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Sammanfattning 
 
Introduktion: P-piller förekommer idag i olika typer på marknaden. De fungerar 
genom att förhindra ägglossning för att undvika oönskad graviditet. I samband med 
användning av kombinerade p-piller som innehåller österogen och progesteron kan 
det förekomma allvarliga biverkningar som venös trombos och lungemboli. Under de 
senaste åren har ändringar gjorts för att förbättra effektiviteten och minska 
biverkningar av p-piller. Många undersökningar och studier har gjorts för att 
förbättra säkerheten och försöka undvika de negativa effekterna av p-piller. En lägre 
dos östrogen har visat sig mindre risk för venös tromboembolism. Under de senaste 
åren har flera studier genomförts för att undersöka risken för venös tromboembolism 
för de olika gestagenerna. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka evidens som framkommit 
beträffande risken för venös tromboembolism vid behandling av p-piller 
innehållande drospirenon. Som utgångspunkt i detta arbete har frågeställningen varit 
”Är risken för venös tromboembolism högre vid behandling med p-piller 
innehållande drospirenon i jämförelse med andra gestagener som ingår i 
kombinerade p-piller?” 
 
Metod: Litteratursökning har i huvudsak gjorts via PubMed. Information har även 
hämtats från hemsidorna för Läkemedelverket. Sökningarna gjordes mellan 
31.03.2012 – 20.04.2012. Arbetet bygger på sju originalartiklar. 
 
Resultat: Fem studier har påvisat en högre risk för venös tromboembolism vid 
drospirenonbehandling i jämförelse med levonorgestrel och andra gestagener som 
ingår i kombinerade p-piller. Två studier tyder på att det inte finns någon skillnad i 
risk för venös tromboembolism mellan olika gestagener. Där såg författarna att 
risken för venös tromboembolism är lika stor vid behandling med p-piller 
innehållande drospirenon och andra gestagener. 
 
Diskussion: Resultaten i artiklarna som denna litteraturstudie bygger på skiljer sig 
när det gäller sambandet mellan venös tromboembolism och p-piller innehållande 
drospirenon, varför det är svårt att dra någon säker slutsats om sambandet. 
Ytterligare studier krävs för att fastställa om risken för venös tromboembolism skiljer 
sig mellan de olika gestagenerna. 
 
Nyckelord: Djup venös tromboembolism, drospirenon och orala preventivmedel. 
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1. Introduktion 

 
För att undvika oönskade graviditeter väljer många att använda någon form av 
preventivmedel. Eftersom en oönskad graviditet kan medföra olika typer av negativa 
konsekvenser, exempelvis sociala och ekonomiska problem, är det viktigt för båda vuxna och 
unga (tonårs-) personer att förebygga oönskad graviditet och reglera barnafödandet. Antalet 
tonårsgraviditeter har ökat i Sverige sedan början av 2000-talet. Ett av skälen till detta kan 
vara att ungdomar har otillräcklig medvetenhet om oskyddat sex och 
preventivmedelanvändning och av denna anledning kom under våren 2007 förslag på att 
utveckla samlevnadsundervisning och erbjuda fler kurser kring oskyddat samlag och sexuell 
hälsa. Det kan också vara så att en stor del av tonåringarna i Sverige känner till akut-p-piller 
(som förhindra graviditet efter oskyddat samlag) och har behövt använda sådana någon 
gång. Trots ökad användning av akut-p-piller bland ungdomar har aborttalen inte minskat 
(1). Sverige har den högsta abortfrekvensen i Norden, även om det vidtagits många åtgärder 
för minska abortfrekvensen. Orsaken till den ökningen i abortfrekvensen kan vara 
minskning av preventivmedelanvändning. Skälen kan vara rädsla för p-pillerbiverkningar 
såsom bröstcancer och blodproppar. Det kan vara också vara så att många vill använda 
kondom för att undvika sexuellt överförbara sjukdomar till exempel AIDS. Dessutom är p-
piller dyrare (2). I Sverige har alla kvinnor rätt att fatta beslut om abort till och med 
graviditetsvecka 18. Abort kan tillåtas vid särskilda skäl fram till vecka 22, exempelvis om 
barnet är svårt skadat. Det finns två olika metoder för abort: medicinsk abort med 
hormontabletter eller kirurgisk abort som kallas skrapning. Medicinsk abort kan göras till 
och med vecka 9 och kirurgisk abort kan göras till och med vecka 12. Efter vecka 12 kan abort 
göras med hormontabletter och ibland behövs en skrapning göras också. Förutom psykiskt 
lidande kan komplikationer uppstå efter en abort, t.ex. blödningar i upp till fyra veckor. I 4 % 
av fallen blir rester av moderkakan kvar i livmodern och en skrapning måste göras. 
Infektioner uppstår hos ca 1 % av dem som genomgår abort. Risken för att en abort kan 
påverka förmågan att få barn i framtiden är mindre än 1 per 1000 (3). 
 
1.1  Preventivmetoder  

Idag finns olika preventivmetoder för att undvika oönskad graviditet. Effektivitet av 
preventivmetod varierar från person till person och detta kan bero på kvinnans ålder för att 
fertiliteten minskar med stigande ålder. Det finns olika för- och nackdelar med de olika 
metoderna. Dels fungerar de på olika sätt, det vill säga har olika verkningsmekanism, dels 
varierar graden av skydd något mellan de olika metoderna.  Valet av preventivmetod beror 
på ålder, sexuell relation, blödning och smärta vid menstruation, amning och biverkningar. 
Risken att bli gravid varierar under menstruationscykeln och den högst risken ska vara vid 
tidpunkten för ägglossningen (4). 

Barriärmetoder är preventivmedel utan hormoner såsom kondom, femidom och pessar. 
Kondom och femidom är ett säkert skydd och enda sätt som skyddar mot könssjukdomar. 
Pessar är ett säkert skydd som kan använda många gånger men det är inte lika säkert som 
hormonala preventivmetoder eller kopparspiral. Sterilisering är ett mycket säkert skydd 
därefter behöver man inte använda något preventivmedel vid oskyddat samlag men det är ett 
permanent skydd och det går inte att ångra sig sedan (5).  

Hormonella preventivmedel kan innehålla gestagen såsom hormonspiral, p-stav och p-
spruta eller både östrogener och gestagener såsom p-piller (4). P-spruta tas var tredje månad 
och innehåller en hög dos av hormonet gestagen. P-spruta ger ett säkert skydd mot graviditet 
men den skyddar inte mot könssjukdomar, dessutom har den många olika biverkningar. 
Hormonspiral är ett mycket säkert skydd mot graviditet, lika högt som sterilisering, men den 
kan ge olika biverkningar och den skyddar inte mot könssjukdomar. P-stav är ett säkert 
skydd mot graviditet. Staven sätts in under huden i en arm och får ligga kvar i upp till tre års 
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tid. Staven kan ge biverkningar under de första månaderna, dessutom skyddar den inte mot 
könssjukdomar (5).  

1.2 P-piller 
 
P-piller är en mycket populär form av preventivmedel. P-piller är effektiva, bekväma och ger 
kvinnor både självständighet och flexibilitet i familjeplanering (6). Det finns fördelar och 
nackdelar med de olika orala hormonella preventivmedlen. Detta beror på vem som 
använder dem och hur. Kombinerade p-piller som innehåller både östrogen och gestagen är 
en säker metod för antikonception. Om kombinerade p-piller tas regelbundet kan de ge ett 
nästan 99 % skydd mot graviditet. Dessutom kan de minska blödningarna, 
menstruationssmärtor och i vissa fall hjälpa till att förbättra acne (4). 
 
P-piller är det mest använda preventivmedlet i Sverige, särskilt bland unga kvinnor. En 
studie i Sverige, juni 2011, har påvisat att de flesta kvinnor (96,1%) använder ett 
preventivmedel. Nästan 50 % av dem använder p-piller även om p-piller precis som andra 
läkemedel medför viss risk för biverkningar, vilket kan oroa användaren. En viss risk finns 
också att användaren glömmer att ta tabletten regelbundet, vilket påverkar effekt och 
säkerhet (7).   
 
Det första p-pillret introducerades i början av 1960-talet i USA innehöll höga doser av både 
östrogen och gestagen (6). För mer än 20 år sen hade alla p-piller som innehöll östrogen 
(etinylöstradiol) en hög östrogen halt, > 50 μg etinylöstradiol. I studier har det dock påvisats 
en ökad tromboembolisk risk bland användare av p-piller med hög östrogenhalt. Därför 
domineras marknaden idag av p-piller med 20-30 μg etinylöstradiol. Alla p-piller är 
receptbelagda (8).  
 
1.3 Östrogen och gestagen 
 
Kombinerade p-piller innehåller två olika hormoner: östrogen och gestagen. Dessa 
syntetiska substanser liknar könshormonerna östrogen och progesteron som finns naturligt i 
kroppen. Östrogen finns naturligt i kroppen i tre olika former: östradiol, östriol och östron. 
Hos kvinnor bildas östrogen främst i äggstockarna. Östrogen och follikeltillväxt stimuleras 
av follikelstimulerande hormon (FSH). Gestagen och ägglossning stimuleras av 
luteiniserande hormon (LH). Båda FSH och LH tillverkas av adenohyopfys, se figur 1.  
Syntetiskt tillverkat östrogen utövar sin effekt som antikonceptionsmedel genom att ge 
negativ feedback på hypofysen och minska FSH och LH insöndring samt hämma ägglossning 
(9).   
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Figur 1.  
Endokrin reglering av den kvinnliga reproduktionen samt verkningsställen för p-piller. Bild 
omarbetad utifrån Norlén & Lindström (9) 

 
Gestagen utövar sin effekt som antikonceptionsmedel genom att bidrar till att cervixsekretet 
blir segt och trögflytande och det blir svårt för spermier att tränga in i cervix dessutom den 
hindrar ägglossningen.  Gestagen hämmar livmoderslemhinnans tillväxt och förhindrar 
äggen från att fästa i livmodern (9).  
 
1.4 Olika generationer av gestagener 
 
Gestagen finns i olika typer: noretisteron, levonorgestrel, norgestimat, desogestrel, gestoden, 
drospirenon, och cyproteron (9). Kombinerade p-piller delas in efter typ av gestagen. De 
kallas första, andra och tredje generationens kombinerade p-piller, se tabell 1 (8). 
 
Tabell 1. 
Visar vilka substanser som tillhör de olika generationerna av gestagener. Tabellen omarbetad 
utifrån Institut for rationel farmakoterapi (8). 

 

Gestagen generation  Substans  Exempel på produktnamn 

Första generationen Noretisteron  Mini-Pe och Trinovum 

Andra generationen Norgestrel, levonorgestrel Cilest och Trinordiol 

Tredje generationen Gestoden, desogestrel Cerazette och Neovletta 

Fjärde generationen Drospirenon  Yasminelle och Yasmin  

Femte generationen Cyproteronacetat  Zyrona och Diane 

De antikonceptionella tabletter som endast innehåller låg halt gestagen brukar kallas mini 
piller. Dessa passar för kvinnor som bör undvika östrogen. Vissa studier tyder att det finns 
högre risk för venös tromboembolism för tredje generationens p-piller jämfört med andra 
generationens p-piller. Resultat i nyligen genomförda studier har pekat på att även p-piller 
som innehåller drospirenon ger ökad risk för venös tromboembolism jämfört med p-piller 
innehållande andra generationens gestagener (8). 
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1.5 Venös tromboembolism  
 
En venös trombos uppstår oftast i djupa vener i benen eller i en arm. När blodflödet blir 
långsam eller stagnerar kan koagulationsfaktorer (fibrin) ansamlas lokalt och syre minskar i 
blodflödet. Detta processen kallas Virchows triad. Detta påverka blodcirkulationssystemet i 
hela kroppen så att det uppkommer symptom med smärta, svullnad, rodnad i huden, 
värmeökning och cyanos. Det kan hända att venösa blodproppar lossnar, transporteras runt i 
kroppen och ger upphov till lungemboli. Detta är allvarligt då det i värsta fall kan orsaka 
dödsfall. Akut behandling av venös tromboembolism är lågmolekylärt heparin och sekundär 
profylaxbehandling är warfarin (10).  
 
Det är svårt att hitta exakta uppgifter om förekomsten av arteriella och venösa tromboser 
hos kvinnor 15-44 år men siffror är ungefärliga, se tabell 2 (8). 
 
Tabell 2. 
Visar förekomst av tromboembolism i olika grupp. Tabellen omarbetad utifrån institut for rationel 
farmakoterapi (8). 

 

Grupp Förekomst av tromboembolism 

Kvinnor tar inte p-piller 10-20 per 100 000 kvinnor per år 

Gravida kvinnor 60-80 per 100 000 kvinnor per år 

Kvinnor som tar p-piller 20-40 per 100 000 kvinnor per år 

 
Risken för venös tromboembolism i samband med p-piller är störst under det första året. Det 
finns begränsad erfarenhet av att byta till ett annat märke av p-piller efter att 
tromboemboliska biverkningar (8) 
 
Riskfaktorer för venös tromboembolism kan vara förvärvade eller ärftliga. Förvärvade 
riskfaktorer kan vara tillfälliga och förändras över tid och med vissa situationer. Exempel på 
situationer där de förvärvade riskfaktorerna kan uppkomma är längre tids sängläge efter 
operation, gipsning, graviditet, hormonella p- piller, infektion, lång resa, trauma och malign 
sjukdom. Även andra riskfaktorer, såsom ålder, rökning, övervikt och andra sjukdomar kan 
påverka. Koagulationsrubbningar kan öka hos föräldrar, syskon eller annan i släkten som 
har fått venös tromboembolism tidigare. De störningar av blodkoagulering som ökar risken 
för trombos kallas trombofili. Den vanligaste orsaken för trombofili är störningar i faktor V 
Leiden, protein S-brist, protein C-brist, aktiverat protein C(APC)-resistens och 
antitrombinbrist (11).  
 
Det visade sig att användning av östrogeninnehållande preventivmedel orsakar förändringar 
i plasmanivåerna för nästan alla proteiner involverade i koagulation och fibrinolys. Östrogen 
innehållande preventivmedel orsakar förändringar i koagulationen som dämpar 
protrombotiska status och induceras av redan befintliga genetiska förändringar. Dessa 
effekter av genetiska och förvärvade riskfaktorer kan leda till en betydande ökning av 
trombotisk effekt, vilket i sin tur kan leda till venös trombos och lungemboli. Detta förklarar 
en högre risk för trombos under det första året av användning av östrogeninnehållande 
preventivmedel, eftersom kvinnor med ärftliga defekter eller andra riskfaktorer ofta upplever 
en trombotisk komplikation strax efter att de börjat använda östrogeninnehållande 
preventivmedel (12). Flera undersökningar har gjorts för se protrombotiska förändringar i 
samband med p-piller innehållande gestagener men den exakta mekanismen för gestagener i 
samband med ökad risken för venös trombos är fortfarande okänd (13). 
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1.6 Venös tromboembolism som biverkning av orala antikonceptiva medel 
 
Biverkningarna av kombinerade p-piller som innehåller både östrogen och gestagen kan 
variera mellan kvinnor. Biverkningarna kan vara lindriga såsom huvudvärk, 
humörpåverkan, utebliven menstruation, minskad sexlust, illamående och ökade flytningar 
från slidan. Biverkningarna kan även vara allvarliga som blödningar kan förkomma i början 
av en behandlingsperiod. Mellanblödning kan vara tecken på en infektion i underlivet. 
Förhöjt blodtryck kan vara en biverkning av p-piller användning varför det är viktigt att hålla 
koll på blodtrycket under användning av p-piller. Många studier har påvisat att det finns en 
lätt förhöjd risk för bröstcancer och livmoderhalscancer vid p-piller behandling. Därför är 
det extra viktigt att göra gynekologiskt cellprov för denna grupp. Ett stort antal 
epidemiologiska studier har påvisat att risken för venös tromboembolism ökar vid p-piller 
behandling därför kommer rekommendation att avbryta användning av p-piller vid 
planerade operationer (5). 
 

2. Syfte 
 
P-pilleranvändning har ökat i Sverige bland unga och vuxna kvinnor. Venös 
tromboembolism har förkommit vid användning p-piller som innehåller både östrogen och 
olika typ av gestagen. Kombinerade p-piller som innehåller drospirenon har påvisat risk för 
venös tromboembolism. Negativa effekter av p-pilleranvändning, inte minst vad gäller yngre 
kvinnor, diskuteras återkommande i media och i artiklar av denna typ lyfts ofta risken för 
blodpropp kopplat till olika typer av p-piller fram. En allsidig och vetenskapligt baserad 
information är av betydelse för kvinnor som ska välja typ av preventivmedel.  Syftet med 
denna studie är att undersöka vilka kliniska studier som hittills är gjorda kring p-piller som 
innehåller drospirenon och lyfta fram vilka evidens som framkommit beträffande risken för 
venös tromboembolism vid drospirenonbehandling. Är risken för blodpropp högre vid 
behandling med drospirenon i jämförelse med andra gestagener som ingår i kombinerade p-
piller? 
 

3. Metod 

Denna litteraturstudie bygger på sju originalartiklar, där venös tromboembolism undersökte 
i samband med drospirenon. Sökningarna gjordes mellan: 31.03.2012 – 20.04.2012. 
Litteratursökning har gjorts via databasen PubMed i första hand. De MeSH-termer som 
användes var” deep venous thromboembolism”,” drospirenon”, “progestogen”, ” embolism 
and thrombosis”, “Contraceptives, Oral, Hormonal”. Underrubriker till MeSH som användes 
vid vissa sökningar var ” drug therapy”. Sökningen begränsades till studier utförda på 
människor och skrivna på engelska under de senaste 10 åren. Sökorden användes både 
enskilt och i kombination. Det hittades sammanlagt sju artiklar relevanta utifrån 
frågeställningen. Material från hemsidorna för läkemedelsverket, vårdguiden och 
läkartidningen har använts och dessutom Läkemedelsboken och läroböcker inom 
farmakologi. 
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4. Resultat  
 

En sammanställning av samtliga resultat finns i appendix 2. 
 
4.1”Higher risk of venous thrombosis associated with drospirenone-
containing oral contraceptives: a population-based cohort study”  
 
En populationsbaserade kohortstudie av Gronich et al. publicerad 2011 undersökte risken för 
venös tromboembolism i samband med p-piller som innehåller drospirenon, se appendix 1. 
Deltagarna i studien var kvinnor i åldern 12 till 50 år som använt preventivmedel och hade 
diagnoserats med venös trombos. I studien exkluderades kvinnor som hade diagnoser venös 
trombos innan preventivmedel. Studien genomfördes mellan 1 januari 2002 och 31 
december 2008. I studien registrerades trombos, speciellt djup ventrombos, lungemboli. I 
studien undersöktes också transitorisk ischemisk attack och cerebrovaskulära incidenter hos 
kvinnor som fick diagnos på en av dessa för första gången. Författarna härledde varje sådan 
händelse till det sista kombinerade p-piller som förskrivits de senaste sex månaderna. Därför 
tillskrivs en episod inte något preventivmedel om den inträffat mer än sex månader efter det 

att kombinerade p-piller senast utdelades. I analysen visade sig hyperlipidemi, hypertoni, 
diabetes, cancer, fetma och ålder vara betydande riskfaktorer för venös trombos (13). 
 
Studiens resultat påvisad totalt 1017 (0,24 %) venösa och arteriella trombotiska händelser 
bland 431 223 användningsepisoder under 819 749 kvinnoår av uppföljning (6,33 venösa 
händelser och 6,10 arteriella händelser per 10 000 kvinnoår). Risken var högst under de 
första tre månaderna. Med justering för riskfaktorer som är förknippade med trombotiska 
händelser, var risken för venös trombotiska händelser större bland drospirenonanvändare 
än bland användare av tredje generationens av kombinerade p-piller (incidensrat (IR) 1,43; 
95 % konfidensintervall (KI)1,15–1,78) och bland användare av andra generationen av 
kombinerade p-piller (RR 1,65; 95 % KI 1,02–2,65), se appendix 1. Skillnaden i risk mellan 
andra och tredje generationens kombinerade p-piller var inte statistiskt signifikant (RR 1,38; 
95 % KI 0,90–2,11). Studien har påvisat att användning av p-piller som innehåller 
drospirenon associerades med en ökad risk för djup ventrombos och lungemboli, men inte 
transitorisk ischemisk attack eller cerebrovaskulär attack i förhållande till andra och tredje 
generationens kombinerade p-piller. Efter justeringar för riskfaktorer i samband med 
trombos, visade att användare av p-piller innehållande drospirenon löper större risk för djup 
ventrombos och lungemboli än de som använder andra och tredje generationens 
kombinerade p-piller (13). 
 
4.2 “Risk of non-fatal venous thromboembolism in women using oral 
contraceptives containing drospirenone compared with women using oral 
contraceptives containing levonorgestrel: case-control study using United 
States claims data” 
 
I en amerikansk nästlad fallkontrollstudie gjord av Jick et al 2011 undersöktes risken för 
venös tromboembolism hos användare av p-piller, se appendix 1. En jämförelse gjordes för 
riskerna mellan drospirenon (DRSP) med levonorgestrel (LNG).  Deltagarna i studien var 
kvinnor i åldern 15 - 44 år som fick p-piller innehållande antingen drospirenon eller 
levonorgestrel mellan 2002-2008 (14). 
 
Fallen var kvinnor som var nuvarande användare av p-piller som innehåller drospirenon 
eller levonorgestrel och som fick diagnos för djup ventrombos eller lungemboli för första 
gången. Fallen måste ha stått på p-piller i minst sex månader innan diagnosen venös 
tromboembolism (indexdatum) och därefter ha ordinerats långvarig antikoagulerande 
behandling. Kontrollgruppen utgjordes av kvinnor som stod på p-piller innehållande 
drospirenon eller levonorgestrel men som inte diagnostiserats med venös tromboembolism. 
Studiepopulationen bestod av 186 fall och 681 kontroller, matchade efter födelseår och 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gronich%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22065352
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indexdatum. I studien uteslöts kvinnor som hade riskfaktorer för venös tromboembolism, 
såsom svår nedre extremitetskada, större operation, svår trauma eller graviditet. Bland de 
186 fall av idiopatisk venös tromboembolism (en venös tromboembolism utan påvisbar 
orsak), använde 121 (65 %) kvinnor p-piller som innehåller drospirenon och 65 (35 %) 
använde p-piller som innehåller levonorgestrel. Bland kontrollerna använde 313 (46 %) p-
piller som innehåller drospirenon medan 368 (54 %) använde ett som innehåller 
levonorgestrel (14). Studien rapporterade odds ratio (OR) 2,4 (95 % KI 1,7- 3,4) för venös 
tromboembolism för användningen av p-piller som innehåller drospirenon i jämförelse med 
användning av de som innehåller levonorgestrel.  Incidensen för venös tromboembolism i 
studien var 30,8 (95 % KI 25,6- 36,8) per 100 000 kvinnoår hos användare av p-piller som 
innehåller drospirenon och 12,5 (95 % KI 9,61- 15,9) per 100 000 kvinnoår hos användare av 
p-piller innehållande levonorgestrel. Dessa data ger belägg för att användare av p-piller som 
innehåller drospirenon löper en ökad risk för icke-dödlig venös tromboembolism jämfört 
med användare av p-piller som innehåller levonorgestrel. Incidensen för venös 
tromboembolism ökade med stigande ålder för båda p-pillertyperna, se tabell 3. 
Incidensförhållandet justerat för ålder är 2,8 (95 % KI 2,1- 3,8) och justerad OR för fetma är 
2,3 (95 % KI 1,6- 3,3). Resultaten på typ av venös tromboembolism (djup ventrombos 
jämfört med lungemboli) OR 1,9 (95 % KI 1,1- 3,2) för djup ventrombos och 2,6 (95 % KI1,6- 
4,2) för lungemboli (14). 
 
Tabell 3. 
 Incidensrat för venös tromboembolism hos användare av drospirenon och levonorgestrel p-piller. 
Tabellen omarbetad utifrån Jick et al (14). 

 

Exponerad Fall 
(n=186) 

Personår Incidensrat (95 % KI) 
per 100 000 personår 

Incidensrat (95 % KI) 

Drospirenon/ethinylestradiol 

ålder < 30 63 253895 24,8 (19,1 – 31,7) 4,6 (2,6 – 8,2) 

ålder 30-39 42 107701 39,0 (28,1 – 52,7) 2,1 (1,3 – 3,3) 

ålder 40-44 16 31248 51,2 (29,3 – 83,2) 2,4 (1,2 – 4,8) 

Levonorgestrel/ethinylestradiol 20 μg eller 30 μg 

ålder < 30 14 259522 5,39 (2,94 – 9,05) 1,0 

ålder 30-39 35 187017 18,7 (13,0 – 26,0) 1,0 

ålder 40-44 16 75284 21,3 (12,1 – 34,5) 1,0 
 

 
4.3”Risk of venous thromboembolism in users of oral contraceptives 
containing drospirenone or levonorgestrel: nested case-control study based 
on UK General Practice Research Database” 
 
I en nästlad fallkontrollstudie, gjord av Parkin et al. publicerad 2011, undersöktes risken för 
venös tromboembolism i samband med p-piller som innehåller drospirenon med den som 
innehåller levonorgestrel. Deltagare i studien var kvinnor i åldern 15-44 år utan ärftliga 
riskfaktorer för venös tromboembolism som har använt p-piller innehållande 30 μg östrogen 
i kombination med drospirenon eller levonorgestrel mellan maj 2002 och september 2009 
(15). 
 
Antalet deltagare i studien var 276 kvinnor, där 61 kvinnor utgjorde fall av idiopatisk venös 
tromboembolism och 215 kontroller. Kvinnorna i båda grupperna använde p-piller 
innehållande antingen drospirenon eller levonorgestrel. De fall av trombos som registrerades 
var förstagångsinsjuknande. Kvinnorna i kontrollgruppen hade inte venös tromboembolism. 
I studien uteslöts de kvinnor som hade riskfaktorer för venös tromboembolism, såsom 
tidigare venös tromboembolism, graviditet, kirurgi, större skada, cancer, kronisk njursvikt, 
hjärtinfarkt, stroke eller andra hjärt-kärlsjukdom som kan påverka resultaten Den 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parkin%20L%22%5BAuthor%5D
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genomsnittliga åldern var 32,2 år för fallen och 31,8 år för kontrollerna. I kohorten fann 318 
825 kvinnor som uppfyllde alla kriterier för att ingå. Denna kohort omfattade 73 853 
kvinnoårs användning av p-piller som innehåller 30 μg östrogen och drospirenon samt 482 
229 kvinnoårs användning av preparat som innehåller 30 μg östrogen och levonorgestrel 
(15). 
 
Enligt denna studie löpte kvinnor som var användare av p-piller som innehåller drospirenon 
ungefär tre gånger så stor risk att utveckla icke-dödlig idiopatisk venös tromboembolism 
som de som använde p-piller innehållande levonorgestrel. OR justerad för BMI i 
fallkontrollstudieanalysen var 3,3 (95 % KI 1,4-  7,6), och åldersjusterade incidens var 2,7 (95 
% KI 1,5- 4,7). Incidensen var 23,0 (95 % KI 13,4- 36,9) per 100 000 kvinnoår för nuvarande 
användare av drospirenon och 9,1 (6,6–12,2) per 100 000 kvinnoår för nuvarande användare 
av levonorgestrel p-piller. Resultaten av huvudanalysen visar att 17 (28 %) fall och 26 (12 %) 
kontroller var aktuella användare av drospirenon p-piller. Den justerade OR för BMI var 3,3 
(95 % KI 1,4- 7,6), se tabell 4 (15). 
 
Tabell 4. 
Användning av p-piller och venös tromboembolism. Tabellen omarbetad utifrån Parkin et al (15). 

 

Gestagen Fall 
(n=61) 

Kontroller 
(n=215) 

Ojusterad 
matchade odds 
ratio (95 % KI) 

Justerad 
matchade odds 
ratio (95 % KI) 

Multipel imputationsanalys ¤: 

Levonorgestrel 44 189 1,0 1,0 

Drospirenon 17 26 3,2 (1,5 – 7,0) 3,3 (1,4 – 7,6) 

Komplett fall analys ¤¤: 

Levonorgestrel 42 154 - 1,0 

Drospirenon 15 22 - 2,9 (1,1 – 7,4) 
 
¤ Saknas värde för BMI och rökning  
¤¤ Effekten justerat för BMI. Fall och kontroller utan uppgifter om BMI uteslöts från analysen. 

 
4.4”The venous thrombotic risk of oral contraceptives, effects of oestrogen 
dose and progestogen type: results of the MEGA case-control study” 
 
En populationsbaserad fallkontrollstudie av Van Hylckama et al. publicerades 2009. Syfte 
var att bedöma risken för trombos i samband med p-piller med fokus på dos av östrogen och 
typen av gestagen. Denna analys utfördes med hjälp av data från ”multiple environmental 
and genetic assessment of risk factors for venous thrombosisstudy” (MEGA) som registrerats 
mellan 1999-2004. Deltagarna i studien var premenopausala kvinnor <50 år som inte var 
gravid och inte var inom fyra veckor efter förlossningen eller trombotisk händelse. 
Deltagande kvinnor använde endera levonorgestrel, gestoden, desogestrel, lynestrenol, 
noretisteron, cyproteron, norgestrel eller drospirenon eller inget p-piller alls. Analysen 
omfattade 1524 fall och 1760 kontroller. Fallen utgjordes av kvinnor som fått en första episod 
av djup ventrombos (i ett ben eller i en arm) eller lungemboli och som tillhörde någon av sex 
deltagande antikoagulation kliniker i Nederländerna (Amersfoort, Amsterdam, Haag, 
Leiden, Rotterdam och Utrecht). Den genomsnittliga åldern för fallen var 37,1 år och för 
kontrollerna var 37,4 år. Alla deltagare fyllde i en blankett om riskfaktorer för venös 
trombos, t.ex. hereditet för trombos, rökning, fetma, graviditet och p-pilleranvändning. Alla 
orala preventivmedel klassificerades efter dosen av östrogen och typen av gestagen (16).  
 
Risken för venös trombos var positivt associerad med östrogendos. I studien visades att orala 
preventivmedel innehållande 20 μg östradiol var associerade med en minskad risk för 
trombos, medan de som innehåller 50 μg östradiol var associerade med en ökad risk för 
trombos. Resultaten i denna studie tydde på att användning av orala preventivmedel ökar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parkin%20L%22%5BAuthor%5D
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risken för venös trombos med fem gånger jämfört med icke-användning. Risken skilde sig 
tydligt mellan olika typer av gestagen. Samtliga gestagener gav en ökad risk för venös 
trombos jämfört med icke- användare. P-piller som innehåller drospirenon har associerades 
med sex gånger förhöjd risk för venös trombos (OR 6,3; KI 2,9- 13,7) jämfört med icke-
användare, se tabell 5 (16). 
 
Tabell 5. 
Visar risken för venös trombos i samband med kombinerade p-piller som innehåller olika typer av 
gestagener. Tabellen omarbetad utifrån Van Hylckama et al (16). 

 

Typ av gestagen Trombos Patienter 
(n=1524) 

Kontroller (n=1760) Odds ratio (95 % 
KI)* 

Inget p-piller 421 (27,7)        1102 (62,8)               1 

Levonorgestrel 485 (31,9) 373 (21,2) 3,6 (2,9 – 4,6) 

Gestoden 119 (7,8) 67 (3,8) 5,6 (3,7 – 8,4) 

Desogestrel 289 (19,0) 108 (6,2) 7,3 (5,3 – 10,0) 

Lynestrenol 44 (2,9) 19 (1,1) 5,6 (3,0 – 10,2) 

Noretisteron 11 (0,7) 7 (0,4) 3,9 (1,4 – 10,6) 

Cyproteronacetat 125 (8,2) 62 (3,5) 6,8 (4,7 – 10,0) 

Norgestrel 9 (0,6) 4 (0,2) 5,9 (1,7 – 21,0) 

Drospirenon 19 (1,2) 14 (0,8) 6,3 (2,9 – 13,7) 
* Oddskvot justerad för ålder, se appendix 1.  

 
Studien har också påvisat att p-piller kan förknippas med olika typer av trombos. Den 
relativa risken för trombos var högre för kvinnor med en djup ventrombos i benet än för 
kvinnor med en lungemboli (med eller utan djup venös trombos i benet). Studien bekräftade 
också en ökad risk för venös trombos under de första tre månaderna av p-pilleranvändning, 
oavsett vilken typ av p-piller (16).  
 
4.5“Risk of venous thromboembolism from use of oral contraceptives 
containing different progestogens and oestrogen doses” 
 
I en stor dansk kohortstudie undersöktes risken för venös tromboembolism vid användning 
av kombinerade p-piller beroende på gestagentyp och östrogendos. Deltagare var icke-
gravida danska kvinnor i åldern 15-49 som inte tidigare haft trombotisk sjukdom. Totalt 
deltog 8,3 miljoner friska kvinnor studien som pågick mellan 2001-2009. Användare av 
hormonella preventivmedel jämfördes med icke-användare av hormonella preventivmedel. I 
studien tittades på olika faktorer som behandlingstid, ovulationsstimulerande läkemedel, 
kirurgi nyligen, social klass (skolutbildning) och rökning. Vad gäller venös tromboembolism, 
fanns några villkor som ska vara uppfyllda, såsom kliniska tecken på venös 
tromboembolism, diagnostiskt bekräftelse med ultraljud, flebografi, datortomografi, eller 
scintigrafi (vid lungemboli), och minst fyra veckors antikoagulantia efter diagnos. Dessutom 
skulle kvinnan ha stått på ett p-pillerrecept av samma sort i minst fyra veckor. I studien 
uteslöt man kvinnor med malign gynekologisk sjukdom, cancer i bukorganen eller bröst och 
lunga eller hematologiska cancer före studieperioden. Studien uteslöt också kvinnor vid 
tidpunkten före eller efter operation och kvinnor som har koagulationsstörningar (17). 
 
När det gäller dosering av östrogen, har studien påvisat att risken för venös tromboembolism 
minskas genom att använda 20 μg östrogen i stället för 30-40 μg östrogen för p-piller som 
innehåller drospirenon. Enligt resultaten var den relativa risken för bekräftad venös 
tromboembolism hos användare av p-piller innehållande 30-40 μg etinylestradiol med 
levonorgestrel 2,9 (95 % KI 2,2- 3,8), med desogestrel 6,6 (95 % 5,6–7,8) med gestoden 6,2 
(95 % KI 5,6- 7,0), och med drospirenon 6,4 (95 % KI 5,4- 7,5). Incidensen för venös 
tromboembolism hos nuvarande användare av kombinerade p-piller varierar med olika typer 



14 
 

av gestagener. Den justerade relativa risken är högre vid användning av p-piller som 
innehåller drospirenon 4.47 (95 % 3.91 - 5.11) i jämförelse med noretisteron 1,57 (95 % 0,84 
– 2,92) och levonorgestrel 2,19 (95 % 1,74 – 2,75), se tabell 6. Incidensen för venös 
tromboembolism hos icke-användare av kombinerade p-piller var 3,7 per 10 000 kvinnoår 
(17). 
 
Tabell 6. 
Exponeringstid, antal händelser av venös tromboembolism, förekomst av venös tromboembolism 
per 10 000 personår av olika p-piller. Tabellen omarbetad utifrån Lidegaard et al (17). 

 

Grupp  Kvinnoår Incidens per 10 000 
kvinnoår 

Justerad relativa 
risken 95 % KI¤ 

Noretisteron 27 355 3,7 1,57 (0,84 – 2,92) 

Levonorgestrel 104 251 7,5 2,19 (1,74 – 2,75) 

Norgestrel 267 664 6,2 2,56 (2,18 – 3,01) 

Desogestrel 170 249 11,8 4,21 (3,87 – 4,63) 

Gestoden 668 355 11,0 4,23 (3,87 – 4,63) 

Drospirenon 286 859 9,3 4,47 (3,91 – 5,11) 

Cyproteronacetat 120 934 9,0 4,10 (3,37 – 4,99) 
¤justerad relativ risk för ålder, år och utbildningsnivå 

 
4.6 “Risk of Thromboembolism in Women Taking 
Ethinylestradiol/Drospirenone and other oral Contraceptives”. 
 
I en kohortstudie av Seeger et al. gjordes ett försök uppskatta sambandet mellan ett 
kombinationspreparat etinylestradiol/drospirenon och risken för tromboembolism i 
förhållande till andra p-piller. I studien ingick 22 429 etinylestradiol/drospirenon användare 
och 44 858 användare av andra orala preventivmedel. Deltagare var kvinnor i åldern 10-59 
år som fick etinylöstradiol/drospirenon efter minst 6 månader utan att ha haft en tidigare 
ordination av etinylestradiol/ drospirenon. För att identifiera tromboemboliska händelser, 
gjordes en lista över diagnoser och läkemedel möjligen relaterade till tromboembolism (18). 
 
Totalt upptäcktes 18 bekräftade fall av tromboembolism bland etinylestradiol/drospirenon 
användare, vilket gav en incidens på 1,3 fall per 1 000 kvinnoår. I gruppen som använde 
andra orala preventivmedelanvändare upptäcktes 39 fall, vilket gav en incidens på 1,4 fall 
per 1 000 kvinnoår (RR 0,9; 95 % KI 0,5-1,6). Tromboembolism-undergrupper, såsom djup 
ventrombos och lungemboli inträffade med lika frekvens mellan etinylestradiol/drospirenon 
och andra orala preventivmedel, se tabell 7. Den absoluta incidensen som observerades 
skulle kunna översättas till klinisk praxis enligt följande: ett fall av tromboembolism uppstår 
bland 769 kvinnor under 1 år om de ordinerats etinylestradiol/drospirenon p-piller och ett 
fall av tromboembolism hos 714 kvinnor under 1 år om de ordinerats ett annat p-piller (18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



15 
 

Tabell 7. 
Incidensrat för venös tromboembolism. Tabellen omarbetad utifrån Seeger et al (18). 

 

Resultat 

EE/DSRP initiatorer (N=22 
429; personår=14 081) 

Andra perorala 
antikonceptionsmedel 
initiatorer (N=44 858; 

personår=27 575) 

 

Evene
mang 

(n) 

IR¤ 95 % KI Evene
mang 

(n) 

IR¤ 95 % KI IR¤ 95 % KI 

Tromboembolism 18 1,3 0,8-2,0 39 1,4 1,0–1,9 0,9 0,5-1,6 

DVT endast 12 0,8 0,5-1,5 25 0,9 0,6-1,3 0,9 0,4-1,9 

LE endast 5 0,3 0,1-0,8 12 0,4 0,2-0,7 0,8 0,2-2,5 

DVT och LE 1 0,1 0,0-0,3 2 0,1 0,0-0,2 1,0 0,2-18,6 
EE/DSRP: ethinylestradiol/ drospirenon; IR: incidensrat; KI: konfidensintervall; DVT: djup ven trombos; LE: 
lungemboli. 
¤ Incidensen per 1000 personår. 

 
De flesta händelser inträffade under pågående exponering, med 14 tromboemboliska 
händelser hos 9 587 kvinnoår etinylestradiol/drospirenon exponering och 30 
tromboemboliska händelser hos 19 899 kvinnoår för andra perorala antikonceptionsmedel, 
se tabell 8 (18). 
 
Tabell 8. 
Incidensrat och incidensrat ratios för tromboembolism. Tabellen omarbetad utifrån Seeger et al 
(18). 

 

Exponering 
Status  

EE/DSRP kohort (N=22 429) Andra perorala antikonceptionsmedel kohort (N=44 
858) 

Händ
elser 
(n) 

Pers
onår 

IR¤ 95 % 
KI 

Händel
ser (n) 

Pers
onår 

IR¤ 95 % KI IR 95 % KI 

Tromboembo
lism 

 

Nuvarande p-
piller 

användning  

14 9587 
 

1,5 0,8-2,4 30 19,8
99 

1,5 1,0-2,2 1,0 0,5-1,9 

Senaste p-
piller 

användning 

2 2570 0,8 0,1-2,8 6 4,23
5 

1,4 0,5-3,1 0,5 0,1-3,1 

Tidigare p-
piller 

användning 

2 1924 1,0 0,1-3,8 3 3,44
1 

0,9 0,2-2,5 1,2 0,1-10,4 

Totalt 
användning 

18 14081 1,3 0,8-2,0 39 27,5
75 

1,4 1,0–1,9 0,9 0,5-1,6 

EE/DSRP: ethinylestradiol/drospirenon; IR: Incidensrat 
¤ Incidens per 1000 personår. 
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4.7“The safety of a drospirenone-containing oral contraceptive: Final results 
from the European Active Surveillance study on Oral Contraceptives based on 
142,475 women-years of observation” 
 
En kohortstudie av Dinger et al. genomfördes för att jämföra risker för kardiovaskulära 
händelser d.v.s. arytmier, hjärtinfarkt, stroke och venös tromboembolism i samband med 
kort- och långtidsanvändning av p-piller som innehåller drospirenon. Resultaten 
presenterades som risk ratio (HR) mellan användare av drospirenon innehållande p-piller 
och användare av levonorgestrel innehållande p-piller, se appendix 1. Studiepopulationen 
omfattade 50 000 kvinnor i sju europeiska länder: Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, 
Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Deltagare var alla kvinnor som fick ett recept 
på ett för kvinnan nytt p-piller och tillfrågades av sin läkare om de ville delta i studien. 
Studien startade i november 2000 och blev klar i juni 2004. Uppföljningen av studieresultat 
avslutades i december 2005. Antal kvinnor som ordinerats p-piller som innehåller 
drospirenon var 16 534. Antal kvinnor som ordinerats p-piller innehållande levonorgestrel är 
15 428 och 26 341 kvinnor som ordinerats andra p-piller medan 371 kvinnor som inte tog 
några p-piller alls. Uppföljning och bedömning av varje kvinna var planerad att genomföras 
inom 6 månader. I studien observerades om biverkningar uppstod eller andra orsaker som 
krävde byte från drospirenon till en annan substans. Enkäterna har granskats med avseende 
på fullständighet och rimlighet/konsekvens av svaren. Saknad eller motsägelsefull 
information klargjordes direkt med kvinnorna per telefon (19). 
 
I analyserna fokuserades på jämförelser mellan tre p-piller (drospirenon innehållande p-
piller, levonorgestrel innehållande p-piller, andra p-piller). Totalt observerades 118 fall av 
venös tromboembolism i studien. Incidensen för kvinnor som använde andra sorters p-piller 
och hos kvinnor som inte tar p-piller var på liknande nivå. I gruppen som behandlades med 
drospirenon fick 26 personer venös tromboembolism, vilket gav en siffra på 9,1 fall av venös 
tromboembolism per 10 000 kvinnoår. I gruppen som behandlades med levonorgestrel fick 
25 personer venös tromboembolism, vilket gav en siffra på 8,0 fall av venös tromboembolism 
per 10 000 kvinnoår. I gruppen som behandlades med andra p-piller fick 52 personer venös 
tromboembolism, vilket gav en siffra på 9,9 fall av venös tromboembolism per 10 000 
kvinnoår. I gruppen som fick inget p-piller fick 3 personer venös tromboembolism, vilket gav 
en siffra på 7,4 fall av venös tromboembolism per 10 000 kvinnoår (19).  
 
Bland de 118 fall av venös tromboembolism fanns 26 (22 %) lungembolier. Av dessa 
inträffade 7 i vardera gruppen användare av drospirenon och levonorgestrel. Incidensen för 
lungemboli i jämförelses med venös tromboembolism var nästan identiska med 2,1 till 2,5 
händelser per 10 000 kvinnoår. Författarna slutsats var att risken för kardiovaskulära och 
andra allvarliga händelser hos användare av p-piller innehållande drospirenon är jämförbar 
med risken för dem som använder andra typer av kombinerade p-piller, se tabell 9 (19). 
 
Tabell 9. 
 Incidensen och konfidensintervallet för de viktigaste kliniska resultat av intentioner för DVT. 
Tabellen omarbetad utifrån Dinger et al (19). 

 

Kliniska 
resultatet 

Kohort Incidensen HR (DRSP komparatorer) 

LE 95 % KI LE 95 % KI LE adj 95 % KI 

VTE DRSP 9,1 5,9–13,3 - - - - 

LNG och andra p- 
piller 

9,2 7,2–11,5 1,0 0,6-1,6 0,9 0,6-1,4 

LNG 8,0 5,2–11,7 1,1 0,7-2,0 1,0 0,6-1,8 

Annat p-piller 9,9 7,4–13,0 0,9 0,6-1,5 0,8 0,5-1,3 
DSRP: drospirenon; KI: konfidensintervall; VTE: venös tromboembolism; LE: lungemboli; LNG: levonorgestrel 

 



17 
 

5. Diskussion 
 
Av de originalartiklar som denna litteraturstudie grundar sig på, är det fem studier där en 
högre risk påvisats för venös tromboembolism vid drospirenonbehandling i jämförelse med 
levonorgestrel och andra gestagener som ingår i kombinerade p-piller (13-17). I två andra 
studier (18,19) identifierades ingen ökad risk för venös tromboembolism hos användare av p-
piller som innehåller drospirenon jämfört med användare av p-piller som innehåller 
levonorgestrel. Risken för venös tromboembolism vid drospirenon undersöktes i samtliga 
studier även om studieupplägget skiljer sig åt vad gäller studiesyfte, studietyp, studietid, 
population och deltagarnas ålder. 
 
Studierna av Jick et al. och Parkin et al. (14,15) har påvisat att risken för venös 
tromboembolism vid användning av p-piller som innehåller drospirenon är två till tre gånger 
högre än risken vid p-piller som innehåller levonorgestrel. Resultat för Jick et al. (14) och 
Parkin et al. (15) studier stöder varandra i hög grad. Den huvudsakliga begränsningen med 
Parkin et al. studie (15), var ett litet antal deltagare (276 deltagare) om man jämför med de 
andra studierna. Resultaten av denna studie är mycket lika med Jick et al. studie (14). Detta 
kan ge styrkor för att båda studier bekräftade samma resultat när det gäller drospirenon och 
ytterligare begränsningar för att Parkin et al. studie(15) har repeterade Jick et al. studie (14) 
och inte har kommit på nytt även om den hade lite förändringar i population och lite i studie 
innehållet men syftet och resultatet är fortfarande samma. 
 
Studierna av Van Hylckama et al. studie (16) och Lidegaard et al. (17), hade syftet att 
undersöka risken för venös tromboembolism i samband med p-piller med fokus på dos av 
östrogen och typen av gestagen. Båda två har rapporterat att risken för venös 
tromboembolism hos kvinnor som använder p-piller som innehåller drospirenon är högre än 
för de som använder p-piller som innehåller levonorgestrel. Östrogenkomponenten står för 
den ökade venös tromboembolism risken i båda två studier men om man fokuserar på typen 
av gestagen, ses att risken för venös tromboembolism minskar med p-piller som innehåller 
levonorgestrel i jämförelse med drospirenon. Lidegaard et al. (17) har påvisat att risken för 
venös tromboembolism minskas genom att använda 20 μg östrogen i stället för 30-40 μg 
östrogen p-piller med drospirenon. Van Hylckama et al. studien (16) har påvisat att risken 
för venös tromboembolism minskas genom att använda 20 μg östrogen i stället för 50 μg 
östrogen p-piller med drospirenon. Lidegaard et al. anger (17), för att förhindra fall av venös 
tromboembolism bör låta ca 2000 kvinnor övergå från att använda p-piller med desogestrel, 
gestoden eller drospirenon till de med levonorgestrel under ett år. Lidegaard et al. studie (17) 
hade dock flera svagheter, då de inte kunde kontrollera andra faktorer såsom hereditet och 
BMI. I studien av Van Hylckama et al. studien (16) fanns styrkan att hänsyn togs till andra 
riskfaktorer för venös tromboembolism som hereditär risk, BMI och rök status. En 
begränsning i Van Hylckama et al. studien (16) var att de uppgifter om längd och vikt som 
användes för att beräkna BMI var inrapporterade av patienterna själva. Detta kan utgöra ett 
bias, dessutom rapporterade författarna inte eventuella hereditär risk och senare sjukdomar, 
se appendix 1. 
 
Gronich et al. studie (13) har kommit fram till att risken för venös tromboembolism är större 
bland drospirenonanvändare, än bland användare av andra och tredje generationens 
kombinerade p-piller. I den studien ser vi att risk ökar med stigande ålder. RR för venös 
tromboembolism och PE hos kvinnor mellan 20–24 är RR 1.29 (95 % KI 0.89–1.88) och hos 
kvinnor mellan 45–50 är RR 4.22 (95 % KI 2.52–7.07). Studien (13) hade flera 
begränsningar, bland annat att läkare föredrog att förskriva p-piller som innehåller 
drospirenon i första hand för att drospirenon har fördelen att orsaka mindre viktuppgång än 
äldre preventivmedel. Den informationen gäller dock ett område (Israel). I studien tittades 
på riskfaktorer för venös tromboembolism såsom ålder, diabetes, hyperlipidemi, 
hypertension, cancer, rökning och fetma.  Men de vägde inte in information om 
familjehistoria.  
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Tidigare publicerade studier, Seeger et al. (18) och Dinger et al. (19) har också tagit upp 
risken för venös tromboembolism hos kvinnor som använder p-piller som innehåller 
drospirenon. Studierna (18,19) har inte rapporterat någon skillnad i risken för venös 
tromboembolism mellan p-piller som innehåller drospirenon och den som innehåller 
levonorgestrel eller andra gestagen. Båda studierna (18, 19) har påvisat att tidigare 
tromboembolismepisoder, andra kroniska sjukdomar och ålder är förknippade med förhöjda 
risker för tromboembolism och de har också påvisat att inte finns någon skillnad mellan p-
piller som innehåller drospirenon och andra p-piller. En av begränsningarna i denna studie 
(18) var att alla venös tromboembolism ingår i studie och de har inte tagit hänsyn till andra 
riskfaktorer, detta kan ge felaktigt i resultat i allmänt. Styrkor med denna studie (18) är den 
använde system registrerade av hälsovården, i vilken all information om deltagarna finns. 
Därför ansåg Seeger et al. (18) att studieresultat var säkra. 
 
Tidigare studier har redovisat ett genomsnittligt OR på 4.94 för risken att drabbas av 
idiopatisk venös tromboembolism vid användning av p-piller. Detta innebär att risken att 
drabbas av venös tromboembolism bland kvinnor som använder p-piller blir 149 per 
100 000 i jämförelse med 30,1 per 100 000 för dem som inte använder p-piller. Därför 
skulle behandlingen av 845 kvinnor förväntas leda till en enda ytterligare venös 
tromboembolism händelse varje år. När det gäller alla fall av venös tromboembolism (utan 
att ta hänsyn till risk faktorer) har genomsnittligt OR angetts vara 3.09. Detta leder till en 
förväntad ökning av kvinnors årliga risk för venös tromboembolism från 47 till 145 fall per 
100 000. Således skulle behandling av 1019 kvinnor leda till en ytterligare venös 
tromboembolism händelse varje år. Man ser här att den absoluta risken för venös 
tromboembolism för p-pilleranvändare är likartad med båda metoder, cirka 150 fall per 100 
000 kvinnor som behandlats per år (20). Flera studier (13-17) antyder att det finns en ökad 
risk för att få venös tromboembolism vid p-piller behandling men risken är ändå relativt låg 
enligt ovanstående resonemang. 
 
Det är viktigt att beakta de absoluta riskerna med en viss riskfaktor. Dessutom ska idiopatisk 
venös tromboembolism beaktas och inte alla venös tromboembolism fall för att få bättre 
resultatet när det gäller p-piller och venös tromboembolism. Lidegaard et al. (17) uteslöt 
gravida kvinnor och personer med cancer eller hjärt-kärlsjukdomar från sin kohort studie på 
danska kvinnor (totalt 10 447 373 kvinnoår). Dinger et al. (19) beaktade alla fall av venös 
tromboembolism i studien (142 475 kvinnoår in från sju europeiska länder). 
 
I alla studier (13- 19) är det tänkbart att det finns osäkerheten för uppgifter från läkare och 
patienter och att det påverkar studieresultat. Det är också tänkbart att patienter som 
använder nyligen införda produkter är mer observanta på biverkningar. Det är viktigt för alla 
kvinnor som vill använda p-piller att de förstår fördelar och eventuella nackdelar och risker 
med p-piller som innehåller drospirenon. Om en kvinna använder p-piller som innehåller 
drospirenon, bör hon känna igen tecken och symtom på djup venös trombos och lungemboli. 
Det är viktigt att kontakta läkaren omedelbart om någon av dessa symtom utvecklas. 
 
Dessa nya studier (13- 17) visade att risken för venös tromboembolism är högre under de 
första sex månader och risken kan minska efter sex månader eller genom att minska 
östrogendosen. Rökning och stigande ålder kan också påverka negativt. Alla studier (13- 19) 
bekräftade en ökad risk för venös trombos under de första tre månaderna av p-
pilleranvändning, oavsett typen av gestagen. Dessutom har resultat visat tydligt att det 
säkraste alternativet med hänsyn till risken för venös tromboembolism, är ett p-piller som 
innehåller levonorgestrel i kombination med en låg dos av östrogen (13-17). 
 
Risken för venös tromboembolism vid graviditet kan vara högre hos dem som tidigare 
använt p-piller än hos dem som inte använt p-piller. Ökad risk för venös tromboembolism 
vid p-piller behandling kan bero på stigande ålder, tidigare problem med blod 
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koagulationen, övervikt och hereditet. Risken för venös tromboembolism vid intag av p-piller 
är mycket mindre för kvinnor som inte är gravida och inte använder p-piller som innehåller 
drospirenon (8, 13-17). Risken för venös tromboembolism ökar cirka tre till fyra gånger hos 
kvinnor som använder p-piller. Risken för venös tromboembolism ökar cirka sex gånger hos 
gravida kvinnor som använd p-piller (20). 

 
Negativa påståenden i media och offentliggörande av flera fallrapporter har antytt på en 
ökad risk för venös tromboembolism med kombinerade p-piller som innehåller drospirenon 
jämfört med andra kombinerade p-piller.  De negativa påstående i media kan bero på att det 
står på läkemedelverket webbsida att det finns risk för venös tromboembolism vid p-piller 
behandling. Detta kan bero också på tv programmen som kommer om risken för venös 
tromboembolism vid p-piller behandling och de artiklar som kommer i Aftonbladet och andra 
tidningar. Det finns dock ingen anledning att kvinnor som använder p-piller med 
drospirenon bör sluta använda dessa på grund av dessa resultat. Men läkare och 
sjuksköterskor som förskriver p-piller till nya användare, bör påpeka att den sorten av p-
piller som innehåller drospirenon kan ha en högre risk för blodproppar enligt de nya 
studierna (13-17). Det kan ge stort fördel för kvinnor som haft venös trombos förut eller har 
nära släktingar som har haft venös trombos före 50 års ålder genom att undvika p-piller som 
innehåller drospirenon. Det är mindre risk för venös tromboembolism om man har använt 
p-piller i flera år utan problem för att p-piller har vissa positiva effekter också t.ex. visats 
skydda mot vissa former av cancer, minska menssmärtor, lindra akne, undvika viktökning, 
lindra premenstruella syndrom och har positiv effekt på fertilitet efter avslutad behandling 
(13-19). Med tanke på att döden inträffar i inte mer än 1 % av venös tromboembolism fallen 
hos kvinnor i åldern 20-44 år, kan p-piller användning orsakar ungefär ett extra dödsfall per 
100 000 kvinnor årligen. Mot denna bakgrund har det uppskattats att oönskade graviditeter, 
som kan uppstå med mindre effektiva former av preventivmedel, kan resultera dödlighet på 
12 mödrar per 100 000 levande födda barn. 
 
Resultaten från fem studier (13-17) har påvisat att det finns en högre risk för venös 
tromboembolism hos kvinnor som använder p-piller som innehåller drospirenon. Ytterligare 
forskning bör syfta till att försöka upptäcka den patofysiologiska mekanismen av risken för 
venös tromboembolism med drospirenon. Det är också viktigt, när det gäller p-piller som 
innehåller drospirenon, att öka medvetenheten om att dessa ökar risken eller påverkan, 
medan risken för venös tromboembolism är jämförelsevis mindre med tredje och andra 
generationens p-piller, särskilt bland dem som är äldre, rökare eller lider av fetma. Studierna 
Seeger et al. (18) och Dinger et al. (19) identifierades ingen ökad risk för venös 
tromboembolism hos användare av p-piller som innehåller drospirenon jämfört med 
användare av p-piller som innehåller levonorgestrel. 
 

6. Slutsats  
 
Det finns inte tillräckligt med evidens för att kunna säga att p-piller innehållande 
drospirenon har högre risk för venös tromboembolism än de andra. Mina slutsatser utifrån 
dessa studier är att trots resultaten pekar på att användningen av drospirenon p-piller kan 
orsaka högre risk för venös tromboembolism så behövs fler stora studier innan några riktiga 
slutsatser om p-piller innehållande drospirenon kan dras. Dessa studier bör förklara 
sambandet för p-piller som innehåller gestagen och risk för venös tromboembolism. Det vore 
även önskvärt att förstå mekanismen varför p-piller ökar risken för venös tromboembolism i 
mänskliga kroppen. 
 
 

7. Tackord  
Ett stort tack till min handledare Sofia Svahn och Jörn Schneede för hjälpen under hela 
arbetet. 

http://www.aftonbladet.se/
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9. Appendix 1.  
 
Definitioner 

 
 
Konfidensintervall: ett intervall som med viss sannolikhet som man får med hjälp av 
stickprovsvärde, där innesluter det sanna populationsvärdet. Den vanligaste övre och nedre 
gränsen för ett konfidensintervall är 95 procents sannolikhet. 
 
Exponerad: individer som utsatts för en gemensam påverkan av något slag.  
 
Riskvot (”relativ risk ”(RR)) eller risk ratio eller hazard ratio (HR)): kvoten 
mellan incidensen för exponerad respektive oexponerad grupp.   
 
Oddskvot (”odds ratio” (OR)): kvoten mellan oddest för en händelse i en exponerade 
och en oexponerad grupp.  
 
Incidens: antalet nya händelser (sjukdom eller egenskaper) under en specifik tidsperiod i 
en definierad population. Incidens =antalet individer som får sjukdom eller egenskaper/  
antalet individer som riskerar att få sjukdomen 
 
Incidensrat eller incidenstal ("rate ratio" (RR)): antal nya händelser (sjukdom eller 
egenskap) under en viss tidsperiod relaterat till antalet individer under risk i en definierad 
population. Incidensrat=antalet individer som får sjukdom eller egenskaper/antalet 
personår för individer under risk. 
 
Absolut risk: det är samma incidens. Den sannolikheten att få en sjukdom eller egenskap 
under en specifik tidsperiod. 
 
Nästlad fallkontrollstudie: en kohortstudie som ingår i en fall kontroll-studie (en studie 
inuti en annan studie).  
 
Fallkontrollstudie: en studie där uppgifter inhämtats ifrån människor som har fått en viss 
sjukdom eller egenskap (fall) som matchas med friska människor (kontroller). 
 
Kohortstudie: en studie som studeras den samband mellan sjukdom eller egenskap och 
exponering som följs över tid för att studera effekten. 
 
Bias: en systematisk avvikelse i tolkningen av resultat vid upprepad mätning. 
 
Personår: sammanlagda tiden som individerna i gruppen har riskerat att drabbas av 
händelsen (sjukdomen eller egenskapen). 

 
Alla definitioner är ifrån referens (21). 
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10. Appendix 2. Översiktstabell över de originalstudier som ingår i denna litteratur-studie. 

 

 

 

Studie    Typ av studie Tid Antal 
deltagar
e  
 

Syftet med studien Incidensen för venös 
tromboembolism per 100 000 
kvinnoår 

Studieresultat  
 

Gronich et al. 
 

Kohortstudie 2002-
2008 

431 223 Jämföra risken för VTE i samband 
med p-piller som innehåller (DRSP) 
med andra och tredje generation p-
piller 

60,33 venösa händelser och 
60.10 arteriella händelser hos de 
som använda 
(DRSP) 

P-piller som innehåller (DRSP) har större 
risk för VTE 
än andra och tredje generationens p-piller 

Jick et al. Nästlad 
fallkontrollstud
ie 
 

2002-
2008 

867 
 

Undersöka  
risken för VTE i samband med p-
piller som innehåller (DRSP) med 
den som innehåller (LNG).  
 

30,8 hos användare av p-piller 
som innehåller (DRSP). 
 
12,5 hos användare av p-piller 
innehåller (LNG). 
 

P-piller som innehåller (DRSP) löper en 
ökad risk för VTE jämfört med p-piller som 
innehåller (LNG). 
 

Parkin  et al.  Nästlad 
fallkontrollstud
ie 

2002-
2009 

276 Undersöka  
risken för VTE i samband med p-
piller som innehåller (DRSP) med 
den som innehåller (LNG). 

23.0 hos användare av p-piller 
som innehåller (DRSP). 
 
9.1 hos användare av p-piller 
innehåller (LNG). 

P-piller som innehåller (DRSP) löper en 
ökad risk för VTE jämfört med p-piller som 
innehåller (LNG). 

Van 
Hylckama et 
al. 

 

Populationsba
serad 
fallstudie 
 

1999-
2004 
 

3284 
 

Bedöma risken för VTE i samband 
med p-piller med fokus på dos av 
östrogen och typen av gestagen 
med fokus på (DRSP) 
 

100 
förekomst av venös trombos i p-
piller användare. 
20 förekomst av VTE i icke p-piller 
användare i 30-40 års ålder. 
 

P-piller som innehåller (DRSP) har 
associerats med en ökad risk för VTE. 
 

Lidegaad et 
al.  

Kohortstudie 2001-
2009 

1 732 
254 

Undersöktes risken för VTE vid 
användning av kombinerade p-piller 
beroende på gestagentyp och 
östrogendos. 

30 som inte åt p-piller och 60 för 
kvinnor som tog dessa 
preventivmedel i någon form. 
 
 

P-piller som innehåller desogestrel, 
gestoden eller (DRSP) har dubbelt så stor 
risk för VTE jämfört med p-piller som 
innehåller (LNG). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parkin%20L%22%5BAuthor%5D
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Seeger et al.  Kohortstudie 2001-
2004 

67 287 Uppskatta sambandet mellan 
etinylestradiol /(DRSP) och risken 
för VTE. 

13 hos användare av p-piller som 
innehåller (DRSP). 
14 hos användare av andra p-
piller  

P-piller som innehåller (DRSP) och andra 
orala preventivmedel är lika sannolikt att 
öka risk för VTE 

Dinger et al.  Kohortstudie 2000-
2004 

50 000 Jämföra risker vid användning av p-
piller som innehåller (DRSP) och 
andra p-piller 

9.1 användare av p-piller som 
innehåller (DRSP). 8.0 hos 
användare av p-piller innehåller 
(LNG). 7.4 användare av andra p-
piller 

P-piller som innehåller (DRSP) och andra 
orala preventivmedel är lika sannolikt att 
öka risk för VTE. 

VTE: venös tromboembolism; DSRP: drospirenon; LNG: levonorgestrel IR: incidensrat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dinger%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17434015
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