, EMA. Deretter 
diskuteres utredningene i to av EMAs viten-
skapelige komiteer, i dette  tilfellet av komi-
teen for legemiddelovervåking (PRAC) og 
den vitenskapelige komiteen CHMP. Til slutt 
stadfestes beslutningen av EU-kommisjonen. 

Følgende progestogener på det 
norske markedet inngikk i vurderingen: 
Desogestrel, dienogest, drospirenon, 
etonogestrel, nomegestrol og norelgestro-
min. Disse ble sammenliknet med proges-
togenene levonorgestrel og noretisteron, 
som har vært lenge på markedet og som 
trolig er de vi har mest kunnskap om (1). 
Kombinasjonen cyproteronacetat og etiny-
løstradiol som  brukes ved økt behåring 
(hirsutisme) og akne, ble også vurdert i 
2013 (13).

Mens tidligere europeiske gjennom-
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ganger kun har sett på venøse propper, 
vurderte man nå for første gang også 
risikoen for arteriell blodpropp. Gjennom-
gangen inkluderer data fra kliniske studier, 
farmakoepidemiologiske studier, publisert 
litteratur og bivirkningsmeldinger (12).

Som en følge av denne gjennomgangen, 
ble alle produsenter av kombinasjoner med 
de nevnte progestogenene i 2014 pålagt å 
søke om oppdatering av preparatomtaler 
og pakningsvedlegg i Europa. Legemid-
delverket godkjenner deretter den  norske 
produktinformasjonen. I tillegg er det 
utarbeidet et informasjonsark til brukerne 
og en sjekkliste til forskrivere (3).

Kombinasjonspreparater
Hovedkonklusjonen etter den europeiske 
gjennomgangen var at nytten av kombinerte 
hormonelle prevensjonsmidler er større enn 
risikoen, og at risikoen for blodpropp er lav. 
Som prevensjon er disse midlene svært effek-
tive, og man finner ikke forskjeller  mellom 
kombinasjonspreparatene når det gjelder 
evne til å forhindre graviditet. Et annet 
hovedfunn var at total risiko for blodpropp 
er litt høyere enn man tidligere har trodd 
(1). Tidligere var tilleggsrisikoen i regula-
torisk sammenheng vurdert å være i områ-
det to til fire tilfeller per 10 000 kvinneår, 
i de senere år opp mot tre til ti tilfeller per 
10 000 kvinneår.

Betydning av østrogendose
For prevensjonsmidler med mindre enn 50 
µg østrogen, er det ikke bevist at  ytter ligere 
reduksjon av østrogendosen reduserer 
risikoen for blodpropp – selv om dette er 
sett i noen studier (6–8). Imidlertid kan 
lave doser østrogen (for eksempel 20 
µg) trolig gi økning i andre bivirkninger, 
som  blødningsforstyrrelser (10). Alle de 

kombinerte p-pillene på det norske markedet 
inneholder mindre enn 50 µg østrogen.

Arteriell blodpropp
Alder er den klart viktigste risikofak-
toren for arteriell blodpropp (hjerne  -
slag og  hjerte infarkt) og den  absolutte 
risikoen øker bratt med økende 
alder: Risikoen for  trombotisk hjerne-
slag endres fra 0,3 tilfeller per 
10 000 kvinneår for aldersgruppen 15–19 
år til 6,4 tilfeller per 10 000 kvinneår for 
gruppen 45–49 år. Samtidig øker risikoen 
for hjerteinfarkt fra 0,04 tilfeller per 10 000 
kvinneår for aldersgruppen 15–19 år til 3,8 
tilfeller per 10 000 kvinneår for gruppen 
45–49 år. For kvinner over 35 år er risikoen 
for hjerneslag og hjerteinfarkt (til sammen) 
større enn risikoen for venøs blodpropp (14).

Kombinasjonspreparater er nylig vist å 
øke risikoen for hjerneslag og hjerteinfarkt 
med en faktor på mellom 1,5 og 2 og det er 
ikke dokumentert forskjeller i arteriell risiko 
mellom ulike progestogener (1, 11). 

Venøs blodpropp
Risikoen for venøs blodpropp er lav for alle 
kombinasjoner med under 50 µg etinyl-
østradiol, men den varierer noe avhengig 
av type progestogen (se tabell 1). Dette 
er nytt i forhold til tidligere kunnskap, der 
man ofte benyttet ett samlet risikoestimat 
for alle kombinasjonene. Absolutt risiko 
for blodpropp ved bruk av kombinasjons-
preparater er ≤ 12 per 10 000 kvinneår (1). 
Til  sammenlikning får rundt ti av 10 000 
kvinner i Norge blodpropp i forbindelse 
med svangerskap og fødsel (inkludert 12 
uker etter fødsel) (15). 

Risikofaktorer og symptomer på blodpropp
Ny kunnskap viser at risikoen for blodpropp 

er høyest det første behandlingsåret og når 
kvinnen starter opp igjen etter en pause på 
mer enn fire uker (9, 16). Etter det første 
året stabiliserer risikoen seg på et lavere 
nivå. Fordi risikoen påvirkes av faktorer 
som alder og overvekt, bør den enkeltes 
risiko revurderes med jevne mellomrom 
(ramme 1). 

Vanlige symptomer på blodpropp er 
oppført i ramme 2. Venøse blodprop-
per oppstår oftest i ett ben eller én arm. 
Symptomene på venøse propper kan være 
vage og kan forveksles med blant annet 
idrettsskader. Ved manglende diagnose og 
behandling kan proppen føres til lungene 
og gi lungeemboli. Venøse propper fører 
til død i 1–2 % av tilfellene. Brukerne og 
helsepersonell må derfor være godt kjent 
med symptomene, og behandling må startes 
så raskt som mulig.

Hormonelle prevensjonsmidler har også 
andre bivirkninger enn blodpropp. Selv 
om også andre bivirkninger kan påvirke 
livskvaliteten i betydelig grad, er de normalt 
ikke alvorlige og mest merkbare i starten av 
behandlingen. Det er viktig at kvinnen finner 
en prevensjon hun trives med og av denne 
grunn er det behov for å ha ulike hormonelle 
prevensjonsmidler tilgjengelig på markedet. 
Legemiddelverket anbefaler at kvinner som 
ønsker kombinasjonsp-piller starter med et 
preparat som inneholder levonorgestrel, 
og kun bytter dersom dette gir plagsomme 
bivirkninger. Kvinner som har brukt p-piller 
over lengre tid og er fornøyde med pillen de 
bruker, bør ikke bytte preparat. Det er ikke 
vitenskapelig grunnlag for å anbefale bytte 
i denne situasjonen; risikoen for blodpropp 
er størst det første behandlingsåret  (3). 

Fast kombinasjon versus sekvenspreparat
Bruk av sekvenspreparater med levonor-

Tabell 1. Risiko for venøs blodpropp ved bruk av prevensjon av kombinasjonstypen [1]:

Type hormonell prevensjon Salgsnavn i Norge Forekomst av blodpropp (per 10 000 kvinneår)

Ikke-gravid kvinne som ikke bruker – 2
kombinert prevensjonsmiddel 

Levonorgestrel + østrogen Loette, Microgynon, Oralcon 5–7
Noretisteron + østrogen Synfase 

Etonogestrel + østrogen NuvaRing 6–12
Norelgestromin + østrogen Evra 

Desogestrel + østrogen Marvelon, Mercilon 9–12
Drospirenon + østrogen Yasmin, Yasminelle, Yaz,

Rubira, Finminette 

Dienogest + østrogen Qlaira Ukjent, må bekreftes
Nomegestrol + østrogen Zoely
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gestrel og etinyløstradiol gir noe  høyere 
totaldose av østrogen enn de faste 
 kombinasjonene, 35 µg etinyløstra-
diol versus 30 eller 20 µg (17). Det er 
 likevel hensynet til enkel bruk som gjør at 
 Legemiddelverket anbefaler faste kombina-
sjoner med levonorgestrel som førstevalg 
fremfor sekvenspreparater med lav risiko 
for blodpropp (3). Faste kombinasjoner er 

enklere å bruke i situasjoner der kvinnen 
har glemt en pille og når hun ønsker å 
hoppe over en blødning.

Råd til brukerne
P-pillebrukere bør minnes om sympto-
mene på blodpropp (ramme 2) som står 
beskrevet i pakningsvedlegget. Informasjo-
nen i  pakningsvedleggene ble  oppdatert 
og  harmonisert i forbindelse med den 
 europeiske utredningen. Det ble også 
 utarbeidet et informasjonsark til brukerne 
som kan benyttes (3). I tillegg til dette bør 
brukere minnes om at:
• P-piller bør brukes fast og uten unød-

vendige pauser. Risikoen for blodpropp 
er størst det første året etter oppstart. 
Etter et opphold på over én måned vil 
man ha samme førsteårsrisiko hvis man 
starter igjen.

• P-piller ikke bør byttelånes mellom 
jenter.

• Røyking bør unngås.
Legemiddelverket har siden sommeren 
2011 anbefalt at kvinner som ønsker 
 kombinerte p-piller starter med en 
 kombinasjon med levonorgestrel. Dette 
var basert på  informasjon fra enkelte (6, 
8) av de studiene som ligger til grunn 
for den nye europeiske oppdateringen 
samt ekspertråd. Denne anbefalingen har 
 forskriverne  (helsesøstre, jordmødre og 
leger) fulgt opp. Data fra Reseptregisteret 
viser at det har skjedd en markant end-
ring i  forskrivningsmønsteret etter dette 
(figur 1): Ved førstegangs forskrivning til 
jenter under 20 år, er  andelen som får 
 levonorgestrelkombinasjoner nær fordoblet, 
mens andelen som får desogestrelkombina-
sjoner er redusert med om lag to tredjedeler. 
Den relativt høye førstegangsforskrivningen 
av desogestrelkombinasjoner skyldes  trolig 
hovedsakelig at disse har vært gratis for jen-
ter mellom 16 og 19 år, mens bare enkelte 
av levonorgestrel kombinasjonene dekkes 
fullt ut av bidragsordningen.  Forskrivningen 
av drospirenonkombinasjoner er lav, og 
ingen drospirenonkombinasjoner er gratis 
i bidragsordningen. Det har også vært en 
økning i andelen jenter som får minipiller. 

Rene progestogenpreparater
Et østrogenfritt prevensjonsmiddel som 
«minipillen» (Cerazette, Azalia, Con-
ludag) er et godt alternativ til kombi-
nasjonsmidler. Minipiller – og andre 
rene progestogen preparater – gir ingen 
eller minimal økt risiko for blodpropp 
hos friske kvinner (2, 8), men gir oftere 
 blødningsforstyrrelser. P-stav (Nexplanon), 
p-sprøyte  (Depo- Provera) eller hormon-
spiral (Mirena, Jaydess) er  alternativer for 
 kvinner som ønsker  progestogenpreparater 

med langvarig virkning. P-sprøyte kan 
gi  redusert beinmasse (17) og skal bare 
 brukes hos unge kvinner der annen preven-
sjon ikke vurderes som egnet (3).

Kombinasjonspreparater som inneholder 
cyproteron og etinyløstradiol
Midler som Diane, Feminil og Zyrona, som 
inneholder cyproteronacetat (2 mg) og 
etinyløstradiol (35 µg), er ikke godkjent som 
prevensjonsmidler. De bør bare benyttes hos 
fertile kvinner ved hirsutisme (økt behåring) 
og i behandling av moderat til alvorlig akne 
grunnet androgen sensitivitet når annen 
behandling, som lokal- og antibiotika-
behandling, ikke har hatt ønsket resultat. 

Da disse midlene påvirker eggløsning og 
dermed virker som et prevensjonsmiddel, er 
det viktig å sikre at kvinnen ikke samtidig 
bruker annen prevensjon med  hormoner. 
Risikoen for venøs blodpropp ved bruk av 
cyproteronkombinasjoner er 1,5–2  ganger 
høyere enn for levonorgestrel kombinasjoner, 
altså som kombinasjoner med desogestrel 
eller drospirenon. Det  finnes begrensede 
data om risiko for  arteriell blodpropp (13). 

KONKLUSJON
Nytten oppveier risiko for kombinerte 
 prevensjonsmidler (p-piller, plaster og 
 vaginalring), men total risiko for blodpropp 
er noe høyere enn man tidligere har gått ut 
fra. Valg av progestogen  påvirker risikoen 
for venøs blodpropp: Ut fra kunnskapen som 
finnes i dag anbefaler Legemiddel verket at 
kvinner starter med en  kombinasjon som 
inneholder levonorgestrel og østrogen.

Den enkelte kvinnes risikofaktorer og 
 preferanser må vurderes ved valg av 
 hormonell prevensjon. God informasjon 
skal gi grunnlag for informerte valg. 
 Helsepersonell må bidra til at brukerne 
kjenner symptomene på blodpropp og raskt 
søker lege hvis slike symptomer oppstår. 

Forfatterne ønsker å takke Reseptregisteret 
ved Milada Mahic og Ingvild Odsbu for 
bakgrunnstall og  databearbeiding til figur 1.
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Figur 1. Førstegangsforskrivning (i %) av hormonell prevensjon til kvinner under 20 år (tall fra Reseptregisteret).
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REVIEW ARTICLE, SUMMARY

The risk of thromboembolism of 
hormonal contraceptives – updated 
knowledge

In 2014 European regulatory 
authorities decided that the  product 
information for all combined  hormonal 
contraceptives (estrogen + proge-
stogen) should be updated regarding 
the risk of thrombosis. The updated 
information will help women make 
informed decisions about their choice 
of contraception. The overall blood 
clot risk is slightly higher than previo-
usly assumed. The lowest risk among 
the combined hormonal contraceptives 
is found in the combination of estro-
gen and levonorgestrel / norethiste-
rone. The risk of blood clots is highest 
during the first year of treatment and 
after re-starting combined hormonal 
contraceptive after a period of non-use 
of at least a month. It is recommended 
that women starting therapy with a 
combined hormonal contraceptive, 
starts with the fixed combination of 
estrogen + levonorgestrel.
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