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Sammanfattning  

I Sverige är abort en laglig rättighet och det finns flera godkända metoder för regelbunden 
antikonception. Ändå finns ett behov av akutmetoder för att förhindra oönskad graviditet.  Det finns tre 
godkända akutpreventivmedelsmetoder; levonorgestrel, ulipristal och kopparspiral. Detta arbetes syfte 
var att undersöka effektivitet och säkerhet för dessa tre godkända metoder. En litteratursökning gjordes i 
databasen PubMed,  7 artiklar valdes ut för analys. Artikel 1och 2 undersökte levonorgestrels effektivitet 
och säkerhet och kunde redovisa graviditetsfrekvenser på 0, 57%  och 0,67 % , samt en 
graviditetsförebyggande effektivitet på 68 %. Artikel 3 jämförde ulipristal och levonorgestrel och 
redovisade graviditetsfrekvenser på 1,8 % för ulipristal och 2,6 % för levonorgestrel. Även ”non-
inferiority” konstaterades med OR på 0,68. Artikel 4 undersökte levonorgestrels effektivitet och 
redovisade graviditetsfrekvenser på 2,0 % (12 h- gruppen) och 1,9 % (24 h- gruppen), dessutom 
redovisades en graviditetsförebyggande effektivitet på 72 % (12 h- gruppen) och 75 % (24 h- gruppen). 
Artikel 5 jämförde ulipristal och levonorgestrel och fann att ulipristalbehandling  är ”non-inferiority” till 
levonorgestrelbehandling. Artikel 6 undersökte ulipristals effektivitet och redovisade en 
graviditetsfrekvens på 2, 1 % och en graviditetsförebyggande effektivitet på  62, 3%. Artikel 7 
undersökte kopparspiralens effektivitet och kunde redovisa 100 % graviditetsförebyggande effektivitet. 
Akutpreventivmedel fungerar inte alltid, men förhindrar oönskade graviditeter. Slutsatsen är att 
resultaten ger stöd för gällande behandlingsrekommendationer.  
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SUMMARY 

 

Abortion is legal in Sweden and there are many effective regular methods for 
contraception. But there is still a need for emergency contraception methods to 
prevent unwanted pregnancies due to unprotected sex. There are three different 
approved methods for emergency contraception; levonorgestrel, ulipristal and copper 
intrauterine. Levonorgestrel is a progesterone that works by postponing ovulation 
through negative feedback on the luteinizing hormone (LH- increase) in the middle 
of the menstrual cycle. Ulipristal is a selective progesterone receptor modulator that 
also postpones the ovulation. Copper intrauterine is toxic for the sperm and also 
works by preventing the embryo to implant in the uterus. This study was made to 
compare the difference in efficacy and safety for the three different methods. 
Scientific articles were collected from the database Pub Med with the search 
words;”emergency contraception efficacy”. 7 articles were then compared to assess 
the difference in efficacy and safety. Article 1 investigated the difference in efficacy 
for two different doses of levonorgestrel, and reported a pregnancy rate of 0, 57 % in 
the two dose group and 0, 67% in the single dose group. Article 2 investigated the 
efficacy of single dose levonorgestrel given before or after ovulation and detected no 
pregnancies in the group that was given treatment before ovulation, but detected 8 
pregnancies in the group that got treatment after ovulation. This gave levonorgestrel 
a total preventing efficacy of 68 %. Article 3 compared the efficacy of ulipristal 30 
mg and levonorgestrel 1,5 mg, and found that ulipristal was non- inferior to 
levonorgestrel with an OR of 0,68. The pregnancy rate was 1,8 % in the ulipristal 
group and 2,6 % in the levonorgestrel group. Article 4 compared the efficacy of 
double dose levonorgestrel given 12 h or 24 h apart. The pregnancy rate was 2, 0 % 
in the 12 h group with a preventing efficacy of 72 %. The pregnancy rate was 1, 9 % 
in the 24 h group with a preventing efficacy of 75 %. Article 5 compared the efficacy 
of ulipristal and double dose levonorgestrel, and reported a pregnancy rate of 0, 9 % 
in the ulipristal group and 1, 7 % in the levonorgestrel group. Article 5 also reported 
that ulipristal was non-inferior to levonorgestrel. Article 6 investigated the efficacy 
of ulipristal 50 mg given 48- 120 h after unprotected sex. The pregnancy rate was 2, 
1 % and the preventing efficacy was 62, 3%. Article 7 investigated the efficacy of 
copper intrauterine as emergency contraception, and no pregnancies were reported in 
this study. This gave copper intrauterine 100% preventing efficacy as emergency 
method. All the methods were well tolerated and the reported side effects were mild 
to moderate. Emergency contraception does not always work, but all the methods 
prevented unwanted pregnancies. In conclusion the efficacy of the emergency 
contraception methods lives up to the treatment recommendations. Levonorgestrel 
prevents unwanted pregnancies up to 72 h after unprotected intercourse. Ulipristal is 
the more effective pharmaceutical method 72- 120 h after unprotected intercourse. 
Copper intrauterine is the most effective method, but it is not a good alternative for 
all women. All these methods are emergency alternatives and should not replace 
more regular contraceptive methods.  



3 

 

FÖRORD  
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INTRODUKTION  

 

I Sverige är abort en laglig rättighet fram till graviditetsvecka 18 och det finns flera 
godkända och tillgängliga metoder för antikonception (1, 2). Kvinnans rätt att själv 
bestämma när och om hon vill bli gravid är centralt för att undvika illegala aborter 
och förebygga ohälsa och dödsfall (3). Vanliga hormonella preventivmedelsmetoder 
i Sverige är; kombinerade p-piller, mini-piller, p-stav och hormonspiral. Vanliga 
icke-hormonella är kondom och kopparspiral (2). Flera av dessa metoder är oerhört 
effektiva vid regelbunden och rätt användning, och i tabell I framgår tydligt deras 
olika effektivitet (2). Kondom är en vanlig metod vid tillfälliga sexuella kontakter, i 
fasta relationer ökar istället p-piller användningen (3). 

 

Tabell I. Vanliga preventivmedel, rangordnade utifrån effektivitetsmåttet antal graviditeter/ 
per 100 kvinnoår (säkrast överst). Tabellen modifierad från (2).   

Metod    Antal graviditeter/ per 100 kvinnoår 

p-stav  0,1-1,0  

Hormonspiral  0,2-0,6  

p-piller 
(kombinerade) 

 0,5-1,5   

Kopparspiral   0,7- 1,0  

Mini-piller  2-6   

Kondom   3-14   

 

 

De flesta hormonella preventivmedel innehåller östrogen och/eller progesteron, som 
genom negativ feedback inverkar på den naturliga regleringsprocessen av kvinnans 
fertilitet (4). De icke- hormonella metoderna förhindrar ofta en befruktning genom 
att vara en barriär mellan spermier och ägg, eller genom att förhindra implantering av 
ett embryo (4).  
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Kvinnlig fertilitetsreglering  

För att en kvinna skall kunna bli gravid krävs att hon har ägglossning, och 
ägglossningen regleras i flera steg under den follikulära fasen av 
menstruationscykeln (4). I figur 1 beskrivs förenklat den hormonella regleringen 
under den follikulära fasen. Homonellt styrs ägglossningen av hypothalamus via 
gonadotropin-frisättande hormon (GnRH) som stimulerar frisättningen av 
follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH) från hypofysen 
(4). FSH reglerar via specifika receptorer tillväxten av granulosaceller som 
producerar och frisätter östrogen. LH reglerar tillväxten av thecaceller som bildar 
androgen. Androgenet från thecacellerna används sedan av granulosacellerna för att 
bilda mer östrogen (4). Under inverkan av östrogenet från granulosacellerna mognar 
en follikel i äggstockarna. Den utvalda follikeln tillväxer och börjar själv utsöndra 
östrogen i mitten av follikulära fasen (4). Den ökande plasmanivån av östrogen 
tillsammans med inhibin, verkar först genom negativ feedback på frisättningen av 
GnRH och FSH. När östrogennivån blir tillräckligt hög kommer en positiv feedback 
istället öka frisättningen av både GnRH, FSH och LH som skjuter i höjden (4). Detta 
kommer att få ägglossningen att ske ungefär 14 dagar in i cykeln, och en gulkropp 
(corpus luteum) bildas (4). Gulkroppen frisätter i sin tur östrogen och progesteron 
som får både GnRH, FSH och LH nivåerna att minska. När GnRH, FSH och LH 
nivåerna minskar kommer detta förhindra att ytterligare folliklar mognar (4). Sedan 
inträder nästa fas av menstruationscykeln som kallas lutealfasen och antingen 
tillbakabildas gulkroppen. Då kommer livmoderslemhinnan att stötas ut som 
menstruationsblödning, och cykeln kan börja om igen (4). Eller så implanteras ett 
embryo efter befruktning, och då kommer hCG (humant koriongonadotropin) istället 
förhindra att gulkroppen tillbakabildas (4).  
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Figur 1. Hormonell reglering under follikulära fasen. GnRH frisätts från hypothalamus och verkar på 
hypofysen som frisätter FSH och LH. FSH verkar på granulosa celler som producerar östrogen, 

östrogenet verkar på folliklar som mognar. Granulosaceller frisätter även inhibin som verkar genom 
negativ feedback på FSH. LH verkar på thecaceller som frisätter androgener som används av 

granulosaceller för att producera mer östrogen. Plasma östrogennivåerna verkar genom negativ 
feedback på frisättning av GnRH, FSH och LH. Figuren modifierad från (4) 

 

Akutpreventivmedel 

Trots att det finns  många bra metoder för att förhindra graviditet, kan det uppstå 
situationer då kvinnor kan behöva akut undvika en graviditet med anledning av 
oskyddat samlag (5). Oskyddat samlag kan ske till följd av tex; ingen metod används, 
kondom spruckit/ glidit av, glömt ta p-piller eller vid sexuella övergrepp (5). Enligt 
socialstyrelsen är det både vårdens och samhällets uppgift att förebygga oönskade 
graviditer, där fokus i första hand skall ligga på tillgänglighet av olika 
preventivmedel (3). En graviditet anses inte ha startat med ett befruktat ägg utan först 
efter det att ett embryo implanterats i livmodern (4). Därför räknas även de akuta 
metoderna som preventivmedel, och inte abortmedel (4). De tre godkända metoderna 
är Levonorgestrel (NorLevo), Ulipristal (ellaOne) och kopparspiral (2).  

 

Levonorgestrel 

Denna hormonella metod är en gestagen/ progesteron, som likt andra progesteroner 
fördröjer ägglossning genom negativ feedback på LH- stegringen (5, 6). I figur 2 
framgår den kemiska uppbyggnaden av levonorgestrel, som förekommer i både 
regelbunden och akut- antikonception (2, 4).  
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Som akutpreparat har den ett snävt terapeutiskt fönster då den måste tas senast 72 h 
efter oskyddat samlag (6). Enligt en svensk studie kan effekten minska från 95 % till 
58 % redan efter 72 h, och därför bör levonorgestrel tas så snabbt som möjligt (7). 
Detta är inte att rekommendera som en regelbunden metod eftersom effekten inte är 
densamma vid upprepad användning inom samma cykel (5, 6). Om graviditet 
konstateras, trots behandling med levonorgestrel, behöver graviditeten inte avbrytas 
(5). Det kan dock finnas en viss förhöjd risk för utomkvedshavandeskap (6, 8). 
Andra svårare biverkningar kan vara ökad risk för tromboembolism, men detta gäller 
främst kvinnor med förhöjd risk för tromboembolisk sjukdom (6). En annan artikel 
menar dock att levonorgestrel borde fungera som en bra metod för kvinnor med ökad 
risk för tromboembolism eftersom den inte är en östrogen (5). Vanliga milda 
biverkningar kan vara illamående, huvudvärk, magsmärtor, trötthet, och 
blödningsrubbningar (6, 8, 5). Några viktiga interaktioner är ökad metabolism 
tillsammans med (CYP)-leverenzym- inducerare, och det gäller tex; johannesört, 
ritonavir, rifabutin mfl (6). Levonorgestrel bör heller inte tas samtidigt som ulipristal 
eftersom  det kan störa hur progesteronet verkar (6). Levonorgestrel har varit 
receptfritt i Sverige sedan 2001och säljs på apotek som NorLevo 1,5 mg (9).  

Den 26 november 2013 gick läkemedelsverket ut med en varning om att NorLevo 
har visat sig ha bristande effekt för kvinnor med en vikt > 75 kg och utebliven effekt 
för kvinnor > 80 kg (10). 

 

 

Figur 2. Kemisk strukturformel av levonorgestrel, ett progesteron som genom negativ feedback 
hämmar LH- stegringen och därmed ägglossningen. Förekommer i preventivmedel för både akut- och 

regelbunden antikonception. Hämtad från wikipedia public domain (13). 

 

Ulipristal  

Är en hormonell metod som består av en lipofil syntetisk progesteronreceptor 
modulator, som binder in selektivt och fördröjer ägglossningen (11). I figur tre 
framgår den kemiska strukturen av ulipristal, som är selektiv så till vida att den inte 
påverkar tex; androgenreceptorn eller östrogenreceptorn (11). Ulipristal skall helst 
tas så snabbt som möjligt efter oskyddat samlag, men har effekt upp till 120 h efter 
(11, 12, 8).  
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Således är ulipristal verksamt även efter 72 h, men även de första 72 h har vissa 
studier visat att ulipristal förhindrar fler graviditeter jämfört med levonorgestrel (12, 
8). Innan ulipristal används bör graviditet uteslutas, och detta är heller inte att 
rekommendera som en regelbunden metod för antikonception (11).  

Även för ulipristal finns en risk för utomkvedshavandeskap om kvinnan blir gravid 
(11). Dessutom utsöndras ulipristal med bröstmjölken och bör inte användas av 
ammande kvinnor (11, 12). Biverkningsprofilen är lik levonorgestrel med; 
buksmärtor, huvudvärk, yrsel, trötthet och blödningsrubbningar (11, 8). Eftersom 
ulipristal endast används för mycket kortsiktig behandling, är inte tromboembolism 
av samma intresse som vid regelbunden användninga av tex p-piller (12). Då 
ulipristal främst metaboliseras av lever- CYP3A4- enzymer, finns en del 
läkemedelsinteraktioner att beakta (11). Ritonavir, karbamazepin, johannesört mfl är 
inducerare av CYP3A4, och bör inte tas samtidigt med ulipristal (11, 12). Ulipristal 
påverkar också effekten av andra hormonella metoder för antikonception, så om 
hormonell regelbunden behandling påbörjas direkt efter intag av ulipristal, bör 
kondom övervägas under en övergångsperiod (11). Ulipristal är ett nytt preparat och 
godkändes för användning 2009 (8). Det säljs som akutpreventivmedel under namnet 
ellaOne 30 mg och är receptbelagt (11, 12).  

 

 

Figur 3. Kemisk strukturformel av ulipristal som är den aktiva substansen i akutpreventivmedlet 
ellaOne. Denna syntetiska progesteron- receptor- modulator verkar genom att fördröja ägglossningen. 

Hämtad från wikipedia public domain (14). 

 

Kopparspiral  

Kopparspiral är en helt hormonfri metod, där istället kopparjoner förändrar miljön i 
livmodern (2). Kopparen är spermietoxisk och dessutom förhindrar spiralen att ett 
embryo implanteras (2). Helst ska spiralen ha en mycket hög kopparmängd för att 
vara så effektiv som möjligt (2). Kopparspiral är mycket säkert både som akutmetod 
och som regelbunden preventivmedelsmetod, och enligt en artikel är effektiviteten 
som akutmetod nära 99% (5). En kopparspiral kan sättas in upp till 5 dygn efter 
oskyddat samlag för att förhindra graviditet, och en fördel är att den fungerar som 
fortlöpande skydd när den är på plats (2, 5).  
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Vanliga biverkningar till följd av kopparspiralen är ökade mensblödningar och ökade 
menssmärtor (2, 8). Därför kan det vara uteslutet för kvinnor med rikliga blödningar 
och koagulationsrubbningar, men som akutmetod behöver inte detta vara ett problem 
om spiralen avlägsnas efter en kortare tid (2, 8) Allvarligare biverkningar kan vara 
utstötning och infektioner i cervix, dessutom finns en klart ökad risk för missfall om 
graviditet konstateras (2, 5). Därför bör graviditet också uteslutas innan en 
kopparspiral sätts in och om graviditet konstateras bör spiralen plockas ut (5, 2). 
Dessutom ger en kopparspiral inte något skydd mot sexuellt överförbara infektioner, 
därför bör tester för bla klamydia göras före insättning av spiralen (5). I vissa länder 
sätts kopparspiralen in samtidigt som kvinnan får en profylaktisk dos av 
bredspektrumantibiotika om det föreligger en ökad risk för infektioner (5).  

 

SYFTE: I Farmaceutyrket är det viktigt att vara uppdaterad på aktuell forskning 
och besitta kunskap om vilka behandlingar som är lämpliga. Därför vill jag i detta 
arbete undersöka skillnaderna i effektivitet och säkerhet för de tre 
akutpreventivmedelsmetoderna; levonorgestrel (NorLevo), ulipristal (ellaOne) och 
kopparspiral.  

 

MATERIAL OCH METODER 

I detta arbete har granskning och analys av vetenskapliga artiklar använts för att 
undersöka syftet. Dessa artiklar hämtades från databasen och sökmotorn Pub Med. 
Sökorden som användes var; ”emergency contraception efficacy”, med 
begränsningar som klinisk studie på människa, publicerad senaste 10 åren och 
fulltext. Detta gav 21 träffar och från denna sökning valdes först 4 studier; (träff 4) ” 
A randomized, double-blind, noninferiority study to compare two regimens of 
levonorgestrel for emergency contraception in Nigeria” (15), (träff 6) ”Contraceptive 
efficacy of emergency contraception with levonorgestrel given before or after 
ovulation” (16),  (träff 10) “Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency 
contraception: a randomized non-inferiority trial and meta-analysis” (17), och (träff 
19) “A randomized trial to compare 24 h versus 12 h double dose regimen of 
levonorgestrel for emergency contraception” (18). Tre av dessa artiklar valdes för sin 
tydliga inriktning på levonorgestrels effektivitet, med effektmåttet förhindrade 
graviditeter. Meta analysen valdes dels för att den direkt jämförde två av preparaten, 
samt att meta analys har hög vetenskaplig trovärdighet. Vidare valdes två studier 
med direkt koppling till ulipristals effektivitet; ”Progesterone receptor modulator for 
emergency contraception: A randomized controlled trial” (19), och ”Ulipristal 
acetate taken 48-120 hours after intercourse for emergency contraception” (20). Sist 
valdes en studie med direkt inriktning på kopparspiral som akut metod; “Copper 
T380A intrauterine device for emergency contraception: a prospective, multicenter, 
cohort clinical trial” (21).  
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Av 21 träffar valdes alltså totalt 7 artiklar och 14 valdes inte. De studier som valdes 
bort var bla träff 1-2, som dels var en fas III studie och en studie med levonorgestrel 
men med en administreringsform som inte är gällande för detta arbete. Träff 3 var 
endast en pilotstudie, och har därför inte lika hög trovärdighet. Träff 7 var en studie 
med fokus på Yuzpe- regimen som inte gäller för detta arbete. Träff 8 fokuserade på 
mifepriston som i Sverige inte är ett akutpreventivmedel utan ett abortmedel. Träff 9 
valdes bort med anledning av fel administreringsväg av levonorgestrel. Träffarna 12, 
13 och 14 hade inriktning på abortmetoder, och träff 15 undersökte olika 
kondommetoder. Träff 17 valdes bort eftersom det återigen var en pilotstudie, och 
träff 18 valdes bort för att den undersökte mifepriston. Träff 20 var en artikel med 
inriktning på reglering av ägglossningen och alltså inte med effektmåttet 
förhindrande av graviditet. Träff 21 valdes bort då den rörde mifepriston och 
dessutom var en pilotstudie.  

 

RESULTAT 

I tabell II redovisas en sammanfattning av samtliga studiers resultat och syfte. I tabell 
III redovisas en översikt över rapporterade biverkningar, som ger en överblick över 
metodernas säkerhet.Vidare följer en mer utförlig redogörelse för samtliga 
vetenskapliga artiklar som använts.  

 

A randomized, double blind, noninferiority study to compare two regimens of 
levonorgestrel for emergency contraception in Nigeria. Olukayode et.al., 2010 

(15) 

 

Syfte  

I studien jämfördes två olika doseringsmetoder av levonorgestrel, dels 2 x 0,75 mg 
givet med 12 h mellanrum och 2 x 0,75 givet som singel dos. Dessa doseringar 
jämfördes för att undersöka skillnader i effektivitet och säkerhet för levonorgestrel 
som akutmetod upp till 5 dygn efter oskyddat samlag. Författarna till studien ville 
också särskilt undersöka effekten av levonorgestrel bland Nigerianska kvinnor, för 
att få en bredare bild av hur akutpreventivmedel kan förebygga oönskade graviditeter 
i denna specifika population.  
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Metod  

Studien genomfördes på 3022 kvinnor som sökte akutpreventivmedel vid 7 olika 
nationella familjecentra i Nigeria. Kvinnor som kunde inkluderas i studien hade 
regelbunden menstruation, och sökte akutpreventivmedel upp till 5 dygn efter ett 
oskyddat samlag. Kvinnorna skulle kunna tänka sig avhållsamhet från samlag resten 
av den aktuella menstruationscykeln, alternativt skulle kvinnorna använda en 
tillförlitlig barriärmetod resten av cykeln. Exkluderades gjorde kvinnor som visade 
sig vara gravida efter graviditetstest, eller om de använde en regelbunden 
preventivmedelsmetod. Kvinnorna randomiserades antingen till 0,75 mg gruppen 
som fick första tabletten direkt. För att kvinnorna inte skulle veta vilken 
doseringsmetod de fått, fick denna grupp också en placebo tablett, sen fick kvinnorna 
en 0,75 mg tablett som skulle tas 12 h senare. Singel-doseringsgruppen fick två 
tabletter 0,75 mg direkt och för att blinda även i denna grupp fick dessa kvinnor med 
sig en placebotablett som skulle tas 12 h senare.  

Kvinnorna följdes upp en vecka efter nästa menstruations förväntade första dag. Om 
en kvinna hade fått sin mens och uppvisade ett negativt graviditetstest var studien 
avslutad. Om en kvinna inte fått sin mens och uppvisade ett positivt graviditetstest 
genomfördes en ultraljudsundersökning för att säkerställa tidpunkten för befruktning.  

Om en kvinna inte fått sin mens men ändå uppvisade negativt graviditetstest bokades 
en ny besökstid efter ytterligare en vecka. Om en kvinna fortfarande inte fått sin 
mens efter ytterligare en vecka, men graviditetstestet fortfarande var negativt, 
räknades det som att behandlingen lyckats.   

Detta var en ”non-inferiority” studie och marginalen för detta samband sattes till 1,1 
% skillnad mellan grupperna i antalet graviditeter. Primärt syfte var andelen 
oönskade graviditeter i varje grupp. Effektiviteten mättes genom att räkna andelen 
förhindrade graviditeter, eller den reduktion av förväntade graviditeter som 
behandlingen gett upphov till. Förväntade graviditeter beräknades genom att 
multiplicera antalet kvinnor som haft oskyddat samlag en specifik dag i cykeln, med 
möjligheten att bli gravid den specifika dagen. Som sekundärt syfte undersöktes 
säkerheten utifrån rapporterade biverkningar.  

 

Resultat  

Av 1512 kvinnor i två-dos gruppen var bortfallet 103, och av 1510 i 
singeldoseringsgruppen var bortfallet 96. Totalt blev 17 kvinnor gravida i denna 
studie och 9 av dessa konstaterades i singel-doseringsgruppen. 8 graviditeter 
konstaterades i två- dos gruppen och detta gav en skillnad i effektivitet på 0,07 
procentenheter (0,64%- 0,57%) som ligger under 1,1 % noninferiority marginalen. 
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Tabell II. Sammanfattande översikt av samtliga artiklar utifrån; studie typ, syfte, preparat eller metod, doser 
som undersökts, antal försökspersoner samt resultat. 

 

 Artikel 1* Artikel 2** Artikel 3*** Artikel 4**** Artikel  5# Artikel 6## Artikel 7### 

Studie typ ”Non-
inferiority” 

Efficacy “Non-
inferiority” och 

metaanalys 

Efficacy ”Non-
inferiority” 

Prospektiv/ 
open-label 

Prospektiv/ 
multicenter 

Syfte Jämföra hur 
effektiva två 

olika 
doseringsmetod

er 
levonorgestrel 
är som EC¥. 

Undersöka 
hur effektiv 

levonorgestrel 
1,5 mg är som 
EC vid intag 

före eller efter 
ägglossning. 

Jämföra hur 
effektivt och 

säkert ulipristal 
är som EC, i 

förhållande till 
levonorgestrel. 

Undersöka 
hur effektiv 

0,75 mg 
levonorgestrel 

är som EC, 
givet som två 

doser med 
antingen 12 h 

eller 24 h 
mellanrum. 

Jämföra hur 
effektiv 

ulipristal är som 
EC, i 

förhållande till 
levonorgestrel. 

Undersöka 
hur effektivt 
och säkert  

ulipristal är 
som EC, vid 
intag mellan 

48-120 h. 

Undersöka 
hur effektivt 
kopparspiral 
(CuT380A) 
är som EC. 

Preparat/
metod 

levonorgestrel levonorgestrel ulipristal, 
levonorgestrel 

levonorgestrel ulipristal, 
levonorgestrel 

ulipristal kopparspiral 

Antal 
försöks-
personer 

3022 450 2221 2071 1672 1623 1963 

Doser 2 x 0,75 mg 
med mellanrum, 
versus singeldos 

1,5 mg 

Singeldos 1,5 
mg 

ulipristal: 30 mg 
levonorgestrel: 

1,5 mg 

2 doser 0,75 
mg 

ulipristal: 50 mg 
levonorgestrel: 
2 doser 0,75 mg 

Singeldos    
50 mg 

(koppar-area 
på 380 mm2) 

Resultat 2 dos- gruppen: 
8/1409 gravida , 
gravidfrekvens 

0,57 % 

Singeldos -
gruppen: 9/1414 

gravida, 
gravidfrekvens 

0,64% 

0,07 % skillnad 
i efficacy, under 

1,1 % 
marginalen, 

samt RR = 1,10. 
ingen skillnad i 

effektivitet 
mellan 

doseringsmetod
erna  

Före - 
ägglossning: 0 

gravida (16 
förväntade) 

Efter -
ägglossning: 8 
gravida (8,7 
förväntade) 

68 % effektiv 
som 

akutmetod 

Ulipristal: 15/ 
844 gravida, 

gravidfrekvens 
1,8 % 

Levonorgstrel: 
22/852 gravida, 
gravidfrekvens 

2,6 % 

OR på 0,68 (CI 
0,35-1,31) under 
1,6 marginalen  
= ulipristal inte 
mindre effektivt 

24 h- gruppen: 
20/1038 
gravida 

(förväntade 
71), 

gravidfrekven
s 1,9 %, 72 % 
effektiv som 
akutmetod 

12 h-gruppen: 
20/1022 
gravida 

(förväntade 
74), 

gravidfrekven
s 2,0 %, 75 % 
effektiv som 
akutmetod 

 

Ulipristal: 7/775 
gravida, 

(förväntade 47) 
gravidfrekvens 

0,9 % 

Levonorgestrel: 
13/774 gravida, 
(förväntade 42) 
gravidfrekvens 

1,7 %,  

-0,8% skillnad i 
efficacy, under 

0,77% 
marginalen = 
ulipristal inte 

mindre effektivt 

26/1241 
gravida,  

(förväntade 
69) 

gravidfrekven
s 2,1 % 

62, 3% 
effektiv som 
akutmetod 

0/1893 
gravida ,             

100% 
effektiv som 
akutmetod 

¥EC = emergency contraception   

* A randomized, double blind, noninferiority study to compare two regimens of levonorgestrel for emergency contraception in Nigeria., 
Olukayode A et.al (2010) (15);  **Contraceptive efficacy of emergency contraception with levonorgestrel given before or after ovulation., Noé 

G et.al (2011) (16); ***Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomized non-inferiority trial an meta-

analysis., Glasier F, A et.al (2010) (17); ****A randomized trial to compare 24 h versus 12 h double dose regimen of levonorgestrel for 

emergency contraception., Ngai W, S et.al (2005) (18);  #Progesterone receptor modulator for emergency contraception: a randomized 

controlled trial., Creinin D, M et.al (2006) (19);  ##Ulipristal acetate taken 48-120 hours after intercourse for emergency contraception., Fine 

P et.al (2010) (20);  ###Copper T380A intrauterine device for emergency contraception: a prospective, multicenter, cohort clinical trial., Wu S 

et.al (2010) (21).  
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Tabell III. Sammanfattande översikt över preparatens säkerhet utifrån biverkningar som konstaterats i samtliga 
studier.  

 

 

 

 

 

Alltså konstaterades att singeldosbehandlingen inte var sämre. Totalt riskerade 165,8 
kvinnor i två-dos gruppen och 169,1 i singeldos gruppen att bli gravida. Detta 
innebär att två-dos levonorgestrel förhindrade 157,8 graviditeter och singeldos 
levonorgestrel förhindrade 160,1 graviditeter. Utifrån dessa samband beräknades en 
riskkvot/relativ risk på 1,10. Med ett RR på 1 innebär det att risken att bli gravid var 
likvärdig mellan grupperna.  

 Artikel 1* Artikel 2** Artikel 3*** Artikel 
4**** 

Artikel  5# Artikel 6## Artikel 7### 

Lindriga-  
till måttliga 
biverkningar 

Två- dos 
gruppen; 

Illamående 
332/1512 = 

22 % 
trötthet 

188/1512= 
12,4 %    

huvudvärk 
175/1512= 

11,6 % 

singeldos 
gruppen; 

Illamående 
328/1510= 

21,7 % 
trötthet 

189/1510= 
12,5 % 

huvudvärk 
181/1510= 

12 %        

Inga 
rapporterade 

Ulipristal; 
huvudvärk 
213/1104=    

19 % 
illamående 
141/1104= 

12,7 % 
dysmenorré 
142/1104= 

12,9 % 

Levonorgestrel; 
huvudvärk 
211/1117= 

18,9 % 
illamående 
126/1117= 

11,3 % 
dysmenorré 
160/1117= 

14,3 %  

 

 

24h-
gruppen; 
trötthet 

121/1044= 
11,6 % 

illamående 
82/1044= 

7,9 %    
yrsel 

66/1044= 
6,3 % 

12 h- 
gruppen; 
trötthet 

125/1027= 
12,2 % 

illamående 
87/1027= 

8,5 %    
yrsel 

53/1027= 
5,2 % 

Ulipristal; 
trötthet           
37 % 

huvudvärk     
29 % 

illamående     
29 % 

Levonorgestrel; 
trötthet           
37 % 

huvudvärk      
29 % 

illamående     
24 %  

Ulipristal; 
huvudvärk 

9,3 % 
illamående 

9,2 % 
magsmärtor 

6,8 % 

1,5 %     
(29/ 1963)   

av 
kvinnorna 
upplevde 

problem vid 
insättning  

Inga övriga 
rapporterade  

Allvarliga 
biverkningar 

Inga 
rapporterade 

Inga 
rapporterade 

ulipristal; ett 
fall av yrsel. 
levonorgestrel; 
ett fall av 
molar 
graviditet. 

Inga 
rapporterade  

Inga 
rapporterade 

Inga 
rapporterade 

Inga 
rapporterade 

¥EC = emergency contraception   

* A randomized, double blind, noninferiority study to compare two regimens of levonorgestrel for emergency contraception in Nigeria., 
Olukayode A et.al (2010) (15);  **Contraceptive efficacy of emergency contraception with levonorgestrel given before or after ovulation., Noé 

G et.al (2011) (16); ***Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomized non-inferiority trial an meta-

analysis., Glasier F, A et.al (2010) (17); ****A randomized trial to compare 24 h versus 12 h double dose regimen of levonorgestrel for 

emergency contraception., Ngai W, S et.al (2005) (18);  #Progesterone receptor modulator for emergency contraception: a randomized 

controlled trial., Creinin D, M et.al (2006) (19);  ##Ulipristal acetate taken 48-120 hours after intercourse for emergency contraception., Fine 

P et.al (2010) (20);  ###Copper T380A intrauterine device for emergency contraception: a prospective, multicenter, cohort clinical trial., Wu S 

et.al (2010) (21).  
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Studien visade också, att en levonorgestrel behandling 72 h efter oskyddat samlag, 
medförde fler graviditeter. Av kvinnor som fått behandling de första 72 timmarna 
blev 0,32 % i två-dos gruppen gravida, motsvarande siffra var 0,40 % i singeldos 
gruppen. Efter 72 h var antalet gravida istället 1,89 % i två-dos gruppen och 2,8 % i 
singeldosgruppen.  

Vanligaste biverkningen var illamående (totalt 22%) men även trötthet (två-dos 
gruppen; 12,4 %, singeldosgruppen; 12,5 %), huvudvärk (två-dosgruppen; 11,6 %, 
singeldosgruppen; 12 %), och yrsel (två-dos gruppen; 10,1 %, singeldosgruppen; 8,6 
%) rapporterades. Skillnader i biverkningar mellan grupperna var inte statistiskt 
signifikant. När det gäller menstruationsrubbningar så fick 12 % av kvinnorna i två-
dosgruppen och 11,3 % av kvinnorna i singeldosgruppen sin mens mer än 7 dagar 
före förväntat startdatum. 4,8 % av kvinnorna i två-dosgruppen fick sin mens mer än 
7 dagar efter förväntat startdatum, i singeldosgruppen var motsvarande siffra 4,7 %. 
De allra flesta kvinnorna i studien fick sin mens inom två dagar från förväntat 
startdatum (två-dos gruppen; 51,2 %, singeldosgruppen; 51,1 %).  

 

Contraceptive efficacy of emergency contraception with levonorgestrel given 
before or after ovulation. Noé G et.al., 2011 (16) 

 

Syfte  

I studien undersöktes hur effektivt levonorgestrel 1,5 mg (singeldos) är som 
akutpreventivmedel beroende på när i menstruationscykeln det ges. Studien 
undersökte om levonorgestrel har olika effektivitet beroende på om det ges innan 
eller efter ägglossning.  

Metod  

Studien gjordes på kvinnor som sökte akutpreventivmedel vid en reproduktionsklinik 
i Chile. Kvinnorna inkluderades om de sökt behandling efter högst 120 h efter 
oskyddat samlag, var mellan 18 och 38 år, hade regelbundna menstruationscykler, 
och var mellan dag 5 och 25 i sin nuvarande menstruationscykel. 450 frivilliga 
kvinnor fick en singeldos levonorgestrel (1,5 mg) och efter det togs ett blodprov för 
att mäta LH och progesteronnivåer. Ett prov på slid- och cervixsekret togs också. 
Vidare genomfördes en transvaginalultrasonografi (TVU ) för att mäta storlek och 
förekomst av follikel och/eller gulkropp. Även information om dag och timme för det 
oskyddade samlaget, senaste mensturationens första dag, och längden på senaste 
menscykeln samlades in. Dessa data insamlades för att avgöra vid vilken dag i 
menscykeln som det oskyddade samlaget ägt rum. Sedan skedde uppföljande besök 
med TVU för att följa upp follikeltillväxt och eventuell ägglossning.  
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Kvinnorna följdes sedan upp via telefon/mail ca 2 veckor efter nästa mens förväntade 
startdatum. Om mensen inte startat gjordes graviditetstest varje vecka tills dess en 
graviditet eller mens konstaterats.  

Förutom de kvinnor som fått levonorgestrel sammanställdes en databas med över 100 
normala menscykler, hämtade från andra friska kvinnor. Dessa data motsvarade 
samma information som hämtats från studiedeltagarna, men användes för att få ett 
mer tillförlitligt underlag för analys av ägglossningsdatum och fertila dagar. 
Databasen fungerade som referensmaterial till den population som ingick i 
effektivitetsstudien.  

De kvinnor som haft oskyddat samlag under en fertil period ingick i 
effektivitetsstudien och delades in i två grupper. Den ena gruppen hade fått 
levonorgestrel före ägglossning och den andra efter. Hur långt före och efter 
ägglossning som kvinnorna fått behandling fastställdes i efterhand med hjälp av  
TVU och de prover som togs när studien startade.  

Resultat  

Av 450 kvinnor föll 57 kvinnor bort till följd av icke tillförlitliga data. Av 393 
kvinnor hade 245 haft oskyddat samlag under en icke- fertil period, alltså utanför 
sina sex fertila dagar som fastställts genom TVU och hormonnivåer. Dessa kvinnor 
räknades inte in i effektivitetsanalysen. 148 kvinnor hade haft oskyddat samlag under 
en fertil period, alltså på någon av sina sex fertila dagar som fastställts med hjälp av 
TVU och hormonnivåer. 103 av dessa hade fått levonorgestrel före ägglossning och 
45 hade fått levonorgestrel efter ägglossning. Av de 103 som fått levonorgestrel före 
ägglossning beräknades antalet förväntade graviditeter, om ingen behandling getts, 
till 16. Inga graviditeter konstaterades i denna grupp, således förhindrade 
levonorgestrelbehandling samtliga förväntade graviditeter före ägglossning. Av de 45 
som fått behandling efter ägglossning förväntades 8,7 graviditeter och 8 graviditeter 
konstaterades. Alltså  hade levonorgestrel, i denna stuide, inte någon egentlig effekt 
om det använts efter ägglossning. Totalt förväntades 24,7 graviditeter och 8 
konstaterades, vilket gav levonorgestrel en förebyggande effektivitet på 68 % (1- 
konstaterade/förväntade). I denna studie rapporterades inga biverkningar. Av de 
kvinnor som blev gravida valde dock 5 att fullfölja sina graviditeter och alla barnen 
föddes friska. Inga eventuella menstruationsrubbningar rapporterades.   

 

Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a 
randomized non-inferiority trial and meta-analysis. Glasier F, A et.al, 2010 (17) 

 

Syfte  

Denna ”non-inferiority” studie gjordes för att jämföra ulipristal och levonorgestrels 
effektivitet och säkerhet som akutpreventivmedel.  
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Detta för att undersöka om båda preparaten är likvärdigt effektiva även om de tas 
upp till 120 h efter oskyddat samlag. Dessutom gjordes en metaanalys för att öka 
trovärdigheten i de statistiska resultaten.   

Metod  

Studien genomfördes vid 35 familjekliniker i USA, England och Irland. 2221 
kvinnor 16- 35 år (>18 år i USA) som sökte akutpreventivmedel upp till 120 h efter 
oskyddat samlag och som hade regelbunden menstruation, inkluderades i studien. 
Exkluderades gjorde; gravida, steriliserade, kvinnor som använde hormonella 
preventivmedel, hade en kopparspiral, eller en fast partner som var steriliserad. 
Samtliga kvinnor som sökte akutpreventivmedel efter 72 h erbjöds i första hand 
insättning av en kopparspiral.  

För de som ville delta i studien gjordes ett graviditetstest och ett blodprov togs. 
Kvinnorna randomiserades sedan till 30 mg singeldos ulipristalbehandling, eller 1,5 
mg singeldos levonorgestrelbehandling (studien var enkelblindad, då tabletterna såg 
olika ut). Kvinnorna förde sedan en dagbok över bla; ytterligare samlag, 
blödningsrubbningar, biverkningar och eventuell annan medicinering. Kvinnorna 
följdes upp 5-7 dagar efter nästa mens förväntade första dag. Om en kvinna 
uppvisade negativt graviditetstest eller hade fått sin mens vid uppföljning avslutades 
studien. Om en kvinna inte fått sin mens, men ändå uppvisade ett negativt 
graviditetstest, följdes hon upp igen efter ytterligare 2 veckor. Detta fortlöpte tills 
mensen startat, positivt graviditetstest konstaterats, eller om > 60 dagar gått. Om 
graviditet konstaterades gjordes en ultraljudsundersökning och blodprov togs för att 
fastställa när befruktningen ägt rum. Graviditeter som efter granskning inte kunde 
kopplas till behandlingstiden uteslöts i effektivitetsstudien. Primär endpoint var 
graviditetsfrekvensen som konstaterades för kvinnor som fått behandling upp till 72 
h efter oskyddat samlag. Sekundär endpoint var graviditetsfrekvensen som 
konstaterades för kvinnor som fått behandling upp till 120 h efter oskyddat samlag. 
Detta var en ”non-inferiority” studie och marginalen för detta samband sattes till 
maximalt 1,6 i oddskvot (OR), med ett möjligt bortfall på 10 %. Preparatens säkerhet 
undersöktes genom att jämföra biverkningar och menstruationsrubbningar.  

För att stärka de statistiska sambanden gjordes också en metaanalys. Vilket innebär 
att reslutatet i studien jämfördes med en tidigare studie som undersökt ulipristal och 
levonorgestrel. Doserna var inte exakt desamma men ansågs likvärdiga. En 
multinominal- modell användes för att statistiskt undersöka sambanden mellan flera 
oberoende variabler och faktorer. Effektiviteten beräknades utifrån denna modell och 
oddskvoter jämfördes.  

Resultat  

Av 1104 kvinnor i ulipristalgruppen var bortfallet 163, och av 1117 kvinnor i 
levonorgestrelgruppen var bortfallet 159. Totalt inkluderades 1899 kvinnor i 
effektivitetsstudien. Av dessa hade 844 i ulipristalgruppen och 852 i 
levonorgestrelgruppen fått behandling inom 72 h.  
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I ulipristalgruppen konstaterades 15 graviditeter vilket gav en graviditetsfrekvens på 
1,8 %. I levonorgestrelgruppen konstaterades 22 graviditeter vilket gav en 
graviditetsfrekvens på 2,6 %. Den förväntade graviditetsfrekvensen i 
ulipristalgruppen var 5,5 % och 5,4 % i levonorgestrelgruppen. ”Non-inferiority” 
marginalen uppfylldes med OR på 0,68. 97 kvinnor i ulipristalgruppen fick 
behandling mellan 72 h och 120 h efter oskyddat samlag. I denna grupp 
konstaterades inga graviditeter. 106 kvinnor i levonorgestrelgruppen hade fått 
behandling mellan 72 h och 120 h efter oskyddat samlag. I denna grupp 
konstaterades 3 graviditeter. För grupperna som fått behandling 72-120 h beräknades 
OR till 0,57.  

Biverkningar rapporterades av kvinnorna själva och både i ulipristalgruppen och 
levonorgestrelgruppen var 94 % milda till måttliga. Vanligaste rapporterade 
biverkningen var huvudvärk; 19 % i ulipristalgruppen och 18,9 % i 
levonorgestrelgruppen. Sedan rapporterades även illamående; 12,7 %  i 
ulipristalgruppen och 11, 3 % i levonorgestrelgruppen. Även dysmenorré 
rapporterades; 12,9 % i ulipristalgruppen och 14,3 % i levonorgestrelgruppen. I 
ulipristalgruppen rapporterades ett fall av allvarlig yrsel, som kunde kopplas till 
behandlingen. I levonorgestrelgruppen rapporterades ett fall av molar graviditet som 
en allvarligare biverkning. Mensen startade i genomsnitt 2,1 dagar senare än väntat i 
ulipristalgruppen och 1,2 dagar tidigare än väntat i levonorgestrelgruppen.  

I metaanalysen inkluderades sammanlagt 3445 kvinnor, och 60 graviditeter kunde 
konstateras. I de sammanlagda behandlingsgrupperna som fått akutpreventivmedel 
inom 24 h var graviditetsfrekvens; 0,9 % för ulipristal och 2,5 % för levonorgestrel, 
med OR på 0,35. För de som fått behandling inom 72 h var graviditetsfrekvensen; 
1,4 % för ulipristal och 2,2 % för levonorgestrel, med OR på 0,58. För de som fått 
behandling inom 120 h var graviditetsfrekvensen; 1,3 % för ulipristal och 2,2 % för 
levonorgestrel, med OR på 0,55.  

 

 

A randomized trial to compare 24 h versus 12 h double dose regimen of 
levonorgestrel for emergency contraception. Ngai W, S et.al, 2005 (18)  

 

Syfte  

Studien gjordes för att undersöka effektivitet av olika (0,75 mg) två-dos 
levonorgestrelbehandlingar, där doserna gavs antingen med 12 h eller 24 h 
mellanrum. Båda behandlingarna undersöktes för att jämföra effektiviteten 72 h och 
120 h efter oskyddat samlag.  
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Metod  

Studien var dubbel-blindad och genomfördes vid 5 olika centra i Kina. Kvinnor som 
sökte akutpreventivmedel upp till 120 h efter oskyddat samlag, var mer än 16 år och 
hade regelbunden menstruationscykel, inkluderades i studien.  

Exkluderades gjorde kvinnor som nyligen fått missfall eller genomfört en abort och 
inte fått tillbaka sin menstruation, samt kvinnor som hade regelbunden medicinering. 
Kvinnorna delades upp i två grupper där den första fick en tablett 0,75 mg 
levonorgestrel. Denna grupp fick med sig ytterligare en tablett 0,75 mg 
levonorgestrel + en placebotablett, med uppmaningen att ta dessa efter 12 h. Den 
andra gruppen fick också en första 0,75 mg levonorgestrel tablett. Sedan fick denna 
grupp också med sig en ytterligare tablett 0, 75 mg levonorgestrel + placebotablett, 
med uppmaningen att ta dessa efter 24 h. Alla kvinnorna fick också med sig en 
dagbok där biverkningar och eventuella blödningar skulle dokumenteras. Samtliga 
kvinnor uppmanades också att inte ha fler samlag innan uppföljning. Uppföljning 
gjordes 1 vecka efter nästa menstruations förväntade startdatum. Om en kvinna fått 
sin menstruation, eller var gravid, ansågs studien avslutad. Om en kvinna inte fått sin 
menstruation gjordes ett graviditetstest, om detta var negativt följdes kvinnan upp 
igen efter 4 veckor. Om mensen fortfarande inte startat och graviditetstestet var 
negativt räknades det som att behandlingen lyckats.  

Primära syftet som undersöktes var andelen oönskade graviditeter i varje grupp, men 
effektiviteten mättes genom att beräkna andelen/fraktionen förhindrade graviditeter. 
Förväntade graviditeter beräknades genom att multiplicera antalet kvinnor som haft 
oskyddat samlag en specifik dag i cykeln, med möjligheten att bli gravid den 
specifika dagen. Även undergrupper undersöktes för att jämföra hur 
graviditetsfrekvensen såg ut för de kvinnor som sökt behandling 72 h- 120 h efter 
oskyddat samlag, men även för de som haft ytterligare samlag under studiens gång. 
Sekundärt undersöktes säkerheten utifrån rapporterade biverkningar, samt eventuella 
blödningsrubbningar.  

Resultat  

Av 2071 kvinnor randomiserades 1044 till 24 h- gruppen och 1027 till 12 h- gruppen. 
24 kvinnor föll bort i 24 h- gruppen och 29 kvinnor föll bort i 12 h- gruppen. I 24 h-
gruppen konstaterades totalt 20 graviditeter med en graviditetsfrekvens på 1,9 %. I 
12 h- gruppen konstaterades 20 graviditeter med en graviditetsfrekvens på 2,0 %. I 
24 h- gruppen förväntades 71 graviditeter och i 12 h-gruppen förväntades 74 
graviditeter. I 24 h- gruppen var den förebyggande effektiviteten 72 % (1- 
konstaterade/ förväntade) och i 12 h- gruppen var den förebyggande effektiviteten 75 
% (1- konstaterade/ förväntade).  

I undergruppen som sökt behandling 72-120 h efter oskyddat samlag var 
graviditetsfrekvensen 2,7 % i 24 h- gruppen och 3,0 % i 12 h- gruppen. I 
undergruppen som haft ytterligare samlag under under studiens gång, konstaterades 
4/225 graviditeter i 24 h- gruppen och 10/221 gravititeter i 12 h- gruppen.  
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Så i denna undergrupp var graviditetsfrekvensen 1,8 % i 24 h- gruppen (OR 0,88) 
och 4,5 % i 12 h- gruppen (OR 3,62).   

Biverkningarna rapporterades av kvinnorna själva den första veckan efter behandling 
och bedömdes som milda till måttliga. Trötthet rapporterades av 11, 6 % i 24- 
gruppen och av 12,2 % i 12 h- gruppen. Illamående rapporterades av 7,9 % i 24 h- 
gruppen och av 8,5 % i 12 h- gruppen. Även yrsel var relativt vanligt och 
rapporterades av 6,3 % i 24 h- gruppen och av 5,2 % i 12 h- gruppen. När det gäller 
blödningsrubbningar menstruerade de flesta kvinnor inom 2 dagar från förväntat 
startdatum (42,7% i 24 h- gruppen och 43,7 % i 12 h- gruppen). Endast 4 % av 
kvinnorna i 24 h- gruppen och 5 % i 12 h- gruppen, menstruerade mer än en vecka 
försent.  

 

Progesterone receptor modulator for emergency contraception: a randomized 
controlled trial. Creinin D, M et.al, 2006 (19)   

 

Syfte  

Denna ”non- inferiority” studie gjordes för att jämföra ulipristal (CDB-2914) och 
levonorgestrels effektivitet och biverkningar som akutpreventivmedel, vid 
behandling 72 h efter oskyddat samlag.  

Metod  

Studien genomfördes vid 2 familjekliniker och 5 universitetsmottagningar i USA. 
Kvinnor som inkluderades i studien; sökte akutpreventivmedel senast 72 h efter 
oskyddat samlag, var över 18 år, använde inga hormonella preventivmedel och hade 
regelbunden menstruationscykel. De kvinnor som exkluderades; var gravida efter 
graviditetstest, använde spiral, själva var steriliserade eller hade en fast partner som 
var steriliserad. Kvinnorna exkluderades också om de; var osäkra på sin senaste 
menstruations startdatum, kräkts inom 2 veckor innan studiens start, stod på  
glukokortikoidbehandling eller om de deltog i någon annan klinisk prövning.  

Först togs ett urinprov för att utesluta graviditet och även ett blodprov inhämtades. 
Om graviditetstestet var negativt tilldelades kvinnorna första kapseln med antingen 
0,75 mg levonorgestrel eller 50 mg ulipristal. Sedan fick kvinnorna med sig en andra 
kapsel med antingen 0,75 mg levonorgestrel eller placebo, som skulle tas 12 h 
senare. Kvinnorna i båda grupperna fick också en dagbok där eventuella 
biverkningar och blödningar skulle rapporteras. Kvinnorna skulle helst avstå från 
ytterliggare samlag fram till uppföljning, men om detta ändå skulle ske, 
rapporterades detta i dagboken. Kvinnorna följdes upp 5-7 dagar efter nästa mens 
förväntade första dag. Om en kvinna uppvisade ett positivt graviditetstest, togs ett 
blodprov för att fastställa att graviditeten verkligen startat inom behandlingsperioden.  
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Även ett ultraljud genomfördes på de kvinnor som konstaterats gravida, detta för att 
ytterligare fastställa tiden för befruktning och detektera eventuellt 
utomkvedshavandeskap. Om en kvinna uppvisade negativt graviditetstest och hade 
en normal menstruation ansågs studien avslutad. Om en kvinna inte menstruerade 
eller haft en onormal mens, men ändå uppvisade ett negativt graviditetstest, följdes 
hon upp igen efter 1 vecka. Denna process fortsatte sedan tills kvinnan menstruerade 
och uppvisade ett negativt graviditetstest, eller annan klinisk orsak fastställts.  

Studien delade upp undersökningen i en ”intention-to-treat” analys och en 
effektivitetsstudie. Primärt syfte var beräknade skillnaden i antal oönskade 
graviditeter som fastställdes genom ensidigt 97,5 % CI, med en ”non-inferiority” 
marginal som sattes till maximalt 2 % skillnad mellan preparaten (möjligt bortfall på 
5 %). Om övre delen i konfidensintervallet låg under 2 % förkastades nollhypotesen 
att ulipristal skulle vara mindre effektivt och ”noninferiority” konstaterades. 
Effektiviteten undersöktes också genom att beräkna; förväntade graviditeter - 
konstaterade graviditeter/ förväntade. Förväntade graviditeter beräknades genom att 
utgå från förväntat ägglossningsdatum och trolig fertilitet den specifika dag samlag 
ägt rum.  

Resultat 

1672 kvinnor randomiserades totalt och av dessa föll det bort 40 kvinnor i 
ulipristalgruppen och 54 i levonorgestrelgruppen. Ytterligare 29 kvinnor föll sedan 
bort i effektivitetsanalysen. 1549 kvinnor ingick i effektivitetsanalysen, 775 i 
ulipristalgruppen och 774 i levonorgestrelgruppen. Totalt konstaterades 20 
graviditeter i effektivitetsanalysen. 7 av dessa graviditeter konstaterades i 
ulipristalgruppen med en graviditetsfrekvens på 0,9 %. 13 graviditeter konstaterades 
i levonorgestrelgruppen med en graviditetsfrekvens på 1,7 %. Detta gav en – 0,8 % 
skillnad (0,9- 1,7 %, p-värde = 0,001) med en övre gräns i konfidensintervallet på 
0,77 %. Ulipristal förhindrade totalt 85 % av förväntat antal graviditeter, 
levonorgestrel förhindrade totalt 69 % av förväntat antal graviditeter, dessa data är 
inte statistiskt signifikanta. För kvinnor som fått behandling 48-72 h efter oskyddat 
samlag förhindrade ulipristal 93 % av förväntat antal graviditeter. För samma 
tidsintervall förhindrade levonorgestrel 50 % av förväntat antal graviditeter. För 
dessa data redovisas inga p-värden.   

Biverkningar rapporterades av kvinnorna själva och var främst; trötthet som 
rapporterades av 37%  av kvinnorna i ulipristalgruppen och 37 % av kvinnorna i 
levonorgestrelgruppen. Huvudvärk rapporterades av 29 % av kvinnorna i 
ulipristalgruppen och 29 % av kvinnorna i levonorgestrelgruppen. Illamående 
rapporterades av 29 % av kvinnorna i ulipristalgruppen och 24 % av kvinnorna i 
levonorgestrelgruppen. 30 % av kvinnorna i ulipristalgruppen och 30 % av kvinnorna 
i levonorgestrelgruppen rapporterade inga biverkningar alls. Mensen startade i 
genomsnitt 2,6 dagar senare än förväntat i ulipristalgruppen och 2,1 dagar tidigare än 
förväntat i levonorgestrelgruppen.  
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Ulipristal acetate taken 48-120 hours after intercourse for emergency 
contraception. Fine P et.al, 2010 (20)  

 

Syfte  

Denna prospektiva open-label studie undersökte effektiviteten och säkerheten för 
ulipristal som akutpreventivmedel 48- 120 h efter oskyddat samlag.  

Metod  

Studien genomfördes vid 45 olika familjeplaneringscentra i USA. Kvinnor som var > 
18 år med regelbunden menstruation och som inte använde någon hormonell metod, 
samt sökte akutpreventivmedel 48-120 h efter oskyddat samlag kunde inkluderas i 
studien. Kvinnorna skulle också kunna tänka sig att avstå från hormonella 
preventivmedel tills studien var slut. Exkluderades gjorde kvinnor som; var gravida 
eller ammande, hade en spiral, var steriliserade samt om det rådde osäkerhet om 
tidigare menstruationscykler. Vid första besöket togs ett graviditetstest och ett 
blodprov inhämtades. Sedan fick alla kvinnor som inkluderats en singeldos 30 mg 
ulipristal. Alla kvinnor fick också en dagbok där biverkningar, fler samlag, och 
blödningsrubbningar skulle rapporteras.  

Första uppföljningen gjordes 5-7 dagar efter nästa mens förväntade startdatum. Om 
graviditet konstaterades undersöktes detta även med ett blodprov och blodprovet från 
studiens start analyserades också för att kontrollera om graviditeten skett under 
studiens gång. Om en graviditet kunde kopplas till perioden genomfördes ytterligare 
undersökningar med bla ultraljud för att fastställa tid för befruktning. Om 
graviditetstestet var negativt och mensen var normal avslutades studien. Om 
graviditetstestet var negativt men mensen inte kommit följdes kvinnan upp igen efter 
ytterligare 2 veckor. Detta förfarande upprepades sedan upp till 60 dagar, efter det 
undersöktes andra orsaker till utebliven mens. Studien kunde när som helst stoppas 
till följd av för många konstaterade graviditeter och detta följdes noggrant av en 
utomstående jämfördes mot en förväntad frekvens på 8 %.  

Ulipristals säkerhet undersöktes utifrån rapporterade biverkningar och 
blödningsrubbningar, men även lever och njurfunktion undersöktes.  

Resultat  

Av 1623 kvinnor inkluderades totalt 1241 i effektivitetsanalysen. 292 kvinnor föll 
bort på grund av; ingen uppföljning, > 35 år, inte haft oskyddat samlag, upprepat 
deltagande i studien eller konstaterad graviditet som inte kunde räknas till 
studieperioden. Totalt konstaterades 26 graviditeter och detta gav en 
graviditetsfrekvens på 2,1 %. Förväntade graviditetsfrekvensen i 
effektivitetsanalysen var 5,5 % (totalt 69 graviditeter). Den övre gränsen av 
konfidensintervallet var 3,1 % ( 95 % CI, 1,4- 3,1 %) vilket är < 4 %.  
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Ulipristal förhindrade totalt 62,3 % av förväntat antal graviditeter. I tidsintervallet 
96- 120 h efter oskyddat samlag var graviditetsfrekvensen 1,3 %, och i detta 
tidsintervall förhindrade ulipristal 75 % av förväntat antal graviditeter.  

Enligt författarna hoppade inga kvinnor av studien till följd av biverkningar och 
ingen förändring konstaterades i lever eller njurfunktion. De flesta biverkningar som 
rapporterades var milda till måttliga (89,1 %). Vanligaste rapporterade biverkningen 
var huvudvärk 9,3 %. Även illamående 9,2 % och magsmärtor 6,8 % var relativt 
vanligt rapporterade. 256 kvinnor fick sin mens 7 dagar senare än förväntat (19,2 %) 
och 94 kvinnor fick sin mens 15 dagar senare än förväntat.  

 

Copper T380A intrauterine device for emergency contraception: a prospective, 
multicenter, cohort clinical trial. Wu S et.al 2010 (21) 

 

Syfte  

Denna prospektiva multicenterstudie undersökte effektiviteten för kopparspiral 
(CuT380A) som akutpreventivmedelsmetod. Dessutom undersökte studien hur väl 
spiralen tolereras efter 12 månaders användning, och hur många kvinnor som valt att 
behålla metoden efter 12 månader.  

Metod  

Studien genomfördes vid 18 familjeplaneringscentra i Kina. De inkluderande 
kriterierna i studien var; kvinnor 18- 44 år med regelbunden menstruation med känt 
datum för senaste menstruationen. Kvinnor som sökte akutpreventivmedel upp till 
120 h efter oskyddat samlag, uppvisade negativt gravditetstest, och hade en önskan 
om att fortsätta använda kopparspiral som preventivmedelsmetod. Kvinnor som 
exkluderades; var gravida, haft livmoderinflammation eller abcess det senaste året, 
haft en könssjukdom senaste 6 månaderna, hade en konstaterad könssjukdom vid 
studiestart, hade flera sexpartners, hade misstänkt eller konstaterad missbildning i 
slida eller livmoder, haft blödningar med okänd orsak samt vid konstaterad anemi. 
Dessutom exkluderades kvinnor som använde hormonella preventivmedel, eller om 
de använt kondom eller annan barriärmetod vid senaste samlaget.  

Före insättning gjordes en gynekologisk undersökning och ett graviditetstest. 
Dessutom utfördes mikroskopisk undersökning efter bakterie- eller svampinfektion i 
underlivet. Alla kvinnor fick en CuT380A spiral insatt med en koppararea på 380 
mm2. Efter insättning av spiralen fick alla kvinnor med sig en dagbok där blödningar 
och andra biverkningar skulle rapporteras. Uppföljning gjordes vid nästa 
menstruations förväntade startdatum, samt vid tredje menstruationen och 12 månader 
efter insättning.  
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Primärt syfte var kopparspiralens effektivitet som akutmetod utifrån antalet 
konstaterade graviditeter vid första uppföljningen. Effektiviteten som akutmetod 
beräknades genom antalet oönskade graviditeter av 100 kvinnor, samt genom att 
jämföra graviditetsfrekvensen med förväntat antal graviditeter. Sekundärt 
undersöktes eventuella biverkningar och svårigheter vid insättning. Dessutom 
undersöktes antalet kvinnor som fortsatte använda spiralen efter 12 månader, och 
eventuella anledningar till att avsluta användningen.  

Resultat  

Av totalt 1963 kvinnor inkluderades 1893 (32 kvinnor avbröt studien, 38 kvinnor 
kunde inte följas upp) i undersökningen av kopparspiralens effektivitet som 
akutmetod. Inga graviditeter kunde konstateras vid första uppföljningen, 
kopparspiralen förhindrade oönskade graviditeter till 100 %. Endast 29 kvinnor (1,5 
%) upplevde svårigheter vid insättning och totalt behövde 3 kvinnor lokalbedövning.   

1459 kvinnor kunde följas upp efter 12 månader. 36 % avbröt behandlingen till följd 
av blödningar och 34,2 % till följd av delvis utstötning. Efter 12 månader kunde 
totalt 4 graviditeter konstateras, med en effektivitet på 0,23 gravida /100 kvinnor.   

 

 

DISKUSSION  

 

Akutpreventivmedel används i Sverige för att förhindra oönskade graviditeter. I 
tablettform har akutpreventivmedel varit tillgängligt sedan 90-talet, och i en svensk 
artikel från 2004 framgår att många svenska kvinnor är mycket positiva till 
levonorgestrel som ett receptfritt alternativ (7, 22). I en annan artikel från 2002 var 
de vanligaste orsakerna till behov av akutpreventivmedel; problem med kondom, 
missat att ta p-piller eller att ingen metod använts. Ett fåtal köpte akutpreventivmedel 
för säkerhets skull (9). Vad som också framgick av dessa artiklar var att vissa av 
kvinnorna som tillfrågats inte var helt säkra på att akutpreventivmedel inte är en 
abortmetod (9, 22). Det är möjligt att verkningsmekanismen är mer känd idag då 
levonorgestrel varit receptfritt länge. Farmaceuter och apoteken har ett ansvar att 
lämna tydlig information så att kvinnor vet vad det är de tar.  

När det kommer till effektiviteten och säkerheten så är det några övergripande 
problem med artiklarna/studierna som använts i detta arbete. Samtliga studier 
undersöker ”efficacy” och inte ”effectivness”, alltså är det bara den 
antikonceptionella effektiviteten utifrån ”perfekt” användning som mäts. Alltså kan 
studierna egentligen inte svara på hur effektiva metoderna är i en ”verklig” kontext 
eller vid vardaglig användning. Möjligen artikel 7, där kopparspiral har satts in av 
vårdpersonal, ger något tillförlitligare resultat för typisk användning (21).  
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Studierna går inte heller att jämföra rakt av då de mätt effektivitet på lite olika sätt. 
Metoderna som använts är övergripande jämförbara, men primärt syfte och 
effektmåtten är olika (tabell II). Flera av studierna är ”non-inferiority” studier som 
endast mäter om ett preparat är sämre än det andra. Detta ger endast relativa tal som 
visar om preparaten har likvärdig effektivitet, men inga absoluta tal för hur effektiva 
de är. Samtidigt så hade placebokontrollerade studier inte varit etiskt rimliga, då 
detta hade utsatt kvinnorna för stora risker. Samtidigt är det viktigt att kvinnor kan 
känna tillförlit till en akutmetod eftersom det är just ett akut risktagande.  

Positivt med dessa studier är att populationen kvinnor har en stor etnisk bredd, då 
studierna undersöker metodernas effektivitet i flera olika länder som; Kina, USA, 
Chile och Nigeria. Samtidigt har alla studierna haft begränsande exklusionskriterier, 
vilket förstärker sambandet mellan effektiviteten och ”perfekt” användning. 
Eventuellt ”användarfel” upptäcks inte i så stor utsträckning av dessa studier, därmed 
borde de effektivitetssiffror som redovisas anses som högre än vad som kan 
förväntas i verkligheten.   

Levonorgestrel har om resultaten jämförs en graviditetsfrekvens på 0,57 – 2,6 % och 
en förebyggande effektivitet på 50- 75 % (tabell II). Detta är ganska varierande 
siffror och visar att preparatet inte alltid fungerar. Artikel 1, 2 och 4 jämför endast 
levonorgestrel (tabell II). I artikel 1 jämförs olika doseringsmetoder av levonorgestrel 
och tid till behandling var satt till 120 h efter oskyddat samlag (15). Detta är för det 
första inte den rekommenderande tiden i Sverige (2). Sedan så var detta en ”non-
inferiority” studie vilket innebär att författarna kunde förvänta sig en effekt i båda 
dos-grupperna. ”Non-inferiority” säger egentligen inte så mycket om hur många som 
verkligen blivit gravida om ingen behandling getts. Artikel 1 visar dock att 
levonorgestrel har en högre graviditetsfrekvens vid intag senare än 72 h efter 
oskyddat samlag (15). Första 72 timmarna blev 0,32 % i två-dos gruppen och 0,40 % 
i singeldos- gruppen gravida. Efter 72 h var antalet gravida istället 1,89 % i två-dos 
gruppen och 2,8 % i singeldosgruppen. Dessa resultat ger stöd för läkemedelsverkets 
rekommendationer att levonorgestrel bör intas senast 72 h efter oskyddat samlag, och 
inte upp till 120 h efter (2). Artikel 1 undersökte dessutom den största populationen 
kvinnor, vilket torde stärka det statistiska sambandet (15).  

I artikel 2 undersöktes levonorgestrels effektivitet innan och efter ägglossning. I 
denna studie var det återigen lång tid till intag efter oskyddat samlag och antalet 
studiepersoner var lågt (tabell II). För att undersöka syftet genomfördes dock 
noggranna gynekologiska undersökningar och flera prover analyserades, dessa 
jämfördes sedan bara mot en referenspopulation. Alltså var de statistiska sambanden 
beräknade utifrån teoretiska antaganden om fertila perioder. Det är enligt författarna 
själva svårt att bedömma när en enskild kvinna riskerar att bli gravid och många 
kvinnor vet inte exakt när deras ägglossning äger rum (16). Troligen är det också så 
att kvinnor bara har en 30 % risk att bli gravida även vid samlag på sin mest fertila 
dag precis innan ägglossning (23). Trots det förhindrar levonorgestrel, utifrån artikel 
2, samtliga förväntade graviditeter när det intagits före ägglossning (tabell II).  
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Däremot förhindrade levonorgestrel inga graviditeter efter ägglossning och 8 kvinnor 
blev gravida (tabell II). Alltså ger artikel 2 stöd för att levonorgestrel är effektivt om 
det tas innan ägglossning, vilket kan kopplas till verkningsmekanismen (5, 6).  

Artikel 4 undersökte en två-dos levonorgestrelbehandling där den uppföljande dosen 
togs antingen 12 h eller 24 h efter den första dosen (tabell II). Återigen undersöktes 
levonorgestrels effektivitet upp till 120 h efter oskyddat samlag och ganska många 
graviditeter konstaterades (tabell II). Detta gav graviditetsfrekvenser på 1,9 % (24 h-
gruppen) och 2,0 % (12 h- gruppen). Författarna jämförde dock detta mot ett högt 
antal förväntade graviditeter, utifrån en stor population kvinnor, så den 
graviditetsförebyggande effektiviteten var hög (72 % och 75 %) (tabell II). Den höga 
förebyggande effektiviteten utmärkte studien och frågan är om siffrorna är helt 
tillförlitliga? För i undergruppen som fått behandling 72- 120 h efter oskyddat 
samlag var graviditetsfrekvenserna klart högre (2,7 % och 3,0 %), och i 
undergrupperna som haft upprepade samlag under studietiden var 
graviditetsfrekvensen i 12 h- gruppen hela 4,5 % (18). Studien ger därmed stöd för 
att levonorgestrel är effektivt om det tas senast 72 h efter oskyddat samlag och att 
upprepade samlag, utan skydd, ökar risken för oönskad graviditet.  

I artikel 1 och 4 redovisades bara milda till måttliga biverkningar, och ingen 
biverkning stack ut som särskilt frekvent rapporterad (tabell III). Möjligen att 
illamående var något vanligare i artikel 1, men utifrån dessa studier framgår det att 
levonorgestrel överlag tolereras väl. I artikel 2 undersöktes inte eventuella 
biverkningar. Blödningsrubbningar är att förvänta vid hormonell behandling och 
kunde konstateras i de studier som undersökte levonorgestrel. Detta är till följd av 
verkningsmekanismen, då levonorgestrel skjuter upp ägglossningen och därmed 
ingriper i det normala regleringen av ägglossning och menstruation (5, 6, 8).  

Ulipristal har om resultaten jämförs en graviditetsfrekvens på 0,9- 2,1 % och en 
förebyggande effektivtet på omkring 62, 3 % (tabell II). Dessa siffror går självklart 
inte att jämföra hur som helst eftersom studierna inte är helt lika, men visar att 
ulipristal inte alltid fungerar. Artikel 3 och 5 jämför ulipristal med levonorgestrel, 
och utifrån båda dessa studier framgår det att ulipristal inte är en mindre effektiv 
akutmetod (tabell II).  

Artikel 3 var dels en ”non-inferiority” studie och en meta-analys. Vid behandling 
inom 72 h beräknades OR till 0,68 vilket visade på noninferiority (tabell II). 
Dessutom konstaterades inga graviditeter i ulipristalgruppen som fått behandling 72 - 
120 h efter oskyddat samlag, medan 3 graviditeter konstaterades i 
levonorgestrelgruppen. Således förhindrade ulipristal fler graviditeter om 
behandlingen ges mer än 72 h efter oskyddat samlag. I metaanalysen var 
populationen omfattande och de två effektivitetsstudier som jämfördes finns enskilt 
representerade bland de artiklar som undersöks i detta arbetet (artikel 3 och artikel 
5). I tidsintervallet där kvinnorna fått behandling inom 120 h beräknades OR till 0,55 
och därmed reducerade ulipristal graviditetsrisken med 50 % jämfört med 
levonorgestrel (p= 0,025) (17).  
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Alltså tyder resultaten från både effektivitetsstudien och meta- analysen på att 
ulipristal förhindrar fler graviditeter, jämfört med levonorgestrel, om behandling ges 
mer än 72 h efter oskyddat samlag (17). I Artikel 5 konstaterades samma samband, 
vilket hänger ihop med att det var denna studie som jämfördes i meta-analysen. 
Denna studie visade både att ulipristal är ”non-inferiority” till levonorgestrel och att 
ulipristal förhindrar fler oönskade graviditeter (tabell II, 19). Detta samband är 
återigen tydligast om det går längre tid från samlag till behandling (17, 19). I artikel 
6 undersöktes ulipristals effektivitet vid intag vid olika tid efter oskyddat samlag. 
Även i denna studie förhindrade ulipristal oönskade graviditeter, då den konstaterade 
graviditetsfrekvensen var 2,1 % och den förväntade var 5, 5 % (tabell II). Även i 
denna studie var ulipristals effektivitet tydlig även om behandlingen getts efter att 
längre tid förlöpt. I gruppen kvinnor som fått behandling 96- 120 h efter oskyddat 
samlag förhindrade ulipristal 75 % av förväntat antal graviditeter (20). Samtliga av 
de studier som undersökt ulipristal ger stöd för rekommendationen att ulipristal är 
effektivt som akutpreventivmedel upp till 120 h efter oskyddat samlag.  

Trots alla dessa olika mått på effektivitet är förväntat antal graviditeter fortfarande ett 
statistiskt antagande utifrån typiska ägglossningsmönster och teoretiskt förväntad 
fertilitet. Därför är det även med ulipristalbehandling svårt att säga hur många 
ofrivilliga graviditeter som maximalt kan förhindras i en bredare kontext. När det 
gäller biverkningar och säkerhet så var de rapporterade biverkningarna i artikel 3, 5 
och 6 milda till måttliga, bortsett från två allvarligare i artikel 3 (tabell III). Den 
allvarliga yrseln skall ha varit övergående, och den molara graviditeten konstaterades 
i levonorgestrelgruppen (tabel III). Överlag visar tabell III att ulipristal och 
levonorgestrel har likvärdiga biverkningsprofiler. Eftersom levonorgestrel godkänts 
för receptfri behandling tyder detta på att även ulipristal är säkert och tolereras bra. 
Varken i studierna som undersökt levonorgestrel eller ulipristal konstaterades något 
fall av utomkvedshavandeskap. Blödningsrubbningar är att vänta av 
ulipristalbehandling och kunde konstateras i samtliga studier. Detta är en följd av 
verkningsmekanismen trots att ulipristal är en syntetisk hormonell metod (11).  

Kopparspiralen har mycket hög effektivitet som akutmetod. Detta framgår tydligt i 
artikel 7. När kopparspiralen sattes in upp till 120 h efter oskyddat samlag, 
konstaterades inte en enda graviditet på 1963 kvinnor. Så utifrån den studie som 
undersökts i det här arbetet, kan kopparspiralen bedömmas som 100 % effektiv 
(tabell II). Troligtvis är kopparspiralen inte alltid 100 % effektiv, men den står ut 
som mycket effektiv i detta arbete. Vad som begränsar kopparspiralen som 
akutmetod är snarare tillgängligheten.  

En kopparspiral kräver ett besök hos en barnmorska eller gynekolog, vilket kan vara 
ett hinder om oskyddat samlag sker på helgen eller om det är brist på besökstider. 
Vad som däremot inte borde vara ett hinder för kopparspiralen, som akutmetod, är 
biverkningar. För om kopparspiralen effektivt förhindrar oönskad graviditet på kort 
sikt, står detta sig starkt mot eventuellt ökade blödningar eller menssmärtor på lång 
sikt. Däremot är det alltid viktigt att testa för graviditet och utesluta en ökad risk för 
infektion innan kopparspiral sätts in (5).  
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Dessutom är kopparspiralen en metod som ger ett fortsatt skydd om den får sitta 
kvar. Detta visar också artikel 7; där de kvinnor som följdes upp efter 12 månaders 
användning hade ett fullgott skydd och 0,23 /100 kvinnor blev gravida (21). Frågan 
är om kvinnor har kunskapen om att kopparpsiralen är en fungerande akutmetod, 
eller om kopparspiralens effektivitet fått stå åt sidan för mer lättillgängliga 
alternativ?   

Det finns begränsningar i effektivitet med framförallt de farmakologiska alternativen. 
I en amerikansk artikel från 2011 som analyserat ytterligare data från metaanalysen 
som är med i detta arbete, valde författarna att lyfta fram tre viktiga faktorer som 
påverkar effektiviteten; BMI/vikt, kvinnans tid i sin cykel och upprepade samlag 
(23). Författarna till artikeln skriver att akutpreventivmedel inte alltid fungerar och 
att levonorgestrel har en klart sämre effektivitet för kvinnor som väger > 70 kg (23). 
Ulipristals effektivitet påverkades också av kvinnans BMI, men hade inte en minskad 
effektivitet förrän vid > 88 kg (23). För båda metoderna innebar upprepade samlag 
under samma cykel en 4 gånger ökad risk för oönskad graviditet (OR = 4,64, p-
värde= 0,0002) (23). Dessutom hade de kvinnor som haft oskyddat samlag på sina 
mest fertila dagar en 4 gånger ökad risk att bli gravida, jämfört med de kvinnor som 
haft oskyddat samlag på mindre fertila dagar (OR= 4,42, p-värde= 0,0001) (23). 
Dessa resultat stödjs också av resultaten i flera av artiklarna som undersökts i detta 
arbete; Levonorgestrel är främst effektivt om det används innan ägglossning, 
ulipristal är det effektivare alternativet om behandlingen startar mer än 72 h efter 
oskyddat samlag. Både ulipristal och levonorgestrel har en minskad effektivitet om 
det sker upprepade samlag och kopparspiral är den effektivaste metoden om den sätts 
in upp till 5 dygn efter oskyddat samlag. Vidare visar den amerikanska artikeln att 
det behövs mer forskning på kopplingen mellan akutpreventivmedelseffektivitet och 
BMI (23). De farmakologiska preparaten har en klart ökad risk för ”användarfel”, då 
deras effektivitet hänger så starkt ihop med hur och när de tas. Detta lägger ett stort 
ansvar på varje enskild kvinnas kunskap och farmaceuters förmåga att informera. 
Kopparspiralen däremot har främst vissa metodbegränsningar som gör att den inte 
passar för alla kvinnor.  

De slutsatser som dras av detta arbete är att; akutpreventivmedel inte alltid fungerar, 
men i alla studier lyckades metoderna förhindra oönskade graviditeter och ingen av 
studierna visade på en ökad risk för allvarliga biverkningar. Effektiviteten och 
säkerheten som undersökts i detta arbete ger stöd för gällande rekommendationer; 
levonorgestrel är ett lämpligt alternativ om det används upp till 72 h efter samlag, 72 
- 120 h efter oskyddat samlag är ulipristal det bättre farmakologiska alternativet. 
Kopparspiral är den effektivaste metoden, men är inte ett alternativ för alla kvinnor. 
De tre akutpreventivmedelsmetoder som är godkända fungerar eller bör fungera som 
ett komplement till mer regelbundna preventivmetoder.  
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