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Sammanfattning 
 
Kombinerade p-piller är idag den vanligast använda preventiva 
antikonceptionsmetoden och är mer än 99 % effektiv om det används på rätt sätt. 
Som vid all användning av läkemedel kan det dock, förutom positiva effekter, alltid 
innebära en risk för biverkningar.  
Några vanligt förekommande biverkningar vid p-pilleranvändning är illamående, 
huvudvärk, humörförändringar, ömhet i brösten och mellanblödningar. 
Användning av kombinerade p-piller är även associerat med en ökad risk för 
tromboemboliska och kardiovaskulära komplikationer.  
P-piller är dock i allmänhet ett säkert och effektivt antikonceptionsläkemedel men 
det pågår en ständig utveckling av preventivmedel där målet är att minska oönskade 
biverkningar men samtidigt bibehålla dess effekt. 
Spontanrapportering av biverkningar är ett hypotesgenererande system och en viktig 
källa till information vad gäller eventuella säkerhetsproblem med ett läkemedel. 
Detta kan, efter att signalerna hypotestestats, leda till åtgärder som till exempel en 
begränsad användning av läkemedlet, en omprövning av ett läkemedels godkännande 
eller att försäljningstillståndet av ett läkemedel dras in. Graden av underrapportering 
är dock omfattande och har i vissa studier uppskattats till så hög som 98 %. 
Syftet med denna studie är att genom jämförelser upptäcka och beskriva skillnader 
och likheter vad det gäller biverkningar och användning av perorala 
antikonceptionella läkemedel med särskild inriktning på senaste generationens  
p-piller i Sverige, Norge och Storbritannien. 
Detta för att skapa en överblick av biverkningspanoramat för antikonceptionella 
läkemedel i stort och söka se hur biverkningsprofilen ser ut för de p-piller som senast 
introducerats på marknaden.  
 
Resultaten av denna studie visar att flest biverkningar i relation till användare/1000 
invånare inrapporteras för p-piller med kombinationen etinylestradiol/drospirenon 
och etinylestradiol/desogestrel och för desogestrel när det kommer till p-piller som 
endast innehåller gestagen.  
Av de allvarliga biverkningarna som inrapporteras är venös tromboembolism den 
mest frekventa. Att utveckla nya verkningsfulla antikonceptionella läkemedel med 
lägre tromboembolisk biverkan är därför av största vikt. 
Vid jämförelsen mellan tidigare och senare utvecklade p-piller verkar de sistnämnda 
inte tyda på någon ökad tromboembolisk risk. Resultaten från denna studie visar 
dock inte heller på någon säkert förbättrad biverkningsprofil för dessa än för redan 
tidigare existerande kombinerade p-piller. Vidare och mer omfattande studier krävs 
för att kartlägga om de senast introducerade p-pillren skulle kunna ha en sänkt 
biverkningsfrekvens. 
Underrapportering av biverkningar är en starkt begränsande faktor och 
uppmärksamheten vad gäller allvarliga biverkningar måste förbättras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Antikonceptionella läkemedel, biverkningar, spontanrapportering, 
senaste generationens p-piller. 
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       1. Introduktion 
 
1.1. Bakgrund 
 
Antikonceptionella metoder finns dokumenterat redan så tidigt som 1500 f. kr. I 
fornegyptiska papyrusrullar finns beskrivet hur användande av ull preparerat med 
honung, dadlar och finrivet acasiaträ  påstods ha en skyddande effekt mot graviditet i 
flera år. Sedan dess har olika preventivmetoder dokumenterats kontinuerligt genom 
historien och inte sällan gett upphov till debatt (1). 
År 1873 förbjöd den amerikanska kongressen all spridning av information om 
preventivmedel då den ansågs obscen. Trots dessa begränsningar fanns redan 1880 
en tidig version av pessaret (1). 
På 1920-talet grundade Margaret Sanger "the American Birth Control League" som 
senare kom att kallas "Planned Parenthood Federation of America". I och med detta 
inleddes även den första forskningen och tester vad gäller framställandet av ett 
hormonellt antikonceptionsmedel (1). Då de politiska och religiösa attityderna 
gentemot preventivmedel fortfarande var negativa i USA utfördes de första kliniska 
prövningarna i Puerto Rico, Haiti och Mexico (2). 
Djurförsök visade att höga doser progesteron hämmade ägglossningen och på 1950-
talet utvecklade Dr. Carl Djerassi ett syntetiskt oralt progesteron för människor som 
kallades "progestin". Vidare försök visade att tillsats med syntetiskt östrogen både 
resulterade i en bättre effekt och bättre blödningskontroll (2). 
1957 godkände FDA Envoid 5 (10 mg noretynodrel och 0,15 mg mestranol) som 
behandling mot menstruationssmärtor, innan det slutligen godkändes som 
preventivmedel 1960 (1). 
P-piller kom till Sverige 1964 men tilläts initialt enbart användas av gifta kvinnor. I 
dag används p-piller av ungefär 100 miljoner kvinnor i världen och ca en halv miljon i 
Sverige (2). 

 

1.2. Verkningsmekanismer 
 
Kombinerade p-piller är idag den vanligast använda preventiva 
antikonceptionsmetoden  och är mer än 99 % effektiv om det används på rätt sätt (3). 

Kombinerade p-piller innehåller ett syntetiskt östrogen och ett gestagen. Hos kvinnor 
bildas östrogen främst i äggstockarna och östrogen och follikeltillväxt stimuleras av 
follikelstimulerande hormon (FSH). Luteiniserande hormon (LH) stimulerar 
ägglossning och progesteronproduktion och bildas, liksom FSH, i adenohypofysen. 
Syntetiskt tillverkat östrogen utövar sin effekt som antikonceptionsmedel genom att 
ge en negativ feedback på hypofysen vilket leder till minskad insöndring av FSH och 
LH och därmed hämmad ägglossning (Figur 1) (4). 
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 Figur 1. Endokrin reglering av den kvinnliga reproduktionen samt 
verkningsställen för p-piller. Omarbetad utifrån Norlén & Lindström (4)  

Gestagen (syntetiskt progesteron) utövar sin antikonceptionella effekt genom att göra 
cervixsekretet mer segt och trögflytande vilket försvårar spermiers rörlighet och 
inhiberar ägglossning. Gestagen hämmar även livmoderslemhinnans tillväxt vilket 
gör det svårare för äggen att fästa till livmodern (Figur 2) (4).  

 

 

Figur 2. Bilden illustrerar hur kombinerade p-piller utövar sin effekt i kroppen. 
Omarbetad från Nationel Institutes of Health hemsida (5) 
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1.3. Utveckling av olika gestagengenerationer 
 
De första orala antikonceptionsmedlen som marknadsfördes i USA 1961 innehöll 
relativt höga doser av östrogen och gestagen. Sedan införandet av p-pillret har 
hormondosen hos dessa dock minskat betydligt och nya typer av gestagen har 
utvecklats vilket har medfört en säkrare användning med färre biverkningar (3,6). 
 
De olika gestagenerna skiljer sig åt vad gäller potens och metaboliska effekter och 
kombinerade p-piller delas in i så kallade generationer beroende på vilket gestagen 
de innehåller (Tabell 1) (6).  
De första varianterna innehöll gestagenet noretisteron och kallas första 
generationens p-piller. Då hormondosen för dessa preparat sänktes med tiden för att 
minska risken för negativa effekter började vissa kvinnor istället få problem med 
oregelbundna menstruationsblödningar. För att få ordning på denna oönskade effekt 
utvecklades andra generationens p-piller där noretisteron ersattes med norgestrel 
eller levonorgestrel (LNG). Dessa föreningar är mer potenta och har längre 
halveringstider än första generationens gestagen. De har även en mer androgen 
aktivitet vilket dock kan ge biverkningar i form av till exempel hirsutism, akne eller 
dyslipedimi. Tredje generationens gestagener, desogestrel och norgestimat, syftade 
till att bibehålla ökad progesteronaktivitet men minska androgen aktivitet. Med 
mindre androgen aktivitet kan östrogenkomponenten metaboliseras mer fullständigt. 
Detta kan vara effektivt för att motverka akne men ökat uttryck av östrogen kan även 
leda till en ökad risk för tromboemboliska komplikationer, speciellt vad gäller i 
kombination med etinylestradiol (EE). Den fjärde generationens gestagener, 
drospirenon och dienogest, utformades för att specifikt binda till 
progesteronreceptorn utan någon interaktion med andra steroidreceptorer (6,7). 

Den femte generationens p-piller innehåller cyproteronacetat och kallas även för 
antiandrogena kombinerade p-piller (8).  
 
Nedanstående tabell visar indelningen av kombinerade p-piller beroende på typ av 
gestagen. 
 
Tabell 1. Indelning av gestagengenerationer hos kombinerade p-piller. 

Gestagengenerationer Substans Ex. produktnamn  

Första generationen Noretisteron Trinovum, Orthonett 
Novum, Synfase 

Andra generationen Norgestrel, levonorgestrel Cilest, Trinordiol, 
Trionetta 

Tredje generationen Gestoden, desogestrel Prionelle, Neovletta 

Fjärde generationen Drospirenon, dienogest Yasminelle, Yasmin 

Femte generationen Cyproteronacetat Zyrona, Diane  
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Figur 3-7 visar strukturformler för olika gestagener som används i första, andra, 
tredje, fjärde och femte generationens p-piller. Gestagenerna delar samma 
grundstruktur och endast mindre förändringar i molekylstruktur skiljer dem åt. 
Samtliga figurer är omarbetade från FASS (9).  

 

  

Figur 3. Strukturformel för noretisteron.                   Figur 4. Strukturformel för 
        levornorgestrel 
 

  
 
Figur 5. Strukturformel för desogestrel.                    Figur 6. Strukturformel för 
       drospirenon. 
 
 

 
 
Figur 7. Strukturformel för cyproteronacetat 
 



5 
  

1.4. Positiva och negativa hälsoeffekter av p-piller 
 
 
1.4.1. Positiva hälsoeffekter  
Förutom att förebygga oönskade graviditeter har användandet av orala 
preventivmedel visat sig ha en positiv effekt vad gäller att minska besvär vid 
dysmenorré och leda till en minskad frekvens av rikliga menstruationsblödningar och 
därmed järnbristanemi (10). 
Användning av p-piller har bland annat även visat sig leda till en minskad risk för 
äggstockscancer, livmodercancer och endometrios. Det kan ha en positiv effekt vid 
behandling av mild till måttlig acne och har även visat sig kunna lindra eller effektivt 
behandla beteendemässiga, känslomässiga och fysiska symtom i samband med 
premenstruell dysfori (3,10). 
 
 

1.4.2. Biverkningar och negativa hälsoeffekter  
Som vid all användning av läkemedel kan det, förutom positiva effekter, alltid 
innebära en risk för biverkningar och nyttan måste alltid vägas mot eventuella risker 
vid val av antikonceptionsmedel (3). 
Några vanligt förekommande biverkningar vid användning av p-piller är illamående, 
huvudvärk, viktökning, nedstämdhet, humörförändringar, magsmärta, ömhet i 
brösten, bröstsmärtor, bröstspänningar och mellanblödningar. De kan även orsaka 
måttlig blodtrycksförhöjning, migrän, vätskeretention, kräkningar, diarréer, 
nässelutslag och utebliven menstruationsblödning men dessa biverkningar är mindre 
vanliga (9). 
 
Användning av kombinerade p-piller är även associerat med en ökad risk för 
tromboemboliska och kardiovaskulära komplikationer, särskilt bland kvinnor som 
röker, är överviktiga, har APC-resistens (Aktiverad Protein C-resistens, ett ärftligt 
tillstånd där blodet uppvisar en förhöjd koagulationstendens) eller har en 
familjehistoria av hjärt- och kärlsjukdomar (3). 
 
Även om risken för venös tromboelism (VTE) är relativt sett liten och lägre än risken 
för VTE i samband med graviditet så är ändå risken för VTE dubbelt så hög hos  
p-pilleranvändare som hos icke användare (10).  
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1.5. Kontraindikationer 
 
Som alltid vid användning av läkemedel måste nyttan av behandlingen vägas mot 
risken. Tabell 2 listar vilka kontraindikationer som finns vad gäller kombinerade  
p-piller.  
 
  
Tabell 2.  
 Kontraindikationer som råder vad gäller kombinerade p-piller (9) 
1 Venös trombos, pågående eller i anamnesen  
2 Arteriell trombos, pågående eller i anamnesen  
3 Pågående eller tidigare symtom som tyder på trombos (t.ex. angina pectoris 

eller transitorisk ischemisk attack) 
4 Tidigare eller pågående cerebrovaskulär sjukdom 
5 Förekomst av riskfaktorer för venös eller arteriell trombos  
6 Migrän med aura då det kan ge en ökad risk för cerebral stroke  
7 Diabetes mellitus med kärlkomplikationer 
8 Pågående eller tidigare allvarlig leversjukdom 
9 Pågående eller tidigare levertumör (godartad eller malign) 
10 Känt eller misstänkt malignt könshormonsberoende tillstånd  
11 Odiagnostiserad vaginalblödning 
12 Pankreatit eller tidigare förekomst därav, om den associerats med allvarlig 

hypertriglyceridemi 
13 Känd eller misstänkt graviditet 
14 APC-resistens 
15 Överkänslighet mot p-pillrets aktiva innehållsämnen eller mot något hjälpämne 
 
 
1.6. Det senaste inom utvecklingen av kombinerade  
       p-piller 
 
Kombinerade p-piller är i allmänhet ett säkert och effektivt 
antikonceptionsläkemedel. Det pågår dock en ständig utveckling av preventivmedel 
där målet är att minska oönskade biverkningar men samtidigt bibehålla dess effekt 
(11). 
Övervikt och rökning ökar risken för venösa och kardiovaskulära komplikationer och 
detta med samtidigt användande av EE-baserade p-piller ökar denna risk ytterligare 
(12).  
 
Vid utveckling av nya p-piller har det fokuserats på att antingen ersätta EE med 
naturligt östrogen och kombinera med ett icke androgent gestagen eller att sänka EE-
dosen (20 µg istället för 30 µg) och kombinera med ett androgent gestagen. Båda 
dessa alternativ har visat sig inducera färre metabola förändringar och förknippas 
således med en bättre biverkningsprofil.   
Exempel på naturligt östrogen är 17-betaestradiol (E2) eller estradiolvalerat (E2V) 
(Figur 8-10) (12).   
 
FDA (US Food and Drug Administration) godkände relativt nyligen ett 
kombinationspreparat med lägre EE-dos (20 mikrogram) och 3 mg drospirenon för 
behandling av symtom av premenstruell dysfori. I Europa har ett preparat 
innehållandes E2V och dienogest (DNG) godkänts som antikonceptionsmedel och för 
behandling av rikliga menstruationer (3). 
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Kombinationen E2V och dienogest (4:e generationens gestagen) har visat sig ge en 
god cykelkontroll som påminner om den för LNG/EE. och går i Sverige under 
preparat namnet Qlaira (9,13). Eftersom estradiolvalerat omvandlas till naturligt 
östrogen då det passerar genom kroppen tros det alltså ha en minimal påverkan på 
metabola parametrar (13). 
Hittills genomförda studier har visat att även om E2-baserade p-piller ger en bra 
inhibering av ägglossning så kan det även ge upphov till en mycket oregelbunden 
menstruationsblödning och en icke acceptabel cykelkontroll (13). 
Ett kombinationspreparat som innehåller E2 och nomegesterolacetat (NOMAC), ett 
progesteronderivat med hög selektivitet för progesteronreceptorer, är dock under 
utveckling (11,12). 
 
Figur 8-10 visar strukturformler för östrogenkomponenter hos olika sorters p-piller. 
 

 
Figur 8. Strukturformel för          Figur 9. Strukturformel  för 17- 
etinylestradiol (EE).                                             betaestradiol (E2)                                         
Omarbetad från Sitruk-Ware et al (12).         Omarbetad från FASS (9) 
 
 

 
Figur 10. Strukturformel för estradiolvalerat (E2V) 
Omarbetad från Sitruk-Ware et al (12).  
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1.7. Biverkningar  
Biverkningar delas upp i fyra olika typer, A, B, C och D. 
A står för "augmented" och innebär biverkningar med en överdriven farmakologisk 
effekt. Denna klass av biverkningar är den vanligaste (står för 80-90 % av alla 
oönskade läkemedelsreaktioner) och har ett dos-respons-samband.  
B står för "bizarre". Biverkningar av denna typ är sällsynta, ofta allvarliga och går inte 
att förutsäga (så kallade idiosynkratiska reaktioner). Till skillnad från klass A finns 
inget dos-respons-samband utan biverkningar i denna kategori har att göra med 
patientens individuella egenskap att utveckla en biverkan som till exempel allergiska 
och överkänslighetsreaktioner.  
Klass C-biverkningar är kroniska reaktioner som kan inträffa efter 
långtidsanvändning av ett läkemedel. Ofta finns inget klart tidssamband utan 
biverkan kan inträffa när som helst under exponeringstiden.  
Typ D-biverkningar är fördröjda reaktioner som kan uppstå långt efter det att 
patienten slutat ta läkemedlet. Det kan till exempel röra sig om läkemedel som ger en 
ökad risk för att senare utveckla cancer eller läkemedel som kan påverka 
reproduktionsförmågan (9). 
 
Läkemedelsverket samlar fortlöpande in information, dels angående nya 
biverkningar och dels om det sker en förändring i graden av allvarlighet eller frekvens 
hos tidigare kända biverkningar. Denna information bedöms och lagras sedan 1965 i 
Läkemedelsverkets databas (14).  
 

1.7.1. Spontanrapportering 

Spontanrapportering av ADR (adverse drug reactions) är den nationella 
biverkningsrapporteringen från hälso- och sjukvården. Detta är en enkel och 
kostnadseffektiv metod som möjliggör monitorering av säkerheten kring alla 
läkemedel under hela deras livscykel. Spontanrapportering bidrar främst med 
kunskap om sällsynta biverkningar (det vill säga biverkningar som tillhör typ B) och 
syftar till att så fort som möjligt upptäcka nya biverkningar som inte tidigare är 
kända. Den kompletterar även med information om de vanligast förekommande 
läkemedelsbiverkningarna (typ A biverkningar) som normalt hämtas från kliniska 
vetenskapliga studier. Spontanrapportering av biverkningar är ett 
hypotesgenererande system och en viktig källa till information vad gäller eventuella 
säkerhetsproblem med ett läkemedel. Detta kan, efter att signalerna hypotestestats, 
leda till åtgärder som till exempel en begränsad användning av läkemedlet, en 
omprövning av ett läkemedels godkännande eller att försäljningstillståndet för ett 
läkemedel dras in. Det kan med fördel även användas vid uppföljande studier då 
patienter har drabbats av svåra läkemedelsrelaterade biverkningar för att studera 
bakomliggande mekanismer (15,16).  
 
1.7.1.1. Sverige 

I Sverige är läkare, tandläkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt sedan 1975 
skyldiga enligt lag att rapportera misstänkta allvarliga biverkningar till 
Läkemedelsverket. Sedan några år tillbaka uppmanas även farmaceuter och 
konsumenter att rapportera misstänkta biverkningar. Biverkningar som ska 
rapporteras är varje misstänkt biverkan förutom de som klassas som vanliga i 
produktresumén, nya och oväntade biverkningar, biverkningar där en ökad frekvens 
har iakttagits och livshotande biverkningar.  
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Sedan nya regler trädde i kraft i juli 2012 innefattar begreppet biverkningar även 
biverkningar orsakade av medicineringsfel, missbruk, exponering i arbetet eller 
användning vid sidan av de villkor som angivits vid godkännandet för försäljning 
(14).  

Som en komplettering till sjukvårdens rapportering lanserade Läkemedelsverket 
2008 en e-tjänst som kan ta emot biverkningsrapporter direkt från 
konsumenter/patienter. Konsumentrapporteringen inkluderar allvarligare 
rapporterade biverkningar och biverkningar som hittills inte har rapporterats eller 
bedömts ha ett samband med läkemedlet. Den innefattar även redan kända 
biverkningar som kan vara av intresse då de ger information om hur biverkningen 
eventuellt påverkat rapportörens vardag och hur de hanterat sin biverkning (17).  

Information från varje enskild biverkningsrapport som skickas in från sjukvården har 
tidigare bedömts och lagrats i läkemedelsverkets nationella databas SWEDIS 
(Swedish Drug Information System). SWEDIS innehåller biverkningsrapporter ända 
från 1965 och dessa består av information om till exempel patienten, mediciner, 
relaterad morbiditet och utfall- och orsakssamband. Läkemedlen är klassificerade 
efter ATC-kod (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) (18).  

År 2012 trädde dock en ny lagstiftning i kraft angående övervakningen av 
läkemedelssäkerhet och för att kunna tillgodose kraven har SWEDIS numera ersatts 
av databasen BiSi (Biverkningar och signaler). BiSi möjliggör att 
biverkningsrapporter från både hälso- och sjukvården samt från konsumenter kan 
hanteras i samma databas vilket är en fördel i signaldetektionssyfte. Bytet hoppas 
även leda till systemförbättringar, vara bättre anpassat till nya författningar, uppfylla 
de höga säkerhetskrav som råder på dessa typer av system samt öka 
patientsäkerheten (18).  

Vid internationell jämförelse anses svenska biverkningsrapporter vara av hög 
kvalitet. En rapport för Europeiska unionen (EU) från 2004 visade att Sverige hade 
den högsta biverkningsrapporteringen i förhållande till befolkningen. Trots detta är 
underrapportering av biverkningar ett stort problem. Studier visar på en 
underrapportering som varierar mellan 86 till 100 % (19,20). Att få en helt tillförlitlig 
uppskattning av graden av underrapportering är svårt men sannolikt överstiger den 
90 % (21).  

1.7.1.2. Europa och internationellt 

Ett samarbete mellan Sveriges och andra EU-länders myndigheter pågår ständigt för 
att kunna kartlägga och diskutera biverkningsfrågor. I och med Sveriges EU-
medlemskap finns det en skyldighet att inom 15 dagar informera om allvarliga 
biverkningar till andra medlemsstater via European Medicines Agency (EMA). EMAs 
huvudsakliga uppgift är att bidra till att förbättra människors hälsa genom att 
utvärdera och övervaka humanläkemedel (14,22).  

I december 2001 lanserade EMA EudraVigilance. Detta är ett 
databehandlingsnätverk och ledningssystem för rapportering och utvärdering av 
misstänkta biverkningar som påvisas, antingen under utvecklingen eller efter 
godkännande av försäljning av ett visst läkemedel, inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES). EudraVigilance är alltså ett signal- och 
hypotesgenererande system (23).  
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År 2010 etablerades även ett hypotestestande samarbete inom EU, ENCePP (the 
European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance). 
ENCePP utgörs av över 170 forskarcentra, befintliga nätverk och leverantörer av 
hälso- och sjukvårdsuppgifter som samordnas av EMA. Dess mål är att stärka 
övervakningen av godkända läkemedel genom att underlätta genomförande av 
multicentra och oberoende hypotestestande studier. Detta med fokus på säkerhet och 
balans mellan fördelar och risker. ENCePP är således en viktig del i att skapa starka 
bevis för att stödja reglerande beslut till gagn för folkhälsan (24).  

Sedan 1968 vidarerapporterar Läkemedelsverket regelbundet den information som 
finns registrerad i SWEDIS till World Health Organisations (WHO) 
biverkningsdatabas, Vigibase. Centrum för WHOs internationella databas är beläget i 
Uppsala, Sverige. Över 100 länder rapporterar spontana biverkningar till Uppsala 
Monitoring Centre (UMC) och databasen innehåller upp emot nio miljoner rapporter. 
Ett av huvudsyftena med UMC är analys och screening av internationell ADR-data 
för att så tidigt som möjligt upptäcka framför allt nya biverkningar som kan ha 
betydelse för patienter och folkhälsan i stort vad gäller säkerhet vid användning av 
läkemedel (25). 

       2. Syfte 

Att genom jämförelser upptäcka och beskriva skillnader och likheter vad det gäller 
biverkningar och användning av perorala antikonceptionella läkemedel med särskild 
inriktning på senaste generationens p-piller i Sverige, Norge och Storbritannien. 
Detta för att skapa en överblick av biverkningspanoramat för antikonceptionella 
läkemedel i stort och söka se hur biverkningsprofilen ser ut för de p-piller som senast 
introducerats på marknaden.  
 
 
  3. Material och metod 
 
Datainsamling: 
Insamlande av data vad gäller: 
- biverkningsrapportering av perorala antikonceptionella läkemedel inom den 
allmänna och privata sjukvården i Sverige, Norge och Storbritannien 
- användning av perorala antikonceptionella läkemedel i Sverige och Norge 
 
Data insamlas från Läkemedelsverkets databas SWEDIS samt från WHOs 
internationella databas i Uppsala. Denna innefattar läkemedel som faller under ATC-
kod G03A (hormonella antikonceptionella läkemedel för systemisk användning) med 
information om antal inkomna biverkningsrapporter och rapporterade biverkningar 
kopplade till substans för kvinnor i åldern 18-45 under perioden 2002-01-01 till 
2013-01-01.  
Material över läkemedelsanvändningen har hämtats från Socialstyrelsens 
statistikdatabas för läkemedel samt från Norges motsvarande register från 
Reseptregisteret.no.  
 
Söktermer för insamling av data från dessa register: 
- Hela landet (Sverige respektive Norge) 
- Antikonceptionella läkemedel ATC-kod Go3A 
- Användare/1000 invånare (det vill säga antal personer som minst en gång under                                                    
året hämtat ut detta läkemedel eller ur denna läkemedelsgrupp/1000 invånare) 
- Kvinnor 
- Ålder 15-44 (uppdelat på ålderkategorier 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44) 
- Tidsperiod: 2006-01-01 till 2013-01-01  
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Det insamlade materialet analyserades för att identifiera eventuella likheter och 
skillnader av de studerade parametrarna, både i Sverige och utifrån ett internationellt 
perspektiv. Analys av data har även inkluderat kontroll av inklusions- och 
exklusionskriterier. 
 
Urvalsgrupp och ínklusionskriterier: Underlaget till studiematerialet består av 
kvinnor 15 - 45 år som köpt ut p-piller inom ATC-kod G03A (hormonella 
antikonceptionella läkemedel för systemisk användning) och där biverkningar 
inrapporterats.   
 
Exklusionskriterier:  
- Inrapporterade biverkningar men som av Läkemedelsverket inte bedömts ha ett 
troligt orsakssamband med antikonceptionella läkemedel 
- Preventivmedel som faller utanför ATC-kod G03A samt akut preventivmedel (ATC-
kod G03AD). 
 
Tidsperiod: Tidsperiod från vilken data är hämtad sträcker sig mellan 2002-01-01 
till 2013-01-01. En databas för register över läkemedelsanvändning i Sverige 
etablerades först i juli 2005 och i Norge 2004 och data för detta är därför hämtat 
mellan 2006-01-01 till 2013-01-01.   
 
Tabell 3.  
 Flödesschema för inhämtande av data 
1 Sammanställning av de parametrar som bedöms adekvata för att kunna 

genomföra studien 
2 Kontakt med de olika registerhandläggarna för att få godkännande och 

utlämnade av adekvata uppgifter 
3 Insamlande av data från de olika registren 
4 Genomgång av data med eventuell komplettering vid behov 
5 Sammanställning av data 
6 Analys av insamlad data 
7 Resultatbeskrivning och redovisning i text och tabellform 
 
 
3.1 Etiska överväganden  
 
Något skriftligt samtycke från de som ingår i studiegruppen, eller etisk prövning har 
inte bedömts som aktuell då det rör sig om en registerstudie där alla patienter är 
anonyma och inte går att spåra. Några invasiva eller andra terapeutiska åtgärder har 
således inte heller varit aktuellt i denna studie. Riskbedömning av negativa följder för 
deltagarna gjordes och bedömdes som obefintlig. 

    4. Resultat 
 
Vid analys av inrapporterad och registrerad data från Läkemedelsverket mellan 
2002-01-01 - 2013-01-01 finns totalt 936 rapporterade biverkningar vid användning 
av antikonceptionella läkemedel (ATC-kod G03A) från totalt 730 kvinnor i åldern 18-
45 år. Nedanstående tabell (Tabell 4) listar dessa biverkningar efter kategori och 
visar hur många och hur stor andel av dessa som inrapporterats under denna 
tidsperiod.  
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Tabell 4. Lista över inrapporterade biverkningar hos sammanlagt 730 
kvinnor  för  antikonceptionella läkemedel i Sverige 20020101-20130101. 

Kategori Biverkningar 
Antal 
rapporterade 
biverkningar 

Andel 
rapporterade 
biverkningar 
i procent 

Cirkulatoriska 
 

Lungemboli, ventrombos 
(t.ex. ben, arm, cerebral, 
ilialkal) hjärtklappning, 
artärtromboser  

346 37,0 % 

Hud Angioödem, akne, 
defluvium (avstannande 
av hårväxt), alopeci 
(håravfall), exantem 
(hudutslag), vitiligo, 
klåda, urtikaria 

228 24,4 % 

Allmänna symtom 
och  fynd 

Viktminskning, 
viktökning, trötthet, värk, 
feber, smärta, 
anafylaktisk reaktion 

95 10,2 % 

Neurologiska Muskelkramper, 
cerebrovaskulär 
påverkan, parestesi, 
cerebral infarkt, 
huvudvärk, migrän 

61 6,5 % 

Psykiska Ångest, nedstämdhet, 
minskad libido, 
depression 

39 4,2 % 

Kvinnliga 
reproduktions-
organ 

Mellanblödning,  
graviditet  

35 3,7 % 

Mag-/tarmkanalen Kolit, buksmärtor, 
illamående 

31 3,3 % 

Lever/galla Förhöjt amylas, Budd-
Chiari syndrom 
(blodsamling i levern pga 
hinder, ofta blodpropp) 
gallvägssmärta 

28 3,0 % 

Endokrina Galaktorre, hirsutism 14 1,5 % 
Luftvägar Nästäppa, dyspné 12 1,3 % 
Muskulo-skeletala Arthralgi (ledsmärta), 

myalgi (muskelsmärta)  
11 1,2 % 

Blod Epistaxis (näsblod) 8 0,9 % 
Infektions-
associerade 

Mjukdelsabscess 7 0,7 % 

Farmakokinetiska Interaktion, minskad 
terapieffekt 

7 0,7 % 

Urinvägar Urinvägsinfektion, 
hematuri (blod i urin) 

5 0,5 % 

Ögon Corneainlagring 4 0,4 % 
Tumörer Tumör (ospecifik) 3 0,3 % 
Metabolisk 
rubbning 

Osteoporos 1 0,1 % 

Läkemedels-
betingad 
kollogenos 

Vaskulit 1 0,1 % 

TOTALT  936 100 % 
Källa:&Läkemedelsverkets&statistikdatabas&SWEDIS.&&
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Cirkeldiagrammet nedan (Diagram 1) illustrerar ovanstående fördelning av 
inrapporterade biverkningar i storleksordning. 
 
 Diagram 1. 

 
Källa:&Läkemedelsverkets&statistikdatabas&SWEDIS.& 
 
Resultaten visar en klart övervägande frekvens vad gäller cirkulatoriska biverkningar 
vid användning av antikonceptionella läkemedel. Det vill säga lungemboli, 
ventrombos (ben, arm, ilialkal och cerebral), artärtromboser och hjärtklappning.  
37 % av alla biverkningar som har  rapporteras i samband med antikonceptionella 
läkemedel under denna period hör till denna kategori. Även hudbiverkningar utgör 
en relativt stor grupp på 24,4 %. Dessa två kategorier står alltså för nästan två 
tredjedelar av alla inrapporterade biverkningar för antikonceptionella läkemedel.  
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Tabell 5 och 6 visar antalet rapporterade biverkningar till Läkemedelsverket för 
kombinerade p-piller samt för p-piller innehållande endast progesteron under 
perioden 2002-01-01 till 2013-01-01 fördelat på substans. 
 
 
Tabell 5. Antalet rapporterade biverkningar i Sverige per år för vanliga 
kombinerade p-piller under perioden 2002-01-01 till 2013-01-01. 
 
Kombi-
nerade 
p-piller 

God-
känt i 
Sverige 
år 

Exempel 
preparat 

0
2 

0 
3 

0
4 

0
5 

0 
6 

0 
7 

0 
8 

0
9 

1
0 

1 
1 

 

1 
2 

Tot 

Etinyl- 
estradi
ol + 

              

Desoge
strel 

1987 Desolett, 
Mercilon 

18 13 9 3 13 7 4 2 2 2 2 75 

Drospir
enon 

2000 Yasmin, 
Yaz 

6 11 8 9 15 18 13 15 14 20 9 138 

Levono
rgestrel 

1975 Trionetta 
Neovletta 

15 23 25 15 28 15 9 16 14 24 27 211 

Norgest
imat 

2000 Cilest 4 5 2 1 4 6 1 2 3 3 - 31 

Noretis
teron 

1980 Trinovum, 
Othonett 

5 3 7 5 6 3 1 - - 1 2 33 

               
Estradi
ol +  

              

Dienog
est 

2009 Qlaira - - - - - - - - - - 12 12 

Källa:&Läkemedelsverkets&statistikdatabas&SWEDIS,&FASS& 
 
 
Tabell 6. Antalet rapporterade biverkningar i Sverige per år för vanliga  
p-piller innehållandes endast progesteron under perioden 2002-01-01 till 
2013-01-01. 
 
Gestagen God-

känt i 
Sverig
e år 

Exempel 
preparat 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

Tot 

Desogestrel 1997 Cerazette 6 11 18 12 7 12 13 10 12 9 5 115 
Noretisteron 1972 Mini-Pe - 1 1 - 1 3 - 1 - 1 - 8 
Lynestrenol 1974 Exklutena - - - 2 1 - - - - - - 3 
Källa:&Läkemedelsverkets&statistikdatabas&SWEDIS,&FASS& 
 
 
Flest biverkningar har rapporterats för etinylestradiol/drospirenon och 
etinylestradiol/levonorgestrel vad gäller kombinerade p-piller. För dess båda är det 
cirkulatoriska biverkningar som utgör den största gruppen. Totalt 97 fall för 
etinylestradiol/drospirenon och 120 fall för etinylestradiol/levonorgestrel. Av dessa 
utgörs 94 respektive 117 rapporterade biverkningar av venös tromboembolism. Vad 
gäller p-piller som enbart innehåller gestagen har flest biverkningar rapporterats för 
desogestrel där den största gruppen utgörs av hudbiverkningar (29 fall av totalt 115) 
och den näst största av cirkulatoriska, där 18 av totalt 19 fall utgörs av venös 
tromboembolism.   
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Tabell 7 och 8 nedan visar antal rapporterade biverkningar sett i relation till 
försäljningssiffror, både vad gäller de mest använda kombinerade p-pillren och  
p-piller innehållandes enbart gestagen.  
 
 
Tabell 7. Antal rapporterade biverkningar sett i relation till försäljning 
för kombinerade p-piller under perioden 2006-01-01 – 2013-01-01 för 
kvinnor 18-45 år. 
Kombinerade  
p-piller 

Totalt rapporterade 
biverkningar 

Medelvärde 
användare/1000 

invånare/år 

Kvot 
(fall/försäljning) 

Desogestrel/EE 32 13,39 2,39 
Drospirenon/EE 104 42,93 2,42 
Levonorgestrel/EE 133 97,47 1,36 
Norgestimat/EE 19 17,43 1,09 
Noretisteron/EE 13 14,26 0,91 
Källa:&Läkemedelsverkets&statistikdatabas&SWEDIS,&Socialstyrelsens&statistikdatabas& 
 
Biverkningsrapporteringen i relation till försäljningssiffror visar att flest 
biverkningar/1000 invånare/år rapporterats för kombinationerna drospirenon/EE 
och desogestrel/EE. Data för användare/1000 invånare för dienogest/estradiol 
(Qlaira) finns ännu inte tillgängligt i Socialstyrelsens statistikdatabas.  
 
 
Tabell 8. Antal rapporterade biverkningar sett i relation till försäljning 
för p-piller innehållandes endast gestagen under perioden 2006-01-01 – 
2013-01-01 för kvinnor 18-45 år. 
Gestagen Totalt rapporterade 

biverkningar 
Medelvärde 

användare/1000 
invånare/år 

Kvot 
(fall/försäljning) 

Desogestrel 68 84,48 0,80 
Noretisteron 6 8,89 0,67 
Lynestrenol 1 8,68 0,12 
Källa:&Läkemedelsverkets&statistikdatabas&SWEDIS,&Socialstyrelsens&statistikdatabas& 
 
Biverkningsrapporteringen i relation till försäljningssiffror vad gäller p-piller endast 
innehållande gestagen visar att flest biverkningar/1000 invånare/år rapporterats för 
desogestrel.  
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Nedanstående stapeldiagram (Diagram 2) ger en översikt av totalt antal 
inrapporterade biverkningar i relation till totalt antal cirkulatoriska biverkningar och 
hur stor andel av dessa som utgörs av venös tromboembolism i Sverige, Norge och 
Storbritannien under perioden 2002-01-01 till 2013-01-01. 
 
Diagram 2. Inrapporterade cirkulatoriska biverkningar i relation till 
totalt antal och antal som utgörs av venös tromboembolism i Sverige, 
Norge och Storbritannien under perioden 2002-01-01 till 2003-01-01. 
 

 
Källa:&Läkemedelsverkets&statistikdatabas&SWEDIS,&WHOs&internationella&databas.& 
 
Stapeldiagrammet visar att de cirkulatoriska biverkningarna nästan helt utgörs av fall 
av venös tromboembolism i samtliga av de tre länderna (340 av 346 i Sverige, 242 av 
250 i Norge och 331 av 432 i Storbritannien).  
Den största delen av totalt rapporterade biverkningar utgörs av cirkulatoriska 
biverkningar i både Sverige och Norge medan den i Storbritannien är den näst mest 
vanliga efter "allmänna symtom och fynd".  
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Följande tre tabeller (Tabell 9, 10 och 11) visar antal rapporterade biverkningar för  
p-piller med kombinationen estradiol/dienogest (E2V/DNG) i Sverige, Norge 
respektive Storbritannien sedan p-piller med denna kombination infördes på 
marknaden.  
 
 
Tabell 9. Totalt inrapporterade biverkningar för p-piller med 
kombinationen E2V/DNG i Sverige. 
 
SVERIGE - E2V/DNG    
- Hud Defluvium 

Klåda  
1 
2 

- Allmänna symtom och fynd Anorexi 
Ryggvärk 
Trötthet 

1 
1 
1 

- Neurologiska  Huvudvärk 1 
- Psykiska Nedstämdhet 

Sömnrubbning 
1 
1 

- Blod Hematom  1 
- Mag-/tarmkanal Illamående 

Buksmärtor 
1 
1 

TOTALT   12 
Källa:&Läkemedelsverkets&statistikdatabas&SWEDIS&
 
Totalt har 12 stycken biverkningar rapporterats för denna typ av p-piller i Sverige. 
Samtliga rapporterades år 2012 från 5 olika individer.  
 
 
Tabell 10. Totalt inrapporterade biverkningar för p-piller med 
kombinationen E2V/DNG i Norge. 
 
NORGE - E2V/DNG   
- Cirkulatoriska  Hjärtklappning 2 
- Hud Kliande utslag 1 
- Allmänna symtom och fynd Värk/smärta 

Minskad aptit  
2 
1 

- Neurologiska Afasi 
Facialpares  
Hemipares 
Huvudvärk 
Migrän 

1 
1 
1 
1 
1 

- Kvinnliga reproduktionsorgan Mellanblödning 
Flytningar 

1 
1 

- Mag-/tarmkanalen Illamående 1 
TOTALT   14 
Källa:&WHOs&internationella&databas& 
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Tabell 11. Totalt inrapporterade biverkningar för p-piller med 
kombinationen E2V/DNG i Storbritannien. 
 
STORBRITANNIEN - E2V/DNG   
- Cirkulatoriska  Lungemboli 

Ventrombos  
1 
1 

- Allmänna symtom och fynd Värk/smärta 
Svimningskänsla   

1 
1 

- Psykiska Depression 2 
- Kvinnliga reproduktionsorgan  Försenad menstruation 

Mellanblödning 
Genital svullnad 

1 
1 
2 

- Mag-/tarmkanalen Illamående 1 
- Infektionsassocierade  Urinvägsinfektion 1 
- Tumör  Brösttumör  1 
TOTALT  13 
Källa:&WHOs&internationella&databas& 
 
 
Resultaten visar på 12, 14 respektive 13 inrapporterade biverkningar för 
antikonceptionella läkemedel med kombinationen E2V/DNG i Sverige, Norge och 
Storbritannien sedan införandet på marknaden .  
 
Av den generellt största biverkningskategorin, cirkulatoriska biverkningar, har det 
från de 3 länderna totalt rapporterats in 4 stycken biverkningar, 0 i Sverige, 2 i Norge 
och 2 i Storbritannien. Av dessa hör 2 till gruppen venös tromboembolism (båda 
inrapporterade i Storbritannien).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Diagram 3 och 4 illustrerar en jämförelse över förskrivningsdata (användare/1000 
invånare) av p-piller i Sverige och Norge år 2006 respektive år 2012.  
 
Diagram 3. 

 
Källa:&Socialstyrelsens&statistikdatabas&för&läkemedel,&Norges&statistikdatabas&för&läkemedel&
från&reseptregisteret.no. 
 
 
Diagram 4.  

 
Källa:&Socialstyrelsens&statistikdatabas&för&läkemedel,&Norges&statistikdatabas&för&läkemedel&
från&reseptregisteret.no. 

0+

100+

200+

300+

400+

500+

600+

15>19+ 20>24+ 25>29+ 30>34+ 35>39+ 40>44+

Användare//
1000/inv/

Ålderskategori/

Användare/1000/invånare/fördelat/på/
ålderskategori/i/Sverige/och/Norge/år/

2006/

Sverige+

Norge+

0+

100+

200+

300+

400+

500+

600+

700+

15>19+ 20>24+ 25>29+ 30>34+ 35>39+ 40>44+

Användare///
1000/inv//

Ålderskategori//

Användare/1000/invånare/fördelat/på/
ålderskategori/i/Sverige/och/Norge/år/

2012/
/

Sverige+

Norge+



20 
 

 
Resultaten visar ingen markant skillnad vad gäller användningen av 
antikonceptionella p-piller i Sverige jämfört med Norge, vare sig vad gäller antal eller 
fördelningen per ålderskategori. Detta gäller inte enbart för år 2006 och 2012 utan 
även för data under mellanliggande år.  
 
 
 
       5. Diskussion 
Resultaten i denna studie är inte baserat på data som inkluderar information om 
cofaktorer som skulle kunna ha bidragit till eller orsakat den rapporterade biverkan. 
Däremot finns en bedömning genomförd av Läkemedelsverket angående möjligt, 
troligt, säkert eller inte troligt samband med den aktuella substansen. 
Biverkningsapporter som av Läkemedelsverket har bedömt som inte ha ett troligt 
samband med p-pillret i fråga har inte tagits med i resultatbedömningen i detta 
arbete. Cofaktorer som skulle kunna öka risken för biverkningar i samband med 
antikonceptionella läkemedel är till exempel ålder, ärftlighet, rökning, vikt, 
socioekonomisk bakgrund, kosthållning och tidigare sjukdomar och diagnoser, men 
dessa har alltså inte tagits hänsyn till i detta arbete.  

Läkemedelskonsumtion anges ofta i användare per 1000 invånare då detta ger en 
grov uppfattning om andelen i befolkningen som dagligen behandlas med det 
studerade läkemedlet. Resultaten i denna studie visar användningen/1000 invånare i 
Sverige och Norge av perorala antikonceptionella läkemedel. Detta är dock viktigt att 
notera att detta är siffror över vad som hämtats ut på apotek och behöver alltså inte 
motsvara den verkliga användningen. Faktorer som kan påverka kvinnors efterfrågan 
av p-piller och därmed leda till skillnader i förskrivningsfrekvens för olika länder är 
till exempel priset, syn på sex, sexualvanor, ålder, härkomst, tidigare erfarenheter av 
p-piller, råd från väninnor, media (tidningar, radio, TV och webbsajter) samt egna 
sjukdomar och diagnoser. Antal rapporterade biverkningar för olika p-piller i relation 
till försäljningssiffror kan ge en indikation på hur säkerhetsprofilen ter sig för olika 
antikonceptionella läkemedel. Några vidare statistiska beräkningar har dock inte 
genomförts i denna studie då dessa data skulle kunna vara missvisande på grund av 
den stora graden av underrapportering.  

Av de allvarliga biverkningar som inrapporterats i samband med antikonceptionella 
läkemedel är venös tromboembolism den mest frekventa. Att utveckla nya 
verkningsfulla antikonceptionella läkemedel med lägre tromboembolisk biverkan är 
därför av största vikt.  

Antikonceptionella läkemedel med kombinationen E2V/DNG är relativt nytt på 
marknaden och tillgången av data för dessa preparat är därför begränsat till de 
senaste åren. Fler studier och fler år av dokumentation av preparaten krävs för att 
kunna genomföra långtidsstudier och dra några tydliga slutsatser. Om denna typ av 
p-piller innebär en minskad risk för till exempel venös tromboembolism och ifall de 
har en mindre påverkan på metaboliska förändringar än till exempel 
kombinationspreparat med EE/LGN återstår att se och kan inte fås svar på genom 
denna studie. 
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Studier som hittills genomförts visar dock att E2V/DNG är ett effektivt peroralt 
antikonceptionsmedel som tolereras väl och verkar kunna ha en bättre 
blödningsprofil än andra kombinerade p-piller som innehåller LNG. Denna 
reducerade blödningsprofil skulle kunna vara idealisk för kvinnor i äldre reproduktiv 
ålder (t.ex. klimakteriet) eftersom de oftast har en högre frekvens av blödning och 
oegentligheter med tyngre eller längre menstruationscykel (26,27). 
Det är dock extremt viktigt med följsamheten vid användande av E2V/DNG då dosen 
för dessa p-piller varierar. Tillvägagångssättet vid bortglömd tablett är därmed 
mycket mer komplicerat än vid andra p-piller. Tydliga instruktioner om hur missade 
doser hanteras finns i bipacksedeln men det krävs även att användaren är insatt så 
att instruktionerna följs. På grund av detta är kanske inte detta nya  
p-piller optimalt för en förstagångsanvändare av p-piller (6). 
 
Hittills har data som skulle tyda på någon ökad tromboembolisk risk beroende på 
vilket gestagen som används inte kunnat visas. Studier som jämfört E2V/DNG med 
EE/LNG har visat liknande säkerhetsprofiler och effekter för dessa. Någon förbättrad 
biverkningsprofil för E2V/DNG jämfört med andra kombinerade p-piller på 
marknaden, har hittills inte kunnat visas men vidare studier angående E2V/DNG får 
visa om denna kombination har några fördelar vad gäller biverkningsprofil 
(6,11,26,27). Det är viktigt att notera att p-piller med kombinationen E2V/DNG 
godkändes i Sverige först 2009 och att jämförelser med andra sedan länge 
existerande p-piller endast kan göras i ett inledande skede och att det krävs fler år på 
marknaden för att kunna göra en sann jämförelse mellan preparaten.  

Läkemedelsverkets spontanrapporteringssystem är ett viktigt instrument för att 
identifiera och bevaka biverkningar av såväl gamla som nya läkemedel i Sverige. 
Spontanrapportering av biverkningar begränsas dock ofta av att det inte finns 
tillräckligt med information för att kunna göra en grundlig fallbedömning. Till 
begränsande faktorer räknas till exempel att incidens av biverkningar inte kan 
beräknas och att rapporteringen är relativt selektiv. Det sistnämnda innebär att det 
kan vara svårt att jämföra olika läkemedel när det gäller förekomst av en viss 
biverkningsproblematik. Den största begränsningen bedöms dock vara  
underrapporteringen.   

Inrapporteringen av biverkningar i Sverige är hög i relation till vår folkmängd och 
sett ur ett internationellt perspektiv men studier visar att underrapporteringen är 
mycket omfattande även i Sverige (28). Varje år blir upp emot 60 000 patienter 
inlagda på sjukhus i Sverige helt eller delvis på grund av en allvarlig biverkning. 
Enligt de regler som finns för spontanrapportering borde samtliga av dessa 
rapporteras. År 2004 var inrapporteringen av biverkningar till MPA i Uppsala cirka 
4000 stycken varav 33 % bedömdes som allvarliga. Detta innebär en 
underrapportering så hög som 98 % (19, 20). Det är svårt att sätta en exakt siffra på 
medelprocentsatsen av underrapportering men kan säkert uppskattas till minst 90 % 
(21). Tabell 12 (sid 22) visar några av de faktorer som kan tänkas påverka graden av 
underrapportering.  

Det är essentiellt att få till stånd en ökad rapporteringsgrad för att ha möjlighet att 
snabbt identifiera nya säkerhetsproblem med läkemedel och följa utvecklingen för 
kända allvarliga biverkningar. Det är därför viktigt att motivera läkarkåren så det 
upplevs som relevant att rapportera. Information till förskrivare och att engagera 
flera yrkeskategorier inom vården kan vara exempel på åtgärder som skulle kunna 
öka rapporteringen.  
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Diagram 2 (sidan 16) i denna studie visar på att det, i Storbritannien, rapporteras en 
anmärkningsvärd stor andel biverkningar inom kategorin "allmänna symptom och 
fynd" där majoriteten av biverkningarna redan är kända. Dessa rapporteras således i 
mycket större utsträckning i Storbritannien än i Sverige och Norge.  

Biverkningar som står nämnda i FASS motiverar inte alltid läkarkåren och annan 
sjukvårdspersonal att rapportera om biverkningarna inte är riktigt allvarliga, och 
även där är underrapporteringen stor. Fler satsningar som ökar motivationen krävs 
för att fånga biverkningsrelaterade problem i sjukvården med diagnostisering och 
den vägen kunna kvantifiera även kända biverkningar såsom venös tromboembolism 
och lungemboli.  

Numera är elektronisk rapportering möjlig genom läkemedelsverkets hemsida. Detta 
erbjuder ett snabbt, säkert och enkelt sätt att rapportera vilket förhoppningsvis kan 
minska graden av underrapportering. 

Spontanrapportering av biverkningar är dock enbart ett signal-/hypotesgenererande 
system med ovan nämnda brister. Det är därför även angeläget att försöka hitta 
biverkningar med hjälp av andra metoder och testa de hypoteser som genereras, till 
exempel genom samarbeten inom EU så som ENCePP. Detta då det inte går att 
reglera läkemedel enbart utifrån rapporteringen.  

 

Tabell 12. 

Faktorer som skulle kunna påverka graden av underrapportering (29) 
Faktorer relaterade till läkemedel 
- hur länge läkemedlet har funnits på marknaden 
- hur vanlig biverkningen är 
- hur allvarlig biverkningen är 
- biverkningsmekanismen 
Faktorer relaterade till rapportör 
- tidsbrist 
- rapportörens ålder 
- om rapportören tidigare observerat biverkningen 
- rapportörens osäkerhet om den aktuella reaktionen är en läkemedelsbiverkning 
- rapportörens okunskap om biverkningsrapportering 
- kliniktradition 
- tillgång till rapportformulär 
Faktorer relaterat till patient 
- patientens totala antal läkemedel 
- patientens förmåga att observera och kommunicera symtomen 
Faktorer relaterade till samhälle 
- medieuppmärksamhet av den aktuella biverkningen 
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       6. Konklusion 
 
Resultaten i denna studie visar en klart övervägande frekvens av cirkulatoriska 
biverkningar vid användning av p-piller, det vill säga hjärtklappning, lungemboli, 
ventrombos (ben, arm, ilialkal och cerebral) och artärtromboser. Störst andel av 
dessa är inrapporterade fall av venös tromboembolism.  
 
Av de kombinerade p-pillerna visar resultaten i denna studie på att flest biverkningar 
i relation till användare/1000 invånare har inrapporterats för kombinationerna 
etinylestradiol/drospirenon och etinylestradiol/desogestrel. Vad gäller p-piller som 
endast innehåller gestagen ses flest biverkningsrapporteringar för desogestrel.  

Av de allvarliga biverkningarna som inrapporteras är venös tromboembolism den 
mest frekventa. Att utveckla nya verkningsfulla antikonceptionella läkemedel med 
lägre tromboembolisk biverkan är därför av största vikt.  

Jämförelsen mellan de senast introducerade (E2V/DNG) och tidigare (EE/LNG) 
utvecklade p-piller verkar inte tyda på någon ökad tromboembolisk risk för 
E2V/DNG och båda kombinationerna visar liknade säkerhetsprofiler och effekter. 
Resultaten från denna studie tyder dock inte på någon säkert förbättrad 
biverkningsprofil för E2V/DNG än sedan tidigare existerande kombinerade p-piller. 
Vidare och mer omfattande studier krävs för att kartlägga om kombinationen 
E2V/DNG skulle kunna sänka biverkningsfrekvensen. 
 
Underrapportering av biverkningar är en starkt begränsande faktor och 
uppmärksamheten vad gäller allvarliga biverkningar måste förbättras. 
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