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Kontraindikasjoner
  Gravid
  Udiagnostisert vaginalblødning
  Aktiv venøs tromboembolisk sykdom
  Alvorlig leversykdom: leverkreft, dekompensert levercirrhose eller hepatocellulært adenom
  Brystkreft (nå eller tidligere)

Medikamenter
  Pasienten bruker én eller flere av følgende medikamenter med alvorlig interaksjon: 

 •   Johannesurt
 •   Antiepileptika/antikonvulsiva: fenytoin, karbamazepin, babiturater, primidon, topiramat, okskarbazepin, perampanel og 
     eslikarbazepinacetat. 
 •   Antibiotika: rifampicin og rifabutin
 •   Antivirus: ritonavir. 

Øvrige ikke-enzyminduserende medikamenter, inkludert alle antibiotika og midler mot sopp, parasitter og virus, vil ikke nedsette
effekten av gestagenpiller eller p-stav, så lenge de ikke medfører langvarig oppkast og diaré hos pasienter som tar gestagenpiller.
NB! Pasienter som får hiv-behandling bør få utskrevet prevensjon i samarbeid med infeksjonsmedisiner.

Kartlegg graviditetsrisiko dersom pasienten ikke bruker prevensjon  
eller nylig har hatt prevensjonssvikt  
Har pasienten brukt nødprevensjon de siste 2 månedene? 

 

Gestagenpiller eller p-stav

Navn       Fødselsdato 

Dato         Helsepersonell      

  NEI (ikke brukt nødprevensjon)
  Dato for første dag i siste mens: 
  Samleie uten kondom etter denne datoen? 

      NEI: start med prevensjon

      JA: start med prevensjon eller vent, gravitest 3 uker etter siste ubeskytta samleie. 

   JA (brukt nødprevensjon og har tatt Ellaone de siste 5 døgn)
   •   Vent minst 5 døgn fra inntak av Ellaone før oppstart med prevensjon
   •  Gravitest 3 uker etter siste ubeskytta samleie. 

  JA (brukt nødprevensjon men har ikke tatt Ellaone de siste 5 døgn)
  Hatt samleie uten kondom siste 3 uker?

      JA: start med prevensjon, gravitest 3 uker etter siste ubeskytta samleie. 

      NEI: ta en gravitest i dag. Om testen er negativ: start med prevensjon.

Informasjon
  Pasienten er gitt informasjon om bruk og vanligste bivirkninger. 
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