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P-piller - ett tryggt val
Du har valt att använda p-piller som preventivmedel. 
P-piller är ett av de tillförlitligaste sätten att skydda
sig mot oönskad graviditet, förutsatt att du använder
dem på rätt sätt. Som en liten hjälp har vi samman-
ställt denna broschyr som tar upp det viktigaste du
bör veta om Trionetta och p-piller och hur de påver-
kar din kropp. Har du frågor kan du vända dig till
din barnmorska eller läkare.

Fördelar med kombinerade 
p-piller
• ger mindre mens, vilket minskar risken för järnbrist
•  ger regelbunden mens
•  gör det möjligt att skjuta upp mensen
•  kan ge en förbättring av acne om du har problem

med det

Skydd mot sjukdomar

P-piller skyddar mot en rad sjukdomar.
De minskar bland annat risken för:
• äggstocks- och livmodercancer
• äggledarinflammation
• cystor på äggstockarna
• godartade knölar i brösten

Eftersom några av dessa sjukdomar kan orsaka steri-
litet skyddar kombinerade p-piller kvinnans framtida 
förmåga att få barn.

Har Trionetta 28 några biverkningar?
Liksom alla andra p-piller kan Trionetta 28 ge bieffekter. 
I början kan viktökning, huvudvärk, nedstämdhet, humör-
förändringar, illamående, magsmärta, ömhet i brösten, 
bröstsmärtor, bröstspänningar och blödningar förekomma. 
Dessa besvär går vanligtvis över när du använt Trionetta 
28 i några månader. I sällsynta fall kan du som använder 
kontaktlinser få vissa besvär, förmodligen för att 
mängden tårvätska förändras. Alla kombinerade 
preventivmedel medför en något ökad risk för blod-
propp. Risken för blodpropp är dock mycket låg och 
betydligt lägre än om du blir gravid.

Hormonerna som styr din mens
För att förstå hur Trionetta 28 kommer att påverka din 
kropp är det bra att veta lite om kroppen och men-
struationscykeln. Redan under fostertiden anläggs i ägg-
stockarna de s k ägganlagen. Under puberteten börjar de 
mogna och varje månad därefter lossnar vanligtvis ett 
ägg som kan bli befruktat av en spermie. I äggstockarna 
bildas också de kvinnliga könshormonerna östrogen och 
progesteron (gulkroppshormon).

Hormonerna får slemhinnan i livmodern att växa till 
sig och göra sig förberedd på att ta emot ett befruktat 
ägg, men om ingen befruktning sker stöts en del av 
slemhinnan ut och en menstruationsblödning uppstår. 
På detta sätt pågår äggmognad, ägglossning och 
menstruation varje månad, cykliskt. Det är därför det 
heter menstruationscykel. Varje kvinna har sin 
individuella menstruationscykel och blödningslängden 
varierar från kvinna till kvinna.

Hur skyddar Trionetta 28 mot 
oönskad graviditet?
Trionetta 28 innehåller hormoner som på många sätt på-
minner om dina naturliga, kvinnliga könshormoner. 
Genom att använda Trionetta 28 blir du skyddad mot 
oönskad graviditet på tre olika sätt:
1. Ägglossningen uteblir
2. Det slem/sekret som finns i livmoderhalsen blir tjockt

och mer ogenomträngligt för spermier
3. Slemhinnan i livmodern förblir tunn, så att ett

eventuellt befruktat ägg inte kan fastna



Så små doser som möjligt
Under en menstruationscykel varierar mängden av 
naturliga könshormoner. Dessa variationer har man 
försökt efterlikna i Trionetta 28. Just därför finns det 
tre olikfärgade tabletter som innehåller olika mängd 
hormon i Trionetta-kartan. På så sätt är det möjligt 
att använda mycket låga doser av de ingående 
hormonerna. De sju vita tabletterna på slutet är enbart 
sockerpiller. 

Eftersom mängden hormon varierar är det viktigt 
att ta tabletterna i rätt ordning.

Med klisteretiketten som medföljer varje förpack-
ning har du enkelt kontroll på vilken tablett du ska ta 
(se sid 12).

När du börjar använda 
Trionetta 28
Trionetta 28 skyddar mot graviditet från första 
dagen, men bara om du tar tabletterna på rätt sätt. 
Följ därför dessa enkla anvisningar.
• Den första ljusbruna tabletten (är märkt med

”Start”) tar du på menstruationens första dag,
d.v.s. första blödningsdagen.

• Tag sedan en tablett om dagen, helst vid samma
tidpunkt. Följ pilarnas riktning tills kartan är tom.

Du som använder Trionetta 28 
• När kartan är tom börjar du direkt på nästa

karta. Du gör alltså inget uppehåll.
• Började du förra kartan en tisdag blir det en tisdag

även på nästa karta.
• Under den tid du äter de 7 stora vita tabletterna får

du i regel en mensliknande blödning.

Varje tablett hör ihop med en 
speciell dag
Det är mycket viktigt att du kommer ihåg två saker 
om Trionetta 28, dels att du tar alla tabletter och dels 
att du tar dem i rätt ordning. Som hjälp på traven 
finns en praktisk etikett med veckodagsmarkeringar 
till varje karta. Genom att varje tablett hör ihop med 
en  speciell veckodag blir det betydligt enklare att 
kontrollera om du har tagit tabletterna på rätt sätt.

Trionetta 28
• I förpackningen finns etiketter som innehåller 7

remsor som visar veckodagarna. Välj den remsa
från etiketten som börjar med den veckodag då du
tar första tabletten.

• Fäst remsan längs med toppen på tablettkartan.
Kom ihåg att fästa en ny remsa på varje karta. Du
påbörjar alltid kartorna på samma veckodag. Låt
oss ta ett exempel:

• Första blödningsdagen = startdag = Tisdag.
• Fäst remsan så att markeringen ”TIS” kommer

nedanför ”Startfacket”.
Kom ihåg att fästa en ny remsa på varje karta. Du
börjar alltid kartorna på samma veckodag.

Det kan t.ex. bli så här:
• Första blödningsdagen = startdag = Tisdag.
• Fäst då remsan som börjar med ”TIS”

överst på kartan.



Liten kom ihåg-lista
Nu vet du hur Trionetta 28 fungerar och hur du ska 
ta tabletterna. Men det finns en del saker du bör 
känna till när du väl har börjat använda Trionetta 
28. Här följer en lite kom-ihåg-lista med det
viktigaste du bör tänka på.

När du glömt en tablett
Helst ska du ta Trionetta 28 regelbundet var 24:e 
timme. Men det är mänskligt att glömma. Har du 
missat en tablett är det viktigt att du tar den så fort 
du kommer ihåg det. Men har det gått mer än 12 
timmar (d.v.s. mer än 36 timmar sedan förra tablet-
ten) är du inte längre skyddad mot graviditet. Om 
detta händer ska du fortsätta att ta Trionetta 28 
precis som vanligt. Men du måste använda 
kompletterande preventivmedel som t. ex. kondom 
under den när-maste veckan för att vara på den 
säkra sidan.

Om du vill skjuta på mensen
Vid vissa tillfällen kan det vara bekvämt att slippa 
mensen. Om du vill skjuta fram blödningen gör du så 
här:

Trionetta 28:

När du tagit de gula tabletterna kasserar du kartan. 
Du ska inte börja på de stora vita, du börjar i stället 
utan uppehåll på en ny karta med de gula tabletterna 
motsvarande de antal dagar du vill fördröja menstru-
ationen. Avsluta därefter med de stora vita tabletter-
na. Börja sedan på en ny karta som vanligt.

Om du får mellanblödningar
Under de första månaderna kan det hända att du får 
blödningar även under den period du tar tabletter. 
Det är helt ofarligt och absolut inget att oroa sig för, 
det är bara att fortsätta att ta Trionetta 28 precis som 
vanligt. Som alltid finns ingen regel utan undantag – om 
blödningen är besvärande eller alltför riklig ska du 
kontakta din barnmorska eller läkare.

Om du inte får en blödning under 
den hormonfria perioden
Skulle den mensliknande blödningen utebli under 
tiden du tar de stora vita tabletterna och du dessutom 
vet med dig att du glömt en tablett eller varit magsjuk, 
ska du kontakta din barnmorska eller läkare för en 
graviditetstest. Om du är gravid ska du sluta använda 
Trionetta 28.

Om din kompis vill låna              
dina p-piller
P-piller är personliga. Har du en kompis som också
använder p-piller så ska ni aldrig låna av varandra.

Om du vill bli med barn
När du planerar att bli gravid så ska du äta klart den 
tablettkarta du påbörjat. Sedan slutar du använda 
Trionetta 28. Funderar du på att börja använda p-piller 
efter förlossningen ska du först prata med din barn-
morska/läkare.

Att tänka på när du planerar 
graviditet
Livsmedelsverket rekommenderar ett intag av 400 μg 
folsyra varje dag från en månad innan befruktning och 
under åtminstone de 12 första graviditetsveckorna. 
Detta för att förebygga att barnet får ryggmärgs-
bråck. Tillräcklig mängd folsyra är fortsatt viktig 
under hela gravidite ten, främst för mammans blod-
bildning och fostrets utveckling (Livsmedelsverket 
2019). 



När ska jag kontakta min 
barnmorska eller läkare?
Det är mycket ovanligt att p-piller ger några allvar-
liga eller långvariga biverkningar. Men du bör genast 
kontakta din barnmorska  
eller läkare om du ändå skulle uppleva något av ned-
anstående symtom:
• Plötslig svullnad eller värk i vaden.
• Upprepade migränliknande huvudvärk som du inte

haft tidigare.
• Plötsliga synstörningar/synbortfall.
• Håll i bröstet eller svårigheter att andas.
• Kraftig klåda.
• Yrsel.
• Om du drabbas av gulsot eller tror att du kan vara

gravid.

Prata med din barnmorska          
eller läkare
Informera alltid din barnmorska eller läkare innan du 
använder Trionetta om:
– du har haft eller har anlag för blodpropp (det är

speciellt viktigt om förälder eller syskon haft någon
blodproppssjukdom)

–  du har någon leversjukdom
–  du har/haft högt blodtryck
– du har diabetes
– du röker och är över 35 år

Tänk på att alltid tala om att du använder p-piller
när du besöker någon annan läkare.

Dessutom bör du noga läsa igenom den bipackse-
deln som finns i p-pillerförpackningen. Dra dig inte 
för att fråga så fort du undrar något om Trionetta. 
För ju mer du vet, ju tryggare känner du dig.

Viktigt!
• Berätta alltid att du använder p-piller vid

läkarbesök.
• Förvara dina p-piller oåtkomligt för barn.
• P-piller är personliga. Överlåt dem inte till någon

annan.

P-piller skyddar inte mot HIV-infektion
eller andra sexuellt överförbara sjukdomar, så
var rädd om dig och ha alltid kondomer till
hands.

Trionetta är ett receptbelagt läkemedel och skall en-
dast användas efter förskrivning av barnmorska eller 
läkare.

Bayer är världsmarknadsledare inom området preventivmedel för kvinnor. Mer än 50 miljoner kvinnor runtom i världen 
använder idag våra preventivmedel. Preventivmedlen är ett resultat av 85 års forskning. Vårt mål är att erbjuda kvinnor 
pålitliga, bekväma och reversibla preventivmedel.

Trionetta®, tabletter, etinylöstradiol/levonorgestrel 
Indikation: Antikonception Biverkningar: Viktökning, huvudvärk, nedstämdhet, humörförändringar, illamående, 
magsmärta, ömhet i brösten, bröstsmärtor, bröstspänningar och blödningar Besvären är ofta lindriga och försvinner 
efter några månaders användning. 
Varningar/försiktighet: Alla kombinerade preventivmedel medför en något förhöjd risk för blodpropp (VTE). Risken 
för VTE med Trionetta har uppskattats till 6/10 000 kvinnoår. Antalet VTE-händelser per år är färre än det antal 
händelser som förväntas hos kvinnor under graviditet eller under postpartumperioden. Nedstämdhet och depression 
är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid 
humörförändringar och depressiva symtom. För mer info, se bipacksedel och www.fass.se SPC 2020-04-20

Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna. 
Telefon 08-580 223 00  Telefax 08-580 223 01 PP
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–

om du har eller har haft cancer som påverkas av
könshormoner (t.ex. bröstcancer eller cancer i
könsorganen)

–

om du har eller har haft godartad eller elakartad
levertumör




