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Information till hälso- och sjukvårdspersonal 

 

Kombinerade preventivmedel: Beakta skillnaderna i tromboembolirisk mellan olika preparat 

samt betydelsen av de individuella riskfaktorerna, och var uppmärksam på möjliga symtom på 

tromboemboli.   

 

 

Bästa hälsovårdspersonal 

 

Det här brevet innehåller information om resultat av de europeiska ländernas gemensamma 

utvärdering av risken för tromboemboli i samband med vissa kombinerade preventivmedel1 samt 

information om de senaste forskningsresultaten. Brevet är riktat till alla som ordinerar preventivmedel 

samt övrig hälsovårdspersonal som i sitt arbete kan komma i kontakt med fall av tromboemboli som 

eventuellt orsakats av kombinerade preventivmedel. Brevets innehåll har fastställts genom ett 

samarbete mellan europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), innehavarna av godkännande för 

försäljning och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.  

 

Sammanfattning 

 Utvärderingen bekräftade den tidigare uppfattningen enligt vilken risken för venös 

tromboemboli (VTE) är liten vid användning av samtliga kombinerade preventivmedel 

av lågdostyp (<50 mikrogram etinylestradiol). 

 Det finns tydlig belägg för att risken för venös tromboemboli (VTE) skiljer mellan olika 

kombinerade preventivmedel, och riskens storlek beror på vilket gestagen preparatet 

innehåller. På basen av tillgängliga data är risken för VTE lägst vid användning av 

kombinerade preventivmedel som innehåller levonorgestrel, noretisteron eller 

norgestimat (se tabell 1). 

 Vid ordination av kombinerade preventivmedel bör man vara uppmärksam på 

kvinnans individuella riskfaktorer, i synnerhet riskfaktorer för venös tromboemboli 

(VTE), och skillnaderna mellan olika preparat avseende risken för VTE. 

 Kvinnan behöver inte avsluta sin behandling med kombinerade preventivmedel om 

inga negativa effekter har observerats. 

 Det finns inga belägg för skillnader i risken för arteriell tromboemboli (ATE) mellan 

olika kombinerade preventivmedel av lågdostyp (<50 mikrogram etinylestradiol). 

 Hos flertalet kvinnor är fördelarna med användning av kombinerade preventivmedel 

klart större än den risk för allvarliga biverkningar som dessa innebär. Det är viktigt att 

beakta kvinnans individuella riskfaktorer och regelbundet följa upp dessa. Samtidigt 

skall man öka medvetenheten om tecken och symtom på venös och arteriell 

tromboemboli och informera kvinnan om dessa då kombinerade preventivmedel 

ordineras. 

 Överväg alltid möjligheten att kvinnan drabbats av tromboemboli p.g.a. användning av 

kombinerade preventivmedel om hon uppvisar symtom som tyder på detta. 

 

Ytterligare information om säkerhet och rekommendationer 

Risken för venös tromboemboli (VTE) (djup ventrombos, lungemboli) har utvärderats i många studier 

där patienterna använt olika kombinerade preventivmedel. På basen av de sammantagna resultaten 

föreligger det skillnader i risk för VTE mellan olika preparat – risken är mindre med preparat som 

innehåller någon av gestagenerna levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat. För en del preparat 

finns det för närvarande inte tillräckliga data för att man skall kunna jämföra deras risk med andra 

preparat som medför en lägre risk. 

I tabell 1 presenteras de bästa bedömningarna av VTE-risken för olika kombinationer av 

etinylestradiol och gestagen jämfört med risken för p-piller som innehåller levonorgestrel.  

                                                 
1 Kombinerade preventivmedel som innehåller etinylestradiol eller estradiol i kombination med klormadinon, desogestrel, 

dienogest, drospirenon, etonogestrel, gestoden, nomegestrol, norelgestromin eller norgestimat. 



VTE-risken för de kombinerade preventivmedlen är mindre än den risk som föreligger under 

graviditet samt efter förlossning. 

 

Tabell 1: Risk för venös tromboemboli (VTE) i samband med kombinerade preventivmedel 

Preparatets gestagenkomponent 

(i kombination med etinylestradiol om 

inte annat anges) 

Relativ risk 

jämfört med 

levonorgestrel 

Uppskattad incidens (per 

10 000 kvinnor per 

användningsår) 

En kvinna som inte är gravid och inte 

använder kombinerade preventivmedel 

- 2 

Levonorgestrel referens 5–7 

Norgestimat / Noretisteron  1,0 5–7 

Gestoden / Desogestrel / Drospirenon 1,5–2,0 9–12 

Etonogestrel / Norelgestromin 1,0–2,0 6–12 

Klormadinon / Dienogest / 

Nomegestrolacetat (E2) 

Obekräftad1 Obekräftad1 

E2 – estradiol 
1 Ytterligare studier för insamling av tillräckliga data för riskbedömning pågår eller planeras för 

närvarande för de här produkterna. 

 

Läkare som ordinerar preventivmedel bör vara medvetna om aktuell produktresumé och gällande 

kliniska riktlinjer då de diskuterar vilken preventivmetod som passar den enskilda kvinnan. Risken för 

venös tromboemboli (VTE) är störst under det första året som kvinnan använder vilket som helst 

kombinerat preventivmedel för första gången i sitt liv, eller då användningen av ett kombinerat 

preventivmedel återupptas efter minst 4 veckors paus. Risken för VTE är också förhöjd om kvinnan 

har individuella riskfaktorer. Riskfaktorerna för VTE förändras över tiden och kvinnans risk bör 

omprövas regelbundet. För att underlätta en tidig diagnos bör varje kvinna som uppvisar tecken eller 

symtom på VTE tillfrågas om hon använder något läkemedel eller kombinerat preventivmedel. Det är 

värt att komma ihåg att en betydande del av tromboembolifallen utvecklas utan att föregås av klara 

tecken eller symtom. 

 

Det är känt att risken för arteriell tromboemboli (ATE) (hjärtinfarkt, hjärncirkulationsstörning) också 

är förhöjd i samband med användning av kombinerade preventivmedel. Tillgängliga data är dock inte 

tillräckliga för att visa om det finns skillnader mellan olika preparat vad gäller denna risk. 

 

Före val av preparat bör man diskutera med kvinnan angående vilken risk för venös tromboemboli de 

olika preparaten innebär och hur hennes befintliga riskfaktorer påverkar risken för venös och arteriell 

tromboemboli samt för att klargöra hennes egna preferenser beträffande förhindring av graviditet. 

 

Produktresumén uppdateras så att den motsvarar gällande forskningsresultat och så att informationen 

presenteras så klart som möjligt. I samband med detta uppdateras även värdena för basnivån av venös 

tromboemboli enligt gällande uppgifter. Värdena är större än tidigare, vilket troligen beror på att 

diagnostiseringen och rapporteringen av VTE utvecklats samt på en ökad förekomst av fetma. 

  

Uppmaning att rapportera 

Rapportera alla biverkningar som eventuellt kan förknippas med preparaten till Fimea: 

 

webbplats: www.fimea.fi 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 

Biverkningsregistret 

PB 55 

FI‐00034 Fimea 

 

Biverkningar som förekommer i samband med preparaten kan även rapporteras till innehavaren av 

godkännande för försäljning. 

 

  

http://www.fimea.fi/


Kontaktuppgifter för innehavare av godkännande för försäljning 

 

Innehavare av 
godkännande för 
försäljning 

Läkemedlets namn   Rapportering av biverkningar Tilläggsfrågor 

Bayer Oy 

FEMODEN, 
FLEXYESS, 
LINATERA, LIOFORA, 
MELIANE, MIRELLE, 
PALANDRA, QLAIRA, 
TRI-FEMODEN, 
YASMIN, 
YASMINELLE, YAZ 

020 785 21 020 785 8222 

@ drugsafety.finland@bayer.com  medinfo@bayer.fi  

www www.bayer.fi   

Janssen-Cilag Oy CILEST, EVRA 


 

020 753 1300 

@ drugsafetynordic@its.jnj.com  jacfi@its.jnj.com  

www 
 

www.janssen.fi  

N.V. Organon 
GRACIAL, 
MARVELON, 
NUVARING 

09 804 650 09 804 650 

@ finland.pharmacovigilance@merck.com  medinfo.msd@merck.com  

Organon (Ireland) Ltd MERCILON 
09 804 650 09 804 650 

@ finland.pharmacovigilance@merck.com  medinfo.msd@merck.com  

Orifarm Generics A/S MINERO, MODINA 

09 774 6870 09 774 6870 

@ info@orifarm.com  info@orifarm.com  

www 
 

www.orifarm.fi  

Orifarm Oy MERCILON, YASMIN 

09 774 6870 09 774 6870 

@ info@orifarm.com  info@orifarm.com  

www 
 

www.orifarm.fi  

Paranova Oy 

FEMODEN, 
HARMONET, 
MARVELON, 
MELIANE, 
MERCILON, 
MINULET, YASMIN 

09 439 1850 / 040 630 3480 09 439 1850 

@ info@paranova.fi  info@paranova.fi  

www www.paranova.fi www.paranova.fi 

Pfizer Oy 
HARMONET, 
MINULET 

09 430 040 09 430 040 

@ FIN.AEReporting@pfizer.com  MedinfoFinland@pfizer.com  

ratiopharm GmbH GESTODILAT 

020 180 5900 020 180 5931 

@ safety.finland@ratiopharm.fi  safety.finland@ratiopharm.fi  

www www.ratiopharm.fi  

 

Sandoz A/S 
STEFAMINELLE, 
TASMINETTA 

010 613 3400 010 613 3415 

@ info.suomi@sandoz.com  

 

Stragen Nordic A/S GESTINYL 
02 736 0078 02 736 0078 

@ info@stragen.fi  info@stragen.fi  

Theramex S.r.l. ZOELY 
09 804 650 09 804 650 

@ finland.pharmacovigilance@merck.com  medinfo.msd@merck.com  
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