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Felleskatalogen og pakningsvedlegg

• Hvem skriver tekstene?



erfaring/empiri



Hormoninnhold

Kombinasjonspreparater: Rene gestagenpreparater: 



Gestagenvirkninger

Hindrer graviditet



Østrogen



Alvorlige komplikasjoner av østrogen

• Blodpropp (venøs blodpropp)

• Hjerneslag (arteriell blodpropp)

• Hjerteinfarkt (arteriell blodpropp)

• Brystkreft



Ida 17 år

• Hun har ikke brukt hormonell prevensjon tidligere, men 

kommer nå til deg og sier: Hei, jeg vil starte med p-

piller. 

• Hva spør hun egentlig om?



Starte med prevensjon

P-stav: 5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 7 d

Hormonspiral: 7 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 7 d

Gestagen p-pille: 5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 2 d

P-sprøyte: 5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 7 d

Minipille: 5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 2 d

P-pille (-flerfase): 5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 7 d

P-ring: 5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 7 d

P-plaster: 5 første d i mensen, ellers kondom/avh. i 7 d

Kobberspiral: Når som helst (så lenge hun ikke er gravid)



Hva påvirker prevensjonsvalget?

• Effektivitet/sikkerhet

• Pris

• Bivirkninger

• Medisinske kontraindikasjoner og interaksjoner 

• Fertilitet etter seponering, fødsel og amming

• Andre behov



Sikkerhet mot graviditet

• ingen beskyttelse/metode: 85 85

• «hoppe av i svingen»: 4 22

• kondom: 2 18

• p-piller: 0,3 9

• p-plaster: 0,3 9

• p-ring: 0,3 9

• p-sprøyte: 0,2 6

• kopperspiral: 0,6 0,8

• hormonspiral: 0,2 0,2

• p-stav: 0,05 0,05

• sterilisering, kvinne: 0,5 0,5

• sterilisering, mann: 0,1 0,15

Pearl index, WHO



Hva påvirker prevensjonsvalget?

• Effektivitet/sikkerhet

• Pris

• Bivirkninger

• Medisinske kontraindikasjoner og interaksjoner 

• Fertilitet etter seponering, fødsel og amming

• Andre behov



Bidragsordningen 2019

Kvinner i alderen 16 år og 1 mnd til og med 1 mnd før 22 år, får bidrag fra det 

offentlige til prevensjon, for tiden 118 kr per kvartal.







Hva påvirker prevensjonsvalget?

• Effektivitet/sikkerhet

• Pris

• Bivirkninger

• Medisinske kontraindikasjoner og interaksjoner 

• Fertilitet etter seponering, fødsel og amming

• Andre behov



Negative bivirkninger

• Gestagen

– Akne og fet hud

– Tørre slimhinner

– Hodepine

– Ømme bryster

– Humørsvingninger, tretthet 

– Nedstemthet, uro og depresjon

– Redusert libido

– Mellomblødninger og uregelmessige blødninger

• Østrogen

– Kvalme/magesmerter

– Væskeretensjon

– Økt utflod



Alvorlige bivirkninger





Hva påvirker prevensjonsvalget?

• Effektivitet/sikkerhet
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• Andre behov



Absolutte kontraindikasjoner for 

kombinasjonspreparater
• Gravid

• Amming (første 6 mndr etter fødsel)

• Etter fødsel: 

– Første 3 uker (uten økt risiko for blodpropp)

– Første 6 uker (med økt risiko for blodpropp)

• BMI>35

• Alder >35 år og røyker (eller har sluttet å røyke for <1 år siden)

• Hypertensjon (>140/90) eller bruker blodtrykksmedisiner

• Hjertesykdom: 

– iskemisk hjerte- og karsykdom

– Klaffefeil med komplikasjoner 

– Atrieflimmer

– Annen medfødt hjertefeil

– Kardiomyopati med nedsatt hjertefunksjon

• Hjerneslag eller TIA (nå eller tidligere)

• Venøs tromboembolisk sykdom:

– Tidligere DVT eller LE

– Økt familiær trombosetendens (førstegradsslektninger, før fylte 45 år)

• Brystkreft (nå eller tidligere)

• Arvelig disponert for brystkreft med en av genvariantene: BRCA1/BRCA2

• Migrene: 

– Med aura, uansett alder

– Uten aura og alder > 35 år

• Alvorlig leversykdom: leverkreft, dekompensert leverchirrose eller hepatocellulært adenom

• Galleveissykdom med symptomer (eller under behandling for galleveissykdom)

• Diabetes med varighet >20 år eller med komplikasjoner (nefropati, nevropati, retinopati)

• SLE med positive antifosfolipid antistoffer



Charlotte 25 år

• Hun har tidligere brukt Cerazette gestagen p-piller, 

men ønsker nå å bytte over til Microgynon

kombinasjons p-pille. Mor hadde blodpropp under 

graviditet, da hun var 32 år. Det er ikke påvist noe

genetisk årsak til blodproppen hos mor.

• Skriver du ut Microgynon til Charlotte?



Mulige kontraindikasjoner for alvorlig 

hjerte- og karsykdom (kombinasjonspreparater)

• Multiple risikofaktorer for hjerte- og karsykdom:

– Alder>35 år

– Røyker 

– BMI>30

– Diabetes

– Hyperlipidemi

– Opphopning av hjerte- og karsykdom hos 

førstegrads slektninger



Interaksjoner

• Johannesurt

• Antiepileptika/antikonvulsiva: 

– fenytoin, karbamazepin, babiturater, primidon, 

topiramat, okskarbazepin, perampanel, 

eslikarbazepinacetat og lamotrigin. 

• Antibiotika: rifampicin og rifabutin

• Antivirus: ritonavir. 

*lamotrigin gjelder kun for kombinasjonspreparater

**ingen kontraindikasjoner for spiral
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Fertilitet etter seponering

• Alle hormonelle prevensjonstyper er reversible etter 

fjerning. Normalt er hormoner ute innen 48 timer

• Unntaket er p-sprøyte hvor det kan ta opp til 18 mnd

før eggløsning er tilbake



Prevensjon etter fødsel og ved amming

Gestagenpreparater

• Både ammende og ikke-ammende mødre kan bruke p-stav, 
gestagen p-piller og minipille umiddelbart etter fødsel 

• P-sprøyte: ikke-ammende kan starte umiddelbart etter 
fødsel, ammende bør vente i 6 uker.

Kombinasjonspreparater

• Ikke-ammende kan starte 3 uker etter fødselen (6 uker ved 
økt risiko for blodpropp pga komplisert fødsel). 

• Ammende anbefales å vente til sjette måned. 

Spiral

• I Norge: 6-8 uker etter fødselen

• Komplisert fødsel eller sectio: 12 uker.



Prevensjon etter abort

Kirurgisk abort

• Kvinnen kan starte med alle typer prevensjon 

umiddelbart.

Medisinsk abort 

• Vent med spiralinnsetting en uke, ellers kan alle andre 

typer prevensjon startes opp med umiddelbart. 
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Blødningsmønster og smerter

• Kontroll på blødninger

• Ingen blødninger

• For store blødninger

• Menstruasjonssmerter



Kombinasjonspreparater

• P-piller

• P-ring

• P-plaster



P-piller



Enfase vs flerfase



Anne 18 år

• Har brukt Loette p-piller i 2 mnd og sliter med at hun har 

småblødninger hele tiden. Hun er ellers fornøyd, og vil gjerne 

fortsette med p-piller.

• Hva anbefaler du?



Anne 18 år

• Har brukt Loette p-piller i  2 år og sliter med at hun har 

småblødninger siste halvdel av brettet, og spesielt hvis hun 

prøver å hoppe over mensen. Hun er ellers fornøyd, og vil 

gjerne fortsette med p-piller.

• Hva anbefaler du?



Hormoninnhold p-piller

Type piller: Hormoner:

Microgynon/Oralcon, Loette/Almina levonorgestrel/etinyløstradiol

Yasmin, Yasminelle og Yaz drospirenon/etinyløstradiol

Marvelon og Mercilon desogestrel/etinyløstradiol

Yana dienogest/etinyløstradiol

Synfase noretisteron/etinyløstradiol

Qlaira dienogest/østradiolvalerat

Zoely nomegestrolacetat/østradiol



Marinne 21 år

• Har brukt Mercilon p-piller i  2 år og sliter med kviser og uren 

hud. Hun er ellers fornøyd, og vil gjerne fortsette med p-piller.

• Hva anbefaler du?



VTE-risiko og kombinasjonspreparater

Type piller: Økning i risiko:

Microgynon/Oralcon og Loette/Almina 2,5-3,5

Yasmin, Yasminelle og Yaz 4,5-6

Marvelon og Mercilon 4,5-6

Synfase 2,5-3,5

Yana ukjent

Qlaira ukjent

Zoely ukjent

P-ring: NuvaRing 3-6

P-plaster: Evra 3-6



Blodpropp

• Risikoen for blodpropp er høyest de første månedene 

etter oppstart. 

• Synker til laveste risiko etter cirka 6 måneder.

• Men, risikoen vil fortsatt være noe høyere enn hos 

kvinner som ikke bruker kombinasjonsmetoder. 

• Ved pause på mer enn 4 uker blir risikoen for 

blodpropp den samme som ved oppstart. 

• Pause på mindre enn 4 uker, eller bytte til et annet 

kombinasjonspreparat, øker ikke blodpropprisikoen.



Kontinuerlig bruk av p-piller

• Den pillefrie uka fører vanligvis til en bortfallsblødning 

som er mindre enn en normal menstruasjon. 

• Ingen fordeler med å ha en slik pillefri uke. 

• En mulighet er å ta p-pillen kontinuerlig til blødningene 

starter, og så ta pause i 2-7 dager

• Alternativt ta to-tre brett i strekk før hver pillefrie uke.



Huskeregel

For å være beskyttet mot graviditet

• Den pillefrie uken skal aldri være lenger enn 7 dager, 

men kan godt være kortere (4 dager)

• Ta alltid piller i minst 21 dager mellom to pauser



Glemt p-pille

«Hva gjør jeg hvis jeg har glemt en p-pille?»

«Er jeg fortsatt sikker mot graviditet?»

«Må jeg bruke kondom?»

«Bør jeg ta nødprevensjon?»

«Hva om jeg kaster opp, eller har diare?»



Glemt 1 énfasepille

• Dersom kvinnen har glemt bare én pille (det vil si der det 
har gått mer enn 24 timer, men mindre enn 48 timer, siden 
forrige pille), uansett hvor hun er på brettet, regnes hun 
fortsatt som beskyttet mot graviditet. Dette gjelder også om 
hun starter på et nytt brett én dag for sent. 

• Hun skal ta en pille så snart som mulig og deretter fortsette 
med de neste tablettene til vanlig tid. Dette kan bety at hun 
må ta to tabletter samme på dag. Hun trenger ikke å bruke 
kondom eller avstå fra samleie i de neste 7 dagene. Hun 
trenger heller ikke å bruke nødprevensjon. Dersom kvinnen 
ønsker å ta en pillefri uke før neste brett, kan hun gjøre det. 



Glemt 2 eller flere énfase p-piller

• Om kvinnen glemmer to eller flere piller (dvs der det 

har gått mer enn 48 timer siden forrige pille), kan hun 

ikke regne med å være beskyttet mot graviditet. 

1. Skal hun ta pillene hun har glemt?

2. Trenger hun ekstra beskyttelse? 

3. Hva om hun allerede har hatt samleie?

4. Hva gjør hun i fortsettelsen?



Glemt flere piller, 21-pillebrett: 

Microgynon, Oralcon, Yasmin, Yasminelle, Marvelon.



Glemt flere piller, 28-pillebrett med 7 placebopiller: 

Loette, Almina, Yasmin, Yasminelle, Mercilon og Marvelon.



Glemt flere piller, 28-pillebrett med 4 placebopiller: 

Yaz og Zoely

4



Glemt flerfase p-pillen Synfase

Glemt flerfasepillen Synfase: 

• Dersom kvinnen har glemt en eller flere piller i løpet av et 
brett (det vil si der det har gått mer enn 36 timer mellom to 
piller), kan hun ikke regne med å være beskyttet mot 
graviditet. Hun skal ta den (siste) glemte pillen så fort som 
mulig og fortsette som vanlig neste dag. Dette kan bety at 
hun må ta to tabletter samme på dag. 

• Hun må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 14 
dagene.

• Dersom kvinnen har hatt ubeskyttet samleie de siste 7 
dager før den siste glemte pillen anbefales hun å bruke 
nødprevensjon i tillegg. 



Glemt flerfase p-pillen Qlaira

Glemt flerfasepillen Qlaira: 

• Dersom kvinnen har glemt en pille i løpet av et brett 

(det vil si der det har gått mer enn 36 timer mellom to 

piller), kan hun ikke regne med å være beskyttet mot 

graviditet. Anbefalingene en gir til kvinnen avhenger av 

hvilken pille hun har glemt. 



Glemt flerfase p-pillen Qlaira

• Glemt 1 tablett dag 1-9: 

– Hun skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste tablettene til 
vanlig tid. Dette kan bety at hun må ta to tabletter samme på dag. Hun må bruke kondom eller 
avstå fra samleie i de neste 9 dagene. Om hun har hatt ubeskyttet samleie de siste 7 dager før 
den siste glemte pillen anbefales hun å bruke nødprevensjon i tillegg (kun Norlevo er aktuelt, 
ikke Ellaone). 

• Glemt 1 tablett dag 10-17: 

– Hun skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste tablettene til 
vanlig tid. Dette kan bety at hun må ta to tabletter samme på dag. Hun må bruke kondom eller 
avstå fra samleie i de neste 9 dagene. Hun trenger ikke å bruke nødprevensjon. 

• Glemt 1 tablett dag 18-24: 

– Hun skal ikke ta den glemte pillen. Kast brettet, og start på et nytt brett. Hun må bruke kondom 
eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene. Hun trenger ikke å bruke nødprevensjon. 

• Glemt 1 tablett dag 25-26: 

– Hun skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste tablettene til 
vanlig tid. Dette kan bety at hun må ta to tabletter samme på dag. Hun trenger ikke å bruke 
kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene. Hun trenger ikke å bruke nødprevensjon. 

• Dersom kvinnen glemmer to eller flere piller eller starter på et nytt brett to eller flere dager for sent, 
gjelder følgende regler:

– Kast brettet, og start på et nytt brett. Hun må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 
dagene. Om hun har hatt ubeskyttet samleie de siste 7 dager før den siste glemte pillen 
anbefales hun å bruke nødprevensjon i tillegg (kun Norlevo er aktuelt, ikke Ellaone). 



Oppsummering, glemt p-pille

• Hvis kvinnen glemmer én pille, er hun fortsatt regnet 

som sikker mot graviditet (untatt Syfase og Qlaira)

• Har hun glemt mer enn en pille, sjekk:

eMetodebok.no
eller

www.sexogsamfunn.no



Hjemmesider: www.sexogsamfunn.no



P-ring



Valg av p-ring

• Det finnes to typer p-ring på markedet i dag, disse er 

synonympreparater: NuvaRing og Ornibel



P-plaster



Valg av p-plaster

• En type p-plaster på markedet i dag: Evra

• Hormonene er innbakt i plasterets klebemasse og 

kommer inn i blodet via huden.

• En pakke inneholder 9 plaster



Gestagenspreparater

• Gestagen p-piller

• Minipiller

• P-sprøyte

• P-stav

• Hormonspiral



Kontraindikasjoner for alle gestagenpreparater

• Graviditet. 

• Udiagnostisert vaginalblødning

• Aktiv venøs tromboembolisk sykdom

• Alvorlige leversykdommer: levercancer, dekompensert

levercirrhose eller hepatocellulært adenom

• Brystkreft (nå eller tidligere)

• SLE med positive antifosfolipid antistoffer

• Utenom disse har hormonspiral og p-sprøyte noen 

kontraindikasjoner i tillegg.



Gestagen p-piller



Gestagen p-piller

• 3 synonympreparater på markedet: Cerazette,

Desogestrel Orifarma, Vinelle

• Kvinnen skal ta en pille til omtrent samme tid hver dag, 

ingen pillefrie uker.

• Det tillates et avvik på +/- 12 timer. 



Minipille



Minipille

• Conludag

• Kvinnen skal ta en pille til samme tid hver dag, 

ingen pillefrie uker.

• Det tillates et avvik på +/- 3 timer. 



P-sprøyte



P-sprøyte

• Kun et merke på markedet Depo-Provera

• Settes intramuskulært hver 12. uke, andre sprøyte kan 

settes 10. uke om det er mye blødninger



Kontraindikasjoner kun for p-sprøyte

• Amming, første 6 uker etter fødselen

• Hjerte- og karsykdom nå eller tidligere: 

– Hjerteinfarkt eller annen iskemisk hjertesykdom

– Hjerneslag

• Hypertensjon:

– >160/100 uten andre risikofaktorer for hjerte- og 
karsykdom

– >140/90 med andre risikofaktorer for hjerte- og 
karsykdom

• Diabetes med varighet >20 år eller med komplikasjoner 
(nefropati, nevropati, retinopati) 



Mulige kontraindikasjoner 

kun for p-sprøyte

• Multiple risikofaktorer for hjerte- og karsykdom:

– Alder>35 år

– Røyker 

– BMI>30

– Diabetes

– Hyperlipidemi

– Opphopning av hjerte- og karsykdom hos 

førstegrads slektninger



Absolutte kontraindikasjoner 

kun for p-sprøyte

• Risikofaktorer for osteoporose:

– Alder <18 år (ok, dersom alle andre 

prevensjonsmidler er uaktuelle for kvinnen)

– Alder >50 år (ok, dersom fordelene er større enn 

ulempene)

– Osteoporose i familien

– Røyking og stort alkoholforbruk

– Anoreksi

– Cøliaki



Glemt p-sprøyte

• Dersom det går mer enn 14 uker mellom to p-sprøyter 

kan ikke kvinnen lenger regne med å være sikker mot 

graviditet. 

• Man bør vurdere om det skal tas en graviditetstest før 

man setter neste sprøyte. 



Nødprevensjon



Metoder for nødprevensjon

• Hormonelle metoder: 

– Nødprevensjon med ulipristalacetat (Ellaone)

– Nødprevensjon med levonorgestrel (Norlevo)

– P-pillemetoden (Yupze-regimet)

• Kobberspiral



Effektivitet

• Kobberspiral 

Innen 5 døgn 

• Nødprevensjon med ulipristalacetat

Innen 5 døgn 

• Nødprevensjon med levonorgestrel

Innen 3 døgn

• P-pillemetoden 





Gjentatt bruk av hormonell nødprevensjon

• Levonorgestrel

– Det finnes ingen restriksjoner på hvor ofte en kan ta 

nødprevensjon med levonorgestrel, Norlevo. 

• Ulipristalacetat

– Ellaone anbefales ikke å brukes mer enn én gang 

per menssyklus.



Bivirkninger av hormonell nødprevensjon

• Hormonelle metoder:

– Magesmerter og kvalme

– Blødningsforstyrrelser

• Informer om disse!



Karantenetid etter inntak av Ellaone

• Inntak av hormoner tidligere enn 5 dager etter Ellaone

kan ødelegge effekten av nødprevensjonen og faktisk 

øke risikoen for å bli gravid.

• I tillegg vil inntak av EllaOne hindre effekt av hormonell 

prevensjon de første 5 dager. 



Chat med helsesjukepleiar

Hei og velkommen til Sex og samfunn, hva kan vi hjelpe deg med?

Hva slags nødprevensjon brukte hun den tirsdagen?

• Hva kan du gi som anbefaling? Trenger du flere opplysninger?

Hei! Eg jobber som helsesjukepleiar. Eg har ein pasient på 16 år. Ho tok 

naudprevensjon på tysdag for 7 dagar siden, og så hadde ho ubeskytta

samleie på laurdag for 4 dagar sidan. Siste mens var for 17 dagar sidan.

Kva for råd kan eg gje ho no?

EllaOne



Råd til kvinnen ved bruk av nødprevensjon

• Informer om bivirkninger:

– Magesmerter og kvalme

– Blødningsforstyrrelser

• Anbefal kvinnen SOI-test.

• Anbefal kvinnen graviditetstest, tidligst etter 3 uker.

• Anbefal kvinnen å skaffe prevensjon.

• Gi riktige råd til kvinnen dersom hun planlegger å starte 

med hormonell prevensjon etter å ha brukt hormonell 

nødprevensjon.

• Husk at kobberspiralen er den sikreste metoden.



LARC

• LARC = long acting reversible contraception

• Norsk: langtidsvirkende prevensjon





Abortrater i Norge

www.fhi.no (abortregisteret)

http://www.fhi.no/


LARC på Sex og samfunn



The CHOICE project



The CHOICE project

http://choiceproject.wustl.edu/

http://choiceproject.wustl.edu/


Kunnskapsmangel og myter

2013: Long-acting reversible contraception for adolescents and young adults 

- a cross-sectional study of women and general practitioners in Oslo, 

Norway. Bratlie M, Aarvold T, Skårn ES, Lundekvam JA, Nesheim BI, 

Askevold ET. 

Resultater: 

• Kvinner som ikke visste om LARC, brukte det ikke

• 35% av legene diskuterte ofte LARC-metoder med de 

unge kvinnene, 65% sjelden. 

• De fleste oppga at de ikke diskuterte p-stav fordi de ikke 

hadde kunnskap om hvordan staven skulle settes inn. 

• Hovedgrunnen til at spiral ikke ble nevnt var den feilaktige 

misoppfattelsen om at spiral ikke kan brukes av nullipara. 



Hvorfor velge LARC?

• Den sikreste prevensjonen

• Brukervennlig: ingenting å huske på hver dag

• Ingen farlige bivirkninger (ingen østrogen)

• Mer fornøyde brukere

• Bedre compliance

• Rimelig ved bruk over tid



P-stav



Valg av p-stav

• I Norge: nå bare Nexplanon på markedet.

• Tidligere kalt Implanon.  

• Den koster ca 1137 kroner. 

• P-staven virker i tre år. 

• Tidligere fantes også merkene Jadelle og Norplant på 

det norske markedet.



Starte med p-stav

• P-staven settes subdermalt på innsiden av overarmen, 
beliggende over triceps.

• Settes på den ikke-dominante armen:

– 8-10 cm proksimalt fra mediale epikondyl

– settes i proksimal retning

• Kvinnen er sikker mot graviditet fra dag 1 om staven 
settes inn mellom første og femte dag i 
menstruasjonen

• Innsetting utenom dette: tilleggsprevensjon i 7 dager.



Slutte med p-stav

• Kan fjernes når som helst, innen tre år.

• Ny stav kan settes inn på samme sted som den gamle. 

• Fjerning gir et lite sår, og senere arr i huden på 

innsiden av overarmen.

• Eggløsningen kommer raskt i gang etter fjerning.



Hedvig 18 år

• Ønsker å starte med p-stav, men er litt i tvil. Hun har hørt 

fra en venninne at staven kan vandre i kroppen og 

forsvinne. Stemmer det at staven kan flytte på seg etter 

innsetting?

• Hva sier du til henne?





Hannah 19 år

• Ønsker å starte med p-stav, men er litt i tvil. Hun har hørt 

fra en venninne at staven kan bøye seg og i verste fall 

brekke, og da kan alle hormonene renne ut av staven og 

inn i kroppen på én gang. Stemmer dette?

• Hva sier du til henne?



Camilla 17 år

• Fikk satt inn p-stav for 2 mndr siden, men har blødd i hytt 

og pine siden den ble satt inn. Hun spør deg om dette er 

normalt, og om det blir bedre. 

• Hva sier du til henne, og vil du gjøre noen tiltak?



Camilla 17 år

• Fikk satt inn p-stav for 4 mndr siden, men har blødd i hytt 

og pine siden den ble satt inn. Hun spør deg om dette er 

normalt, og om det blir bedre. 

• Hva sier du til henne, og vil du gjøre noen tiltak?



Blødning som bivirkning av p-stav

• Blødninger i starten er normalt

• Utelukk en SOI som årsak

• Bruk kombinasjons p-pille med levonorgestrel

(Microgynon/Oralcon) i tillegg i 3 måneder, med eller 

uten pauser. 



Kristin 19 år

• Har brukt Cerazette i 4 år, og er veldig fornøyd. Hun har 

ikke hatt noen bivirkninger, og heller ingen blødninger 

siden hun startet med dem, men hun er lei av å ta pille 

hver dag. Hun ønsker nå å starte med p-stav, og lurer på 

om hun vil være uten blødning, siden hun ikke har hatt 

blødning med Cerazette? Blir bivirkninger det samme?

• Hva sier du til henne?



Gestagenimplantant



Gestagenimplantant



Hege 16 år

• Kommer for innsetting av p-stav. Du vasker rent etter alle 

kunstens regler og setter bedøvelse. Deretter starter du 

innsetting av staven, og løfter opp mens du fører nålen 

framover. Plutselig merker du at du perforerer huden, og 

nåla stikker ut igjen!! -Oi, det kjente jeg litt, sier Hege, 

men fortsatt er hun rolig. Åh, nei! Hva gjør du?



Gestagenimplantant



Nina 20 år

• Kommer for innsetting av p-stav. Du setter staven i 

armen og hører at det sier klikk når spaken er dratt 

tilbake. På med plaster og alt vel, men før Nina reiser 

seg, så palperer du armen, og til din fortvilelse, kjenner 

du ikke staven! 

• Hva gjør du nå?



Henriette 27 år

• Kommer for å ta ut p-staven, hun har hatt den i 3 år. Hun 

ønsker ikke ny prevensjon, for hun har barneønske, og 

vil prøve å bli gravid med samboeren, Daniel. Du ser et 

tydelig merke etter innsettingen, men klarer ikke å 

palpere staven. -Trenger jeg egentlig å ta den ut? sier 

Henriette og ler.

• Hva svarer du?

• Og, hva gjør du nå?



Intrauterin prevensjon



Endret blødningsmønster

• Hormonspiral: 

– Mange blir blødningsfri, særlig med Mirena.

– For de kvinnene som får blødninger, er blødningsmønsteret 
med de ulike spiralene antagelig ganske likt. 

– De fleste vil oppleve spotting og uregelmessige blødninger de 
første månedene, men blødningsmengde og antall blødninger 
synker stort sett jo lengre kvinnen bruker spiralen.

– De fleste får reduserte menssmerter. 

• Kobberspiral: 

– Ca 50 % får forverrede menssmerter og kraftigere og lengre 
mensblødninger. 



Valg av hormonspiral

Mirena Kyleena Jaydess

Pris(ca) ca 1240 ca 1190 ca 1100

Varighet 5 år 5 år 3 år

Lengde spiral 32 mm 30 mm 30 mm

Bredde spiral 32 mm 28 mm 28 mm

Størrelse innsetter (diameter) 4,4 mm 3,8 mm 3,8 mm 

Hormoninnhold (levonorgestrel) 52 mg 19,5 mg 13,5 mg 

Sikkerhet graviditet* 0,22 0,29 0,33

Kumulativ risiko for graviditet 0,7 (5 år) 1,4 (5 år) 0,9 (3 år)

Brukes til beh. av blødninger ja nei nei
Endometriebeskyttelse ved HRT ja nei nei

*Pearl index, jo lavere tall, desto sikrere. 

Ny hormonspiral til 5 års bruk: Levosert



Levosert



Valg av kobberspiral

• Varer 5 år.

• Flere ulike merker, men de finnes ikke i 
Felleskatalogen. 

• Kan kjøpes uten resept. Kvinner 16-21 må ha resept 
for å få redusert pris: NOVA-T 380

• Det er antakelig små forskjeller i effektivitet og 
bivirkningstendens mellom de moderne 
kobberspiralene.

• Overflaten bør være minst 380 mm2

• En kobberspiral koster alt fra ca. 350 – 1000 kroner. 

• Hvis kvinnen velger å bruke denne i 5 år vil det koste 
ca. 6 – 17 kroner per måned.



Gynefix



Kobberball



Brukere som nærmer seg menopause

Hormonspiral:

• Brukere av Mirena hormonspiral som fikk satt inn 
spiralen etter fylte 45 år trenger ikke å bytte spiral, men 
kan beholde spiralen fram til menopause, selv om man 
overstiger 5 års brukstid.

Kobberspiral: 

• Brukere av kobberspiral som fikk satt inn spiralen etter 
fylte 40 år trenger ikke å bytte spiral, men kan beholde 
spiralen fram til menopause, selv om man overstiger 5 
års brukstid.



Andre bivirkninger med spiral

Potensielt alvorlige bivirkninger

• Perforasjon (ekstremt sjelden: ca 1-2/1000)

• Bekkeninfeksjon

– Ikke nødvendig å fjerne spiralen

– Velg vanlig antibiotikaregime

Ufarlige bivirkninger

• Plager ved innsetting

• Avstøtning (skjer hos <5%)



Viktig før innsetting

• Graviditet skal utelukkes anamnestisk eller ved gravitest, 
tidligst 3 uker etter det aktuelle samleiet.

• Alle bør testes for SOI, gjør en seksualanamnese og 
kartlegg hvilke prøver du skal ta (minimum: klamydia og 
mykoplasma). Prøven tas før eller ved innsetting.

• Påvist SOI skal ferdigbehandles før innsetting. 

• Det er ingen interaksjoner for spiralene. 

• Ikke nødvendig å behandle BV (bakteriell vaginose) eller 
soppinfeksjon

• Gi råd om smertestillende:

– Pasienten kan ta Paracet 1 g og Ibux 400 mg 1 time i 
forkant av innsettingen.

– Samme dose kan tas inntil 4 ganger i døgnet etter 
innsetting. 



Noen tips ved til GU







Noen tips ved GU

• Informer om hva du skal gjøre før undersøkelsen

• Gi kvinnen tillatelse til å avbryte underveis

• Gi puste- og avslapningsinstruksjoner

• Unngå small talk

• Behagelig temperatur

• Skjermbrett, dekke/håndkle

• Ser jeg normal ut?



Prosedyre ved innsetting

• Inspeksjon

• Bimanuell palpasjon

• Kuletang på cervix

• Mål uterinkaviteten med en uterinsonde (før spiralen 

åpnes)

• Tilpass spiralen

• Sett inn spiralen med et drag i kuletangen



Noen tips ved innsettingen

• Vask av cervix er ikke nødvendig. 

• Bruk alltid sonde før innsetting, og ikke åpne 

spiralpakken før du har sondert.

• Klipp trådene lange nok!

• Vanskelig innsyn til cervix: Bruk kondomtrikset!

• Vasovagale reaksjoner er vanlige, besvimelse, kvalme 

eller oppkast betyr sjelden at noe har gått galt.



Når du gjør noe galt…

• Bayer og Gedeon Richter har refusjonsordning.



Innsetting Jaydess video



Etter innsetting

• Vi anbefaler å unngå bading, tampongbruk og samleie 

første 7 dager etter innsetting.

• Etter dette kan tampong benyttes, men vi anbefaler 

ikke bruk av menskopp for spiralbrukere. 

• Vi anbefaler en kontroll etter 1-2 mndr:

– Inspeksjon (GU)

– Bimanuell palpasjon



Kaia 18 år

• Fikk satt inn spiralen Kyleena for 1 mnd siden. Hun 

kommer tilbake nå og forteller at hun fortsatt har mye 

blødninger samt menssmerter som kommer og går. 

Hun er redd hun har fått bekkeninfeksjon. Hun har ikke 

hatt feber.

• Bør hun henvises videre? 



Ellen 22 år

• Fikk Mirena satt inn for 6 mnd siden. Hun hadde litt 

småblødninger i starten. De forsvant etter 1 mnd, men 

har nå kommet tilbake. Litt rødt i trusa, mest etter 

samleie.

• Hva bør du gjøre? 



Rekontakt på grunn av blødninger

• Sjekk for SOI

• Gynekologisk undersøkelse, Cyt?

• Forsøke Microgynon kur

• Vente å se

• Fjerne spiralen



Anne 17 år

• Ønsker hormonspiral. Hun får resept av deg og ønsker 

en time. Hun hadde ubeskyttet sex med ny partner for 

1 uke siden, men tok ikke noe nødprevensjon. Hun 

skal få mensen om 3 dager, den pleier å komme veldig 

presist.  

• Hvordan går du frem nå? 



Oppsummering LARC

• LARC er den sikreste formen for prevensjon – mer 

sikker enn sterilisering!

• LARC gir ingen mulighet for brukerfeil

• LARC er et billig alternativ

• LARC gir ingen økt risiko for alvorlige komplikasjoner 

som blodpropp eller hjerte- og karsykdom

• LARC kan gi uønskede bivirkninger i form av endret 

blødningsmønster, informer alltid om dette!

• Informer om pakningsstørrelse!



Naturlig prevensjon

• Hva er naturlig prevensjon?



Naturlig prevensjon

• Hvis kvinner ikke hadde tilgang på prevensjon, hvor 

mange graviditeter ville de gjennomsnittlig hatt 

gjennom livet?



Fertile kvinneår i dag

“Naturlig” Dagens kvinner

12-15 graviditeter 1-2 graviditeter

8-10 levende fødte 1-2 levende fødte

7-8 overlevende barn Alle barna overlever

Amming i 2 år Amming i 0-6 måneder

160 sykluser med ovulasjon gjennom livet 450 sykluser med ovulasjon
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Natural cycles







Prevensjon for menn?






