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Omkring 400.000 danske kvinder benytter p-piller (pp), først og fremmest på grund af deres gode 
kontraceptive egenskaber, men også på grund af nogle  non-kontraceptive fordele. Blandt yngre 
kvinder benytter mere end hver anden pp. Den væsentligste risiko og bekymring ved brug af pp er 
en øget risiko for udvikling af venøs og i mindre grad arteriel trombose. Da der er tale om et 
lægemiddel som gives til raske kvinder, er det væsentligt, at den information der gives i forbindelse 
med ordination af disse også rummer en nøgtern information om de risici og fordele, der måtte 
være forbundet med brugen af pp. 
  

Konklusiv viden 

 Risikoen for udvikling af tromboembolisk sygdom ved brug af pp influeres både af 
østrogendosis og gestagentype (II). Efter at høj-dosis pp (50ug EE) er udgået, spiller 
gestagentypen den største rolle for størrelsen af risikoen for venøs trombose. 

 Den absolutte risiko for venøs tromboemboli (VTE) (dyb venøs trombose + lungeemboli), akut 
myokardieinfarkt (AMI) og cerebral trombose (CT) er pr. 10.000 ikke-gravide kvinder per år 
hhv 3, 1 og 2, hvis man tager gennemsnittet for aldersgrupperne 15-49 år. Dødeligheden ved 
de tre blodproptyper er i samme aldersgruppe hhv 1%, 10% og 2% (III). 

 Den absolutte risiko for tromboemboliske komplikationer stiger eksponentielt med alderen. 
Stigningen med alderen er mest markant for de arterielle tromboser (I). 

 Den relative risiko for udvikling af tromboemboliske komplikationer ved brug af pp er ens i 
forskellige aldersgrupper (III). 

 Den relative risiko for udvikling af VTE er øget 3 gange ved brug af pp med norethisteron (1. 
generation) levonorgestrel eller norgestimat (2. generation) og øget 6 gange ved brug af pp 
med desogestrel, gestoden (3. generation), drospirenon (4. generation) eller cyproteronacetat 
(II) 

 Den relative risiko for udvikling af AMI og cerebral trombose ligger mellem 1,5 og 2 for 
forskellige typer p-piller. Der er ikke fundet konsistente forskelle i relation til gestagentype (II) 

 Risikofaktorer for VTE er: Familiær disposition, faktor V Leiden mutation og andre genetiske 
tilstande som øger risikoen for trombosedannelse, overvægt og åreknuder (II). 

 Risikofaktorer for arterielle tromboser er: Familiær disposition (førstegrads slægtninge, især 
hvis de har fået blodprop i ung alder), rygning, hypertension, migræne (CT), diabetes og 
hyperlipidæmier (I). 

 Der er for 2. og 3. generations p-piller dokumenteret mindsket risiko for VTE ved reduktion i 
østrogendosis (III). 

 Minipiller indebærer ingen øget risiko for tromboembolisk sygdom (II) 

 Hormonspiral indebærer ingen øget risiko for tromboembolisk sygdom, snarere en beskyttelse  
(II) 

 Plasterkontraception (hormonplaster Evra®) indebærer dobbelt så stor risiko for VTE som den 
tilsvarende pp med gestagenet norgestimat, og omking syv gange højere risiko end kvinder 
uden hormonel kontraception. For en kvinde på 30 år betyder det i praksis, at hendes 
absolutte risiko for en venøs trombose ved 10 års brug er omkring 3%. 

 NuvaRing indebærer samme seks-doblede risiko for venøs trombose som 3. generations p-
piller.  

 P-stav (Implanon®) øger ikke risikoen for venøs eller arteriel trombose signifikant. 

 

Kliniske rekommandationer 

 Ordination af pp skal som udgangspunkt ske i dialog med kvinden, og bør basere sig på en 
helhedsvurdering af såvel kontraceptive som non-kontraceptive forhold, herunder særlige 
risikofaktorer for tromboemboliske komplikationer (c). 
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 Pga risikoen for venøs trombose anbefales generelt en pp med 1. eller 2. generations 
gestagen, dvs med levonorgestrel, norethisteron eller norgestimat (b) med lavest tilgængelige 
østrogendosis som førstevalg. 

 Særlige forhold kan begrunde andet valg, fx dårlig erfaring med 1. og/eller 2. generations pp, 
eller non-kontraceptive indikationer (d). 

 Til kvinder med risikofaktorer for VTE anbefales: Barrieremetoder, kobberspiral, hormonspiral, 
minipiller eller anden ren gestagen  kontraception  (c). 

 Til kvinder med risikofaktorer for arteriel trombose anbefales: Barrieremetoder, kobberspiral, 
hormonspiral, minipiller eller anden ren gestagen  kontraception. Ved tilstedeværende non-
kontraceptive indikationer eventuelt lavdosis pp (d). 

 Kvinder, som allerede har anvendt 3. eller 4. generations pp >1 år, kan fortsætte med disse, 
hvis særlige forhold taler herfor (compliance, non-kontraceptive indikationer). Derfor bør der 
gennemføres en individuel drøftelse med disse kvinder i forbindelse med udskrivelse af ny 
recept. 

 Man bør generelt være tilbageholdende med brugen af plaster og vaginalring, da disse former 
indebærer den største risiko for både venøse og arterielle tromboser og fordi p-piller med 
lavere tromboembolisk risiko for de fleste vil være et acceptabelt alternativ (c).  

 Alle kvinder skal informeres om den tromboemboliske risiko ved brug af hormonel 
kontraception (c). 

 Alle bør informeres om symptomerne ved dyb venøs trombose og lungeemboli, så tidlig 
intervention sikres ved udvikling af denne komplikation (c). 

 Kvinder, som tidligere har udviklet tromboembolisk sygdom, bør ikke ordineres kombinationsp-
piller, men må gerne benytte hormonspiral og minipiller (c). 

 Kvinder med aktuel parenkymatøs leversygdom bør ikke anvende kombinations pp (d). 
 

 

Litteratursøgningsmetode 

Medline, engelsksprogede og nordiske artikler fra 1970  

Der er i Danmark mere end 30 forskellige registrerede produkter. Maj 2015. 

 

Dokumentation 

P-pilletyper Tidligere indeholdt alle pp på markedet, samme type østrogen; ethinylestradiol (EE). 

De forskellige præparater adskilte sig kun ved østrogendosis, gestagendosis og gestagen type. I 

2009 kom første p-pille med naturligt østrogen (østradiol valerat = E2V) på markedet i Danmark 

(Qlaira®) og i 2012 Zoely® (med mikroniseret E2). Risikoen for tromboemboliske komplikationer 

ved brug af disse  nye p-piller er endnu ikke epidemiologisk dokumenteret .  

Østrogendosis 

Pp med mere 50 µg EE er nu borte fra markedet i Danmark der derfor nu rummer præparater med 

30-40, 30, 20 og 0 (mini-piller) g EE. Der er konsensus om, at risikoen for udvikling af 

tromboembolisk sygdom ved brug af pp er mindsket i takt med reduktionen i pp’rnes 

østrogendosis. Fra starten af 1980erne har pp med 30-40g EE domineret markedet. For de nye 

p-piller med østradiol (E2V elller E2) kan man som tommelfingerregel regne med at 10-20ug EE 

svarer til 2mg E2/E2V. 
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Gestagentyper 

Det var først med publikationen af fire nye epidemiologiske studier i midten af 1990erne, at det 

blev klart, at også gestagentyperne kunne spille en rolle for størrelsen af risikoen for at udvikle 

tromboembolisk sygdom (1, 2). Man inddeler gestagenerne i generationer. Første-generation 

omfatter de typer, som blev markedsført først, i Danmark væsentligt pp med norethisteron. Anden-

generations gestagenerne omfatter norgestrel, levonorgestrel og norgestimat. Tredje-generations 

gestagener udgøres af desogestrel og gestoden. I 2001 kom 4. generations gestagenet 

drospirenon. Det har ud over en gestagen effekt også en let diuretisk effekt. August 2009 kom så 

fjerde-generations gestagenet dienogest (DNG), som er et estranderivat ligesom norethisteron, 

altså principielt et 1. generations gestagen. Nomegestrolacetat, (NOMAC), der anvendes i Zoely® 

er et progesteronderiveret gestagen af 19-norprogesteron typen. Generelt beskrives pp i 

generationer efter gestagentypen, men på baggrund af NOMAC og andre ny introducerede 

gestagener vil en  ændring i klassifikation efter struktur og farmakodynamiske egenskaber være 

mere korrekt.  

 

Tromboemboliske sygdomme blandt yngre kvinder 

De tre væsentlige tromboemboliske sygdomme, som kan ramme yngre kvinder, er cerebral 

trombose (CT), akut myokardieinfarkt (AMI), samt dyb venøs trombose og lungeemboli tilsammen 

venøs tromboemboli (VTE).  

Blandt ikke gravide kvinder 15-30 år gamle er den hyppigste tromboemboliske komplikation den 

venøse trombose, som blandt de kvinder, der ikke anvender hormonel kontraception optræder 

med to tilfælde pr. 10.000 kvinder pr. år. Blandt kvinder i alderen 30-49 år er forekomsten i 

gennemsnit dobbelt så høj eller fire pr. 10.000 pr. år (7).  

Blandt ikke gravide kvinder 15-30 år forekommer der 0,6 arterielle tromboser pr. 10.000 pr. år, 

mens der blandt kvinder mellem 30 og 49 år i gennemsnit forekommer fem tilfælde pr. 10.000 

kvinder pr. år. De vigtigste risikofaktorer for arteriel trombose er høj alder, rygning, 

hyperkolesterolæmi, diabetes, hypertension og migræne, især migræne med aura. 

 

Hormonel kontraception og venøs trombose 

Generelt øger præparater med gestagen alene ikke risikoen for venøs trombose. Det gælder 

således både minipiller, østrogenfri p-pille (Cerazette®), hormonspiral og hormonstav. 

Risikoen blandt brugere af kombinationspræparater afhænger dels af østrogendosis, dels af 

gestagentypen, og endelig af administrationsvejen, som det fremgår af Tabel 1. Det ses, at 

kombinations-p-piller med de gamle 1. (norethisteron) og 2. generations gestagener 

(levonorgestrel og norgestimat) øger risikoen omkring tre gange, mens p-piller med de nyere 3, 

generations gestagener (desogestrel og gestoden) og 4. generations gestagenet drospirenon øger 

risikoen 5-6 gange, afhængigt af østrogendosis. De angivne relative risici er et vægtet gennemsnit 

af nyere publikationer om emnet (1-12). Der er en overbevisende  konsistens mellem resultaterne 

fra de to største og seneste studier på området (7, 12). Det fremgår også, at en middeldosis p-pille 

(30 ug EE) med ældre gestagener indebærer mindre risiko for venøs trombose end en lavdosis p-

pille (20 ug EE) med de nye gestagener. Endelig ses det, at plaster-kontraception indebærer en 

syvdobling af risikoen for udvikling af venøs trombose og dermed er det produkt, som øger risikoen 

mest (7, 10). 
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Risikoen for at udvikle en venøs trombose er omkring 50% højere det første år man anvender 

produktet, end de følgende år. De risici som er angivet i tabellen er de, som gælder efter det første 

år. Skift direkte fra et produkt til et andet indebærer ikke nogen øget risiko, mens kvinder, 

som starter op efter en pause på tre måneder eller længere, igen vil opleve en forhøjet risiko når 

brugen genoptages – uanset om det er med et nyt eller samme præparat (7). 

 
Tabel 1 

Den relative risiko for venøs trombose blandt brugere af forskellige  
former for hormonel kontraception i forhold til ikke brugere. 
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Høj dosis EE   7*     

30-40 ug EE 3 3 3,4 6” 6 6 6 

20 ug EE  2,5?  5 5 6  

Gestagen alene 1  1    
 

 
      

Østradiol/dienogest Ca 4       

Hormonspiral  0,8      

Depot gestagen 1-2   1,4#    

EE = ethinylestradiol, *) plasterkontraception, ”) Herunder vaginal ring 
#
) ikke signifikant øget i en enkelt undersøgelse 

 

Hormonel kontraception og arteriel trombose 

Mens kombinationspræparater øger risikoen for venøs trombose mellem tre og syv gange, 

indebærer brugen af hormonel kontraception en væsentlig mindre påvirkning af risikoen for arteriel 

trombose. I Tabel 2 er resultaterne af nyere studier resumeret. Det fremgår igen, at gestagen 

alene ikke indebærer nogen signifikant øgning af risikoen for arteriel trombose. Blandt brugere af 

kombinationsp-piller, øger middeldosis p-piller med 2. og 4. generations gestagener samt lavdosis 

3. generations gestagener risikoen omkring 50%, middeldosis p-piller med 3. generations 

gestagener fordobler risikoen mens den største risiko findes blandt brugere af vaginal ring og 

plaster-kontraception (8, 9, 13). I modsætning til fundene ved venøs trombose ses der ikke nogen 

væsentlig ændring i risikoen for arteriel trombose med varigheden af brugen. 

Kliniske aspekter 

Da den absolutte risiko for udvikling af tromboemboliske komplikationer øges så markant med 

stigende alder, må også de kliniske anbefalinger afspejle dette faktum.  

Kvinder under 30 år 

For yngre kvinder (< 30 år) uden (kendt) disposition for venøs trombose anbefales en 2. 

generations kombinationsp-pille som førstevalg. Da risikoen for arteriel trombose er lav blandt 

yngre kvinder, kan kvinder med enkelte dispositioner til disse tilstande godt anvende 

kombinationsp-piller. Da der ikke er nogen væsentlig forskel på risikoen for arteriel trombose ved 

anvendelse af forskellige gestagentyper, vægter hensynet til de venøse tromboser højest, og 
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anbefalingen er derfor stadig en 2. generations p-pille med lavest mulige østrogendosis som 

førstevalg. 

 
Tabel 2 

Den relative risiko for arteriel trombose blandt kvinder som anvender  

forskellige former for hormonel kontraception i forhold til ikke brugere. 
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Høj dosis EE   3* 2,5”    

30-40 ug EE 2 1,5 1,5 2 2 1,6 1,5 

20 ug EE  ?  1,5 1,5 1  

Gestagen alene 1  1,4    

        

Østradiol/dienogest ?       

Hormonspiral  1      

Depot gestagen    1,5#    

EE = ethinylestradiol, *) plasterkontraception, ”)  Vaginal ring 
#
) ikke signifikant øget i en enkelt undersøgelse 

 

En del kvinder kan have forsøgt en 2. generations p-pille og have dårlige erfaringer med disse. Så 

dårlige, at de ikke er indstillet på at anvende dem igen. I disse tilfælde kan kvinder uden disposition 

for venøs trombose anvende 3. eller 4. generations p-piller, blot de informeres om den derved 

fordoblede risiko for venøs trombose i forhold til brug af 2. generations p-piller.  

Til kvinder med genetisk disposition for venøs trombose anbefales gestagen produkter. De 

kontraindikationer, som gælder for kombinationspræparater, gælder således ikke for produkter, 

som alene indeholder gestagen.    

Kvinder over 30 år 

Blandt kvinder over 30 år skal man i stigende grad være opmærksom på andre risikofaktorer, både 

for venøse og arterielle tromboser. Hvis en kvinde er disponeret for enten venøs eller arteriel 

trombose, anbefales generelt produkter med gestagen alene, fx hormonspiral, som ud over ikke at 

øge risikoen for tromboemboliske komplikationer, også mindsker de blødningsgener, en del 

kvinder oplever i sidste halvdel af deres fertile periode.  

Mens man således generelt må fraråde kvinder med risikofaktorer for arteriel trombose kombineret 

med alder over 35 år at anvende kombinationsp-piller, kan disse kvinder godt anvende produkter 

med gestagen alene (14).  
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Information til kvinder som ordineres hormonel kontraception af kombinationstypen. 

Alle kvinder bør informeres om både den øgede risiko for venøs trombose, som brugen af 

kombinationspræparater indebærer. Men også om at kontakte egen læge ved symptomer på en 

dyb venøs trombose (lægsmerter, hævelse) eller lungeemboli (dyspnø). På den måde sikres tidlig 

diagnostik og behandling, som er afgørende for at undgå alvorlige komplikationer til disse 

blodpropper, som i værste fald kan være dødelige. For kvinder over 30 år, bør man også informere 

om symptomerne på cerebral trombose, da tidlig diagnostik og behandling også her kan være af 

vital betydning for følgerne af en sådan trombose. 

Skal man screene kvinder for genetisk disposition til venøs trombose før man ordinerer 

hormonel kontraception? 

Generel screening anbefales ikke pga høj cost-efficacy ratio.. Derimod bør alle spørges ud om 

familiær disposition til venøse tromboser (struktureret annamnese optagelse). Hvis der 

forekommer venøse tromboser blandt førstegrads slægtninge før 50-års alderen, bør man 

gennemføre en koagulationsudredning forud for ordinationen af kombinationsp-piller. Selv hvis en 

sådan falder normal ud, må man regne med, at disse kvinder alligevel vil have en øget risiko for 

udvikling af venøs trombose, dog ikke i et omfang, som kontraindicerer anvendelse af 

kombinationsprodukter. Finder man omvendt en genetisk disposition, bør kvinden holde sig til 

produkter, som alene indeholder gestagen (15). 

Kvinder med sygdomme, som behandles med hormonel kontraception 

En række tilstande behandles i dag med p-piller. Det gælder fx kvinder med polycystisk 

ovariesyndrom, endometriose og akne-problemer. En del af disse kvinder oplever bedre effekt af 

kombinationsprodukter med nyere gestagentyper. I disse tilfælde kan den øgede risiko for venøs 

trombose godt opvejes af indikationen for at behandle deres sygdom eller tilstand. Især for denne 

gruppe er informationen vedrørende symptomerne på venøs trombose væsentlig.  

Skal kvinder som har anvendt høj-risiko præparater i flere år uden problemer skifte til lav-

risiko produkter? 

Efter de første måneders brug ligger risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer stabilt 

(svarende til de relative risici der er angivet i tabellerne). Det betyder, at uanset hvornår man skifter 

fra et høj-risiko til et lav-risiko produkt, vil man derfor halvere sin risiko for udvikling af venøse 

tromboser (7, 15).  

Vejledende kan her være den enkelte kvindes egne erfaringer med ældre p-pilletyper med 2. 

generations gestagener. Hvis kvinden har forsøgt disse, og ikke trivedes med disse, kan man godt 

argumentere for at fortsætte med det nye produkt. Hvis kvinden omvendt aldrig har prøvet lav-

risiko produkter, bør man diskutere  et skift, og ved skift  efterfølgende lade sig vejlede af, hvordan 

kvinden trives med dette. 

Lav-dosis p-piller med ældre gestagentyper 

Der findes nu også i Danmark p-piller med 20 ug EE og 2. generations gestagenet levonorgestrel. 
Selv om vi ikke har epidemiologiske data på disse produkter, må man ud fra resultaterne af 
hidtidige undersøgelser antage, at netop denne kombination vil indebære den laveste risiko for 
udvikling af venøs trombose og derfor  være det anbefalede førstevalg for  en 2. generations p-
pille. 
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