
Efter bebisverkstad och graviditet ar det kanske dags
att borja fundera pa preventivmedel. Viii ni ga tillbaka
till det gamla eller testa nagot nytt? Vi Foraldrar visar
aIternativen. AvAnna Skaldeman FotoShutterstock, RFSU/MariaGullmark

D et finns preventivmedel
som man larr kan be-
stalla hem pa natet, and-

ra masre man rraffa en barnmor-
ska for an fa.

- Jag brukar Fraga vad man har
haft ridigare, om man var nojd
oeh hur man kanner i dag. De
flesra vill anringen ha nagor med
eller uran hormonee. Min uppgifr
ar au informera, inte an rekorn-

mendera, sager
Diane Sjo&ren,barn-

'~~;;ka ~id 'K.Jrsrens
familjehalsa i
Srockholm.

Vill kvinnan ha
err hormonpreparar ar nasta sreg
arr prara om viiken form som
passar henne bast. Det finns pil-
ler, sprura, plaster, ring, stay oeh
spiral.

- En merod dar man rill exern-
pel inre behover ra err piller varje
dag ger farre rillfallen da man ska
komma ihag an ra sirr preventiv-
medel. P-srav, rill exempel, sitter
ju pa plars hela riden, sager hon.

Vad ar sakrast om man absolut
inte viIIbli med barn?

- An inte ha sex. Biologiskr
gar allt ur pa an vi ska bli med
barn. Vad som fungerar beror pa
hur man lever sin liv, sager Diane
Sjogren.

Ofra anges sakerheten for err
prevenrivmedel eller en preven-
rivmerod med en "Pearl Index",
det vill saga hur manga av 100
kvinnor som beraknas bli gravida

inom err ar. Men
derra kan vara miss-
visande, eniigt
KristinaGemzell,

'p~·~f~;s'o'r'~a;6ver-
lakare vid institu-

tionen for kvinnors oeh barns
halsa pa Karolinska Instituter.

- Manga preventivrnedel kan

ha en teoretiskt hog effekrivitet,
men ju mer som kravs av anvan-
daren, desro sarnre blir resultatet,
sager hon.

Mycket hormonfritt
For den som vill undvika horrno-
ner £inns der Hera alrernativ. En
kopparspiral plaeeras i livmodern
oeh behover endast bytas vart
femre ae. Pessar £inns i Hera rno-

De\a pa ansvaret
Hurkan ni gemensamt ta ansvar

. forert skydd?Ardet kvinnansorn
.anvander ett preventivrnedelkan
ni dela p~ kostnaden och hialpas
at att komma ihagatt pillretska
tas. Anvanderni p-datorellernatur-
ligfamilieplaneringar det viktigtatt
baciahar kollpa nar det kravsett
kompletterandeskydd.

dellee. Utover der tradirionella
vaginalpessaret £lnns en sa kallar
cervixpessar, FemCap. Till skill-
nad fdin vaginalpessarer behover
det inte provas ut hos en barn-
morska oeh der anvands rillsarn-
mans med pessargeler Contragel,
som ar "snallare" an den traditio-
nella sperrniedodande krarnen.

Det finns ocksa Hera prevenriv-
meroder som gar ut pa arr kvin-
nan lar sig nar hon ar ferril. Na-
curlig familjeplanering (NFP)
oeh p-dator ar exempel pa sadana
metoder.

Narurlig familjeplanering gar
ur pa att kvinnan lar sig art lasa
av sin slidsekrer for arr bedoma
om hon ar ferril eller inre. Meto-
den lars ut av sarskilt urbildade

barnmorskor. En p-daror avgor
ucifran kroppsternperaturen vilka
dagar kvinnan riskerar art bli
gravid. Posirivr ar art hon lar
kanna sin kropp oeh art rneto-
derna ocksa kan vara till hjalp for
par som viII bli gravida.

Darorerna kan inte anvandas
av den som ammar, behandlas
med horrnoner, tar nagon medi-
ein som paverkar kroppscempera-
turen eller ar i klimakteriet. En-
ligt WHO:s handbok Family
Planning - A Global Handbook
for Providers (2007) blir 1 av 100
kvinnor som anvander metoden
som mater kroppsternperaturen
gravida inom en at.

For narurlig familjeplanering
anger de siffran 3 av 100 kvinnor.
Siffrorna forutsarrer art metoderna
anvands korrekt samt avhallsam-
her under de fenila dagarna.

- Naturlig familjeplanering
oeh liknande kan fungera for
dem som ar motiverade, har god

. kroppskannedorn oeh kunskap,
men vill man ha en metod som
gar an "glomma bon" ar de inte
bra merodee. For de fiesta £lnns
der mer effektiva alrernativ, men
en del hittar ingen annan metod
utan rar hellre den lire samre
effekrivireren, sager Kristina
Gemzell.

Amning kan skydda
For kvinnor som helammar fun-
gerar amningen som err ganska
bra skydd mot gravidiret under
de forsta sex manaderna efter
foriossningen, sa lange inre rnam-
man har farr rillbaka sin mens
och arnrnar dygnet runt utan art
ge nagon ersartning.

Kvinnor som ammar oeh per-
soner med bakomliggande sjuk-
domar eller risk for dessa, som
hogt blodtryck oeh blodproppar,

CUIDE
P-medel

kan inte anvanda horrnonprepa-
rat som innehaller ostrogen, De
kan daremot anvanda preventiv-
medel som endast innehaller
gestagen. Der £inns tva eyper av
hormonpreparar: de som inne-
haller en kombination av ostro-
gen oeh gestagen oeh de med
endast gestagen.

Olika hormonmangd
Hormonpreparaten utsondrar
olika mangd hormoner, beroende
pa i vilken form de ras. En hor-
monspiral som sitter i livmodern
behover endast utsondra en liten
rnangd for att fungera, till skill-
nad fran ett p-piller som forst ska
transporreras genom kroppen.
Minipiller med lag honnondos
kraver att man rar dem vid sarn-
ma rid varje dag for att na full
sakerhet. For hogferrila kvinnor
ar det anda inte sakert att hor-
mondosen i ett minipiller ar till-
rackligt hog.

- For en del racker den laga
hormondosen, men ar man ung

: . .: ..

Fa koll pa de olika preventiv-
medlen- vand~~~
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forts
oeh hogfertil ar ett mellandospil-
ler med lire hogre hormondos
bartre, sager Kristina Gemzell.

Hormonerna kan ocksa ge
biverkningar. En del forlorar
sexlusren, andra rar rnellanblod-
ningar. Fungerar horrnonprepara-
tet bra hnns det istaller fordelar
som art man kan valja att skjuta
upp sin blodning eller kanske
inte bloda alls.

De fiesta preventivrnedel oeh
meroder har bade for- oeh nack-
delar. Fundera over vad som ar
vikrigr for dig eller er som par.Ar
der framst art inte bli med barn,
atr undvika sjukdomar eller art
valja nagor miljovanligt? Prova er
fram oeh bye om det inte kanns
bra! •

" .... JU mer sam
kravs av
anvandaren,
desto samre
blir resultatet"

• • • • • • • • • • •
• Framtidens
• p-medel• •Enligt Kristina Gemzell, professor
• och overlakare vid Karolinska •
• Institutet, drojer fler metoder for •
• man, men p-stavar kan bli ett •
• alternativ i framtiden. For kvinnor •
• finns fler och battre alternativ att •
• vente inom nagra fa ar. •
• - Det finns en hel del forsk- •
• ning om p-stavar for man, proble- •
• met ar att utveckla den till en
• metod som gar att salja.

Det kan darfor droja tio ar
• innan de finns pei marknaden.

- En ny, mindre typ av hor-
• monspiral for kvinnor kan der- •
• emot finnas pei marknaden inom •
• tva ar. Den ar mindre an dagens. •
• Aven p-plsster och p-ringar med •
• ultra lag dos av naturligt estrogen •
• er under utveckling. •

Dessutom pagar forskning for •
• att fa fram fler preventivmedel

som forhindrar bade graviditet
• och konssjukdornar, bland annat •
• en antibakteriell och sperrniedo- •
• dande gel som kvinnan ska kun- •
• na srnorja i slidan fore samlag. •

• • • • • • • • • • •

•

•
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P-MEDEL MED HORMONER .

Det finns tva grupper av preventivmedei med hormoner: kombinationspreparat, som innehaller
ostrogen och gestagen, och preparat med enbart gestagen.

Endast de som innehaller estrogen kan ge allvarliga biverkningar, som till exempei blodpropp,
men de ar sallsynta om man inte har vissa bakomliggande sjukdomar eller arftlighet, Lagre do-
ser ger lagre risk.

De fiesta hormonella biverkningarna ar ofarliga men kan anda vara besvarliga, Hoga doser av
ostrogen kan ge svullnadskansla, spanda brest och illarnaende, medan gestagen till exempel
kan paverka hud, har, blodningsmonster och humor/lust.

•

Minipiller
Kan borjaanvendas 6-8 veckor efter
forlossningen. Finns som lag- och
mellandospiller.
Fordelar: bstrogenfritt.
Nackdelar: Daglig arwandning kraver
att man verkligen kommer ihag att ta
sitt piller. Krakningar eller diarre kan
minska effekten. Mindre glornskernar-
ginal an for p-piller. De lagdoserade
ger inte ett effektivt skydd for hogfer-
tila kvinnor.
lnkopsstallen: Med recept pa apotek.
Cirkapris: 120-200 kronor for tre
rnanader.

P-stav
Staven placeras efter lokalbedovning
under huden i overarrnen och beho-
ver bytas vart tredje ar. lnsattning och
uttag av staven rnaste goras av barn-
morska eller lakare. Kan borja envan-
das 6-8 veckor efter forlossningen.
Fiirdelar: Hog sakerhet, Magsjuka
paverkar inte effektiviteten.
Nackdelar: Risk for biverkningar som
oregelbundna blodningar, humor-
svangningar och okad akne for dem
som redan har besvar.
lnkopsstallen: Med recept pa apotek.
Cirkapris: 1 000 kronor for tre <ir.
Omfattas av hogkostnadsskvddet.

Hormonspiral
Fors upp genom slidan och placeras i
livmodern av barnmorska. Full effekt i
fem ar. Kan borja arwandas 6-8
veckor efter forlossningen.
Fiirdelar: Mycket effektiv metod.
Skyddar mot livmodercancer. Minskar

blodninger och kan ge blodningsfrihet.
Hormonell effekt framfor allt lokalt i
livmodern men mycket laga nivaer i
cirkulationen.
Nackdelar: Vanligt med oregelbundna
blodningar under den forsta tiden. Risk
for andra biverkningar, som akne och
humorforandringar, frarnst under de
forsta manaderna.
Cirkapris: 1000 kronor lor lern ar.
Omfattas av hogkostnadsskyddet.
Ovrigt: Kann efter tradarna en gang i
rnanaden for att forsakra dig om att
spiralen sitter kvar.

•

•

P-spruta
Injektion ges av barnmorska var tredje
rnanad. Kan borja arwandas 6-8
veckor efter forlossningen.
Fiirdelar: Ger oftast blodningsfrihet.
Hog sekerhet Kraver inte daglig kom
ihag Magsjuka paverkar inte.
Nackdelar: Risk lor biverkningar som
rnellanblodningar eller oregelbunden
blodning till en borjan, viktuppgang
och humorsvangningar. Risk for nega-
tiv paverken pa benmassan. Det kan
ta upp till ett ar for agglossningen att
aterkomma efter en p-spruta.
Ci rka pris: 100 kronor per injektion
som ger tre manaders skydd.
Ovrigt: Efter tva ars anvandning av
p-spruta bar man overvaga att ta
kalktillskott, eftersom den hoga hor-
mondosen har en urkalkande effekt pa
skelettet.

Akut-p-piller
Anvands efter ett oskyddat samlag for
att forhindra oonskad graviditet. Tva
sorter Finns att fa tag i. Den mest
effektiva kraver recept, medan de
aldre preparaten finns receptfritt pa
apotek.
Fiirdelar: Kan tas i efterhand.
Nackdelar: Dyrt. Inte lika effektivt som
andra p-medel.
lnkopsstallen: Med recept pa apotek:
EliaOne. Receptfritt pa apotek: Posti-
nor/Norlevo. Kan ocksa fils vid akut
besok hos rnodrevardscentral, husla-
kare, gynekologisk mottagning eller
ungdomsmottagning.
Cirkapris: EllaOne rned recept: 249
kronor lor en tablett. Postinor/Norlevo
receptlritt: 150 kronor for en tablett.

•
•
•

•



P-ring
Du for sjalv in den i slidan och byter
en gang i rnanaden.
Fordelar: Lag och jarnn hormonniva.
Kraver inte att du kommer ihag det
dagligen. Motverkar torra slemhinnor i
slidan. Fungerar even vid magsjuka. I
ovrigt samma som for p-piller.
Nackdelar: Risk for biverkningar.
Vanligt med mellanblodningar till en
borjan.
lnkopsstallen: Med recept pa apotek.
Cirkapris: 316 kronor for tre manader.

P-piller
Fi:irdelar: Minskar blodning, minskar
rnensverk och agglossningssrnartor,
ger regelbundna blodningar, mojliggor
att skjuta pa/reglera blodningarna.

Skyddar mot cystor pa aggstockarna.
livmoder- och aggstockscancer. Har
ofta gynnsam effekt pa akne.
Nackdelar: Dagilg anvandning,
kraver att man verkligen kommer
iheg att ta sitt piller. Krakningar eller
diarre kan minska effekten. Risk for
biverkningar.
Inkopsstallen: Med recept pa apotek.
Cirkapris: 100 kronor for tre rnanader.
(Qlaira med naturligt estrogen cirka
300 kr for tre rnanader.)

P-plaster
Plastret fasts pa magen, ryggen,
hoften, skinkan eller utsidan av ar-
men en gang per vecka under tre
veckor. Var fjarde vecka gors ett up-
pehall, och da kommer vanligtvis
blodningen.
Fiirdelar: Kriiver inte dagligt kom ihag.
Fungerar even vid magsjuka. I ovrigt
samma som for p-piller.
Nackdelar: Relativt hog ostrogendos.
Risk for biverkningar. Vanligt med
mellanbl6dningar till en borjan.
Kan ge hudirritation. I ovrigt som for
p-piller.
lnkopsstallen: Med recept pa apotek.
Cirkapris: 300 kronor for tre
rnanader,

"Tryggt att spiralen
kan sitta fern ar"

Johanna Stigbahr, 29 ar, sambo med
Jack Ronnovius, 36 ar. Foraldrar till My,
19 rnanader. Familjen bor i Helsing-
borg.

- Preventivmedlet ska vara hormon-
fritt och paverka kroppen sa lite som
rnojligt, Det ska ocksa vara lange och
ha hog sakerhet.

- Tidigare anvande jag p-piller, vilket
gjorde mig kanslomassigt avstangd. Nu
skyddar vi oss rned kopparspiral Det
kanns tryggt att spiralen kan sitta fem
ar och ge mig fullgott skydd. Spiraler
som jag hade innan jag fick barn krang-
lade. Den ena fastnade mot en vagg,
det var en fruktansvard srnarta. Den
andra hade glidit ner sa att den be-
hovde puttas upp igen. Men jag her
inte haft nagra problem med koppar-
spiralen sedan jag fodde barn. Trots att
jag far rikliga blodningar ar det vart att
slippa horrnonpaverkan fran tabletter
och annat.

"Nu blir det
sterilisering"

Anna Arbin, gift med Niklas Arbin,
bada 31 ar. Foraldrar till William, 23
manader, och bebis pa vag. Familjen
bor i Stockholm.

- Viktigast har varit att inte bli gravid,
men preventivmedlet far inte heller
paverka mig som person.

- Tidigare hade jag vanliga p-piller,
som lungerade jattebra. Nar jag fatt
barn och ammade lick jag minipiller.
Den forsta sorten fungerade ganska bra
tills jag fick oavbruten mens i sex veck-
or. Nar jag bytte sort gick jag upp fem
kilo och blev gravid efter tva och en
halv manad trots att jag hade varit sa
otroligt noggrann.

- Vi hade pratat om ett barn till,
men forst langre fram eftersom min
tidigare graviditet inte var en dans pa
rosor. Nu blir det sterilisering efter det
har. Jag viII aldrig nagonsin vara gravid
igen. Jag kan inte ens ga ut och leka
med William pa grund av illarnaendet
och ryggvarken.

Vissa alternativ ar mindre sakra - vand~~~

: .

medicin som kan forsamra effekten av. - -,- .
- ..

- t ••
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-..
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~Kopparspiral
Fors upp genom slidan och placeras i
livmodern av bammorska. Bar bytas
efter fem ar. Kan borja envandas 6-8
veckor efter forlossningen.
Fordelar: Langvarigt effektivt skydd.
Skyddar mot endometriecancer.
Nackdelar: Risk for langre och rikligare
blodningar, okade liytningar och okad
verk i samband med agglossning och
mens. I sallsvnta fall kan spiralen
hamna utanfor livmodern.
Cirkapris: Gratis.
Inkopsstallen: Kan fas has barnmorskan.
bvrigt: Kann efter tradama en gang i
rnanaden for att forsakra dig om att
spiralen sitter kvar.

Pessar
Tidigare var det vanligt med pessar i
latex, men i dag ar det vanligast med
silikonpessar, som finns i tva modeller:

~Milex
vaginalpessar
Satts diagonalt i slidan. Storleken pro-
vas ut hos barnmorska. Kan sitta inne
24timmar.

MINDRE SAKRA
ALTERNATIV

Fordelar: Hormonfri. Inga biverkningar.
Samma pessar kan envandas i flera ar.
Kan sattas in i forvag for storre sponta-
nitet. Denna modell kan even anvan-
das sorn menskopp.
Nackdelar: Inte lika sakert som hor-
monpreparat eller kopparspiral. Kraver
mer av anvandaren. Denna modell kan
trycka mot urinroret och upplevas som
obehaglig. Kan oka risken for urinvags-
infektion. Ska tas ut och tvattas oftare
an cervixpessaret.
lnkopsstallen: Miracon.se. Contragel
kops via femcap.se.
Cirkapris: Pessar, 395 kr. Contragel,
130 kr per tub.

~Femtlap
cervixpessar
Tacker livmodertappen och delar av
slidvaggarna. Finns i tre storlekar, kraver
inget besok hos barnmorska. Kan sitta
inne i 48 timmar och tas ut och sattas
in direkt igen.
Fordelar: Hormonfritt. Inga biverk-
ningar. Samma pessar kan anvandas i
flera !ir. Kan sattas in i forvag for storre
spontanitet. Denna modell ar utforrnad
sa att gelen inte kommer i kontakt
med livmodertappen.
Nackdelar: Inte lika sakert som hor-
monpreparat eller kopparspiral. Kraver
mer av envandaren.
lnkopsstallen: Femcap.se.
Cirkapris: Pessar, 790 kronor. Contra-
gel, 130 kronor per tub.

~P-dator
Pciden svenska marknaden finns Lady
Comp och Pearly. Mer info: natura-
femme.se.
Fordel: Inga biverkningar. Kan even
anvandas for att bli gravid.
Nackdel: Dyra i inkop. Kraver rutin i
anvandandet och avhallsarnhet eller
ett kompletterande p-medel de dagar
kvinnan ar fertil. Mindre effektivt an att
anvanda de hormonella preparaien
eller kopparspiral.
lnkopsstallen: Via tillverkarens webb-
butik.
Cirkapris: 4700 kronor (Lady Comp)
respektive 3 700 kronor (Pearly).

~Kondom
Forde]: Preventivmedel for man. Skyd-
dar mot konssjukdomar.
Nackdel: En del tycker att den stor.
Kan glida av eller ga sander. Mindre
effektiv an de hormonella preparaten
eller kopparspiral.
lnkopsstalle: Bland annat i livsrne-
delsaffarer, pa apotek eller i webbutiker.
Cirkapris: 150 kronor for 30 stycken.

~Femi-
dom
En typ av
kondom som
placeras i
slidan. An-
vands inte
tillsamrnans
med ken-
dom.
Fordel:
Skyddar mot
konssju~do-

mar. Kan sattas in flera timrnar fore
samlag.
Nackdel: En del tycker att den stor.
Dyrare an kondomer.
lnkopsstalle: Till exempel via rfsu.se.
Cirkapris: 54 kronor for tre stycken.

~Amningsmetoden
Arnning ger skydd mot graviditet om
tre villkor ar uppfyllda:

Barnet ar yngre an 6 rnanader, Kvinnan
har inte fatt tillbaka sin rnens. Hon
ammar dygnet runt utan att ge tillagg.
Fordel: Kravs inget extra skydd.
Nackdel: Fungerar endast sex mana-
der efter forlossningen och for helarn-
mande kvinnor.
Cirkapris: Gratis.

~Naturlig familje-
planering, NFP
Kvinnan undersoker dagligen sitt slid-
sekret och bedomer utifran det om
hon ar fertil eller inte. Det finns barn-
morskor med speciell kompetens sorn
lar ut metoden. Mer info: familjeplane-
ring.se.
Fordelar: Inga biverkningar. Helt natur-
ligt.
Nackdelar: Kraver rutin och god
kroppskannedorn. Kraver avhallsarnhet
eller ett kompletterande p-medel de
dagar kvinnan ar fertil. Mindre effektiv
an de hormonella preparaten eller
kopparspiral.
Cirkapris: Gratis.

~Sterilisering
Kvinnor och man som ar minst 25 ar
far sterilisera sig. Fore steriliseringen
kravs samtal med lekare och kurator.
Vid kvilllllig sterilisering klipps aggle-
darna av eller blockeras. Kvinnan sovs
ner under operation en men kan oftast
ga hem samma dag. Steriliseringen har
omedelbar effekt.
Vid manlig sterilisering klipps sadesle-
darna av eller blockeras. Operationen
gors med lokelbedovning och mannen
kan ga hem samma dag. Det drojer
omkring tre manader innan sterilise-
ringen har effekt.
Fordelar: Nast intill hundraprocentigt
skydd mot graviditet. Sexlusten och
hormonproduktionen paverkas inte.
Skyddar mot aggstockscancer.
Nackdelar: Det ar svart, ibland ornoj-
ligt, att aterstalla steriliseringen: Kan ge
nagot tidigare klimakterium.
Cirkapris: Kan variera beroende pi! var
man bor.


