
5892 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR  50  •  2000

Effektiva metoder för postkoital
antikonception är en hittills föga ut-
nyttjad kontraceptiv möjlighet med
stor potential att förhindra oönskade
graviditeter och aborter. I många ut-
vecklingsländer skulle kunskap om
och tillgång till postkoital antikoncep-
tion kunna förhindra flera miljoner il-
legala aborter varje år och sänka möd-
ramortalitet och morbiditet. Risken
för graviditet efter ett enda oskyddat
samlag kan vara så hög som en på tre,
beroende på när samlaget sker i förhål-
lande till ovulation.

Med postkoital antikonception avses
preventivmetoder som kan användas
som en akut åtgärd för att förhindra gra-
viditet efter ett oskyddat samlag. Post-
koital antikonception används efter
samlaget men innan implantationen har
skett och avses som en »backup»-metod
för tillfälligt användande och inte för re-
gelbundet bruk [1]. För regelbundet
bruk finns mycket effektivare metoder.
Postkoital antikonception är indicerat
vid till exempel kondomruptur, oplane-
rat sex, efter våldtäkt eller vid misslyck-
ad användning av reguljära preventiv-
metoder.

Även om verkningsmekanismerna
för postkoital antikonception till stora
delar fortfarande är okända är det känt
att sådan behandling inte leder till en
avstötning av embryot efter det att im-
plantationen har skett. Därför orsakar
postkoital antikonception inte abort.
Hormonella metoder utövar sannolikt
sin effekt genom att förhindra eller för-
dröja ovulation om de ges före denna
och påverkar troligtvis också i olika
grad endometriet och cervixsekretet.
Postkoital antikonception skulle vidare

kunna interferera med ägg- eller sper-
mietransport och fertilisering.

Andra benämningar som används för
postkoital antikonception är »dagen-
efter-piller», akutpreventivmedelmeto-
der eller »emergency contraception».

Historisk bakgrund
Den första stora studien med en mo-

dern postkoital antikonceptionsmetod
genomfördes i Yale 1963 [2]. Behand-
lingen utgjordes av stilbestrol 25–50
mg/dag eller etinylestradiol 0,5–2
mg/dag i 4–6 dagar efter samlag. Inga
graviditeter inträffade bland de första
100 rapporterade behandlingarna. Men
det var inte förrän i mitten av 1970-talet
som studier från Holland [3] och Kana-
da [4] banade väg för en spridning av
olika postkoitala antikonceptionsmeto-
der. 

Försök i Peru att utveckla en postkoi-
tal metod med enbart gestagen för re-
gelbundet bruk [5] lade grunden för att
använda samma koncept för akutsitua-
tioner 20 år senare [6].

Bland övriga metoder som används
för akut bruk kan nämnas insättning av
spiral efter samlag [7] och ett antipro-
gesteron, mifepriston [8].

I Sverige har postkoital antikon-
ception använts under lång tid, men i
begränsad omfattning. Postkoital anti-
konception omnämns 1987 som en
framtida möjlighet, men först 1994 re-
kommenderade Socialstyrelsen an-
vändning av den så kallade Yuzpe-
metoden, som består av 100 µg etinyl-
estradiol och 250 µg levonorgestrel gi-
vet inom 72 timmar efter oskyddat
samlag. Samma dos upprepas efter 12
timmar. Detta motsvarar 2 tabletter
Follinett × 2 (kan tas från en vanlig
p-piller karta). Nyligen har piller som
innehåller enbart levonorgestrel re-
gistrerats i Sverige. Dessa innehåller
0,75 mg levonorgestrel som tas inom
72 timmar efter koitus och upprepas
efter 12 timmar. 

Vår artikel kommenterar en systema-
tisk litteraturöversikt från Cochrane
Collaboration avseende olika metoder
för postkoital antikonception [9]. Mål-
sättningen med översikten är att avgöra
vilken postkoital antikonceptionsmetod
som är den mest effektiva, säkraste och

enklaste att använda för att förhindra
graviditet.

Metaanalysens material
och metoder
Metaanalysen är baserad på en ge-

nomgång av befintlig litteratur samt
elektronisk sökning i Medline (från
1966), Embase (från 1980), Biological
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Sammanfattat

• Femton studier inkluderades i
en systematisk översikt från
Cochrane collaboration avse-
ende metoder för postkoital
antikonception.

• Postkoital antikonception är
metoder för att förhindra gravi-
ditet efter ett oskyddat sam-
lag.

• Behandlingen bör ges så
snart som möjligt efter det
oskyddade samlaget.

• Postkoital antikonception är
till för akut bruk och inte för re-
gelbunden antikonception.

• Postkoital antikonception ver-
kar inte genom att framkalla
abort.

• Översikten visar att behand-
ling med mifepriston eller le-
vonorgestrel är de mest effek-
tiva metoderna med minst bi-
verkningar.

• En stor multicenterstudie som
jämför effekten av levonorgest-
rel och mifepriston kommer
snart att vara avslutad.

• Spiralinsättning är en effektiv
postkoital metod, men har inte
jämförts med de hormonella
metoderna. Den har praktiska
nackdelar men ger ett fortsatt
skydd mot graviditet.
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Abstract Database (från 1985), Popline,
Chinahl (från 1982) och CBMdiscs
(Chinese Biological Medical discs, från
1992). Innehållet kontrollerades mot
Världshälsoorganisationens (WHO)
Special programme for research in hu-
man reproductions (HRP/WHO) data-
bas på postkoital antikonception samt
mot The emergency contraception
world wide web server, Population re-
search, Princeton University, USA. 

De läkemedelsföretag som mark-
nadsför produkter för postkoital anti-
konception (Schering AG och Gedeon
Richter) kontaktades för eventuell yt-
terligare information. Likaså kontakta-
des forskare aktiva inom detta område
för referenser.

Data har också inhämtats från HRP/
WHO. HRP/WHO har genomfört flera
av de stora studierna på området och har
en pågående multicenterstudie där levo-
norgestrel jämförs med mifepriston.

Femton studier inkluderades i över-
sikten. Tre av dessa var opublicerade,
men data gjordes tillgängliga av förfat-
tarna. Åtta studier har genomförts i
Kina. Förutom två WHO-studier, som
är stora multinationella studier, har
samtliga studier utförts nationellt, även
om några är multicenterstudier. De fles-
ta studierna har jämfört flera olika be-
handlingsmetoder.

Studier där mer än 20 procent av de
inkluderade patienterna inte kunde föl-
jas upp exkluderades. Förutom genom-
gång av kliniskt utfall gjordes en syste-
matisk datagenomgång av demografis-

ka karakteristika (typ av mottagning,
stad, land, totalt antal kvinnor inklude-
rade och inklusions- och exklusionskri-
terier) och av metodologi (randomise-
ringsteknik, »blinding», exklusion efter
randomisering och »loss to follow-
up»). Varje studie tilldelades en kvali-
tetspoäng enligt Cochrane collabora-
tion handbook [12]. 

Flera olika läkemedel har använts i
de genomgångna studierna. I nio studi-
er har mifepriston i doser från 5 mg till
600 mg använts. På grund av den stora
variationen i antiprogesterondos har
dessa delats in i högdos (>50 mg), me-
delhög dos (25–50 mg) och lågdos (<25
mg) för att underlätta en jämförelse. I
studierna förekommer också behand-
ling med Yuzpe-metoden, danazol, le-
vonorgestrel, högdos östrogen, anordin
och spiral. Anordin är en steroid med
svag östrogen effekt som bara används i
Kina. I kinesiska studier med mifepris-
ton har lokalt tillverkade tabletter an-
vänts. 

Endast randomiserade studier inklu-
derades. I sex av studierna har randomi-
seringen skett blint och i tre av dessa
dubbelblint. »Intention-to-treat»-ana-
lyser finns i tre av studierna. Beräkning-
ar för studiepopulationens storlek har
gjorts i fyra studier. Generellt inklude-
rades inte de kvinnor som sökte efter 72
timmar (120 timmar i vissa mifepris-
tonstudier) efter samlag, med flera epi-
soder av oskyddade samlag, med ore-
gelbundna menstruationer eller som
använde hormonella preventivmetoder.

Behandlingen gavs så fort kvinnan sök-
te hjälp i alla utom en studie [L Cheng,
Shanghai, pers medd, 2000]. I denna
studie gavs behandling först 24–96
timmar efter det oskyddade samlaget.
Samtliga inkluderade studier redovisar
få patienter exkluderade efter randomi-
sering eller som inte kunnat följas upp.
Eventuella biverkningar redovisades i
dagboksform av patienterna själva.

I de flesta av de inkluderade studier-
na jämförs antalet observerade gravi-
diteter med förväntad graviditetsfre-
kvens i relation till den cykeldag då det
oskyddade samlaget skedde.

Resultat uttrycks som relativ risk,
RR, enligt en »fixed-effects»-modell
med 95 procents konfidensintervall.

Metaanalysens resultat
I två studier [6, 10], omfattande mer

än 2500 kvinnor, jämfördes Yuzpe-be-
handling med levonorgestrel (0,75 mg ×
2 med 12 timmars intervall). Levonor-
gestrel framstår som mer effektivt än
Yuzpe-behandling (RR: 0,51, 95 pro-
cents konfidensintervall 0,31–0,84) och
gav färre biverkningar (RR: 0,80, 95
procents konfidensintervall 0,74–0,86).
Vad avser tidpunkten för nästa mens
framkom ingen skillnad mellan de olika
behandlingarna.

I nio studier, varav de flesta är utför-
da i Kina, undersöks effekten av olika
doser av mifepriston. I fem av studier-
na, (fyra kinesiska samt WHO 1999
[11] jämförs 25–50 mg med doser mind-
re än eller lika med 10 mg mifepriston.
Metaanalysen finner ingen skillnad i ef-
fektivitet mellan de olika doserna me-
dan förekomsten av bieffekter synes
dosrelaterad. En förskjutning av nästa
mens med mer än sju dagar var vanliga-
re efter behandling med en högre dos. I
WHO studien [11] var doserna 10, 50
och 600 mg mifepriston lika effektiva. 

Två studier jämför högdosmifepris-
ton (600 mg) med Yuzpe-behandling.
Mifepriston var mer effektivt (RR: 0,10,
95 procents konfidensintervall 0,01–
0,77) med signifikant lägre frekvens bi-
effekter. Dock var en förskjutning av
nästa menstruation vanligare efter be-
handling med mifepriston.

I en stor, dubbelblind, placebokon-
trollerad, kinesisk multicenterstudie
omfattande cirka 1300 kvinnor, var le-
vonorgestrel mindre effektivt än mife-
priston (RR: 2,19, 95 procents konfi-
densintervall 1,00–4,77). Frekvensen
av bieffekter var ungefär densamma i
båda grupperna men efter mifepriston
sågs en försenad nästa menstruation
(>3dagar) något oftare.

Akut insättning av kopparspiral är en
mycket effektiv metod, men denna be-
handling har hittills endast jämförts
med att inte ge någon behandling alls.

Övriga studerade substanser, som
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Ibland måste man tänka...
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danazol, synes inte innebära någon för-
del jämfört med ovan nämnda alterna-
tiv.

Tre fall av extrauterin graviditet (två
efter 50 mg mifepriston och en efter 10
mg mifepriston) återfanns bland de 15
studierna.

Metaanalysens diskussion 
och konklusion
Författarna framhåller att genom-

gången är inriktad på att identifiera den
mest effektiva och bäst tolererade post-
koitala antikonceptionsmetoden, som
ett led i att sprida användningen av post-
koital antikonception. Översikten be-
handlar inte andra viktiga aspekter, som
spridning av kunskap och medvetenhet
om postkoital antikonception bland så-
väl kvinnor som hälso- och sjukvårds-
personal eller olika vägar att öka till-
gängligheten.

I studier av postkoital antikoncep-
tion rapporteras oftast graviditeter som
användar- eller metodfel. Om kvinnan
är gravid vid tidpunkten för behandling,
eller har haft upprepade oskyddade
samlag, bedöms graviditeten som an-
vändarfel. Eftersom denna analys görs i
efterhand kan det föreligga systematis-
ka fel. Det påpekas av författarna att det
i dessa fall är viktigt att först utföra en
»intention-to-treat»-analys innan för-
klaring till graviditeterna analyseras.

WHO-studien [10], liksom en tidi-
gare publicerad pilotstudie [6] visade
högre effektivitet och tolerans för le-
vonorgestrel än för Yuzpe-behandling.
Denna behandling som introducerades
på 1970-talet, har till idag varit den mest
använda postkoitala antikonceptions-
metoden. Den har varit accepterad som
standardbehandling i många länder.
Gastrointestinala biverkningar är vanli-
ga vid Yuzpe-behandling och det nämns
av författarna att detta kan bidra till låg
följsamhet och till lägre effektivitet till
följd av kräkning.

WHO-studien påvisade också att ef-
fektiviteten för både levonorgestrel och
Yuzpe-behandling minskade med ökat
tidsintervall mellan koitus och behand-
ling. Resultatet från dessa studier utgör
det viktigaste underlaget för registre-
ring av levonorgestrel för postkoital
antikonception, bland annat i Sverige.

Metaanalysen visar att mifepriston
är mer effektivt och har färre bieffekter
än Yuzpe-behandlingen. Möjligen är
mifepriston också mer effektivt än le-
vonorgestrel, men här menar författarna
att resultaten från ytterligare studier
måste inväntas innan några säkra slut-
satser kan dras.

En nackdel med mifepriston är för-
skjutningen av nästa menstruation även
om frekvens av denna bieffekt framstår
som tydligt dosrelaterad. Det framhålls
att ytterligare studier behövs för att un-

dersöka om lågdosmifepriston kan er-
bjuda hög effektivitet utan att störa
blödningsmönstret. Två stora pågående
studier omnämns. I en pågående WHO-
studie jämförs effekten av 10 mg mife-
priston med två olika levonorgestrelbe-
handlingar (0,75 mg × 2 med 12 tim-
mars intervall och 1,5 mg × 1) inom 120
timmar efter koitus. Den andra studien
är en kinesisk multicenterstudie där ef-
fekten av 100 mg mifepriston jämförs
med 25 mg mifepriston. Vidare påpekas
att mifepriston använt i kinesiska studi-
er är tillverkat lokalt och inte har jäm-
förts, angående potens och säkerhet,
med det på den europeiska marknaden.

I diskussionen poängteras att attity-
der och tillgänglighet till postkoital
antikonception kräver vetenskapliga
studier. Författarna menar också att ef-
fektiviteten och säkerheten för spiral
som postkoital antikonceptionsmetod
inte har studerats tillräckligt men kan
erbjudas kvinnor som söker för sent för
hormonell behandling, som inte är i
riskzonen för sexuellt överförbara sjuk-
domar och som önskar en reguljär pre-
ventivmedelsmetod.

I metaanalysens konklusion fram-
hålls att effektiva metoder för postkoital
antikonception existerar och bör erbju-
das alla kvinnor som efterfrågar denna
behandling. Vidare menar författarna
att alla kvinnor och framförallt tonå-
ringar bör få information om postkoital
antikonception. Baserat på tillgängliga
data är levonorgestrel och mifepriston
de mest effektiva behandlingsalternati-
ven med acceptabel biverkningsprofil.
Dessa data tyder också på att ju tidigare
behandlingen ges desto mer effektiv är
den. Författarna menar att framtida stu-
dier bör inriktas på att jämföra levonor-
gestrel och mifepriston med avseende
på effektiviteten. 

Vår kommentar
Även om frekvensen oönskade gra-

viditeter varierar mellan olika länder
och folkgrupper är behovet av postkoi-
tal antikonception världsomfattande.
Men tillgången till dessa metoder varie-
rar kraftigt med den mest utbredda an-
vändningen i Europa, framförallt i Stor-
britannien och Holland. Kunskap om
postkoital antikonception bland kvin-
nor är centralt för att de ska söka hjälp.
Idag finns fyra postkoitala antikoncep-
tionsmetoder tillgängliga i olika delar
av världen. Dessa metoder är kombine-
rat etinylestradiol och levonorgestrel
(Yuzpe-behandling), levonorgestrel en-
bart, antiprogesteronet mifepriston och
akut insättning av kopparspiral. Samtli-
ga metoder används i andra (lägre) do-
ser också som regelbundna preventiv-
metoder eller, som är fallet med mife-
priston, i högdos som abortmetod. Om-
fattande data talar för att metoderna är

mycket säkra när de används på dessa
indikationer. Motsvarande erfarenhet
från när samma metoder används för
postkoital antikonception saknas, men
teori och praktik talar för att dessa me-
toder är extremt säkra. Många aukto-
riteter inom området förespråkar därför
att postkoital antikonception bör ges re-
ceptfritt. Enligt en studie genomförd i
Skottland innebär ökad tillgänglighet
till postkoital antikonception inte mins-
kad användning av reguljära preventiv-
metoder [13]. WHO och IPPF [14] har
fastslagit att det inte finns några absolu-
ta kontraindikationer mot Yuzpe-be-
handling, utom känd graviditet efter-
som behandlingen då är verkningslös.
Om behandlingen tas under pågående
graviditet är den troligtvis ofarlig efter-
som någon teratogenisitet inte demon-
strerats hos kombinerade p-piller [15,
16]. Yuzpe-behandlingen anses inte
heller medföra någon risk för djup ve-
nös trombos [17]. WHO listade 1996
Yuzpe-behandling på sin lista över nöd-
vändiga läkemedel. Tillgängliga data för
levonorgestrel och mifepriston talar för
att även dessa metoder är mycket säkra
och saknar kontraindikationer [13].

Postkoital antikonception ska inte
ersätta användningen av regelbundna
preventivmetoder eftersom dessa är
mer effektiva än upprepad användning
av postkoital antikonception [18]. Om
oskyddat samlag åter sker i en cykel då
postkoital antikonception redan använts
kan metoden dock användas igen. Det
är viktigt att informera kvinnan om att
graviditetsrisken under resten av mens-
cykeln kvarstår, och till och med kan
vara förhöjd eftersom ovulationen kan
ha förskjutits.

Översikten berör endast mycket
kortfattat spiral som postkoital antikon-
ception eftersom randomiserade studier
som jämför spiral och hormonell be-
handling saknas. En stor, pågående
WHO-studie från Kina bekräftar dock
att spiral är en mycket säker metod för
postkoital antikonception [von Hertzen,
Genève, pers medd, 2000]. Frekvensen
infektioner uppges som mycket låg i
denna studie. Till fördelarna med spiral
hör att metoden är effektiv upp till fem
dagar efter det oskyddade samlaget och
att kvinnan får en effektiv reguljär pre-
ventivmetod. Nackdelarna med spiral
är dock flera. Insättningen måste göras
av barnmorska eller läkare efter en gy-
nekologisk undersökning där aktuell in-
fektion uteslutits och kan vara smärt-
sam. Vanligtvis är spiral kontraindice-
rad hos en kvinna som inte fött barn.

Resultaten från metaanalysen tyder
på att mifepriston troligtvis är den mest
effektiva hormonella metoden för post-
koital antikonception. Fördelen med
mifepriston är också att behandlingen
ges som en engångsdos och är effektiv
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upp till 120 timmar efter koitus. Resul-
taten från en stor multicenterstudie ut-
förd av WHO blir snart tillgängliga. I
denna studie har 10 mg mifepriston
jämförts med 0,75 mg levonorgestrel ×
2 med 12 timmars intervall och 1,5 g le-
vonorgestrel × 1. Intervallet från koitus
till behandling har varit upp till 120 tim-
mar. Även om denna studie bekräftar att
mifepriston är överlägset är det av poli-
tiska skäl tveksamt om denna metod får
någon vidare spridning eftersom detta
antiprogesteron i så hög grad är förknip-
pat med medicinsk abort. Man får där-
för räkna med att levonorgestrel, åt-
monstone under de närmaste åren, blir
den mest effektiva av de tillgängliga
hormonella metoderna för postkoital
antikonception.

Vår konklusion
Det är angeläget att kunskap om

akutpreventivpiller sprids till alla kvin-
nor och framförallt tonåringar. Till -
gängliga data talar för att både mifepris-
ton och levonorgestrel är effektiva post-
koitala antikonceptionsmetoder med få
biverkningar. Båda metoderna är enkla
och säkra att använda. Levonorgestrel
finns tillgängligt i Sverige som Norlevo
(Nycomed) och snart som Postinor,
(Schering AG) och bör erbjudas alla
kvinnor som söker postkoital antikon-
ception. För både levonorgestrel och
Yuzpe-behandling gäller att effektivite-
ten är högre ju tidigare behandling ges.
Behandling med akutpreventivpiller
ska inte ersätta användningen av regel-
bundna preventivmetoder eftersom des-
sa är mer effektiva än upprepad använd-
ning av postkoital antikonception. Om
kvinnan söker för sent för att kunna er-
bjudas hormonell behandling kan spiral
vara ett effektivt alternativ.
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