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Sammanfattning 

Kombinerade preventivmedel används för att förhindra graviditet. Dessa preventivmedel innehåller både östrogen 

och progesteron. Kombinerade preparat som innehåller levonorgestrel (LNG) rekommenderas i första hand för 

denna kombination ger minst risk att utveckla venös tromboembolism (VTE). LNG ges ofta i kombination med 

etinylestradiol (EE). Dienogest (DNG) är ett progesteron som säljs i Sverige i kombination med estradiolvalerat 

(E2V). Kombinationen säljs under produktnamnet Qlaira. Risken att få VTE med kombinerade preventivmedel som 

innehåller DNG är inte kartlagd än. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om risken att få VTE med 

kombinerade preventivmedel som innehåller DNG är större jämfört med preventivmedel som innehåller LNG. 

Studier samlades från databasen PubMed och sökord som användes var ”dienogest VTE” och ”dienogest venous 

thrombosis”. Några av studierna hittades genom dessa sökord och resterande kunde hittas genom funktionen 

”similar articles” på PubMeds hemsida. Fyra kliniska studier och två epidemiologiska studier ligger till grund för 

denna studie. Studierna jämförde kombinationspreparat som innehöll DNG eller LNG avseende risken att drabbas 

av VTE. Resultatet från de kliniska studierna visar att användarna av DNG/E2V och LNG/EE saknade statistiskt 

signifikanta (p>0,05) skillnader mellan varandra. Dock fanns det statistiskt signifikanta (p<0,05) skillnader mellan 

användarna av DNG/E2V och LNG/EE på intraindividuell nivå. Mellan användarna av DNG/EE och LNG/EE fanns 

det statistiskt signifikanta skillnader (p<0,05) mellan användargrupperna. Resultaten från de epidemiologiska 

studierna visade att det inte fanns någon statistiskt signifikant (p>0,05) skillnad mellan DNG/EE och LNG/EE 

angående risken att drabbas av VTE. Preparat med DNG ger, precis som alla kombinerade preventivmedel, en ökad 

risk att drabbas av VTE. Denna risk är jämförbar med kombinerade preparat som innehåller LNG. Risken att 

drabbas av VTE beror troligen på vilket östrogen som progesteronet är kombinerat med och om individen redan är 

utsatt för en större risk att drabbas av VTE. Studier med större behandlingsgrupper behövs för att undersöka ämnet 

ytterligare. 
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ABSTRACT 

 

 

Hormonal combined contraception is used to prevent unwanted pregnancy. They 

inhibit ovulation and also make it difficult for sperm to enter through the cervix. 

With combined contraceptives the users receive an increased risk of getting venous 

thromboembolism (VTE). Therefore the recommended combined contraceptive 

contains levonorgestrel (LNG) because it is the progesterone that has the known 

minimum risk of giving VTE. LNG is often used in combination with 

ethinylestradiol (EE). Dienogest (DNG) is a compound which holds the effects of 

progesterone. Qlaira is a preparation that contains DNG and estradiolvalerate (E2V). 

The risk of VTE is uncharted with combined contraception containing DNG. Qlaira 

is the only combined pill that contains DNG which is sold in Sweden. Markers that 

are used when evaluating the VTE risk are SHBG, procoagulative factors, 

anticoagulative factors, D-dimer and prothrombin fragments 1+2. The aim of this 

study was to evaluate the risk of getting VTE with combined contraceptives 

containing DNG in comparison to combined contraceptives containing the 

recommended progesterone LNG. This was a literature study where studies were 

collected from the database Pubmed. Studies were found with the search words 

“dienogest vte” and ”dienogest venous thrombosis”. The tool “similar articles” on 

the website of Pubmed was also used to find studies. The study by Raps et al. 

compared DNG/E2V and LNG/EE on the markers SHBG and APC-resistance (1). 

The result showed no statistic significant difference between DNG/E2V and 

LNG/EE. The study by Junge et al. compared hemostatic markers between users of 

DNG/E2V and LNG/EE (2). The results show a statistic significant difference on an 

intraindivual level between the groups in the aspects of D-dimer, fibrinogen, factor 

VIIa and protein S activity. The study by Klipping et al. compared the hemostatic 

effects between DNG/E2V and LNG/EE (3). The one thing that differed statistically 

significant between the groups was D-dimer on an intrainvidual level. The multiarm 

study by Wiegratz et al. compared hemostatic effects and SHBG levels between 

users of DNG/EE and LNG/EE (4, 5). Hemostatic effects that differed between the 

groups were factor VIIa and protein S-activity. Factor VIIa was higher in users of 

DNG/EE compared to users of LNG/EE. Protein S-activity was statistically higher 

for those who used DNG/EE compared to those who used LNG/EE. The 

epidemiological study by Dinger et al. observed women who suffered from VTE and 

compared those who used contraceptives containing DNG/EE with those who used 

contraceptives containing LNG/EE (6). The odds ratio of getting VTE from usage of 

DNG/EE compared to usage of LNG/EE was 1,0. The aim of the epidemiological 

study by Ziller et al. was to compare the risk difference of getting VTE between 

users of DNG/EE and users of LNG/EE (7). Their result shows that DNG/EE usage 

has an odd ratio of 2,97 compared with LNG/EE. Contraceptives containing DNG 

give the consumers a higher risk of getting VTE just as all combined contraceptives. 
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This risk is comparable to contraceptives containing LNG. This risk is related to the 

dose and type of estrogen. The risk for VTE is also influenced by the intraindividual 

risk. There is a lack of studies that covers a big population and further research is 

needed. 
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FÖRKORTNINGAR 

 

 

APC Aktivt protein C 

APPT ”Activated partial thromboplastin time”=Aktiverad partiell 

tromboplastin tid 

DNG Dienogest 

E2 17β-Estradiol 

E2V Estradiolvalerat 

EE Etinylestradiol 

FSH Follikelstimulerande hormon 

GnRH Gonadotropinfrisättande hormon 

LH Luteiniserande hormon 

LNG Levonorgestrel 

VTE Venös tromboembolism 

SHBG ”Sex hormone binding globulin”=Könshormonbindande globulin 
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INTRODUKTION 

 

 

Risken att drabbas av venös tromboembolism (VTE) ökar när preparat som 

innehåller östrogen och gestagener (progesteron) används kombinerat. I läkemedel 

som används för antikonception återfinns dessa som kombinationspreparat. Det finns 

olika typer av östrogener och gestagener som kombineras. De vanligaste 

kombinationerna är levonorgestrel (LNG) och etinylestradiol (EE). Detta arbete 

undersöker om det finns en ökad risk att drabbas av VTE när gestagenet dienogest 

(DNG) används i kombination med östrogen jämfört med om gestagenet LNG 

används i kombination med östrogen. 

 

 

 

Kombinerade preventivmedel 
 

 

Preventivmedel som innehåller både östrogen- och gestagenkomponenten kallas 

kombinerade preventivmedel. Effekten av dessa preventivmedel är relativ god och 

kan mätas i pearl index (PI), som mäter de antal som blir gravida under första året 

per 100 kvinnor. PI tar hänsyn till fel som kan finnas hos både preparatet och 

användarfel, som exempelvis glömd dos. Värdet av PI varierar från 0,5-1,5 för 

kombinerande preparat och har en antikonceptionell effekt tack vare inverkan som 

fås av både östrogen- och progesteronkomponenten (8, 9). 

 

Kombinationen med östrogen och progesteron utövar negativ feedback på 

hypotalamus så att frisättningen av gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) hämmas 

(figur 1). GnRH utsöndras pulsatilt normalt till hypofysen för att stimulera 

utsöndring av gonadotropiner. Mängden och frekvensen utsöndrad GnRH anpassas 

efter var kvinnan är i menstruationscykeln. De två gonadotropinerna som utsöndras 

från hyposfysen är follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon 

(LH). När FSH och LH hämmas hindras ägglossning (10) (figur 1). 

 

Östrogenkomponenten hämmar FSH medan progesteronet hämmar LH genom 

negativ feedback på hypofysen. När FSH hämmas förhindras utveckling och tillväxt 
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av den dominanta follikeln. LH stimulerar ägglossning och när LH sjunker hämmas 

ägglossning. Både östrogen och progesteron bidrar till att försvåra implantation av ett 

befruktat ägg genom att förändra endometriet (11). Östrogenet stimulerar till 

proliferation av endometriet och minskar både risken för mellanblödning och ökar 

mottagligheten av progesteron genom att öka andelen receptorer för progesteronet 

(9). Progesteronet i sin tur bidrar till att göra cervixsekretet segt vilket förhindrar 

spermie-transporten till ägget samt gör endometriet mindre mottagligt för 

implantation genom att inhibera östrogenets proliferativa effekt (8). 

 

 

Hypotalamus
GnRH

Hypofysen
FSH & LH

Äggstockar
Mognad av ägg &

ägglossning

Kombinerade 
preventivmedel

Östrogen & Progesteron

 
Figur 1. Kombinerade preventivmedels verkningsmekanism (Sofie Holmeland, Microsoft 

Powerpoint 2010, 2016). 
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Gestagener 
 

 

Dienogest (DNG) 
 

 

Dienogest (DNG) (figur 2) är ett gestagen som används både i kombinerad form och 

som monoterapi. Det används i monoterapi vid endometrios eftersom DNG har en 

god antiproliferativ effekt och förhindrar både smärta och organskada på 

endometriet. Eftersom DNGs effekt efterliknar progesteron leder behandlingen till att 

endometriet blir stabilt och oemottagligt för implantation (12).  

 

DNG har även kort halveringstid, hög biotillgänglighet vid oral administration och 

en mild inhiberande effekt på gonadotropinfrisättningen. En tiondel transporteras fritt 

i kroppen och resterande är bundet till albumin. Metabolismen sker fullständigt via 

cytokrom P450 3A4 och eliminering sker via urin och faeces (12). 

 

 

 
Figur 2. DNGs kemiska struktur (8). 

 

 

 

Levonorgestrel (LNG) 
 

 

Levonorgestrel (LNG) (figur 3) är en annan gestagen som används i flera olika 

preparat både som monoterapi och i kombination med östrogen för indikationerna 

antikonception, endometrios och menstruationsrubbningar. Det är idag 
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förstahandsval, i kombination med etinylestradiol (EE), för antikonception (13).  

LNG transporteras i kroppen bunden till transportproteinerna ”sex hormone binding 

globulin”=könshormonbindande globulin (SHBG) och albumin (14). LNG har en 

halveringstid som ligger på 20-23 timmar och metaboliseras fullständigt. Det 

absorberas fullständigt vid oral administrering (15). 

 

 
Figur 3. LNGs kemiska struktur (14). 

 

 

 

Östrogener 
 

 

Risken att drabbas av venös tromboembolism (VTE) ökar när kombinerade 

preventivmedel används och denna riskökning är primärt relaterad till dosen av 

östrogenkomponenten. Denna riskökning dämpas med hjälp av gestagenet i 

kombinationspreventivmedel (12).  

 

Majoriteten av de kombinerade preventivmedel som används idag innehåller EE 

(12). Nyligen har kombinerade preventivmedel som innehåller estradiolvalerat (E2V) 

kommit ut på marknaden. E2V metaboliseras snabbare och är mindre potent än EE 

(12). 
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Estradiolvalerat (E2V) 
 

 

Prodrogen E2V (figur 4) är den esterifierade formen av naturligt estradiol, 17β-

estradiol (E2) (16). E2V absorberas helt från gastrointestinalkanalen och 

metaboliseras till estradiol och valeriansyra via förstapassagenmetabolism. Vid 

metaboliseringen bildas totalt 0,76 mg estradiol av 1 mg E2V. När det omvandlats 

till estradiol transporteras det i blodet bundet till SHBG och albumin. En liten 

fraktion, cirka 2-3 %, transporteras fritt i blodet (16). 

 
Figur 4. E2Vs kemiska struktur (8). 

 

 

 

Etinylestradiol (EE) 
 

 

Etinylestradiol (EE) (figur 5) absorberas först från tunntarmen och transporteras till 

levern där det metaboliseras av cytokrom P4503A4isoenzymer. Metaboliterna 

utsöndras sedan från gallblåsan till tunntarmen. När dessa når tjocktarmen omvandlas 

de av bakterier tillbaka till sin aktiva form och absorberas då igen. EE absorberas 

alltså flera gånger och passerar levern vid ett flertal tillfällen. EE blir på så vis mer 

resistent mot metabolisering och vidare innebär det att EE får en längre durationstid 

jämfört med E2V. EE transporteras till 97 % bundet till albumin (12). 

 

Risken att drabbas av VTE är dosberoende och doser över 50 µg EE innebär en 

fördubblad risk jämfört med doser på 30 µg (1). Om dosen sänks till under 30 µg ses 

ingen ytterligare riskminskning (12). Normala doser av EE i kombinationspreparat 

ligger mellan 20-35 µg i Sverige (15). 
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Figur 5. EEs kemiska struktur (14). 

 
 

 

Qlaira 
 

 

DNG finns i Sverige i kombinerad form tillsammans med E2V i preparatet Qlaira. 

Detta skrivs ut för att minska blödning vid indikationen ”rikliga 

menstruationsblödningar utan organisk orsak” till de kvinnor som även önskar ett 

antikonceptionellt medel (17). Qlaira lanserades 2009. Detta kombinerade 

preventivmedel doseras olika under normal menstruationscykel på 28 dagar på 

följande sätt (16): Doseringen börjar med fasen där endast E2V(3 mg) ingår. Sedan 

sänks dosen E2V till 2 mg och 2 mg DNG läggs till. Sedan ökas dosen DNG till 3 

mg och dosen E2V är fortfarande 2 mg. Sedan är det endast 1 mg E2V i tabletterna 

för att sedan avslutas med placebotabletter.   

 

Qlaira innehåller ungefär samma koncentration östrogen och gestagen som andra 

kombinerade preventivmedel och effekten är ungefär samma. PI för andra 

kombinerade preventivmedel ligger mellan 0,5-1,5 (9). Två olika studier har visat ett 

PI på 0,79 och 1,01 för Qlaira. Dessa PIs tar hänsyns till både metodfel och 

användarfel (17). 
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Trombos 
 

 

Koagulationskaskaden aktiveras vid vävnadsskada för att förhindra blodförlust och 

skydda mot blödning. Om koagulationskaskaden aktiveras i blodkärlen bildas en 

propp som också kallas för trombos (11). 

 

För att förstå varför en trombos uppkommer kan Virchow’s triangel tillämpas (figur 

6). Triangeln visar tre olika mekanismer till varför tromber bildas och dessa är att 

koagulationsförmågan i blodet förändrats, att blodflödet är förändrat och att endotelet 

är skadat. 

Trombos

Förändrat blodflöde

Skador på endotelet Förändrad
koagulationsförmåga

 
Figur 6. Virchow’s triangel (Sofie Holmeland, Microsoft Powerpoint 2010, 2016). 

 

Blodets koagulationsförmåga kan förändras vid graviditet men också när 

kombinerade preventivmedel används. Förändrat blodflöde kan t.ex. uppkomma av 

förmaksflimmer eller långvarigt stillasittande. Vidare kan skador på endotelet 

uppkomma på grund av att ett aterosklerotiskt plack eroderat eller spruckit (11). När 

en trombos bildas på grund av endotelskada förvärras det om endotelet är 

dysfunktionellt eftersom det då bildas mindre mängd antikoagulativa faktorer och 

större mängd prokoagulativa faktorer. Endotelet kan bli dysfunktionellt t.ex. på 

grund av rökning, hypertoni och strålskador (18). 
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Det är skillnad mellan arteriell och venös trombos. Den arteriella trombosen 

uppkommer oftast efter ett aterosklerotiskt plack har spruckit och aktiverat 

trombocyter och koagulationskaskadens ingående komponenter. Detta kan ge total-

stopp för blodflödet i kärlen och därmed ge en infarkt. Den arteriella tromben består 

av trombocyter i ett fibrinnätverk (11). 

 

När tromben bildas i en ven så är den uppbyggd av ett litet vitt huvud och en stor röd 

geléaktig svans, vilken består främst av erytrocyter. Om tromben lossnar från 

bildningsplatsen och åker med cirkulationen så att blodflödet stoppas någon 

annanstans kallas tromben för ett embolus. När ett embolus härstammar från hjärtats 

vänstra del brukar det hamna i hjärnan eller ett annat organs artär vilket ger stroke 

eller infarkt. En tromb som bildas i en ven och blir ett embolus brukar hamna i 

lungorna (11). 

 

 

 

Venös tromboembolism (VTE) 
 

 

Risken att drabbas av VTE ökar tre gånger när kombinerade hormonpreparat används 

(9). Rökning samt användning av kombinerade preventivmedel under en lång tid och 

ålder över 35 år utgör också riskfaktorer för att drabbas av VTE (11). Andra 

generationens gestagener verkar dock utgöra en mindre risk för att ge VTE jämfört 

första, tredje och fjärde generationens gestagener. När kombinationspreventivmedel 

skrivs ut för första gången rekommenderar läkemedelsverket därför LNG eftersom 

den är en andra generationens gestagen (9). Enligt statistik från ”European Medicines 

Agency” (EMA) visas att 5-7/10000 drabbas av VTE inom första året. Enligt deras 

rapport har inte risken för VTE med DNG, som kombinationspreparat tillsammans 

med östrogener, kartlagts än (19). 

 

En ventrombos uppstår oftast vid en venklaff där blodflödet generellt är lågt. Detta 

inträffar oftast i nedre delen av benet och ofta i vaden. Trombosen orsakar syrebrist 

och endotelskada vilket tillkallar leukocyter och en inflammationsprocess startar. 

Kombinationen syrebrist och inflammation gör ventrombosen mer uttalad. När 

ventrombosen väl har bildats kan förloppet variera. Tillväxten av tromben kan 

upphöra, lysering av tromben kan ske spontant eller tillväxten kan fortlöpa och till 

slut kan tromben även lämna uppkomstplatsen. Då kan tromben hamna i lungorna 

och lungemboli uppstår (9). 
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Koagulationssystemet är ett komplext system där flera enzymatiska reaktioner och 

regulatoriska faktorer ingår. Det finns både prokagulativa faktorer och 

antikoagulativa faktorer i detta system (11). De prokoagulativa faktorerna är bland 

annat fibrinogen, faktor VIIa och faktor VIIIa. När fibrinogen klyvs av trombin 

omvandlas det till olösligt fibrin vilket är det sista steget i koagulationskaskaden och 

ger koagulering. Fibrinogen stimulerar även aggregering av trombocyter (11). 

Fibrinet stabiliseras med hjälp av D-dimerdomäner. När fibrinolysen aktiveras bryts 

fibrinet ned. Då hittas fritt D-dimer i blodet. Vid diagnostisering av VTE mäts just 

mängden D-dimer i blodet för att kunna utesluta VTE. Om D-dimer är förhöjt tyder 

det på VTE (20). Koagulationsfaktorn trombin bildas när protrombin klyvs av faktor 

Xa och då bildas även protrombinfragment 1+2. När protrombinfragment 1+2 är högt 

indikerar det på hyperkoagulering (11). Det används därför också som en markör vid 

trombos-diagnostik (21). En antikoagulativ faktor är inhibitorn antitrombin III som är 

en viktig del i regleringen av koagulationskaskaden då den, när den är aktiverad, 

hämmar ett flertal koagulationsfaktorer (11). Vid VTE där koagulationsförmågan är 

störd beror det främst på faktor VII, protrombin och faktor VIII som är förhöjda.När 

koagulationsfaktorerna mäts hos en patient kan resultatet redovisas i procentenheter. 

När koagulationsfaktorerna visar 100 % så betyder det att mängden av 

koagulationsfaktorer är normal (22).  

 

 

 

Aktivt protein C (APC) 
 

 

Aktivt protein C (APC) är en annan viktig antikoagulativ faktor som inhiberar 

koagulationskaskaden. För att protein C ska kunna aktiveras krävs att endotelet inte 

är skadat, eftersom endotelproteinet trombomodulin behövs för att protein C ska 

kunna aktiveras. Trombin binder trombomodulin och tillsammans aktiverar detta 

komplex protein C (10). APC kan med hjälp av kofaktorn protein S inhibera faktor 

Va och VIIIa. Faktor V fungerar som en kofaktor vid inhiberingen av faktor Va (23). 

 

En vanlig orsak till varför vissa drabbats av VTE är att de har utvecklat APC-

resistens. APC-resistens kan utvecklas p.g.a. genetiska- och miljöförhållanden, som 

t.ex. användning av kombinerande preventivmedel (23). Den faktor som gör att 

APC-resistensen kan utvecklas genetiskt är en mutation. Denna mutation heter FV 

Leiden och finns hos ca 5 % av den europeiska befolkningen och det är enbart 

kaukasier som drabbas. Heterozygota bärare av FV Leidenmutationen har en sju 
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gånger större risk att drabbas av VTE och de som är homozygota bärare av 

mutationen har en 80 gånger större risk att drabbas av VTE (23). 

Kombinerade preventivmedel påverkar flera faktorer som gör att APC-resistens 

utvecklas. Bland annat sjunker mängden protein S, faktor V och ”tissue factor 

pathway inhibitor”= hämmare av vävnadsfaktorvägen (TFPI). Kombinerade 

preventivmedel ökar även de prokoagulativa faktorerna protrombin, faktor VIII, 

faktor IX och faktor X (23). 

 

För att undersöka om en patient har APC-resistens används testet ”thrombin 

generation-based APC-resistance test”=trombinbildningsbaserad APC-resistens test 

(24). Det värde som fås i detta test kallas nAPCsr och det normala värdet för kvinnor 

är 3,1. Kvinnor som går över detta värde har utvecklat APC-resistens. 

APC-resistens kan även mätas med hjälp av ”activated partial thromboplastin 

time”=aktiverad partiell tromboplastin tid(APPT) (25). APPT är lägre hos dem som 

utvecklat APC-resistens och ses hos dem med FV Leiden-mutationen. Normalvärden 

ligger runt 2,0 eller högre medan de som har APC-resistens har ett värde under 2,0. 

 

 

 

Könshormonbindande globulin (SHBG) 
 

 

Könshormonbindande globulin (SHBG) är ett transportprotein vars uppgift är att 

distribuera biologiskt aktiva östrogener och androgener till vävnader och organ. 

Distribueringen av hormonerna påverkas av den halt SHBG som finns och om 

SHBG-halten sjunker minskar distribueringen och när halten SHBG stiger ökas 

också distributionen av östrogen och androgener (26). 

 

Risken att utveckla VTE av kombinerade preventivmedel påverkas av preparatetes 

östrogenicitet, vilket bestäms av östrogendelen och progesterondelen i ett kombinerat 

preventivmedel (27). Östrogendelen i kombinerade preventivmedel ökar mängden 

SHBG medan progesterondelen minskar det. Om SHBG ökar kommer mer östrogen 

distribueras ut i kroppen. Östrogendelen är relaterad till högre risk att drabbas av 

VTE. Därför krävs det att distributionen av östrogen hålls i balans. 

 

SHBG används som en mätmarkör för att analysera hur distribueringen av östrogen 

förändras under användning av kombinerade preventivmedel. För kvinnor ligger 
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normala SHBG-värden mellan 35-115 nmol/L (28). 

 

 

 

SYFTE 
 

 

Syftet med detta arbete var att undersöka om kombinerade preventivmedel som 

innehåller DNG ökar risken att drabbas av VTE, jämfört med de preparat som 

innehåller LNG och som idag används som förstahandspreparat vid antikonception. 

 
 

 

 

METOD 
 

 

Detta arbete är en litteraturstudie. De studier som använts i arbetet har tagits från 

databasen PubMed. Sökord som användes för att hitta studierna var ”dienogest VTE” 

och ”dienogest venous thrombosis”. De studier som hittades via denna sökning var 

en klinisk studie och två epidemiologiska. Utifrån den kliniska studien kunde de 

resterande kliniska studierna hittas, med hjälp av funktionen ”similar articles” på 

PubMeds hemsida. Kravet på studierna var att de jämförde kombinerade 

preventivmedel som innehöll DNG med kombinerade preventivmedel som innehöll 

LNG. De skulle jämföra preparaten utifrån risken att drabbas av VTE. Totalt valdes 

fyra kliniska studier och två epidemiologiska studier. 
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RESULTAT 
 

 

“Resistance to APC and SHBG levels during use of a four-phasic oral 

contraceptive containing dienogest and estradiol valerate: a 

randomized controlled trial” (Raps et al, 2013 (1)) 
 

 

Syftet med denna studie var att jämföra risken för VTE mellan DNG/E2V-användare 

och LNG/EE-användare under tredje månadens användning (1). 

 

Totalt 74 kvinnor, mellan 18-35 år, inkluderades i studien. Behandlingstiden pågick 

under tre månader. Resultaten som presenteras är från blodprov tagna den tredje och 

sista månaden, under dagarna 2,7, 24 och 26. Det var 93 % av dessa kvinnor som tog 

preventivmedel innan studien påbörjades och 80 % av dessa tog medel som innehöll 

LNG. Parametrarna som analyserades, för att se om risken att drabbas av VTE 

ändrades, var APC-resistens och mängden SHBG. 

 

Resultaten visade att under tredje månadens användning fanns inga statistiskt 

signifikanta skillnader (p>0,05) mellan användarna avseende APC-resistensen och 

mängden SHBG. 

 
 

 

”Metabolic and Haemeostatic Effects of Estradiol Valerate/Dienogest, 

a Novel Oral Contraceptive” (Junge et al, 2011 (2)) 
 

 

Syftet med denna studie var att jämföra hur hemostatiska parametrar påverkas när 

kombinerade preventivmedel som innehåller antingen DNG/E2V eller LNG/EE 

används (2). Det var totalt 58 kvinnor som deltog i studien. De fick delta om de var 

mellan 18-50 år och friska. Kvinnorna under 30 år fick röka högst 10 cigarretter per 

dag och rökare över 30 år uteslöts. Behandlingstiden pågick under 7 

menstruationscykler. 
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De hemostatiska markörerna som analyserades var APC-resistens, prokoagulativa 

faktorer (D-dimer, protrombinfragment 1+2, fibrinogen, faktor VIIa och VIIIa) och 

antikoagulativa faktorer (antitrombin III-aktivitet, protein C-aktivitet och protein S-

aktivitet). APC-resistensen mättes med hjälp av APPT.  

 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad (p>0,05) mellan grupperna efter 

behandlingstiden (tabell I). På intraindividuell nivå fanns det en statistiskt signifikant 

skillnad (p<0,05) mellan grupperna vid studiens slut hos markörena D-dimer, 

fibrinogen, faktor VIIa och protein S-aktivitet (tabell II). Intraindividuell nivå 

innebär att studien tittar på individernas individuella risk istället för den totala risken 

som gruppen utsätts för. 

 

SHBG ökade på intraindividuell nivå i båda grupperna. I DNG/E2V-gruppen ökade 

det med 62,7 %, till 108,2±31,7 nmol/L. Hos LNG/EE-gruppen ökade det med 

111,6%, till 151,1±43,0 nmol/L. Om dessa skillnader var statistiskt signifikanta 

framkommer inte från studien. 

 

 

 



20 
 

Tabell I. Nivåer av hemostasmarkörer hos de två grupperna. Resultaten visar nivåer av hemostasmarkörerna före och efter behandling under sju 

menstruationscykler. Förändring visas som pilar. Resultaten presenteras som medelvärde±standardavvikelse. 

Inga förändringar var dock statistiskt signifikanta (p>0,05). 

↑: Ökning 

↓: Minskning 
a: Metoden som tillämpades var APTT.  

Hemostasmarkör DNG/E2V (n=30) LNG/EE (n=28) 

Före Efter Förändring Före Efter Förändring 

APC-resistensa 3,0±0,4 2,8±0,4 ↓ 2,9±0,3 2,8±0,4 ↓ 

Protrombin fragment 1+2 (nmol/L) 0,08±0,03 0,07±0,02 ↓ 0,07±0,02 0,14±0,18 ↑ 

D-dimer (ng/mL) 147,9±85,4 126,0±72,3 ↓ 121,5±42,3 207,3±165,6 ↑ 

Fibrinogen (g/L) 2,3±0,4 2,5±0,5 ↑ 2,3±0,2 2,9±0,8 ↑ 

Faktor VIIa (%) 89,5±18,3 100,7±24,1 ↑ 91,9±20,3 112,5±23,7 ↑ 

Faktor VIIIa (%) 87,0±21,1 94,1±21,9 ↑ 88,3±21,1 94,4±21,4 ↑ 

Antitrombin III aktivitet (%) 90,8±8,0 91,5±8,8 ↑ 90,4±7,1 87,0±7,7 ↓ 

Protein C-aktivitet (%) 105,4±20,0 115,0±21,8 ↑ 104,9±17,1 118,3±22,2 ↑ 

Protein S-aktivitet (%) 84,7±12,3 86,1±9,7 ↑ 87,3±12,8 77,2±15,0 ↓ 
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Tabell II. Förändringen av hemostasmarkörer på intraindividuell nivå. Resultaten visar nivåskillnad mätt hos varje individ före och vid slutet av 

studien. Intraindividuella skillnaden anges i procentenheter(%). Förändringen visas som pilar. Resultatet presenteras som 

medelvärde±standardavvikelse. 

↑: Ökning 

↓: Minskning 
a: Metoden som tillämpades var APTT. 

*: p<0,05 vs LNG/EE 

**: p<0,01 vs LNG/EE 

***:p<0,0001 vs LNG/EE 

Hemostasmarkör DNG/E2V (n=30) LNG/EE (n=28) 

APC-resistensa ↓5,3±9,8 ↓7,0±5,6 

Protrombin fragment 1+2 ↓0,6±30,3 ↑117,3±358,0 

D-dimer ↓2,1±43,5** ↑62,9±99,5 

Fibrinogen ↑7,9±13,7** ↑28,1±29,8 

Factor VIIa ↑13,5±14,9* ↑24,4±20,9 

Faktor VIIIa ↑6,9±16,9 ↑7,5±13,4 

Antitrombin III ↑0,8±6,6 ↓3,0±8,4 

Protein C-aktivitet ↑8,3±11,9 ↑14,5±17,0 

Protein S-aktivitet ↑1,8±7,5*** ↓7,0±5,6 
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”Hemostatic Effects of a Novel Estradiol-Based Oral contraceptive” 

(Klipping et al, 2011 (3)) 
 

 

Syftet med denna studie var att jämföra kombinerade preventivmedel utifrån deras 

hemostatiska effekter (3). De kombinerade preventivmedel som jämfördes innehöll 

antingen DNG/E2V eller LNG/EE. 

 

Det var totalt 29 kvinnor som deltog i studien. De som fick delta var friska kvinnor 

mellan 18-50 år. Studien använde sig av crossover-design som innebar att det fanns 

två behandlingsperioder. Deltagarna fick först genomgå en washout-period som 

pågick under två menstruationscykler sedan delades de in i två grupper. Första 

behandlingsperioden påbörjades där ena gruppen fick DNG/E2V och andra gruppen 

fick LNG/EE. Efter första behandlingsperioden tillämpades en till washout-period 

under två menstruationscykler sedan inleddes andra behandlingsperioden. Där fick 

grupperna byta till den andra preventivmedelskombinationen. På så sätt blev det en 

crossover-studie. Varje behandlingsperiod pågick under tre menstruationscykler. En 

av kvinnorna deltog endast i en av behandlingsperiod därför blev det totalt 29 

kvinnor som fick DNG/E2V och 28 som fick LNG/EE. Resultaten som presenteras är 

från båda behandlingsperioderna.  

 

Primära parametrar var hur mängden trombin och fibrin förändrades. För att 

undersöka detta mättes mängden protrombinfragment 1+2 och D-dimer. Sekundära 

effektmått var förändringen av antikoagulativa och prokoagulativa parametrar. De 

prokoagulativa faktorer som mättes var fibrinogen, faktor VIIa och faktor VIIIa. De 

antikoagulativa markörer som ingick var antitrombin III-aktivitet, protein C-aktivitet, 

protein S-aktivitet och APC-resistens. APC-resistensen mättes med hjälp av APTT.  

Även mängden SHBG mättes.  

 

När behandlingsperioden var klar fanns det ingen statistiskt signifikant (p>0,05) 

skillnad mellan grupperna (tabell III). På intraindividuell nivå syntes det en statistiskt 

signifikant (p<0,05) skillnad mellan grupperna hos markören D-dimer (tabell IV). 
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Hos båda grupperna ökade SHBG. De som fick DNG/E2V hade ett medelvärde som 

gick från 48,80±19,34 nmol/L till 72,61±27,95 nmol/L. Hos dem som använde 

LNG/EE gick det från 51,73±21,27 nmol/L till 72,60±30,12 nmol/L. Om dessa 

skillnader var statistiskt signifikanta framkommer inte från studien. 
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Tabell III. Nivåer av hemostasmarkörer vid en crossover-studie. Resultaten visar medelvärden från båda behandlingsperioderna sammanlagt. 

Förändringen visas som pilar. Resultatet presenteras som medelvärde±standardavvikelse.  

Inga förändringar var statistiskt signifikanta (p>0,05). 

↑: Ökning 

↓: Minskning 
a: Metoden som tillämpades var APTT. 

Hemostasmarkör DNG/E2V (n=29) LNG/EE (n=28) 

Före Efter Förändring Före Efter Förändring 

APC-resistensa 2,79±0,51 2,72±0,46 ↓ 2,84±0,47 2,77±0,49 ↓ 

Protrombin fragment 1+2 

(nmol/L) 

0,180±0,064 0,183±0,064 ↑ 0,192±0,146 0,216±0,075 ↑ 

D-dimer (ng/mL) 203,0±94,1 237,4±101,6 ↑ 201,8±73,5 352,6±217,8 ↑ 

Fibrinogen (g/L) 3,42±1,28 3,65±1,09 ↑ 3,41±1,12 4,16±1,13 ↑ 

Faktor VIIa (%) 103,8±20,41 106,2±18,5 ↑ 101,3±20,06 110,3±17,5 ↑ 

Faktor VIIIa (%) 88,8±16,78 87,6±19,8 ↓ 88,9±19,49 90,9±15,2 ↑ 

Antitrombin III aktivitet 

(%) 

97,1±9,55 96,1±7,6 ↓ 97,5±9,91 95,0±8,7 ↓ 

Protein C-aktivitet (%) 113,6±23,42 111,1±17,4 ↓ 112,0±20,43 117,8±18,7 ↑ 

Protein S-aktivitet (%) 102,0±15,87 106,1±9,9 ↑ 102,0±14,57 101,8±21,3 ↓ 
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Tabell IV. Förändring av hemostasmarkörer på intraindividuell nivå. Resultaten visar skillnaden från början till slutet av crossover-studien. Den 

intraindividuella förändringen anges i procentenheter (%). Resultaten är sammanlagda från båda behandlingsperioderna. Förändringen visas som 

pilar. Resultaten presenteras som medelvärde±standardavvikelse. 

↑: Ökning 

↓: Minskning 

*p=0,01 vs LNG/EE 
a: Metoden som tillämpades var APTT. 

 

Hemostasmarkör DNG/E2V (n=29) LNG/EE (n=28) 

APC-resistensa ↓0,9±9,7 ↓1,9±14,0 

Protrombin fragment 1+2 ↑2,579±21,845 ↑35,693±49,996 

D-dimer ↑37,3±69,3* ↑88,1±99,3 

Fibrinogen ↑19,1±47,1 ↑29,5±39,9 

Faktor VIIa ↑4,0±16,4 ↑7,9±14,2 

Faktor VIIIa ↓0,9±14,4 ↑5,1±15,0 

Antitrombin III aktivitet ↑0,1±6,5 ↓2,7±7,0 

Protein C-aktivitet ↓0,5±11,7 ↑6,2±13,6 

Protein S-aktivitet ↑6,3±14,3 ↑0,2±20,8 
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”Effect of four different oral contraceptives on various sex hormones 

and serum-binding globulins”, “Effect of four oral contraceptives on 

hemostatic parameters”(Wiegratz et al, 2003, 2004 (4, 5)) 
 

 

Syftet med studien var att jämföra kombinerade preventivmedel med DNG med 

kombinerade preventivmedel med LNG. Det var en fyra-arm-studie vilket innebär att 

det var totalt fyra grupper som fick olika kombinationer. DNG kombinerades med 

antingen 30 µg EE, 20 µg EE eller 10 µg EE/1 mg E2V. LNG kombinerades med 20 

µg EE. I detta arbete jämfördes endast gruppen som använde DNG kombinerat med 

20 μg EE med gruppen som använde LNG kombinerat med 20 μg EE. Totalt deltog 

100 kvinnor mellan 18-35 år med normal menstruation.  

 

Studien undersökte olika kombinerade preparat med DNG och jämförde dem med 

LNG utifrån hemostatiska parametrar och SHBG. Studien pågick under sex 

menstruationscykler. En av studiens parametrar var SHBG. Studien tittade på om 

SHBG förändrades mellan de olika behandlingsgrupperna (4). Som framgår av tabell 

V så ökade SHBG signifikant i DNG/EE-gruppen. 

 

Tabell V. Approximerad förändring av SHBG vid studiens slut. Den approximerade 

förändringen är tagen från ett stapeldiagram. Resultaten presenteras som 

medelvärde±standardavvikelse. 

↑: Ökning 

↓: Minskning 

*p<0,01 vs LNG/EE 

 

Parameter DNG/EE (n=25) LNG/EE (n=25) 

Före Efter Förändring Före Efter Förändring 

SHBG 

(nmol/L) 

60±21 200±56* ↑ 67±21 107±42 ↑ 

 

 

Denna studie jämförde även hemostatiska förändringar vid användning av de olika 

kombinerade preventivmedlen (5). De hemostatiska parametrar som undersöktas var 

är bl.a. protrombinfragment 1+2, D-dimer, protein S-mängden, fibrinogen, faktor 



27 
 

VIIa, antitrombin och protein C-aktivitet. Statistiskt signifikanta (p<0,05) skillnader 

fanns mellan grupperna vid studiens slut endast hos markörerna faktor VIIa och 

protein S (tabell VI).  
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Tabell VI. Nivåer av hemostasmarkörer efter sex menstruations-cyklers användning av de olika kombinationerna jämfört med startvärdena. 

Förändringen visas som pilar. Resultaten presenteras som medelvärde±standardavvikelse.  

↑: Ökning 

↓: Minskning 
a: Approximerat resultat utifrån stapeldiagram. 

*: p<0,01 vs LNG/EE 

 

Hemostasmarkör DNG/EE (n=25) LNG/EE (n=25) 

Före Efter Förändring Före Efter Förändring 

Protrombin fragment 

1+2 

0,68±0,28 0,73±0,19 ↑ 0,61±0,30 0,67±0,26 ↑ 

D-dimer 172,8±102,9 211,9±68,7 ↑ 157,2±52,3 201,2±85,4 ↑ 

Fibrinogen 234,0±60,7 260,0±57,7 ↑ 229,7±37,9 271,6±57,1 ↑ 

Faktor VIIaa 52±24 94±56* ↑ 58±20 60±20 ↑ 

Antitrombin III aktivitet 93,3±8,1 89,8±10,0 ↓ 91,8±7,2 90,1±6,5 ↓ 

Protein C-aktivitet 100,6±19,9 113,7±14,4 ↑ 96,4±13,7 109,3±14,8 ↑ 

Protein Sa 90,0±12,9 77,1±11,4* ↓ 85,7±11,4 82,9±14,3 ↓ 
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”Risk of venous thromboembolism and the use of dienogest- and 

drospirenone-containing oral contraceptives: results from a German 

case-control” (Dinger et al, 2010 (6)) 
 

 

Syftet med denna epidemiologiska studie var att undersöka om kombinerade 

preventivmedel med DNG/EE gav större risk för VTE jämfört med kombinerade 

preventivmedel med LNG/EE (6). 

 

Det var totalt 680 fall av VTE mellan 2002 och 2008 som inkluderades i studien. Det 

var kvinnor mellan 15-49 år med en VTE-diagnos. Som kontroller användes 2720 

kvinnor boende i samma område. Resultaten presenterades i form av oddskvot där 

risken för VTE jämfördes mellan användare av DNG/EE och LNG/EE. 

Hos dem som fått VTE var det 5,1 % som använde DNG/EE, 23,7 % som använde 

preventivmedel med låg dos av EE och 8,8 % som använde LNG/EE. 

Oddskvoten för att drabbas av VTE hos dem som använde kombinerade 

preventivmedel jämfört med dem som inte använde var 2,4. Oddskvoten för att 

drabbas av VTE hos användarna som tog DNG/EE jämfört med användarna som tog 

LNG/EE var 1.0. 

 

 

 

”Risk of venous thrombosis in users of hormonal contraceptives in 

German gynaecological practices: a patient database analysis” (Ziller 

et al, 2013 (7)) 
 

 

Syftet med studien var att jämföra hur olika gestagener kan påverka risken för VTE, 

när de används i kombination med EE (7). 

 

I studien jämfördes olika gestagener inkluderat DNG med LNG. Enbart kvinnor som 

började använda kombinerade preventivmedel för första gången deltog. Sedan 

undersöktes hur många som drabbades av VTE under första året. 

Det var totalt 68168 kvinnor som inkluderades i studien. Kvinnorna rekryterades av 
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sina respektive gynekologer mellan åren 2005 och 2010 i samband med att de fick 

kombinerade preventivmedel utskrivna.Oddskvoten för att få VTE under första året 

när DNG användes jämfört med när LNG användes var 2,97. Det var totalt 0,06 % 

som fick VTE när de använde sina preventivmedel under första året. Av dem som 

fick DNG var det 0,09 % och hos dem som fick LNG var det 0,03 %. Denna skillnad 

var inte statistiskt signifikant (p>0,05). 

 

 

 

DISKUSSION 
 

 

Av alla hormonella preventivmedel som säljs i Sverige så står de kombinerade 

preventivmedlen för omkring 40 %. LNG/EE står för 39 % av denna försäljning (29). 

 

Den andra studien (2) presenterade statistiskt signifikanta skillnader på 

intraindividuell nivå mellan LNG/EE och DNG/E2V avseende D-dimer, fibrinogen, 

faktor VIIa och protein S-aktiviteten. Med LNG/EE var protein S-aktiviteten lägre 

och D-dimer, fibrinogen och faktor VIIa var högre jämfört med DNG/E2V. Detta 

innebär att LNG/EE gav en större koagulationsrisk jämfört med DNG/E2V på 

intraindividuell nivå (2). När parametrar såsom D-dimer, protein S-aktiviteten och 

faktor VIIa ändras på detta sätt höjs risken att drabbas av VTE (30). Även fibrinogen 

är en viktig parameter. Det finns studier som har visat att de med höga mängder 

fibrinogen löper en större risk att drabbas av VTE (31). 

 

I den tredje studien (3) visades att D-dimer ökade statistiskt signifikant mer av 

LNG/EE jämfört med DNG/E2V på intraindividuell nivå. D-dimer är en 

rekommenderad parameter vid diagnostik av VTE och indikerar att fibrinolysen är 

ökad i gruppen med LNG/EE jämfört med DNG/E2V (32). En överaktiv fibrinolys är 

en indikation på att en tromb har bildats. Därför är det en viktig parameter som 

används för att diagnostisera patienter som möjligtvis kan ha drabbats av VTE (32). 

 

Multiarmstudien (4, 5) redovisar effekter av kombinerat preventivmedel som 

innehåller DNG i kombination med EE. I Sverige finns för närvarande inga 

preventivmedel på marknaden med denna kombination. 

Hos deltagarna som fick DNG/EE ökade SHBG statistiskt signifikant jämfört med 
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dem som fick LNG/EE. SHBG är ett mått som kan relateras till hur potent 

östrogendelen blir. Ju mer potent östrogendelen blir desto högre risk för VTE. Därför 

används SHBG som en parameter för att förutse risken för VTE vid användning av 

ett kombinerat preventivmedel (32). Detta innebär att DNG/EE ger en högre risk för 

att drabbas av VTE i denna studie (4, 5). Protein S minskade statistiskt signifikant av 

DNG/EE jämfört med LNG/EE. Minskad mängd protein S kan relateras till en ökad 

risk för VTE (32). Detta innebär att användare av DNG/EE får högre risk för VTE 

jämfört med användare av LNG/EE. Faktor VIIa ökade statistiskt signifikant av 

DNG/EE jämfört med LNG/EE. Ökad mängd faktor VIIa kan relateras till en ökad 

risk för VTE (30). DNG/EE ger större risk att drabbas av VTE jämfört med LNG/EE 

i denna studie (4, 5). 

 

De epidemiologiska studierna redovisar resultaten som justerad oddskvot (6, 7). 

Oddskvot är ett begrepp som används för att koppla ihop exponering och utfall. Som 

t.ex. hur exponering av kombinerade preventivmedel kan ge utfallet VTE. Om 

oddskvoten är lika med 1 så är risken att utfallet sker lika stor vid exponering som 

utan exponering. Om oddskvoten överstiger 1 så är det större risk att utfallet sker vid 

exponering. Om oddskvoten är mindre än 1 så är det mindre risk att utfallet sker vid 

exponering (33). 

 

I en av de epidemiologiska studierna (6) jämfördes kombinationerna DNG/EE och 

LNG/EE avseende risken att få VTE. Oddskvoten för att få VTE med DNG/EE var 

1,0 jämfört med LNG/EE. Detta innebär att risken att få VTE är lika stor med båda 

kombinationerna. 

 

I den andra epidemiologiska studien (7) redovisades en oddskvot som visade att 

kombinationen av DNG/EE gav en större risk för VTE jämfört med LNG/EE. Denna 

oddskvot blev 2,97.  Trots att oddskvoten visar en högre risk att få VTE hos dem 

som använder DNG/EE så var denna skillnad inte statistiskt signifikant mellan 

kombinationerna. Detta kan bero på att det var väldigt få som drabbades av VTE 

under året som studien pågick. 

 

Risken att drabbas av VTE ökar när flera olika riskfaktorer är närvarande samtidigt 

(32). Med epidemiologiska studier blir det svårt att veta om VTE inträffat på grund 

av användning av kombinerade preventivmedel eller på grund av andra riskfaktorer. 

 

I andra (2) och tredje (3) studien fanns det statistiskt signifikant skillnad på 

intraindividuell nivå. Vid mätning på intraindividuell nivå så sker det utifrån 

individens egen förutsättning och inte utifrån gruppens totala förutsättning. I en 
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intraindividuell studie jämförs hemostasmarkörerna före och efter behandling hos 

varje individ, därmed blir individen kontrollperson för sin egen behandling. I detta 

fall innebär det att vissa individer löper större risk för att drabbas av VTE vid 

användning av kombinerade preventivmedel jämfört med andra individer. Det kan 

bero på förutsättningar som rökning, ålder över 35 år och mutationen FV Leiden 

(11,23). I studierna fanns det dock inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna utifrån gruppens totala förutsättning. Gruppens totala förutsättning innebär 

att gruppen innan behandlingen är kontroll för sin egen grupp efter behandlingen. 

Här tas det inte hänsyn till individens egen förutsättning. Detta innebär att vid 

jämförelse mellan grupperna löper dem för lika stor risk för att drabbas av VTE. 

 

I de epidemiolgiska studierna fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna att drabbas av VTE. Dock så redovisades en oddskvot på 2,97 i den andra 

epidemiologiska studien. Detta innebär att risken att drabbas av VTE är beroende av 

individens individuella risk. Individer som redan är i riskgruppen för att drabbas av 

VTE kommer att påverkas mer vid användning av kombinerade preventivmedel 

jämfört med individer som ligger utanför riskgruppen. 

 

Dosen av EE och typen av progesteron påverkade olika hemostatiska faktorer. 

Kombinerade preventivmedel med DNG/EE påverkade de hemostatiska parametrar 

mer jämfört med preventivmedel med LNG/EE. Samtidigt så påverkade 

kombinerade preventivmedel med LNG/EE hemostatiska parametrarna mer än 

preventivmedel med DNG/E2V. 

 

När EE bryts ned så kan metaboliterna absorberas i tjocktarmen med hjälp av 

normalfloran. E2V absorberas inte på detta sätt. Detta gör att EE påverkar leverns 

proteinsyntes mer jämfört med E2V. EE påverkar framförallt syntesen av 

hemostatiska proteiner. Detta i sin tur är relaterat till den ökade risken för VTE (32). 

Därför föredras preventivmedel med E2V framför preventivmedel med EE. 

 

Flera av studierna var sponsrade av läkemedelsföretag (2, 3, 4, 5, 6). Detta innebär 

att resultaten kan vara vinklade för att få en positiv bild av läkemedelsföretagets 

produkter. 

 

Det var väldigt få som deltog i de kliniska studierna. Risken att drabbas av VTE vid 

användning av kombinerade preventivmedel är inte stor (31). Av de kvinnor som inte 

använder preventivmedel är det 4-5 av 10000 som drabbas av VTE under ett år. Av 

de kvinnor som använder kombinerade preventivmedel är det 9-10 av 10000 som 

drabbas av VTE under ett år (34). 
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När det är så få som drabbas är det svårt att hitta en eventuell skillnad i riskökning 

mellan kombinerade preventivmedel som innehåller DNG respektive LNG, speciellt 

i kliniska studier med få antal deltagare. Därför behövs det större kliniska studier 

som har fler antal deltagare än de valda studierna i detta arbete. 

 
 

 

SLUTSATS 
 

Slutsatser som kan dras från detta arbete är att risken att drabbas av VTE är 

jämförbar mellan användning av kombinerade preventivmedel som innehåller DNG 

jämfört med användning av kombinerade preventivmedel som innehåller LNG. 

Risken beror på individens individuella förutsättning. Fler och större studier som inte 

är sponsrade av partiska aktörer behövs för att undersöka ämnet vidare.  
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