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Anbefalinger 
 
Vi anbefaler langtidsvirkende prevensjon (spiral eller p-stav) som førstevalg for 
alle kvinner med behov for prevensjon. 
For førstegangs p-pillebrukere som ønsker et kombinasjonpreparat anbefaler 
vi ett med med levonorgestrel, da disse så langt har vist lavest risikoøkning for 
tromboemboli. 
Vi anbefaler rene gestagenprodukter til kvinner med forhøyet risiko for 
tromboemboli. 
For kvinner med forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom og tromboemboli bør 
man velge rene gestagenpreparater  
Vi anbefaler ikke bruk av orale prevensjonsmidler etter fedmekirurgi  
 
Vi foreslår at kvinner som ber om nødprevensjon informeres om at innsetting 
av kobber IUD er mer effektiv enn orale metoder, og i tillegg vil være sikker 
prevensjon. 
 

 
Søkestrategi 
 
Pyramidesøk: Up to date, PubMed, Cochrane Database, Royal College of 
Obstetricians & Gynecologists (RCOG), WHO guidelines. 
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Definisjon 

 
Tiltak som har til hensikt å forhindre svangerskap, til tross for at det 
gjennomføres samleie. 

 

Prevensjonsveiledning 

 
Som behandler er det vår plikt å bistå kvinnen i å finne et prevensjonsmiddel 
som passer henne. Et riktig valg og god informasjon fører til lavere 
diskontinuitet og lavere risiko for uønskede svangerskap, samt bedre 
livskvalitet for kvinnen.  
 
Alle kvinner i reproduktiv alder som ikke bruker prevensjon bør spørres om de 
har behov for prevensjon.  
 
Følgende faktorer bør vektlegges ved valg av prevensjon: 

1) Medisinske tilstander som er relative og absolutte kontraindikasjoner 
2) Prevensjonsikkerhet 
3) Bivirkninger 
4) Behov for ikke prevensjon-relaterte sideeffekter (non-contraceptive 

benefits)  
5) Foretrukket administrasjonsform og compliance 
6) Eventuelt tidligere prevensjonsbruk og erfaring med disse 

Medisinske tilstander som er relative og absolutte kontraindikasjoner 

 
Som vektlagt av WHOs rapport om medisinske kriterier for bruk av prevensjon, 
som nå også finnes om en app (WHO Contraception tool) må medisinsk risiko 
vektes mot fordelen ved å forebygge ikke planlagt svangerskap. En må ta 
hensyn til:  

1) Har kvinnen medisinske risiki som prevensjonsmetoden vil øke? 
2) Har kvinnen medisinske risiki som medfører spesielt høy risiko ved et 

uønsket svangerskap? 



3) Har kvinnen tilstander eller bruker medisiner som gjør 
prevensjonsmidlet mindre effektivt? 

 
Forhold som bør kartlegges for å kunne vurdere medisinsk risiko inkluderer: 
Alder, vekt, røykestatus, risiko for kardiovaskulær sykdom og venetrombose, 
migrene med aura, og evt amming/postpartum-status. Alder i seg selv er ikke 
en kontraindikasjon for bruk av kombinasjonspreparat. 
 
På den andre siden er det spesielt viktig med sikker prevensjon for kvinner 
som har medisinske forhold som forverres ved et uønsket svangerskap. Disse 
tilstandene inkluderer blant annet: Brystkreft, diabetes med komplikasjoner, 
epilepsi, ischemisk hjertesykdom, trombofilier, ulike kreftsykdommer. 
 
En bør tilslutt spesifikt vurdere om effektiviteten til prevensjonsmiddelet er 
redusert pga medisinske forhold eller medikamenter. Vi fraråder bruk av orale 
prevensjonsmidler etter  
fedmekirurgi (1, 2) og en må være oppmerksom på interaksjon mellom enkelte 
prevensjonsmidler og antiepileptika, antivirale medikamenter og Johannesurt 
(3). 
 

Prevensjonsikkerhet 

Langtidsvirkende prevensjon som spiral og p-stav har overlegen sikkerhet 
ettersom effektiviteten ikke er avhengig av riktig bruk hver gang personen har 
samleie. Benytt gjerne tabellen under for rådgivning under konsultasjonen. 
 



 

Bivirkninger 

Den vanligste årsaken til at kvinnen endrer eller slutter med prevensjon er at 
hun opplever bivirkninger, og de vanligst rapporterte inkluderer uregelmessige 
blødninger, smerter,  
ømhet i bryst, vektendringer, effekter på humør og libido og hud (4). Det 
anbefales at man informerer om de mest vanlige bivirkningene ved oppstart. 
Rådgivning og informasjon om forventede bivirkninger minker sannsynligvis 
diskontinuerlingsraten (5). 
 

Positive bieffekter 

Kvinner bør spesifikt spørres om de kan ha behov for postive effekter av 
prevensjonmiddelet som kommer i tillegg til prevensjonseffekten. 



Spesifikt bør en kartlegge om hun har problemer med kraftige eller 
uregelmessige blødninger, menstruasjonssmerter, akne eller hirsutisme, der 
riktig valg av prevensjonsmiddel også kan ha fordelaktig effekt på disse 
plagene.  
 

Foretrukket administrasjonsform, pris og compliance 

Foretrukket administrasjonsform og hvorvidt pris er av betydning bør spesifikt 
diskuteres med kvinnen. Det gis støtte til prevensjon for kvinner melleom 16 
og 22 år, for oppdatert informasjon se https://helsenorge.no/sex-og-
samliv/prevensjon/bidragsordning-for-prevensjonsmidler. 
 
 

Om de ulike prevensjonsmidlene 

LARC 

Larc (Long acting reversible contraceptives) kan defineres som et 
prevensjonsmiddel som krever administrasjon sjeldnere enn en gang per 
måned.  
 

Kobberspiral 
Det finnes et stort utvalg kobberspiraler, inkludert konvensjonelle spiraler, 
konvensjonelt utseende spiraler i mindre størrelse, Gynefix® og Ballerine®. Det 
er liten forskjell i utstøtnings rate mellom dem. Det hevdes at både Gynefix® 
og konvensjonelt utseende spiraler i miniversjon har mindre 
blødningsforstyrrelse, men datagrunnlaget er lite (6, 7). Varigheten varierer 
med kobberinnholdet og oppgis fra produsent. 
 

Gestagenspiral 
Følgende gestagenspiraler er i dag registrert i Norge:  
Mirena ®: Levonorgestrel 52 mg. Godkjent varignet 5 år 
Levosert®: Levonorgestrel 52 mg. Godkjent varighet  6 år 
Kyleena®: Levonorgestrel 19,5 mg. Godkjent varighet  5 år 
Jaydess® ;Levonorgestrel 13 mg. Godkjent varighet 3 år 
 



Spiralen kan settes inn like postpartum, men man må være klar over at det 
medfører økt perforasjonsrisiko (8). Den kan settes inn umiddelbart etter 
medikamentell og kirurgisk abort. Alle avgir hormoner til systemisk sirkulasjon, 
og det er ikke forskjell i rapportering av bivirkningene, men de avtar ofte ved 
lengre tids bruk. 
 
       

Gestagen implantat (p-stav) 
Nexplanon®: Etonogestrel 68 mg implantat. Settes subcutant i overarm. 
Røntgentett stav. Godkjent varighet  3 år. 
 
P-stav har den høyeste sikkerheten av alle prevensjonsmidlene. Den vanligste 
grunnen til diskontinuitet er uregelmessige blødninger, og opptil 30 % vil 
oppleve hyppige og langvarige blødninger, som er hovedgrunnen til 
diskontinuitet av p-stav som prevensjon. Blødningsmønsteret etter cirka 3 
måneder er prediktivt for hvordan blødningsmønsteret blir framover. Dette 
skiller seg derfor fra blødningsmønsteret på hormonspiral, der kvinnene kan 
forvente sjeldnere og mindre blødninger jo lengre spiralen sitter inne. Ca 20 % 
av kvinnene kan forvente amenoré (9,10). 
 
      

Gestagen depotinjeksjon 
Depo-Provera® : Medroksyprogesteronacet 150 mg/ml. Settes i.m. hver 3. 
mnd  
Pga uavklart langtidseffekt på bentetthet bør ikke dette være førstevalg for 
langtidsprevensjon hos unge kvinner. Kan gi utsatt fertilitet opp til 1 år etter 
seponering.  
 

Kombinert hormonell prevensjon (østrogen og gestagen) 

Det finnes et stort utvalg kombinasjonspreparater, både som piller, vaginalring 
og plaster (se tabell). 
I motsetning til rene gestagenpreparater gir kombinasjonspreparatene god 
blødningskontroll. All prevensjon av kombinasjonstypen gir økt risiko for 
tromboemboli. Kombinasjonspiller med levonorgestrel er førstevalg på grunn 
av lavest risiko for tromboembolisk sykdom. Førstegangs p-pillebrukere bør 
anbefales en kombinasjons p-pille med levonorgestrel (f. eks. Microgynon® 



eller Loette®) da disse gir lavest risikoøkning for tromboembolisk hendelse, om 
ikke andre forhold tilsier et annet valg.  P-piller med lav østrogendose gir 
oftere uregelmessige blødninger, og dette kan bedres ved å bytte til en 
normal-dosert p-pille (11,12). 
Kvinnen bør informeres om at forlenget syklus (hoppe over syklus i 2 eller 3 
mnd) eller kontinuerlig administrering (kontinuerlig inntak der en ved 
gjennombruddsblødning tar en pause på 4-7 dager) er trygt og reduserer 
blødning (13). 
 



 



 
Pris er for 3 måneder ved konvensjonell bruk.  
Trinnpris: I trinnprissystemet reduseres prisen på et legemiddel trinnvis med 
faste kuttsatser etter at legemidlet har mistet patentbeskyttelse, fått 
konkurranse fra likeverdige legemidler.  
EE=etinyløstradiol, E=østradiol, ED=østradiolvalerat 
 

Gestagen p-pille 

Desogestrel 75 μg (Cerazette®, Desogestrel orifarm®, Vinelle®). Tas 
kontinuerlig. Sikkerhet tilsvarende kombinasjonspille (østrogen/gestagenpille). 
Conludag®: Noretisteron 0,35 mg  laveste tilgjengelige hormondose. Reduserer 
risiko for graviditet opp til 92 %. Sikkerheten reduseres om tidspunktet for 
tablettinntak overskrides med mer enn 3 timer. 
 
I likhet med spiral og p-stav kan gestagen p-pille og de øvrige 
gestagenpreparatene anvendes av kvinner med forhøyet risiko for hjerte- og 
karsykdom og tromboemboli. Over 50 % av kvinnene som tar gestagen p-piller 
med desogestrel kan forvente amenoré, de resterende kan forvente relativt 
sykliske blødninger eller uregelmessige blødninger (14). 
 
 

Barrieremetoder 

 

Kondom er den mest vanlige barrieremetoden og den eneste som en får kjøpt 
i Norge.  
Risiko for graviditet 2-18 % ved hhv riktig og faktisk bruk. Beskytter mot HIV og 
andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS). 
Pessar og Femidom er meget sjeldent brukt og fås kun kjøpt på nett. 
 

Naturlig Familieplanleggings metoder 

 

Fertilitet Overvåknings Baserte metoder baserer seg på å identifisere den 
fertile perioden i en kvinnes syklus og unngå denne om man ikke vil bli gravid. 



Dette fungerer best med en regelmessig syklus mellom 26 og 32 dager, der 
man må unngå samleie mellom dag 8 og 19. Man kan også benytte  
selvundersøkelse av vaginalsekret (Billings metode) og temperaturmåling, som 
begge kan markere eggløsning eller en kombinasjon av disse (symptothermal). 
Det finnes flere apper og apparat som bygger på disse metodene.  
“Tilbaketrekningmetoden” eller “hoppe av i svingen” er krevende og har lav 
sikkerhet (15). 

 

Operative metoder 

Kvinnelig sterilisering 
Okklusjon,deling eller fjerning av egglederne. Kirurgisk prosedyre. Risiko for 
graviditet <1%4, se kapittel om sterilisering. 
       
Mannlig sterilisering 
Vasektomi, kirurgisk prosedyre. Vanligvis i lokalanestesi. Risiko for graviditet < 
1 %4. 
OBS: sædprøve leveres 3 måneder etter operasjonen, bekrefte aspermi. Annen 
prevensjon i mellomtiden.  
      

Nødprevensjon 

Det finnes tre metoder for å hindre graviditet etter et ubeskyttet samleie: 
Kobberspiral, høydosert gestagen (Norlevo®, Levonorgestrel Norfri®) eller 
uliristalacetat  (Ellaone®, Femke®). 
Kvinner som ber om nødprevensjon bør informeres om at innsetting av kobber 
IUD er mer effektiv enn orale metoder, og i tillegg vil være sikker prevensjon. 
Kobberspiralen har en  sikkerhet på over 99,5 % dersom den settes inn innen 5 
døgn etter et ubeskyttet samleie. Spiralen kan fjernes etter 7 dager, eller 
kvinnen kan beholde den som et effektivt prevensjonsmiddel i opp til 5 år.  
 
Både høydosert gestagen og Ulipristalacetat virker ved å utsette eggløsningen 
og derfor ikke effekt om eggløsning allerede har funnet sted.  Nødprevensjon 
med hormoner bør inntas så raskt som mulig etter et ubeskyttet samleie, men 



ikke senere enn 3 døgn (nødprevensjon med levonorgestrel)  eller 5 døgn 
(nødprevensjon med ulipristalacetat). 
Ulipristalacetat har marginalt høyere effekt enn nødprevensjon med 
levonorgestrel. Samtidig har ulipristalacetat en høy affinitet til 
progesteronreseptorer, og den kan dermed nedsette bruk av hormonell 
prevensjon, dersom disse tas samtidig. Kvinnen bør rådes til å vente med 
oppstart av hormonell prevensjon i 5 døgn etter inntak av nødprevensjon med 
ulipristalacetat (16). 
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