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UREN HUD: HVILKE P-PILLER?

[SVAR]  Det er korrekt, at 

Yasminelle tilhører 4. generations 

p-piller, som giver flere blodprop-

per end 1. og 2. generations-pil-

ler. Til gengæld er de jo fantasti-

ske mod uren hud, som du jo har 

bemærket! Jeg tror lidt, du har 

misforstået, hvad PMS betyder. 

Det er præmenstruel spænding 

og et fænomen, som forekom-

mer EFTER ægløsning og FØR 

menstruation, og man har jo ikke 

ægløsning, når man er på p-piller. 

Hvis du stadig havde været på 

Yasminelle, ville jeg have foreslå-

et, at du lod være med at holde 

pause, så havde du måske sluppet 

for hovedpine og væskeophob-

ning. Men da du er holdt op, kun-

ne du prøve Qlaira, den eneste p-

pille med naturligt østrogen. Den 

er nok bedre mod bumser end 

Cilest. Hvis du så efter tre måne-

der ikke synes, du har god nok ef-

fekt på huden, kan du skifte over 

til Yasminelle igen og tage dem 

uden pause. I givet fald skal du 

skifte direkte over og ikke holde 

pause, da det er der blodprops-

risikoen er størst, altså når man 

starter op igen. Hvis du ikke ryger, 

kan du sagtens tage p-piller, indtil 

du har rundet de 50+.   !

[BREV]   Jeg er en kvinde på 37 år, som 

har to børn og sandsynligvis ikke skal 

have flere. Jeg har altid haft uregelmæs-

sige menstruationer og uren hud. For to 

år siden startede jeg med at tage p-pillen 

Yasminelle for at se, om denne ville afhjæl-

pe min urene hud. Det har hjulpet, og jeg 

slipper for uregelmæssige menstruationer. 

Før pillestart har jeg aldrig haft proble-

mer med PMS, det fik jeg dog efter start på 

Yasminelle i form af voldsom hovedpine i 

pillepausen og væskeophobning. Jeg har 

holdt pause med Yasminelle i to mdr., hvil-

ket har resulteret i voldsom uren hud. Min 

læge har anbefalet mig at skifte til p-pillen 

Cilest også set i lyset af den sidste tids fo-

kus på 3. og 4. generationspillerne. Bakker 

du op om min læges anbefaling?   
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