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Anbefalinger
Må individuelt tilpasses kvinnes livssituasjon og tidligere erfaring osv, se under.
LARC Long-acting reversible contraception (homonspiral og gestagenimplantat)
Langvarig, reversibel prevensjon er å anse som førstevalg også hos nullipara grunnet god compliance, høy brukertilfredshet, lav risikoprofil og god
kostnadsprofil
For førstegangs p-pillebrukere bør et kombinasjonpreparat med levonorgestrel foretrekkes da disse så langt har vist lavest risikoøkning for
tromboemboli.
Rene gestagenprodukter kan anvendes av kvinner med forhøyet risiko for tromboemboli, se prevensjon for spesielle grupper.
Ønsker kvinnen god og forutsigbarhet blødningskontroll kan p-piller anbefales
Se også Statens legemiddelverk

For informasjon om refusjonsordning for unge kvinner mellom 16-20 år se HELFO: Stønad til prevensjon for unge kvinner
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Anbefalt bok om prevensjon: John Guillebaud “Contraception, your questions answered”

Definisjon
Tiltak som har til hensikt å forhindre svangerskap, til tross for at det gjennomføres samleie. Detaljerte retningslinjer for ulike
prevensjonsmetoder finnes på nettsidene til Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare

Valg av riktig prevensjonsmetode
For å kunne gi kvinner riktig informasjon og veiledning vedrørende prevensjon, bør man vurdere følgende punkter: sikkerhettabell1,
enkelt å bruke, hvor lenge trenger hun prevensjon, reversibilitet, effekt på menstruasjonsblødninger og dysmenoré, type og hyppighet
av bivirkninger og uønskede hendelser, kostnad, beskyttelse mot smitte av seksuelt overførbare sykdommer, ikke preventive positive
effekter, medisinske kontraindikasjoner, se senere.

Naturlig familieplanlegging
Coitus interruptus, avbrutt samleie
Risiko for graviditet 18-28 %1-3

Kalendermetoden
I 95 % av menstrusjonssykluser: ovulasjon 4 dager før eller etter midten av syklus og i ca 30 % :ovulasjon akkurat midtsyklisk.

Symptommetoden
Billings metode; kvinnen undersøker sitt vaginal sekret som varierer i syklus.

Temperaturmetoden
I normal syklus er basaltemperaturen ca 0,3 C° høyere i luteal fasen enn i follikulær fasen. (“Ladycomp” angir fertile dager).

Disse 3 siste metodene er 75-80 % effektive (ved riktig bruk4. Kombinerer man metodene øker sikkerheten.
“Persona”
Testpinner måler LH i urin og angir “sikre”og “usikre” dager. Sikkerhet 93,8 %5.

Laktasjon
Hemmer ovulasjon,-prolaktin hemmer den pulsative frigjørelsen av GnRH fra hypothalamus. Relativt sikker metode hvis =< 6mnd siden fødsel, fullammer og amenore6,7. Hvis ikke bør
annen prevensjon anbefales8.

Barrieremetoder
Kondom
Risiko for graviditet 2-18 % ved hhv riktig og faktisk bruk4. Beskytter mot HIV9,10 og andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS)11,12.

Pessar
Risiko for graviditet 6-12 % ved hhv perfekt og faktisk bruk4. Brukes med sæddrepende krem.
Ikke tilgjengelig i Norge, kjøpes på nett.

Femidom
Lite brukt i Norge, kjøpes på nett. 75-95 % effektivt (ved riktig bruk)4. Beskytter mot smitte av HIV og andre SOS.

Operative metoder
Kvinnelig sterilisering
Okklusjon eller deling 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.

LARC uten hormon
Kobberspiral (Cu-IUD)
frigjør kobber ioner. Nedsetter sædcellenes motilitet13 og miljøet intrauterint forstyrres og forhindrer implantasjon. < 2 % blir gravide i
løpet av brukstiden. Brukstiden varierer med mengde kopper pr mm2 og varierer fra 3-10 år14,15.
Komplikasjoner:
Økt menstruasjonsblødning ca 50 %, spotting, smerter, utstøting, perforasjon.
Risiko for infeksjon ved innsetting liten16. Mistanke om infeksjon; diagnostikk og sanering før innsetting. Påvist infeksjon med Cu-IUD kan behandles
uten at denne fjernes. Profylakse ved innsetting unødvendig. Fjerning og ny innsetting kan gjøres samtidig.
Cu-IUD gir lavere risiko for ektopisk graviditet enn ved bruk av andre prevensjonsmidler. Imidlertid er de få graviditeter som oppstår ofte
ektopiske17,18,19.
Fertiliteten raskt tilbake etter seponering av Cu-IUD20.
Svangerskap med Cu-IUD in situ: Fjerne IUD så raskt som mulig. Risikoen for spontan abort er større med spiralen på plass enn etter fjerning. Ved
abort fjernes den ved inngrepet.

Kombinert hormonell prevensjon
Kombinasjon av et østrogen (etinyløstradiol eller østradiol) og et gestagen (levonorgestrel, desogestrel, noretisteron, nomegestrol,
drospirenon eller dienogest).

P-pille

P-ring (Nuvaring®)
Ringen plasseres i skjeden og brukes i tre sammenhengende uker. Avgir 120 µg Etonogestrel og 15 µg etinyløstradiol pr døgn.
P-plaster (Evra®)
Festes på huden og skiftes hver uke i 3 uker. Avgir 203 µg norelgestromin og 33,9 µg etinyløstradiol pr døgn. Gir muligens høyere
risiko for VTE enn kombinasjons p-pille31.
Virkningsmekanisme
Hemmer ovulasjon
Endrer endometriet og gjør det mindre mottagelig for implantasjon
Cervixsekretet blir mindre permeabelt for spermier
Endrer tube peristaltikk og motilitet

All prevensjon av kombinasjonstypen gir økt risiko for tromboemboli21. Kombinasjonspiller med levonorgestrel er førstevalg på grunn
av lavest risiko for tromboembolisk sykdom. Kombinasjonspreparater kan i tillegg til prevensjon brukes som behandling for menoragi,
dysmenore, PMS, hyperandrogenisme, menstruell migrene22.

Bivirkninger
Blødningsforstyrrelser: oftest gjennombruddsblødninger.
Migrene: Kan bli bedre, uendret eller verre.
Gir ingen sikker vektoppgang23.
Oppblåsthet, kvalme og ømme bryster er oftest forbigående
Lokale reaksjoner: Økt utflod ved p-ring og lokal hudirritasjon ved p-plaster

Komplikasjoner
Venøs tromboembolisk sykdom (VTE)
Unge, friske kvinner har liten risiko for VTE (2/10000 kvinneår)3. Alle typer kombinert hormonell prevensjon øker risikoen for VTE (5-12/10000 kvinneår)3. Risikoen er størst det første
året og ved behandlingsopphold øker risikoen på nytt24. Kombinasjonspiller med levonorgestrel og noretisteron har lavest risikoøkning3.
Det er viktig å vurdere andre risikofaktorer for VTE (tidligere VTE, overvekt, alder, røyking og trombofili) og anbefale kvinner med høy risiko annen prevensjon. Ved immobilisering og
større operative inngrep bør tromboseforebyggende behandling eller midlertidig overgang til annen type prevensjon vurderes.

Kardiovaskulær sykdom
Prevensjon av kombinasjonstypen dobler risikoen for koronar hjertesykdom og ischemisk hjerneslag25. Kvinner med høy risiko på grunn av andre risikofaktorer for kardiovaskulær
sykdom (som høy alder, røyking, diabetes, adipositas og hypertoni) bør anbefales annen prevensjon.

Kombinert hormonell prevensjon og kreft
Beskytter mot ovarial-, endometrie- og kolorectal-cancer26.
Det er motstridende data når det gjelder brystkreft27.
Økt risiko (RR 1,9) for cervixcancer ved behandlingstid >= 5 år, som forsvinner igjen 10 år etter seponering28.

Interaksjoner
Enzyminduserende legemidler som rifampizin, noen HIV medisiner, noen antiepileptika og johannesurt, se spesielle grupper

Kontraindikasjoner
Alvorlig ubehandlet hypertoni
Cancer mammae og andre østrogenfølsomme kreftsykdommer hos kvinnen
Påvist trombofili eller tidligere tromboembolisk sykdom hos kvinnen
Kardio- eller cerebrovaskulær- sykdom hos kvinnen
Migrene med aura (omdiskutert)
Hereditet for tromboembolisk sykdom eller kardiovaskulær sykdom
Røyking hos kvinner >35 år
Diabetes mellitus
Leversykdom
SLE

Oppstart
Anamnese/familieanamnese og måle BT. Viktig å vurdere absolutte og relative kontraindikasjoner for kombinasjonspreparater.
Pasienten bør informeres om risiko og tegn på tromboembolisk sykdom.
Effektivitet
0,3 % blir gravide det første året ved perfekt bruk og 9 % ved faktisk bruk29.
Normal mens og fertilitet kommer raskt tilbake etter seponering30.

Gestagen prevensjon
Gestagener: Norestisteron, lynestrenol, levonorgestrel, medroksyprogesteron acetat (DMPA), desogestrel
Lavdose: Minipille med noretisteron (Conludag®). Levonogrestrel hormonspiral (Mirena®, Jaydess®)
Mellomdose: Desogestrel pille (Cerazette®). Etonogestrel implantat(Nexplanon®)
Høydose: Medroxyprogesteronacetat (Depo-Provera®)

Minipille/POP/Implantat
Noretisteron (Conludag®) – laveste tilgjengelige hormondose. Reduserer risiko for graviditet opp til 92 %48. Sikkerheten reduseres om tidspunktet for
tablettinntak overskrides med mer enn 3 timer.
Desogestrel 75 µg (Cerazette®). Tas kontinuerlig. Sikkerhet tilsvarende kombinasjonspille(østrogen/gestagenpille) >99 %49.
LARC Long-acting reversible contraception

Langvarig, reversibel prevensjon er å anse som førstevalg grunnet god compliance, høy brukertilfredshet og god kostnadsprofil50,51

Etonogestrel 68mg implantat Nexplanon®. Settes subcutant I overarm. Røntgentett stav. Varighet 3 år.
Depotsprøyte, Depo-Provera® Medroksyprogesteronacet 150mg/ml. Settes im hver 3. mnd

Virkningsmekanisme
Påvirker cervikalsekretet og hindrer sædcellene å gå cervikalkanalen til øvre genitalia.
Påvirker tubemotiliteten.
Supprimerer vekst av endometriet
Ovulasjonsinhibisjon avhengig av dosering.

Prevensjonsmidler som inneholder gestagener er et godt alternativ til kvinner som har kontraindikasjon for bruk av østrogenholdig
prevensjon.32-45

Komplikasjoner
Blødningsforstyrrelser
Brystspreng
Hodepine
Væskeretensjon
Akne
Nedsatt bentetthet for langtidsbrukere av DMPA, reverseres etter seponering
Hyppigere forekomst av funksjonelle ovarialcyster (Benigne follikelcyster)

Tiltak/behandling/oppfølging
Det trengs ingen spesielle tiltak ved forskrivning av gestagene prevensjonsmetode.46,47
Intrauterin prevensjon
Hormonspiral er et svært effektivt prevensjonsmiddel både for nullipara og para. Det gir ikke økt risiko for infeksjon ut over
innsettingsprosedyren52. Settes fortrinnsvis inn på 5.-7. menstruasjonsdag for best blødningskontroll, men kan settes inn når som helst
i syklus om graviditet er utelukket. Bør ikke settes inn før 6uker postpartum pga øket perforasjonsrisiko.
Kan settes inn umiddelbart etter medikamentell og kirurgisk abort. Endokardittprofylaxe er ikke nødvendig ved innsetting av
IUD53,54,55,56.
Mirena®IUD Avgir 20 µg levonorgestrel pr døgn. Varighet 5 år.
Jaydess®IUD Avgir 14 µg levonorgestrel pr døgn. Varighet 3 år.

Komplikasjoner
PID. Lav risiko ved innsettingsprosedyren og i 20 dager etter innsetting.
Irregulær blødning
Utstøting 3 %
Perforasjon 0,01 %

Nødprevensjon/”angrepillen” (postcoital prevensjon)
Levonorgestrel 1,5mg (Norlevo® eller Postinor®)
Ulipristalacetat 30mg (EllaOne®)
Kobber spiral (Cu-IUD)
P-piller kan brukes som nødprevensjon

Levonorgestrel; Tas innen 12 timer etter ubeskyttet sex, men kan tas inntil 72 timer etter.
Bivirkning: kvalme, spotting og endret menstruasjonssyklus. Hvis kvinnen kaster opp < 2 timer er gått: ny dose evt antiemetika først.
Levonorgestrel fås uten resept og kan kjøpes både i butikk og på apotek. Ved kjøp i butikk må man være fylt 18 år. Effekt selv ved
BMI > 35kg/m2
Ulipristalacetat; Kan brukes inntil 5 døgn etter ubeskyttet sex.
Bivirkning: hodepine, svimmelhet, magesmerter. Hvis kvinnen kaster opp < 2 timer bør ny dose tas evt antiemetika først.
Ulipristalacetat fås bare med resept.
Cu-IUD - effektiv opp til 5 dager etter ubeskyttet samleie57.
P-piller som nødprevensjon: 100 mgr Ethinyløstradiol og 50 mgr gestagen. Første dose tas innen 120 timer etter ubeskyttet samleie,
gjentas etter 12 timer.

Prevensjon for spesielle grupper
Tidligere DVT eller arvelig trombofili
Hormonfrie alternativer som kobber IUD og kondom kan alltid brukes.
Hvis redusert blødning er ønskelig kan rene gestagenpreparater brukes, men man anbefaler ikke medroxyprogesteronacetat
(DepoProvera®)42-45. Best er LNG-IUD pga primært lokal effekt, men implantater og orale alternativer kan også brukes32,37-41,44.
Screening for trombofili:
Ingen fam. /personlig. historie. –ikke screening
1.grads slektning med DVT,-screene
Historie med DVT, ikke screene, kombinasjonspreparat kontraindisert
1.grads slektning med DVT ass. med Faktor V-Leiden mut. el. protrombin mut. anbefales individuell screening el. henvisning hematolog. Det ender ofte
med screening.

Tidligere ekstrauterin graviditet
Østrogenholdig p-pille østrogenfri p-pille med desogestrel eller p-sprøyte ble tidligere anbefalt, men både Kobber (Cu)-IUD og
Levonorgestrel (LNG)- IUD beskytter mot både intra og ekstrauterin graviditet59-64.
Epilepsi
Antiepileptika: penytoin, carbamazepin, barbiturater, primidone, topiramate og oxarbazeoine induserer enzymaktiviteten i leveren, og
redusert effekt av alle typer østrogenholdige P-piller og østrogenfrie p-piller. De kan bruke medroxyprogesteron acetat, Depo Provera
® 69.
Cu-IUD og LNG-IUD anbefales.
Antiepileptika som kan brukes sammen med alle typer P-piller er gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, tiagabineved og griseofulvin66.

Antibiotika
Rifampicin reduserer serum ethinyl østradiol og progestin nivåer67. Gjelder også p-plaster Evra® og NuvaRing®.
Cu-IUD og LNG-IUD anbefales68.

Diabetes mellitus
Diabetikere: Økt risiko for kardiovaskulære forandringer, økt risiko for trombose. Kan bruke p-piller hvis velregulerte, unge, ikkerøykere og slanke. Hvis kriterier ikke oppfylt og senskader bør prevensjon med østrogen unngås. Rene gestagenpreparater bortsett
fra medroxyprogesteronacetet som Cerazette®, Nexplanon® Cu-IUD/LNG-IUD, eller kondom bør foretrekkes69.
Systemisk lupus erythematose (SLE)
Ved positiv eller ukjent antifosfolipid status bør all hormonell prevensjon unngås. Ved alvorlig trombocytopeni eller immunsuppresiv
behandling kan gestagene alternativer brukes. Det er også sett forverring av SLE ved bruk av østrogenholdig prevensjon69. Cu-IUD
bør foretrekkes, men ikke ved alvorlig trombocytopeni eller initiering av immunosuppressiv behandling69.
Hypertensjon
Velregulert moderat hypertensjon hos ung kvinne uten andre risikofaktorer: østrogenholdig prevensjon kan vurderes, men andre
alternativer bør foretrekkes. Ved alle andre tilfeller anbefales ikke østrogenholdige preparater69.
Hjerteklaffefeil
Ukomplisert klaffefeil og ingen andre kontraindikasjoner: østrogenholdig prevensjon kan brukes, men ved komplikasjoner: pulmonal
hypertensjon, atrieflimmer og tidligere subakutt bakteriell endokarditt skal det ikke brukes. Gestagene alternativer kan brukes69.
Overvekt
Ved overvekt (BMI >30) uten andre risikofaktorer kan østrogenholdig prevensjon vurderes, men østrogenfrie alternativer foretrekkes
og skal brukes hvis det foreligger andre risikofaktorer. Cu-IUD og hormonspiral anbefales.
Virus hepatitt
Ved akutt virushepatitt eller ved residiv bør østrogenholdig prevensjon unngås. Ved kronisk hepatitt eller bærer tilstand kan alle
prevensjontyper brukes69.
Leverchirrose
Ved mild kompensert tilstand kan alle typer prevensjon benyttes, men ved alvorlig chirrose bør all hormonell prevensjon unngås. CuIUD bør benyttes69.

Levertumorer
Ved fokal nodulær hyperplasi kan alle typer hormonell prevensjon benyttes, men ikke hormonelt alternativ bør foretrekkes.
Ved hepatocellulært adenom bør et ikke hormonelt alternativ benyttes, og ved malignt hepatom70.
Brystkreft
Ved benigne forandringer eller kjent brystkreft i familien anbefaler WHO alle typer hormonell prevensjon.
Har man brystkreft eller har hatt dette tidligere anbefaler man ikke hormonell prevensjon69.
Endometriecancer
Alle typer hormonell prevensjon kan brukes69.
Ovarialkreft
Alle typer hormonell prevensjon kan brukes69.
Myomer
Alle typer hormonell prevensjon kan brukes69.
Migrene
Ved migrene med og uten aura og ingen andre risikofaktorer kan østrogenholdig prevensjon brukes. Ved alder >35 år eller andre
risikofaktorer bør andre alternativer benyttes71
HIV/AIDS
Kan bruke alle former for hormonell prevensjon, men obs evt. interaksjoner hvis under aktiv antiviral behandling73.
Kan også bruke både Cu-IUD og LNG-IUD, men hvis Aids obs risiko for infeksjon69.
Kondom bør brukes i tillegg for å forhindre smitte
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Tabell 1

Pregnancy rate during first year of contraception
Typical use

Correct use

Condom
Male

18

2

Female

21

5

Diaphragm

12

6

Previous births

24

20

No previous births

12

9

Cervical mucus or ovulation

24

3

Symptothermal

24

0.4

TwoDay

24

4

Standard days

24

5

Withdrawal

22

4

Sponge

Fertility awareness-based methods

Depo-provera (DMPA) injection

6

<1

Copper T or Mirena

<1

<1

Contraceptive patch

9

<1

Progestin only or combination estrogen-progestin

9

<1

Contraceptive vaginal ring

9

<1

Female sterilization

<1

<1

Vasectomy

<1

<1

Etonogestrel implant

<1

<1

Spermicides

28

18

No method

85

85

Intrauterine device

Contraceptive pills

Data refer to number of pregnancies per 100 women during first year of use.
Typical use: refers to failure rates for women and men whose use is not consistent or always correct.
Correct use: refers to failure rates for those whose use is consistent and always correct.
* Rate reflects cumulative pregnancy rate in the first six months following birth.
Data adapted from: Contraceptive Technology, 20th edition, 2011 and Trussell J. Contraceptive failure in the United States.
Contraception 2011; 83:397.
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