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Felleskatalogen og pakningsvedlegg 

•  Hvem skriver tekstene? 



erfaring/empiri 



Hormoninnhold 
Kombinasjonspreparater:   Rene gestagenpreparater:  



Gestagenvirkninger 

Hindrer graviditet 



Østrogen 



Alvorlige komplikasjoner av østrogen 

•  Blodpropp (venøs blodpropp) 
•  Hjerneslag (arteriell blodpropp) 
•  Hjerteinfarkt (arteriell blodpropp) 
•  Brystkreft 



Starte med prevensjon 

P-stav:    5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 7 d 
Hormonspiral:   7 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 7 d 
Gestagen p-pille:  5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 2 d 
P-sprøyte:    5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 7 d 
Minipille:    5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 2 d 
  
P-pille (-flerfase):  5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 7 d 
P-ring:     5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 7 d 
P-plaster:    5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 7 d 

Kobberspiral:   Når som helst (så lenge hun ikke er gravid) 



Sikkerhet mot graviditet 
•  ingen beskyttelse/metode:  85   85 
•  «hoppe av i svingen»:   4   22 
•  kondom:      2   18 
•  p-piller:       0,3     9 
•  p-plaster:      0,3     9 
•  p-ring:       0,3     9 
•  p-sprøyte:      0,2     6 
•  kopperspiral:     0,6   0,8 
•  hormonspiral:     0,2   0,2 
•  p-stav:       0,05  0,05 

•  sterilisering, kvinne:    0,5   0,5 
•  sterilisering, mann:    0,1   0,15 
 
 
Pearl index, WHO 



Pris 2019 

Kvinner i alderen 16 til og med 21 år får bidrag fra det offentlige til prevensjon, 
for tiden 118 kr per kvartal. 



Bivirkninger 
•  Gestagen 

–  Akne og fet hud 
–  Tørre slimhinner 
–  Hodepine 
–  Ømme bryster 
–  Humørsvingninger, tretthet  
–  Nedstemthet, uro og depresjon 
–  Redusert libido 
–  Mellomblødninger og uregelmessige blødninger 

•  Østrogen 
–  Kvalme/magesmerter 
–  Væskeretensjon 
–  Økt utflod 



Absolutte kontraindikasjoner for 
kombinasjonspreparater 
•  Gravid 
•  Amming (første 6 mndr etter fødsel) 
•  Etter fødsel:  

–  Første 3 uker (uten økt risiko for blodpropp) 
–  Første 6 uker (med økt risiko for blodpropp) 

•  BMI>35 
•  Alder >35 år og røyker (eller har sluttet å røyke for <1 år siden) 
•  Hypertensjon (>140/90) eller bruker blodtrykksmedisiner 
•  Hjertesykdom:  

–  iskemisk hjerte- og karsykdom 
–  Klaffefeil med komplikasjoner  
–  Atrieflimmer 
–  Annen medfødt hjertefeil 
–  Kardiomyopati med nedsatt hjertefunksjon 

•  Hjerneslag  eller TIA (nå eller tidligere) 
•  Venøs tromboembolisk sykdom: 

–  Tidligere DVT eller LE 
–  Økt familiær trombosetendens (førstegradsslektninger, før fylte 45 år) 

•  Brystkreft (nå eller tidligere) 
•  Arvelig disponert for brystkreft med en av genvariantene: BRCA1/BRCA2 
•  Migrene:  

–  Med aura, uansett alder 
–  Uten aura og alder > 35 år 

•  Alvorlig leversykdom: leverkreft, dekompensert leverchirrose eller hepatocellulært adenom 
•  Galleveissykdom med symptomer (eller under behandling for galleveissykdom) 
•  Diabetes med varighet >20 år eller med komplikasjoner (nefropati, nevropati, retinopati) 
•  SLE med positive antifosfolipid antistoffer 



Mulige kontraindikasjoner for alvorlig 
hjerte- og karsykdom 

•  Multiple risikofaktorer for hjerte- og karsykdom: 
–  Alder>35 år 
–  Røyker  
–  BMI>30 
–  Diabetes 
–  Hyperlipidemi 
–  Opphopning av hjerte- og karsykdom hos 

førstegrads slektninger 



Følg opp 

•  Pasienten bruker levotyroxin mot hypotyreose  
 (lavt stoffskifte) 

•  Diabetes og insulinbruk 



Interaksjoner 

•  Johannesurt 
•  Antiepileptika/antikonvulsiva:  

–  fenytoin, karbamazepin, babiturater, primidon, 
topiramat, okskarbazepin, perampanel, 
eslikarbazepinacetat og lamotrigin.  

•  Antibiotika:   rifampicin og rifabutin 
•  Antivirus:    ritonavir.  



Varighet av resept 

•  Unntak i reseptforskriften gjør at resepter på 
prevensjon kan reitereres for tre års bruk.  



Kombinasjonspreparater 

•  P-piller 
•  P-ring  
•  P-plaster 



P-piller 



Enfase vs flerfase 



Anne 18 år 

•  Har brukt Loette p-piller i 2 mnd og sliter med at hun har 
småblødninger hele tiden. Hun er ellers fornøyd, og vil gjerne 
fortsette med p-piller. 

•  Hva anbefaler du? 



Anne 18 år 

•  Har brukt Loette p-piller i  2 år og sliter med at hun har 
småblødninger siste halvdel av brettet, og spesielt hvis hun 
prøver å hoppe over mensen. Hun er ellers fornøyd, og vil 
gjerne fortsette med p-piller. 

•  Hva anbefaler du? 



Hormoninnhold p-piller 

Type piller:        Hormoner: 

Microgynon/Oralcon, Loette/Almina  levonorgestrel/etinyløstradiol 
Yasmin, Yasminelle og Yaz    drospirenon/etinyløstradiol 
Marvelon og Mercilon     desogestrel/etinyløstradiol 
Yana          dienogest/etinyløstradiol  
Synfase         noretisteron/etinyløstradiol 
Qlaira          dienogest/østradiolvalerat  
Zoely          nomegestrolacetat/østradiol 



Marinne 21 år 

•  Har brukt Mercilon p-piller i  2 år og sliter med kviser og uren 
hud. Hun er ellers fornøyd, og vil gjerne fortsette med p-piller. 

•  Hva anbefaler du? 



VTE-risiko og kombinasjonspreparater 

 Type piller:        Økning i risiko: 

Microgynon/Oralcon og Loette/Almina   2,5-3,5 
Yasmin, Yasminelle og Yaz      4,5-6 
Marvelon og Mercilon       4,5-6 
Synfase           2,5-3,5 
Qlaira            ukjent 
Zoely            ukjent 

P-ring:   NuvaRing        3-6 
P-plaster:  Evra         3-6 



Kontinuerlig bruk av p-piller 

•  Den pillefrie uka fører vanligvis til en bortfallsblødning 
som er mindre enn en normal menstruasjon.  

•  Ingen fordeler med å ha en slik pillefri uke.  
•  En mulighet er å ta p-pillen kontinuerlig til blødningene 

starter, og så ta pause i 2-7 dager 
•  Alternativt ta to-tre brett i strekk før hver pillefrie uke. 



Glemt 1 énfasepille 

•  Dersom kvinnen har glemt bare én pille (det vil si der det 
har gått mer enn 24 timer, men mindre enn 48 timer, siden 
forrige pille), uansett hvor hun er på brettet, regnes hun 
fortsatt som beskyttet mot graviditet. Dette gjelder også om 
hun starter på et nytt brett én dag for sent.  

•  Hun skal ta en pille så snart som mulig og deretter fortsette 
med de neste tablettene til vanlig tid. Dette kan bety at hun 
må ta to tabletter samme på dag. Hun trenger ikke å bruke 
kondom eller avstå fra samleie i de neste 7 dagene. Hun 
trenger heller ikke å bruke nødprevensjon. Dersom kvinnen 
ønsker å ta en pillefri uke før neste brett, kan hun gjøre det.  



Glemt 2 eller flere énfase p-piller 

•  Om kvinnen glemmer to eller flere piller (dvs der det 
har gått mer enn 48 timer siden forrige pille), kan hun 
ikke regne med å være beskyttet mot graviditet.  

1.  Skal hun ta pillene hun har glemt? 
2.  Trenger hun ekstra beskyttelse?  
3.  Hva om hun allerede har hatt samleie? 
4.  Hva gjør hun i fortsettelsen? 



Glemt flere piller, 21-pillebrett:  
Microgynon, Oralcon, Yasmin, Yasminelle, Marvelon. 



Glemt flere piller, 28-pillebrett med 7 placebopiller:  
Loette, Almina, Yasmin, Yasminelle, Mercilon og Marvelon. 



Glemt flere piller, 28-pillebrett med 4 placebopiller:  
Yaz og Zoely 

4 



Glemt flerfase p-pillen Synfase 

Glemt flerfasepillen Synfase:  
•  Dersom kvinnen har glemt en eller flere piller i løpet av et 

brett (det vil si der det har gått mer enn 36 timer mellom to 
piller), kan hun ikke regne med å være beskyttet mot 
graviditet. Hun skal ta den (siste) glemte pillen så fort som 
mulig og fortsette som vanlig neste dag. Dette kan bety at 
hun må ta to tabletter samme på dag.  

•  Hun må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 14 
dagene. 

•  Dersom kvinnen har hatt ubeskyttet samleie de siste 7 
dager før den siste glemte pillen anbefales hun å bruke 
nødprevensjon i tillegg.  



Glemt flerfase p-pillen Qlaira 

Glemt flerfasepillen Qlaira:  
•   Dersom kvinnen har glemt en pille i løpet av et brett 

(det vil si der det har gått mer enn 36 timer mellom to 
piller), kan hun ikke regne med å være beskyttet mot 
graviditet. Anbefalingene en gir til kvinnen avhenger av 
hvilken pille hun har glemt.  



Glemt flerfase p-pillen Qlaira 
•  Glemt 1 tablett dag 1-9:  

–  Hun skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste tablettene til 
vanlig tid. Dette kan bety at hun må ta to tabletter samme på dag. Hun må bruke kondom eller 
avstå fra samleie i de neste 9 dagene. Om hun har hatt ubeskyttet samleie de siste 7 dager før 
den siste glemte pillen anbefales hun å bruke nødprevensjon i tillegg (kun Norlevo er aktuelt, 
ikke Ellaone).  

•  Glemt 1 tablett dag 10-17:  
–  Hun skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste tablettene til 

vanlig tid. Dette kan bety at hun må ta to tabletter samme på dag. Hun må bruke kondom eller 
avstå fra samleie i de neste 9 dagene. Hun trenger ikke å bruke nødprevensjon.  

•  Glemt 1 tablett dag 18-24:  
–  Hun skal ikke ta den glemte pillen. Kast brettet, og start på et nytt brett. Hun må bruke kondom 

eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene. Hun trenger ikke å bruke nødprevensjon.  
•  Glemt 1 tablett dag 25-26:  

–  Hun skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste tablettene til 
vanlig tid. Dette kan bety at hun må ta to tabletter samme på dag. Hun trenger ikke å bruke 
kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene. Hun trenger ikke å bruke nødprevensjon.  

•  Dersom kvinnen glemmer to eller flere piller eller starter på et nytt brett to eller flere dager for sent, 
gjelder følgende regler: 

–  Kast brettet, og start på et nytt brett. Hun må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 
dagene. Om hun har hatt ubeskyttet samleie de siste 7 dager før den siste glemte pillen 
anbefales hun å bruke nødprevensjon i tillegg (kun Norlevo er aktuelt, ikke Ellaone).  



Oppsummering, glemt p-pille 

•  Hvis kvinnen glemmer én pille, er hun fortsatt regnet 
som sikker mot graviditet (untatt Syfase og Qlaira) 

•  Har hun glemt mer enn en pille, sjekk: 

eMetodebok.no 
eller 

www.sexogsamfunn.no 



P-ring 



P-plaster 



Gestagenspreparater 

•  Gestagen p-piller 
•  Minipiller 
•  P-sprøyte 
•  P-stav 
•  Hormonspiral 
 



Gestagen p-piller 



Bruk av gestagen p-piller 

•  Kvinnen skal ta en pille til omtrent samme tid hver dag, 
ingen pillefrie uker. 

•  Det tillates et avvik på +/- 12 timer.  
•  Ved bruk av gestagen p-piller har hun ikke pillefrie 

(hormonfrie) uker. 



Minipille 



P-sprøyte 



LARC 

•  LARC = long acting reversible contraception 
•  Norsk: langtidsvirkende prevensjon 





Abortrater i Norge 

www.fhi.no (abortregisteret) 



LARC på Sex og samfunn 



The CHOICE project 



The CHOICE project 

http://choiceproject.wustl.edu/ 



Hvorfor velge LARC? 

•  Den sikreste prevensjonen 
•  Brukervennlig: ingenting å huske på hver dag 
•  Ingen farlige bivirkninger (ingen østrogen) 
•  Mer fornøyde brukere 
•  Bedre compliance 
•  Rimelig ved bruk over tid 



Intrauterin prevensjon 



Endret blødningsmønster 

•  Hormonspiral:  
–  Mange blir blødningsfri, særlig med Mirena. 
–  For de kvinnene som får blødninger, er blødningsmønsteret 

med de ulike spiralene antagelig ganske likt.  
–  De fleste vil oppleve spotting og uregelmessige blødninger de 

første månedene, men blødningsmengde og antall blødninger 
synker stort sett jo lengre kvinnen bruker spiralen. 

–  De fleste får reduserte menssmerter.  

•  Kobberspiral:  
–  Ca 50 % får forverrede menssmerter og kraftigere og lengre 

mensblødninger.  



Valg av hormonspiral 

         Mirena    Kyleena   Jaydess 
Pris (ca)        1234    1286    1090 
Varighet        5 år    5 år    3 år 
Lengde spiral       32 mm    30 mm    30 mm 
Bredde spiral       32 mm    28 mm    28 mm   
Størrelse innsetter  (diameter)   4,4 mm   3,8 mm   3,8 mm  
Hormoninnhold (levonorgestrel)   52 mg    19,5 mg   13,5 mg  
Sikkerhet graviditet*     0,22    0,29    0,33 
Kumulativ risiko for graviditet   0,7 (5 år)   1,4 (5 år)   0,9 (3 år) 
Brukes til beh.   av blødninger   ja     nei     nei 
Endometriebeskyttelse ved HRT  ja     nei     nei 
 
*Pearl index, jo lavere tall, desto sikrere.  
Ny hormonspiral til 5 års bruk: Levosert 



Valg av kobberspiral 

•  Varer 5 år. 
•  Flere ulike merker, men de finnes ikke i 

Felleskatalogen.  
•  Kan kjøpes uten resept. Kvinner 16-21 må ha resept 

for å få redusert pris.  
•  Det er antakelig små forskjeller i effektivitet og 

bivirkningstendens mellom de moderne 
kobberspiralene. 

•  Overflaten bør være minst 380 mm2  
•  En kobberspiral koster alt fra ca. 350 – 1000 kroner.  
•  Hvis kvinnen velger å bruke denne i 5 år vil det koste  

ca. 6 – 17 kroner per måned. 



Brukere som nærmer seg menopause 

Hormonspiral: 
•  Brukere av Mirena hormonspiral som fikk satt inn 

spiralen etter fylte 45 år trenger ikke å bytte spiral, men 
kan beholde spiralen fram til menopause, selv om man 
overstiger 5 års brukstid. 

 
Kobberspiral:  
•  Brukere av kobberspiral som fikk satt inn spiralen etter 

fylte 40 år trenger ikke å bytte spiral, men kan beholde 
spiralen fram til menopause, selv om man overstiger 5 
års brukstid. 



Andre bivirkninger med spiral 

 
Potensielt alvorlige bivirkninger 
•  Perforasjon (ekstremt sjelden: ca 1-2/1000) 
•  Bekkeninfeksjon 

–  Ikke nødvendig å fjerne spiralen 
–  Velg vanlig antibiotikaregime 

Ufarlige bivirkninger 
•  Plager ved innsetting 
•  Avstøtning (skjer hos <5%) 



Viktig før innsetting 

•  Graviditet skal utelukkes anamnestisk eller ved gravitest, 
tidligst 3 uker etter det aktuelle samleiet. 

•  Alle bør testes for SOI, gjør en seksualanamnese og 
kartlegg hvilke prøver du skal ta (minimum: klamydia og 
mykoplasma). Prøven tas før eller ved innsetting. 

•  Påvist SOI skal ferdigbehandles før innsetting.  
•  Det er ingen interaksjoner for spiralene.  
•  Ikke nødvendig å behandle BV (bakteriell vaginose) 
•  Gi råd om smertestillende: 

–  Pasienten kan ta Paracet 1 g og Ibux 400 mg 1 time i 
forkant av innsettingen. 

–  Samme dose kan tas inntil 4 ganger i døgnet etter 
innsetting.  



Prosedyre ved innsetting 

•  Inspeksjon 
•  Bimanuell palpasjon 
•  Kuletang på cervix 
•  Mål uterinkaviteten med en uterinsonde (før spiralen 

åpnes) 
•  Tilpass spiralen 
•  Sett inn spiralen med et drag i kuletangen 



Noen tips ved innsettingen 

•  Vask av cervix er ikke nødvendig.  
•  Bruk alltid sonde før innsetting, og ikke åpn 

spiralpakken før du har sondert. 
•  Klipp trådene lange nok! 
•  Vanskelig innsyn til cervix: Bruk kondomtrikset! 
•  Vasovagale reaksjoner er vanlige, besvimelse, kvalme 

eller oppkast betyr sjelden at noe har gått galt. 



Etter innsetting 

•  Vi anbefaler å unngå bading, tampongbruk og samleie 
første 7 dager etter innsetting. 

•  Etter dette kan tampong benyttes, men vi anbefaler 
ikke bruk av menskopp for spiralbrukere.  

•  Vi anbefaler en kontroll etter 1-2 mndr: 
–  Inspeksjon (GU) 
–  Bimanuell palpasjon 



Innsetting Jaydess video 



P-stav 



Valg av p-stav 

•  I Norge: nå bare Nexplanon på markedet. 
•  Tidligere kalt Implanon.   
•  Den koster ca 1137 kroner.  
•  P-staven virker i tre år.  
•  Tidligere fantes også merkene Jadelle og Norplant på 

det norske markedet. 



Starte med p-stav 

•  P-staven settes subdermalt på innsiden av overarmen, 
beliggende over triceps. 

•  Settes på den ikke-dominante armen: 
–  8-10 cm proksimalt fra mediale epikondyl 
–  settes i proksimal retning 

•  Kvinnen er sikker mot graviditet fra dag 1 om staven 
settes inn mellom første og femte dag i 
menstruasjonen 

•  Innsetting utenom dette: tilleggsprevensjon i 7 dager. 



Slutte med p-stav 

•  Kan fjernes når som helst, innen tre år. 
•  Ny stav kan settes inn på samme sted som den gamle.  
•  Fjerning gir et lite sår, og senere arr i huden på 

innsiden av overarmen. 
•  Eggløsningen kommer raskt i gang etter fjerning. 



Blødning som bivirkning av p-stav 

•  Blødninger i starten er normalt 

•  Utelukk en SOI som årsak 

•  Bruk kombinasjons p-pille med levonorgestrel 
(Microgynon/Oralcon) i tillegg i 3 måneder, med eller 
uten pauser.  



Gestagenimplantant	
	



Gestagenimplantant	
	



Gestagenimplantant	
	



Fjerning av p-stav 



Bytte av p-stav 



Oppsummering LARC 

•  LARC er den sikreste formen for prevensjon – mer 
sikker enn sterilisering! 

•  LARC gir ingen mulighet for brukerfeil 
•  LARC er et billig alternativ 
•  LARC gir ingen økt risiko for alvorlige komplikasjoner 

som blodpropp eller hjerte- og karsykdom 
•  LARC kan gi uønskede bivirkninger i form av endret 

blødningsmønster, informer alltid om dette! 
•  Informer om pakningsstørrelse! 



Nødprevensjon 



Metoder for nødprevensjon 

•  Hormonelle metoder:  
–  Nødprevensjon med ulipristalacetat (Ellaone) 
–  Nødprevensjon med levonorgestrel (Norlevo) 
–  P-pillemetoden (Yupze-regimet) 

•  Kobberspiral 





Karantenetid etter inntak av Ellaone 

•  Inntak av hormoner tidligere enn 5 dager etter Ellaone 
kan ødelegge effekten av nødprevensjonen og faktisk 
øke risikoen for å bli gravid. 

 
•  I tillegg bør hun rådes til kondombruk eller avholdenhet 

inntil hun kan stole på den hormonelle beskyttelsen fra 
prevensjonsmiddelet. 



Prevensjon til noen grupper 

•  Slankeopererte 
•  Postpartum og ammende 
•  De som har tatt abort 



Prevensjon til slankeopererte 

•  Trolig bør slankeopererte kvinner anbefales å bruke 
prevensjon som ikke tas opp via tarm.  

•  Aktuelle prevensjonsmetoder er da: 
–  p-plaster (opptak gjennom hud) 
–  p-ring (opptak gjennom slimhinne) 
–  p-stav (subkutant opptak) 
–  p-sprøyte (intramuskulært opptak) 
–  spiral (intrauterin prevensjon) 



Prevensjon etter fødsel og ved amming 

Gestagenpreparater 
•  Både ammende og ikke-ammende mødre kan bruke p-stav, 

gestagen p-piller og minipille umiddelbart etter fødsel  
•  P-sprøyte: ikke-ammende kan starte umiddelbart etter 

fødsel, ammende bør vente i 6 uker. 

Kombinasjonspreparater 
•  Ikke-ammende kan starte 3 uker etter fødselen (6 uker ved 

økt risiko for blodpropp pga komplisert fødsel).  
•  Ammende anbefales å vente til sjette måned.  

Spiral 
•  I Norge: 6-8 uker etter fødselen 
•  Komplisert fødsel eller sectio: 12 uker. 



Prevensjon etter abort 

Kirurgisk abort 
•  Kvinnen kan starte med alle typer prevensjon 

umiddelbart. 

Medisinsk abort  
•  Vent med spiralinnsetting en uke, ellers kan alle andre 

typer prevensjon startes opp med umiddelbart.  







Natural cycles 





Prevensjon for menn? 




