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28 dage
Ved at tage p-pillen 21 dage i streg, efter-
fulgt af syv pillefri dage, kan man imitere en 
månedlig menstruationscyklus på 28 dage. 
Imitationen kommer af en gammel overtro 
om, at en menstruation hver 28. dag er tegn 
på en sund reproduktionsevne. 

1-2-3: Sådan virker p-pillen
P-pillen består grundlæggende af et gesta-
gen og et østrogen, der beskytter mod uøn-
sket graviditet ved hjælp af tre mekanismer: 
1)  ægløsning blokeres
2)  livmoderhalsens slim ændres, så 
 sædceller ikke kan trænge igennem og 
3) livmoderslimhinden ændres, så 
 et befrugtet æg kan ikke sætte sig fast. 

Gestagenkløften
P-piller inddeles i generationer alt efter 
deres gestagentype. Den første generation 
indeholdt gestagenet norethynodrel. På 
grund af svag virkning måtte man indtage 
en stor dosis at opnå den ønskede virkning. 
Det gav en øget risiko for alvorlige bivirk-
ninger. Derfor lancerede man i slutningen af 
1960’erne anden generation med levonor-
gestrel. Den er i dag er den mest anvendte 
gestagentype og anset som den sikreste 
i forhold til bivirkninger. De to seneste 
generationer er udviklet som modsvar til 
specifikke bivirkninger såsom vægtforøgel-
se, akne og følelsesudsving. 
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Farlig jubeloptimisme

Udviklingen af den første generation af 
p-piller var båret af stor optimisme – måske 
for stor, for visse etiske og sundhedsfaglige 
hensyn blev forbigået. De første kliniske 
forsøg med kombinationspillen Enovid i 
1955 blev udført på fattige puertoricanere, 
uden at de blev informeret om potentielle 
bivirkninger. Enovid, der kom på markedet 
i 1960, indeholdt en relativt stor mængde 
syntetisk østrogen, der gav en lang række 
bivirkninger, særligt venetromboser. Det 
burde egentligt havde været forudset, da 
man allerede dengang vidste, at et forhøjet 
østrogenniveau på grund af graviditet 
forøger risikoen for venetromboser. 

P-piller til mænd
Man har længe forsøgt at fremstille p-piller 
til mænd, der kan gøre dem midlertidigt 
infertile. Det kræver dog en meget præcis 
molekylær påvirkning for ikke at gøre man-
den steril eller medføre svære bivirkninger. 
Men ny forskning fra februar i år har vist 
lovende resultater med stoffet triptonid, 
der i rendyrket form påvirker et protein i 
sædcellernes hale, så de ikke kan trænge 
ind i æggene. I forsøget var stoffet effektivt 

i mus og aber, uden at det havde 
særlige bivirkninger, og sædcel-
lernes misdannelser forsvandt 
4-5 uger efter, at indtaget af 
triptonid ophørte. Forskningen 

er dog på et tidligt stadie.
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Så mange danske kvinder bruger p-piller i dag. Tallet har været støt faldende siden 2004, 

hvor der blev udleveret 136.371.000 døgndoser. I dag er tallet nede på 100.281.000 døgndoser.


