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Resumé, konklusion og anbefalinger
P‐piller er en effektiv og betydningsfuld form for prævention i Danmark. P‐piller udgør en stor fordel både
for den enkelte kvinde og for samfundet som helhed.
Risiko for blodpropper ved brug af p‐piller giver imidlertid anledning til bekymring og overvejelser om den
optimale anvendelse af denne præventionsform.
Lægemiddelstyrelsen præsenterer i denne rapport den væsentligste viden i forhold til p‐piller og risikoen
for blodpropper. Rapporten indeholder en gennemgang af den vigtigste litteratur på området samt de
nyeste data om forbrug og indberettede bivirkninger i Danmark. Rapporten omfatter alle p‐piller, såvel de
ældste (1. og 2. generation) som de nyeste (3. og 4. generation), der først og fremmest adskiller sig
indbyrdes ved at indeholde forskellige typer gestagen (se nedenfor).
Konklusionen er:
‐
‐

‐

‐
‐

Den enkelte kvindes risiko for blodpropper ved brug af p‐piller er lav.
1. og 2. generations p‐pillerne medfører den laveste risiko for blodpropper (1. generation
indeholder gestagenerne norethisteron eller dienogest – handelsnavne: Trinovum® og Qlaira®, og
2. generations p‐piller indeholder gestagenerne norgestrel, levonorgestrel og norgestimat –
handelsnavne: Cilest®, Femicept, Malonetta, Microgyn®, Triminetta®, Trinordiol® "Paranova",
Triquilar®).
De fleste danske kvinder bruger p‐piller fra 3. og 4. generation, der har den højeste risiko for
blodpropper (3. generations p‐piller indeholder gestagenerne desogestrel og gestoden
(Handelsnavne: Daisynelle®, Desorelle®, Femelle, Femigen, Gestinyl®, Gestodilat®, Gestonette®,
Harmonet®, Lindynette®, Marvelon®, Mercilon®, Milna, Minero, Minulet®, Modina, Novynette®,
Gracial®, Milligest, Milvane®). 4. generations p‐piller indeholder gestagenet drospirenon –
handelsnavne: Yasmin 28®, Yasmin®, Yasminelle 28®, Yasminelle®, Yaz®)
Der er grund til skærpet opmærksomhed om de kendte risikofaktorer for blodpropper og
symptomer på blodpropper.
Produktinformationen for p‐piller afspejler den nyeste viden.

Risikoen for blodpropper ved anvendelse af p‐piller har været kendt og diskuteret siden de første typer af
p‐piller kom på markedet i 1960’erne. Først blev man opmærksom på, at der var en sammenhæng mellem
mængden af østrogen i p‐pillerne og risikoen for blodpropper. De nyeste p‐piller har derfor et lavt indhold
af østrogen, helt ned til 20 µg. I 1990’erne blev man klar over, at også gestagen‐komponenten i p‐pillerne
har betydning for risikoen for blodpropper. De nyeste data, der i høj grad bygger på dansk forskning, har
vist, at gestagen komponenten i de nyeste p‐piller er forbundet med en større risiko end tidligere antaget.
Gennemgangen af litteraturen viser, at den enkelte kvindes risiko (den absolutte risiko) for blodpropper
ved brug af p‐piller er lav, men at såvel mængden af østrogen som gestagentypen begge er af betydning for
risikoens størrelse. P‐piller med højt indhold af østrogen (50‐100 µg) er for længst trukket tilbage. For p‐
piller på markedet i dag er det derfor især gestagen typen, der er af betydning for risikoen for blodpropper.
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Den nyeste viden viser, at gestagenerne i 1. og 2. generations p‐pillerne medfører den laveste risiko for
blodpropper.
Forbrugsdata fra Lægemiddelstyrelsens lægemiddelstatistikregister viser, at omkring 400.000 kvinder
dagligt anvender p‐piller. Tallene viser overraskende, at danske kvinder oftest anvender p‐piller af 3.
generationstypen, og at denne type p‐piller oftest ordineres til nye brugere. Begge dele bør påkalde sig
opmærksomhed, da det ikke er hensigtsmæssigt i forhold til at minimere risikoen for blodpropper.
Gennemgang af formodede bivirkninger indberettet til Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase viser, at
der indberettes mange bivirkninger ved brug af p‐piller, hvilket ikke er overraskende i betragtning af det
høje forbrug. Blandt indberetningerne er dels blodpropper, men også dødsfald på grund af blodpropper i
relation til brug af p‐piller. Gennemgang af disse sager viser, at kvinderne i en del tilfælde havde flere af de
kendte risikofaktorer, som kan øge risikoen for blodpropper ved anvendelse af p‐piller. Det kan derfor ikke
udelukkes, at blodpropper i nogle tilfælde kunne være undgået. Der bør derfor være øget opmærksomhed
omkring disse risikofaktorer.
P‐piller, der indeholder cyproteron (handelsnavne: Diane® mite, Dianova Mite, Feminil® mite, Vreya®,
Zafira®, Zyrona, Cyproteronacetat/ethinylestradiol "ratiopharm") er ikke særskilt gennemgået i dette notat.
Denne type p‐piller anvendes blandt andet til behandling af svær akne, polycystisk ovarie syndrom og andre
sygdomme, hvor antiandrogen behandling er indiceret. De anvendes ikke udelukkende som
svangerskabsforebyggende middel. Forbruget af denne type p‐piller udgør kun omkring 4 % af det samlede
forbrug af hormonal prævention.
Studier har vist at risikoen for blodpropper ved p‐piller, der indeholder cyproteron, er på linje med risikoen
ved 3. og 4. generations p‐piller. Den enkelte kvindes risiko er dog stadig meget lav, og da medicinen
anvendes til behandling af andre sygdomme, vil skift til 2. generations p‐piller i mange tilfælde ikke være
muligt eller hensigtsmæssigt. Lægemiddelstyrelsens gennemgang bekræfter de nyeste anbefalinger i
produktinformationen samt i de lægefaglige vejledninger. Der er derfor ikke behov for ændringer af disse.
Men resultaterne understreger vigtigheden af med jævne mellemrum at sætte fokus på disse anbefalinger.
Lægemiddelstyrelsen såvel som Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) har flere gange de seneste år
kommunikeret den nyeste viden målrettet til læger såvel som til offentligheden generelt (links hertil kan
findes under litteratur oversigten).
På baggrund af data i denne rapport mener Lægemiddelstyrelsen imidlertid, at der fortsat er behov for at
skærpe lægers og kvinders opmærksomhed på risikoen i forhold til blodpropper ved ordination og brug af
p‐piller.
Lægemiddelstyrelsens anbefalinger:
‐

2. generations p‐piller bør som udgangspunkt være førstevalg

‐

Kvinder, som uproblematisk har anvendt 3. eller 4. generations p‐piller gennem længere tid, kan
fortsætte med denne behandling under forudsætning af at det sikres, at nedenstående
forsigtighedsregler fortsat er opfyldt

‐

Før start på p‐piller bør lægen:
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o

Indhente en komplet personlig og familiemæssig anamnese for at identificere risikofaktorer
for blandt andet blodpropper

o

Måle blodtrykket og foretage en helbredsundersøgelse, i henhold til kontraindikationer og
advarsler beskrevet i produktresumeet

‐

Endvidere bør kvinder informeres om risikoen for blodpropper og de tidlige symptomer herpå,
herunder forskelle i risiko mellem forskellige generationer af p‐piller

‐

Der bør løbende ske opfølgning, især i starten af behandlingen, hvor risikoen er størst, og ved
præparatskift og i øvrigt i henhold til gældende lægefaglige vejledninger

‐

I tilfælde hvor p‐piller anvendes til andre indikationer end udelukkende svangerskabsforebyggelse,
skal et eventuelt skift af præparat vurderes individuelt, for at sikre fortsat optimal behandling af
den underliggende sygdom.

Indledning
En af de mest effektive former for beskyttelse mod graviditet er hormonel antikonception. Det er nærmere
betegnet kønshormoner – østrogen og gestagen – der virker ved at blokere kvindens ægløsning og derved
muligheden for at blive gravid. Den hyppigst anvendte type af hormonel antikonception er p‐piller, men der
findes også hormonel antikonception i form af plaster, implantat, ring eller spiral. Dette notat omhandler
alene p‐piller.
P‐piller opdeles i grupper kaldet generationer, svarende til typen af hormonet gestagen, og tidspunktet,
hvor de kom på markedet. Der findes 1., 2., 3. og 4. generations p‐piller. Den forebyggende virkning mod
graviditet er den samme for alle pillerne.
Herunder er en oversigt over p‐piller fra de forskellige generationer med gestagentype og handelsnavne på
markedsførte præparater (pr. januar 2012):
‐
‐

‐

‐

Første generation: Indeholder gestagenerne norethisteron eller dienogest (handelsnavne:
Trinovum®, Qlaira®).
Anden generation: Indeholder gestagenerne norgestrel, levonorgestrel og norgestimat
(handelsnavne: Cilest®, Femicept, Malonetta, Microgyn®, Triminetta®, Trinordiol® "Paranova",
Triquilar®)
Tredje generation: Indeholder gestagenerne desogestrel og gestoden (handelsnavne: Daisynelle®,
Desorelle®, Femelle, Femigen, Gestinyl®, Gestodilat®, Gestonette®, Harmonet®, Lindynette®,
Marvelon®, Mercilon®, Milna, Minero, Minulet®, Modina, Novynette®, Gracial®, Milligest,
Milvane®).
Fjerde generation: Indeholder gestagenet drospirenon1 (handelsnavne: Yasmin 28®, Yasmin®,
Yasminelle 28®, Yasminelle®, Yaz®).

1

Drospirenon adskiller sig strukturelt fra de øvrige gestagener og har gestagen effekt såvel som anti‐
mineralkortikosteroid effekt og anti‐androgen aktivitet. I dette notat omtales drospirenon som et gestagen på linje
med de øvrige gestagener.
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Risikoen for at udvikle blodpropper udgør en af de væsentligste bekymringer ved brug af p‐piller. Dette
notat gennemgår status for viden og data om forbrug og bivirkninger fra Lægemiddelstyrelsen – i forhold til
risiko for blodpropper hos p‐pille brugere.
I forbindelse med overvejelser omkring p‐piller og risiko for blodpropper er det vigtigt at holde sig for øje,
at den absolutte risiko (altså den enkelte kvindes risiko) for blodpropper ved brug af p‐piller er meget lille.
Risikoen skal sættes i forhold til, at p‐piller er et effektivt præventionsmiddel, og at der kan være risici
forbundet med anvendelse af andre præventionsmidler eller en uønsket graviditet, der i nogle tilfælde kan
have helbredsmæssige, psykiske og sociale konsekvenser.

Viden om ppillers sikkerhed gennem tiden
En blodprop (trombose) opstår, når en pulsåre (arterie) eller en blodåre (vene) lukkes eller stoppes til af en
prop af størknet blod inde i åren.
En blodprop kan principielt opstå i hele kroppen, men arterielle blodpropper opstår oftest i hjertet eller i
hjernen, og venøse blodpropper opstår oftest i benet. En venøs blodprop kan rive sig løs fra benet og sætte
sig som en blodprop i lungen.
Den absolutte risiko for blodpropper hos yngre kvinder er generelt meget lav. Således er risikoen for venøse
blodpropper 5‐10 ud af 100.000 kvinder, der ikke anvender p‐piller. Til sammenligning er risikoen for
venøse blodpropper hos gravide kvinder 60 tilfælde per 100.000 graviditeter.
Venøse blodpropper er omkring dobbelt så hyppige som arterielle blodpropper hos kvinder indtil 30‐års‐
alderen. Herefter stiger risikoen for og dødeligheden ved arterielle blodpropper markant, således at disse
med stigende alder kommer til at udgøre en mere betydende faktor.
Der er en række kendte og delvist overlappende risikofaktorer for arterielle og venøse blodpropper. Ved
arterielle blodpropper har især rygning, forhøjet blodtryk eller kolesterol og diabetes betydning, mens
immobilisering og sygdommen faktor V Leiden er særlige faktorer, der disponerer for venøse blodpropper.
For begge typer blodpropper har overvægt samt arvelige forhold stor betydning for risikoen.
I forhold til p‐piller er det primært venøse blodpropper, der er bekymring for. Risikoen er størst i det første
år efter, at kvinden er begyndt at bruge p‐piller.
En lang række undersøgelser viser, at der for kombinations‐p‐piller er forskelle i risikoen for blodpropper
– afhængigt af østrogenindhold og gestagenkomponenten.
Siden p‐pillerne kom på markedet i 1960´erne, har det været alment kendt, at brug af p‐piller er associeret
med en øget risiko for venøse blodpropper (venøs tromboemboli = VTE). For at nedsætte denne risiko har
man trinvis nedsat indholdet af østrogen fra initialt 100 mikrogram til 50 mikrogram med deraf følgende
reduktion af risikoen for VTE. I de senere år er østrogendosis yderligere reduceret til 30 – 35 mikrogram og
senest til 20 mikrogram, dog uden at der er sket signifikant yderligere reduktion af risikoen for VTE. Årsagen
til den ikke reducerede risiko ved 20 µg i forhold til 30‐35 mikrogram kan være, at nogle af 20 mikrogram
pillerne tages i 24 dage mod normalt 21 dage. Enkelte studier har tværtimod vist en øget risiko for VTE ved
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brug af p‐piller med 20 mikrograms østrogenindhold (Farmer 1997, Jick 2011) set i forhold til p‐piller med
30‐35 mikrogram østrogen.
I midten af 1990’erne blev man opmærksom på, at også gestagenkomponenten havde betydning for
risikoen for blodpropper.
Flere studier har i løbet af de sidste 17 år vist en øget risiko for VTE ved brug af 3. generationsp‐piller set i
forhold til 2. generations p‐piller, der indeholder levonorgestrel (Bloemenkamp 1995, Jick 1995, Spitzer
1996 ,Farmer 1997, Vlieg 2009).
Der har været kritik af de forskellige studier på baggrund af store forskelle i studiedesign,
selektionsmetoder, herunder inklusions‐ og eksklusionskriterier, sikkerheden for at korrekt diagnose af VTE
er stillet, samt de meget store risici for bias. Flere studier påpeger for eksempel usikkerhed i forhold til, om
deltagerne, specielt i kontrolgruppen, kunne huske den specifikke p‐pille, som de har benyttet. Det
formodes, at kvinder i case‐ gruppen, der har fået en VTE, i større omfang vil kunne huske, hvilken p‐pille
de indtog på daværende tidspunkt end kvinder i kontrolgruppen, der ikke har fået et VTE. Dette gør
oplysningerne fra kontrol‐gruppen mere usikre.
Studiet af Spitzer fra 1996 er et matchet case control studie bestående 471 tilfælde af VTE og 1772
kontroller fra 10 centre i England og Tyskland. Data i studiet er opgjort som henholdsvis data fra engelske
centre, data fra tyske centre samt samlede data. Med hensyn til gestagen type er der i dette studie kun
skelnet mellem 2. og 3. generations gestagen, og der er således ikke data for levonogestrel alene.
Opdelingen mellem data fra de to lande er relevant i dette studie, da der, umiddelbart inden studiet blev
gennemført, blev udsendt information fra de tyske myndigheder om risikoen for VTE ved 3. generations p‐
piller. Det er afspejlet i et meget lavt forbrug af 3. generationsp‐piller i Tyskland. Data fra Tyskland i dette
studie skal derfor tolkes med forsigtighed på grund af betydelig bias imod at udskrive recepter på 3.
generations p‐piller. Studiets samlede data viste en øget risiko for VTE på 3,2 (2,3 – 4,3) for 2. generation
(tyske data alene 3,7 (2,2 – 6,2)) og en øget risiko på 4.8 (3.4 – 6.7) for 3. generation (tyske data alene 6.7
(3.4 ‐ 13)). De samlede data viser således en betydelig mindre forskel mellem de to behandlingsgrupper end
de rent tyske data.
Farmers studie fra 1997 er baseret på computerudtræk fra almen praksis i England. Her indgår 83 kvinder
med VTE, som er opstået under brug af 2. eller 3. generations p‐piller. Studiet viser en relativt øget risiko på
1,68 (1,04 – 2,75) for VTE ved brug af 3. generations p‐piller i forhold til 2. generations p‐piller, hvilket dog
ikke var signifikant ved den efterfølgende udførte statistiske analyse.
Et dansk studie af Lidegaard fra 2002 er et 5‐årigt case control studie bestående af 987 tilfælde af VTE hos
kvinder på 15–44 år fra alle danske hospitaler samt 4054 kontroller. Her findes en relativ forskel i risiko
mellem 2. generations og 3. generations p‐piller på 1,3 (1,0 – 1,8).
Vliegs studie fra 2009 er et populationsbaseret case control studie med 1524 tilfælde af VTE og 1760
kontroller. Her findes en øget risiko for VTE ved brug af 3. generations p‐piller sammenlignet med p‐piller
med levonogestrel. Der er i dette studie forskel på den fundne risiko for forskellige 3.
generationsgestagener, således at den øgede risiko for desogestrel er 7,3 (5,3 – 10,0), mens den for
gestoden er 5,6 (3,7 – 8,4).
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På trods af variationer mellem data i de forskellige studier viser det overordnede billede imidlertid klart, at
der er en øget risiko forbundet med brug af 3. generations p‐piller sammenlignet med 2. generation – og
her især levonorgestrel.
Med udgangspunkt i den øgede risiko for VTE ved brug af 3. generations p‐piller er der udviklet en 4.
generations p‐pille. Den indeholder drospirenon, som skulle have en lavere VTE‐risiko end den tidligere
type i henhold til den oprindelige kliniske dokumentation. Oprindeligt antog man, at risikoen for
blodpropper ved brug af p‐piller med indhold af drospirenon lå på linje med risikoen ved brug af 2.
generations‐p‐piller med indhold af levonorgestrel (Dinger 2007, Seeger 2007).
De to studier, som ikke har kunnet påvise øget risiko for VTE ved brug af 4. generations p‐piller
(Dinger2007, Seeger 2007) i forhold til brug af 2. eller 3. generations p‐piller, er begge blevet stærkt
kritiseret pga. studiernes design. I begge studier har man analyseret alle tilfælde af VTE uden at tage højde
for relevante eksklusionskriterier som fx graviditet, operation, traume eller på anden måde øget risiko for
VTE. I Dingers studie fra 2007, som er en del af et åbent Fase IV studie og derfor sponsoreret af
indehaveren af markedsføringstilladelsen, sammenlignes risikoen for VTE ved brug af drospirenon med
risikoen for VTE ved brug af levonorgestrel. Risikoen for VTE i forbindelse med anvendelse af levonorgestrel
er i dette studie væsentlig højere, end det der har været rapporteret fra andre studier. De manglende
eksklusionskriterier kan være en forklaring på dette. Det kan dog ikke udelukkes, at det højere antal
tilfælde af VTE i levonorgestrel‐gruppen er tilfældigt, eller at det kan skyldes udvælgelsesmetoden eller en
selektionsbias.
I Seegers studie fra samme år sammenlignes risikoen for VTE ved brug af drospirenon med risikoen ved
brug af andre p‐piller, uden at der defineres hvilke. I studiet ses der ingen øget risiko for VTE ved brug af
drospirenon sammenlignet med andre p‐piller. Men da en betydelig del af de øvrige p‐piller sandsynligvis er
af 3. generationstypen, er dette resultat ikke overraskende. Studiet giver ingen viden om risikoen ved
drospirenon sammenlignet med 1. og 2. generations p‐piller.
Imidlertid er der efterfølgende blevet publiceret adskillige studier, der rykker ved denne opfattelse (bl.a.
Lidegaard 2002, Vlieg 2009, Lidegaard 2009). Således antog man, ud fra den viden man havde for nogle år
siden, at risikoen for blodpropper ved brug af 4. generations‐p‐piller lå midt mellem risikoen ved brug af 2.
generations‐ og risikoen ved brug af 3. generations‐p‐piller.
I 2009 blev der publiceret et hollandsk (Vlieg 2009) og et dansk (Lidegaard 2009) studie i British Medical
Journal. Begge studier viste en yderligere øget risiko for blodpropper ved brug af 4. generations p‐piller
sammenlignet med 2. generations p‐piller.
Vliegs studie fra 2009 refererer desuden data fra laboratoriestudier i ellers raske kvinder. Studierne viser en
øget thrombindannelse efter anvendelse af drospirenon, i modsætning til kvinder som indtog
levonorgestrel, hvilket etablerer et biokemisk rationale for den øgede VTE risiko for dette nye gestagen.
På baggrund af disse studier blev produktresumeerne for 4. generations p‐piller med højt (3 mg)
drospirenon‐indhold opdateret i foråret 2010, og der blev indført en advarsel, hvor resultaterne fra de 2
studier nævnes.
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Det danske studie af Lidegaard blev imidlertid kritiseret for at sammenligne risikoen for VTE hos kvinder,
der har fået levonogestrel i længere tid, med den tilsvarende VTE‐risiko hos nye brugere af p‐piller med
drospirenon. Det er af betydning, da flere undersøgelser tidligere har vist, at risikoen for VTE falder efter 3
eller flere måneders brug.
På baggrund af dette anmodede EU’s bivirkningskomite i 2010 derfor om en ny analyse af data. Lidegaard
har efterfølgende udført et nyt studie (Lidegaard 2011), hvor studieperioden er udvidet fra 2005 til 2009,
hvorved der forsøges at tage højde for denne bias. Risikoen for VTE er i det nye studie overordnet set
sammenlignelig med det tidligere studie, og risikoen for VTE ved 3. generations p‐piller er således
sammenlignelig med 4. generations p‐piller.
I april 2011 er der publiceret 2 nye studier i British Medical Journal (Parkin 2011, Jick 2011). Begge studier
er registerstudier. Studierne viser en øget risiko for blodpropper ved brug af 4. generations p‐piller set i
forhold til 2. generations p‐piller. Begge studier viser samtidig en højere risiko for VTE ved brug af 4.
generations p‐piller end i de tidligere danske og hollandske studier. I studierne sammenlignes "nybrugere"
af 4. generations p‐piller med "nybrugere" af 2. generationsp‐piller.
De allernyeste studier viser således, at risikoen for blodpropper ved brug af 4.generations‐p‐piller er
identisk med risikoen ved brug af 3. generations‐p‐piller og signifikant højere end først antaget på baggrund
af de oprindelige, firmasponsorerede, studier.
Den seneste guideline fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi afspejler også viden i
overensstemmelse med ovenstående (DSOG 2011).
De samlede data viser således, at den relative risiko for udvikling af VTE er 2‐3 gange højere ved brug af 1.
og 2. generations p‐piller og 4‐6 gange højere ved brug af 3. eller 4. generations p‐piller. Som nævnt i
begyndelsen af dette afsnit er den absolutte risiko for VTE dog meget lille, således at denne ændrer sig fra
5‐10 tilfælde pr. 100.000 kvinder hos ikke p‐pille brugere til 20 tilfælde per 100.000 kvinder ved 1. og 2.
generations p‐piller og 40 tilfælde per 100.000 kvinder ved 3. og 4. generations p‐piller.

Information om risiko for blodpropper i produktinformationen
Risikoen for venøse blodpropper er beskrevet i flere afsnit af p‐pillernes varedeklaration kaldet
produktresuméet.
Alle produktresuméer på kombinations‐p‐piller, som er godkendt i Danmark, indeholder relevante
oplysninger i de beskrevne afsnit om risikoen for venøse blodpropper.
Teksten vedrørende risiko for venøse blodpropper er typisk beskrevet i produktresumeerne som neden for
anført:

Kontraindikationer (afsnit 4.3)
Kontraindikationer beskriver de tilstande hos kvinder, hvor p‐piller af kombinationstypen ikke bør
anvendes. Og hvis tilstandene skulle opstå under behandling, skal behandlingen straks afbrydes.
I forhold til risiko for blodpropper er der følgende relevante kontraindikationer:
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Nuværende eller tidligere venetrombose (dyb venetrombose, lungeemboli).
Nuværende eller tidligere arteriel trombose (fx myokardieinfarkt) eller prodromale tilstande (fx
angina pektoris og transitorisk iskæmisk anfald).
Nuværende eller tidligere cerebrovaskulær hændelse.
Tilstedeværelsen af en alvorlig eller multiple risikofaktor(er) for arteriel trombose:
1.
2.
3.






Diabetes mellitus med vaskulære symptomer
Alvorlig hypertension
Alvorlig dyslipoproteinæmi.

Arvelig eller tilegnet prædisposition for venøs eller arteriel trombose såsom APCresistens,
antithrombin‐III mangel, protein C mangel, protein S mangel, hyperhomocysteinæmi og
antiphospholipide antistoffer (anticardiolipine antistoffer, lupus antikoagulant).
Nuværende eller tidligere pancreatitis, hvis det er forbundet med alvorlig hypertriglyceridæmi.
Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen (afsnit 4.4)
Produktresumeet indeholder i dette afsnit information om de advarsler og forsigtighedsregler, der skal
iagttages, inden behandling med lægemidlet påbegyndes og under selve behandlingen.
Nedenfor er beskrevet et udsnit af den information, der er givet vedrørende risikoen for venøse
blodpropper:
Skulle en af nedenstående risikofaktorer være til stede, bør fordelene ved p‐pille brug opvejes mod de
mulige risici i hvert enkelt tilfælde og diskuteres med kvinden, før hun beslutter sig for at tage p‐piller. I
tilfælde af forværring eller ved første forekomst af en af disse risikofaktorer, bør kvinden kontakte sin læge.
Lægen må da beslutte, om brugen af p‐piller skal ophøre.
Kredsløbsforstyrrelser
Brugen af en hvilken som helst kombinations‐p‐pille medfører en risiko for venøs tromboemboli (VTE) i
forhold til ikke‐brug. Den øgede risiko for venøs tromboemboli er størst i det allerførste år, en kvinde
bruger kombinations‐p‐piller.
Epidemiologiske studier har vist, at risikoen for VTE ved kombinations‐p‐piller med drospirenon,
desogestrel og gestoden er højere end ved kombinations‐p‐piller med levonorgestrel.
Epidemiologiske studier har også vist en sammenhæng mellem anvendelsen af kombinations‐p‐piller og en
øget risiko for arteriel trombose (myokardieinfarkt, transitorisk iskæmisk anfald).
Hos p‐pille brugere er forekomsten af trombose i andre blodkar, fx hepatiske, mesenterielle, renale,
cerebrale eller retinale vener og arterier, rapporteret ekstremt sjældent. Der er ingen konsensus med
hensyn til, om forekomsten af disse hændelser er knyttet til anvendelsen af hormonale kontraceptiva.
Symptomer på venøs eller arteriel trombotisk/tromboembolisk hændelse eller cerebrovaskulær hændelse
kan inkludere:
 Usædvanlig unilateral smerte i ben og/eller hævelse
 Pludselig opstået stærke brystsmerter, med eller uden udstråling til venstre arm
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Pludselig opstået åndenød
Pludselig opstået hoste
Enhver usædvanlig kraftig langvarig hovedpine
Pludselig opstået delvist eller fuldstændigt synstab
Dobbeltsyn
Utydelig tale eller afasi
Vertigo
Kollaps med eller uden fokalt krampeanfald
Mathed eller meget udtalt følelsesløshed, som pludselig påvirker den ene side eller en del af
kroppen
Motoriske forstyrrelser
”Akut” abdomen.

Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos p‐pille‐brugere øges med:
 Stigende alder
 Positiv familiær disposition (venøs tromboemboli hos søskende eller forældre i en relativ tidlig
alder). Ved mistanke om familiær disposition, bør kvinden henvises til en specialist, før hun
beslutter sig for p‐pille‐brug.
 Forlænget immobilisering, større operationer, operation i ben eller større traumer. I disse
situationer tilrådes det at stoppe med p‐pille‐behandling (i tilfælde af planlagt operation mindst 4
uger før operationen) og ikke at genoptage behandling med p‐piller før 2 uger efter fuldstændig
remobilisering. Antitrombotisk behandling bør overvejes, hvis ophør med p‐piller ikke er sket i
forvejen.
 Fedme (body mass index over 30 kg/m²)
 Der er ingen konsensus for den mulige rolle af varikøse vener og superficiel tromboflebitis ved
opstået eller progression af venøs trombose.
Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller for en cerebrovaskulær hændelse hos p‐pille‐
brugere øges med:
 Stigende alder
 Rygning (kvinder over 35 år bør kraftigt advares om ikke at ryge, hvis de ønsker at anvende p‐piller)
 Dyslipoproteinæmi
 Hypertension
 Migræne
 Fedme (body mass index over 30 kg/m²)
 Positiv familiær disposition (arteriel tromboemboli hos søskende eller forældre i en relativ tidlig
alder). Ved mistanke om familiær disposition, bør kvinden henvises til en specialist, før hun
beslutter sig for p‐pille‐brug.
 Hjerte‐klapsygdom
 Atrieflimren.
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Tilstedeværelsen af én alvorlig eller multiple risikofaktor(er) for henholdsvis venøs eller arteriel sygdom kan
også udgøre en kontraindikation. Muligheden for antikoagulationsterapi bør også tages i betragtning. P‐
pille brugere bør specifikt rådes til at kontakte lægen i tilfælde af mulige symptomer på trombose. I tilfælde
af mistænkt eller påvist trombose bør brugen af p‐piller afbrydes. Passende alternativ kontraception bør
påbegyndes på grund af teratogeniciteten af antikoagulanter (coumariner).
Andre medicinske tilstande, som er blevet forbundet med utilsigtede kredsløbshændelser, omfatter
diabetes mellitus, systemisk lupus erythematosus, hæmolytisk uræmisk syndrom og kronisk inflammatorisk
tarmsygdom (Crohn's sygdom eller ulcerøs colitis) og seglcellesygdom.
En stigning i frekvensen eller sværhedsgraden af migræne under p‐pille‐brug (som kan være prodromal for
en cerebrovaskulær tilstand) kan være en årsag til øjeblikkelig ophør med p‐piller.
Der skal optages fuldstændig anamnese før start eller genoptagelse af p‐pille behandling (inklusiv den
familiære anamnese) og graviditet skal udelukkes. Blodtrykket bør måles, og der bør foretages en fysisk
undersøgelse i henhold til kontraindikationerne (se afsnit 4.3) og advarslerne (se afsnit 4.4). Kvinden bør
også instrueres om omhyggeligt at læse indlægssedlen og overholde de givne råd. Hyppigheden og arten af
undersøgelser bør baseres på etablerede praktiske vejledninger og afpasses den enkelte kvinde.
Kvinden bør informeres om, at p‐piller ikke beskytter mod HIV‐infektioner (AIDS) og andre seksuelt
overførte sygdomme.

Oversigt over kendte bivirkninger (afsnit 4.8)
Dette afsnit resumerer alle lægemidlets kendte bivirkninger. Det er både de bivirkninger, der er set under
den klinisk afprøvning, og de bivirkninger der ses, efter at lægemidlet er kommet på markedet.
I tabellen over kendte bivirkninger er følgende beskrevet vedrørende risikoen for blodpropper i det givne
eksempel:
Kroppen

Vaskulære sygdomme

Hyppigheden af bivirkninger

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

> 1/100

< 1/100, > 1/1000

< 1/1000

migræne

hypertension
hypotension

tromboemboli
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Forbrugsmønstre for ppiller
Udvikling i anvendelse af ppiller gennem de seneste år
Anvendelse af p‐piller er meget udbredt i Danmark. Data fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistik‐
register viser, at over 1 million kvinder har anvendt p‐piller i perioden fra 1997 til 2010 (figur 1). Samlet set
har flest kvinder anvendt 3. generations p‐piller, mens færrest kvinder har anvendt 1. generations p‐piller.

Figur 1: Antal kvinder i behandling med p‐piller i perioden 1997‐2010 (data er begrænset til 1997 og frem, da kvinder under 16 år
ikke havde eget sygesikringsbevis før 1996 og derfor fik recepten på deres mors eller fars cpr nr.). Da en del kvinder skiftede p‐
pille generation i perioden, er summen af 1. 2. 3. og 4 højere end det totale antal kvinder.

Forbruget af p‐piller har været ret stabilt over de seneste 15 år, således at omkring 400.000 kvinder bruger
p‐piller hver dag. Et samlet overblik over fordelingen af forbruget på de forskellige generationer af p‐piller
gennem de seneste 15 år er vist i figur 2. Der ses her en udvikling, hvor anvendelsen af 1. generations p‐
piller praktisk talt er ophørt, samtidig med at andelen af brugere af 2. generations p‐piller er blevet lavere.
P‐piller af 3. generations‐ typen har gennem hele perioden været de mest anvendte, men de nye 4.
generations p‐piller har vundet gradvist større udbredelse fra 2001 og fremefter. Forbruget af denne type
p‐piller er dog stagneret og aftaget lidt fra 2006 og fremefter.

Side 13 af 21

Notat om forbrug og risiko for blodpropper ved anvendelse af p‐piller, Lægemiddelstyrelsen 2012

Figur 2: Fordelingen af det samlede p‐pille forbrug på de forskellige typer af p‐piller opdelt på årstal.

Forbrugsmønstre for anvendelse af ppiller i 2010
Figur 3 herunder viser fordelingen af forbruget for forskellige typer af hormonal prævention i 2010. Som
det fremgår af figuren, er det 3. generations‐p‐pillerne, der tegner sig for 62 % af forbruget i 2010. P‐piller
tilhørende 2. og 4. generation tegner sig begge for hver 12 %. De resterende 14 % af forbruget fordeler sig
på mini‐piller, 1. generations p‐piller, p‐piller med indhold af cyproteron, p‐ring, plaster, implantat og
depotinjektion.

Forbrug af forskellige typer hormonal
prævention i 2010
1.generation
minipiller p‐ring
Plaster,
0%
3%
4%
implantat, cyproteron
4%
injektion
3%
2.generation
Qlaira
12%
0%
4.generation
12%

3.generation
62%
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Figur 3: Forbrug af forskellige hormonale præventionsformer i 2010. Andelene er beregnet på baggrund af antal solgte
definerede døgndoser (DDD).

Det største forbrug findes blandt 16‐22‐årige, hvor det ses af figur 4, at der er solgt op imod 150.000
definerede døgndoser pr. 1000 indbyggere.

Forbrug af p‐piller pr. 1000 kvinder
i 2010
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1. Generation
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Figur 4: Forbrug af de forskellige typer p‐piller i 2010 fordelt på kvindernes alder. Forbrug er angivet i definerede døgndoser
(DDD).

Som det fremgår af figur 5 nedenfor, starter langt de fleste nye brugere på 3. generations p‐piller. Således
startede 73 % af nye brugere i 2010 med en 3. generations p‐pille, mens 17 % startede med en 4.
generations p‐pille og kun 10 % med en 2. generations p‐pille.
Prisen på p‐pillerne viser stor variation blandt produkterne, hvor 4. generations‐p‐pillerne dog er markant
dyrere. For 2. generation ligger prisen pr. pakning mellem 99 og 151 kr., for 3. generation mellem 64 og 188
kr. og for 4. generation mellem 217 og 282 kroner.
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Fordelingen af nye p‐pille brugere i 2010
Antal kvinder fordelt på alder
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Figur 5: Fordelingen af nye p‐pille brugere der starter på de forskellige typer p‐piller. Nye brugere er defineret som kvinder, der
ikke i 2008 og 2009 har brugt alm. p‐piller.

Med den viden vi har i dag, kan det undre, at langt størstedelen af p‐pillebrugerne er i behandling med p‐
piller af 3. generationstypen. Det er en tendens, der ikke har ændret sig nævneværdigt over de seneste år,
og som gælder i alle aldersgrupper. Selv for nystartede brugere, vælges der i langt de fleste tilfælde de
typer p‐piller, der er behæftet med den største risiko for venøse blodpropper, og som i en hel del tilfælde
også er dyrere end andre alternativerne.
Vi har i denne gennemgang fokuseret på opdeling af p‐piller i 1‐4. generation baseret på typen af gestagen
komponent. Det skyldes, at den nyeste viden, som tidligere nævnt, viser, at denne faktor er den mest
betydende for de typer p‐piller, der i dag findes på det danske marked, hvor indholdet af østrogen i alle
tilfælde er lavt (20‐35 mikrogram ethyløstradiol). Den lavest mulige østrogendosis på 20 mikrogram findes
imidlertid kun i præparater af 3. eller 4. generationstypen. En mulig forklaring på forbrugsmønstret ovenfor
kunne derfor være, at de fleste læger og kvinder stadig i højere grad har fokus på at sikre mindst muligt
indhold af østrogen i p‐pillerne, frem for at tage højde for gestagenkomponentens betydning.

Bivirkningsindberetninger vedrørende ppiller
Læger og tandlæger har pligt2 til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. I de første
to år efter ny medicin er kommet på markedet, skal alle formodede bivirkninger indberettes. Efter to år på
markedet skal alle formodede alvorlige bivirkninger samt formodede uventede bivirkninger, som ikke er
beskrevet i medicinens produktresumé, indberettes. Andet sundhedspersonale samt patienter og
pårørende har desuden mulighed for at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

2

Bekendtgørelse nr. 800 af 17. august 2009 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.
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Lægemiddelstyrelsen har en bivirkningsdatabase, der har eksisteret siden 1968. Databasen indeholder
oplysninger om formodede bivirkninger, der er set i Danmark. Databasen indeholder kun oplysninger om
medicin, der er eller har været markedsført eller udleveret (i henhold til særlig udleveringstilladelse) i
Danmark. Det er langt fra alle bivirkninger, der bliver indberettet til Lægemiddelstyrelsen.
En bivirkningsindberetning i bivirkningsdatabasen er ikke ensbetydende med, at der er en sammenhæng
mellem medicinen og bivirkningen. Bivirkninger registreres i databasen, hvis blot der kan være en mulig
sammenhæng mellem medicinen og bivirkningen.

Indberetninger om formodede bivirkninger ved ppiller
Lægemiddelstyrelsen har i perioden 1968‐2011 modtaget i alt 2035 indberetninger, der vedrører
formodede bivirkninger opstået i forbindelse med anvendelse af p‐piller. Figur 6 viser en oversigt over hvor
mange indberetninger der er modtaget til bivirkningsdatabasen gennem tiden for de forskellige
generationer af p‐piller.

Bivirkningsindberetninger fordelt på
generation af p‐piller
Antal indberetninger

200
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1. generation
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100
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Figur 6: Antal bivirkningsindberetninger modtaget i Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase for hver generation af p‐piller.

Antallet af indberettede bivirkninger skal ses i lyset af, hvordan forbruget af medicinen har været i den
tilsvarende periode, hvilket kan ses af afsnittet om forbrugsmønstre for p‐piller. Disse data går imidlertid
kun tilbage til 1997.
Det ses af figuren, at indberetninger af bivirkninger generelt har fulgt forbruget gennem tiden, således at
de første indberetninger blev modtaget for p‐piller af første generationstypen tilbage i 1968, hvor der blev
modtaget 37 indberetninger. Siden er antallet af indberetninger for denne type p‐piller faldet støt i takt
med, at forbruget også er faldet. Antallet af bivirkningsindberetninger har siden starten af 1990’erne ligget
på 0‐8 pr. år. I alt er der modtaget 401 indberetninger i perioden 1968‐2011.
De første indberetninger om bivirkninger ved 2 generations p‐piller blev modtaget i starten af 1970’erne. I
alt er der modtaget 681 indberetninger i perioden 1972 til 2011. Det højeste antal pr. år er modtaget fra
midt 1970’erne til midten af 1980’erne, hvorefter antallet er faldet. De seneste 5 år har antallet af
bivirkningsindberetninger for 2 generations p‐piller været 7‐13 indberetninger pr. år.
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Midt i 1980’erne modtog Lægemiddelstyrelsen de første indberetninger om formodede bivirkninger ved 3‐
generations p‐piller. I alt er der modtaget 639 indberetninger i perioden 1984‐2011. Fra 1984 og frem til
2003 er der modtaget 9‐23 indberetninger pr. år, mens antallet i de seneste år har været betragteligt
højere og ligget på omkring 15‐60 pr. år.
Den nyeste type p‐piller, 4‐generations typen, blev der første gang indberettet bivirkninger om i 2001. Der
er modtaget i alt 314 indberetninger i perioden 2001‐2011, hvoraf lidt over halvdelen er modtaget i 2007.
Dette sidste hænger sammen med intensiv medieomtale af risiko for alvorlige bivirkninger ved især p‐piller
fra 4. generation (Yasmin) i løbet af 2007, hvor der blandt andet, efter aftale med Lægemiddelstyrelsen,
blev videresendt et større antal bivirkningsindberetninger fra en tv‐station. Indberetningerne var indsendt
af borgere til tv‐stationen i forbindelse med flere udsendelser om emnet i juni 2007.
Ud af de indberetninger, som Lægemiddelstyrelsen har modtaget vedrørende p‐piller, er der i 70 tilfælde
indberettet, at kvinden er død som følge af bivirkningen. Der er modtaget indberetninger om dødsfald ved
alle 4 generationer af p‐piller, og indberetningerne om dødsfald er modtaget i perioden fra 1978‐2011.
Langt størstedelen af de indberettede dødsfald (i alt 66 sager) omhandler blodpropper i lunger, hjerne og
hjerte.

Indberetninger om blodpropper som formodet bivirkninger til ppiller
Blodpropper af forskellig art, lokaliseret til vener eller arterier, enten perifert i kredsløbet eller i hjerte eller
hjerne, er rapporteret for produkter i alle 4 generationer. Figur 7 nedenfor viser en oversigt over antallet af
blodpropper, der er indberettet til Lægemiddelstyrelsen, fordelt på de forskellige generationer af p‐piller.
Der er i oversigten ikke skelnet i mellem typer af blodpropper, da dette i en del tilfælde kan være vanskeligt
at afgøre med sikkerhed ud fra indberetningen.

Indberetninger om blodpropper
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Figur 7: Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger (blodpropper)til Lægemiddelstyrelsen for de forskellige
generationer af p‐piller. Indberetninger vedrørende blodpropper er identificeret ud fra Standard MedDRA Queries (SMQ)3.

Blodpropper udgør en væsentlig andel af det samlede antal indberettede bivirkninger til
Lægemiddelstyrelsen for alle generationer af p‐piller. Som beskrevet ovenfor er det dog en mindre andel af
de indberettede blodpropper har dog ført til dødsfald.
Som beskrevet ovenfor er blodpropper en sjælden men velbeskrevet bivirkning ved anvendelse af p‐piller.
Blodpropper forekommer også hos personer, der ikke bruger p‐piller, og med den meget udbredte
anvendelse af p‐piller i Danmark vil der uundgåeligt ses tilfælde af blodpropper hos p‐pille brugere. Nogle
af disse blodpropper kan være et udtryk for tilfældigt sammenfald, mens andre kan være forårsaget af p‐
piller.
Dog ved vi, at langt fra alle bivirkninger indberettes til Lægemiddelstyrelsen, og at indberetningsmønstret
påvirkes at mange forskellige faktorer. Det er ikke muligt ud fra data i Bivirkningsdatabasen alene at sige
noget om den relative risiko ved de forskellige generationer af p‐piller på baggrund af indberettede
bivirkninger. Konklusioner vedrørende risikoen for blodpropper ved anvendelse af de forskellige
generationer af p‐piller kræver epidemiologiske undersøgelser eller kontrollerede studier som beskrevet i
afsnittet om viden om p‐pillers sikkerhed.
Blodpropper kan have alvorlige og fatale følger for patienten. Det er derfor vigtigt at se på, om der er
mulighed for at forbedre forebyggelse og tidlig opdagelse af denne type bivirkninger.
Blodpropper udgør en meget stor andel af de indberetninger om dødsfald, som Lægemiddelstyrelsen har
modtaget vedrørende p‐piller.
Når vi gennemgår de senest indberettede dødsfald fra 2009‐2011 fremgår det, at langt størstedelen af disse
er relateret til blodpropper i lungerne som følge af venøse blodpropper. Indberetningerne giver ikke et
samlet mønster, men det er karakteristisk, at bivirkningen i mange tilfælde er opstået forholdsvis få
måneder efter opstart med p‐piller eller ved skift til ny type p‐piller. Der er dog også indberetninger, hvor
blodproppen er opstået efter mange års behandling.
I en række af tilfældene har den efterfølgende undersøgelse vist risikofaktorer hos patienten såsom
overvægt, højt blodtryk, diabetes eller familiær disposition for venøse blodpropper.
I et par tilfælde er blodproppen opstået efter en periode med immobilisering på grund af skade eller
sygdom.
Gennemgangen af de seneste indberettede dødsfald understreger vigtigheden af en grundig udredning
med undersøgelse og optagelse af anamnese inden ordination af p‐piller. Den viser også, at skærpet
opmærksomhed på symptomer for blodpropper, især i starten af behandlingen, er essentiel, og at
ændringer i livsstil eller andre vilkår igen kan give anledning til at have særlig fokus på mulige symptomer.
Det er vigtigt, at kvinderne får grundig information om, hvilke symptomer de skal være opmærksom på.
3

MedDRA SMQer er udvalgte søgekriterier, der dækker diagnoser på blodpropper såvel som symptomer, der med
stor sandsynlighed kan være relateret til blodpropper. Der kan derfor være medtaget nogle såkaldte falsk positive
sager, der kommer med selvom der ikke er tale om bekræftede blodpropper.
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Links til tidligere kommunikation om emnet fra Lægemiddelstyrelsen og IRF:
Information om bivirkninger og p‐piller i Nyt om Bivirkninger i maj 2011:
http://laegemiddelstyrelsen.dk/~/media/8268CF75F692439BB222C0D21C2368BB.ashx
Information om nyeste studier vedrørende Yasmin i juni 2011:
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/bivirkninger‐og‐forsoeg/bivirkninger/nyheder/risiko‐for‐venoes‐
thromboemboli‐blodprop‐‐s‐p‐piller og i Nyt om Bivirkninger i juni 2011:
http://laegemiddelstyrelsen.dk/~/media/F7518425D4B24669A4B2A7AF63DE0A1F.ashx
Information om et tidligere studie og ændringer i produktinformationen i Nyt om Bivirkninger august 2010:
http://laegemiddelstyrelsen.dk/~/media/FD62ADE676BD4E59A7AB000AC84D9E45.ashx
Kommunikation om risiko for venøse tromboser fra IRF i juni 2011:
http://www.irf.dk/dk/aendrede_retningslinjer/p‐piller_og_venoes_tromboemboli.htm , med en tilhørende
kommentar om betydning af østrogendosis:
http://www.irf.dk/dk/nyheder/p_piller_og_venoes__tromboemboli_‐_hvad_med_dosis_af_oestrogen.htm
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