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Denne bog med gode råd og overvejelser, der
er værd at tage med, er samlet til dig, som står
for at skulle vælge prævention. Du vil få svar
på, hvilke muligheder du har for prævention.
Hvordan du kan beskytte dig mod graviditet,
og hvordan præventionen virker og påvirker din
krop.
Vi vil også komme ind på vigtige overvejelser,
som du sikkert har, omkring hvordan du
beskytter dig mod kønssygdomme, som for
eksempel klamydia, herpes, HPV virus samt
andre gener fra underlivet.
Vi beskriver, hvad du kan gøre, når du har brug
for hjælp, og hvad der sker, når du henvender
dig til din læge for at få lavet en gynækologisk
undersøgelse.
En vigtig vinkel på disse emner er de mange
myter, historier og billeder, du som ung præsenteres
for blandt andet via internettet. De kan være
med til at forvirre dig og din oplevelse. Der er
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mange unge som tror, at sexlivet er, som de
ser det på nettet. Det er det langt fra. Sex og
kærlighed er varme følelser, nærvær, tryghed
og tillid til hinanden og bør ikke måles i voldsomhed eller eksperimenter.
Det er vigtigt at huske på, at sex skal være
dejligt og ikke bør være forbundet med ubehag
eller oplevelser, du ikke har lyst til. Der er
ingen, der har krav på sex med dig, og du har
al mulig ret til at sige nej, hvis du ikke er klar,
eller føler det forkert.
Du må også huske på, at alkohol og stoffer er
med til at flytte dine grænser og påvirke din
dømmekraft. Det kan være medvirkende til,
at du kan få nogle oplevelser, du senere vil
fortryde.
Vi håber, vi med denne bog kan give dig bedre
mulighed for vælge den rigtige beskyttelse og
give dig dejlige oplevelser med dit sexliv.
Rigtig god fornøjelse....
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MENSTRUATIONSCYKLUS
De to kvindelige kønshormoner østrogen og progesteron
dannes i æggestokkene. Østrogen dannes i stigende
mængde i puberteten og giver anledning til udvikling
af bryster, kvindelig kropsbygning og kønsbehåring.
De to hormoner styrer din menstruationscyklus. I
perioden mellem 2 menstruationer har østrogen
betydning for opbygningen af slimhinden i livmoderen.
Når der, i midten af cyklus, er sket en ægløsning,
omdannes de celler, som netop har afgivet ægget,
til en cellehob, der kaldes ”det gule legeme”. Her
dannes progesteron. Progesteron dannes således kun i
den sidste halvdel af cyklus. Gennemsnitlig varer en
menstruationscyklus 28 dage - dette kan dog variere
meget fra person til person.
Østrogen og progesteron sørger sammen for at udvikle slimhinden i livmoderen på en sådan måde, at
et eventuelt befrugtet æg kan sætte sig fast i slimhinden og videreudvikle sig.

FAKTA
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Det er irriterende at have mange og lange menstruationer, men det er ikke ualmindeligt at have uregelmæssig menstruationer i starten.

MENSTRUATIONSCYKLUS
Hvis ægget ikke befrugtes vil dannelsen af østrogen
og progesteron falde. Det medfører en afstødning
af slimhinden i livmoderen, og du får en blødning
(menstruation), denne blødning varer mellem 3-7
dage.
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MENSTRUATIONSCYKLUS
Denne cyklus – modning af ægget – ægløsning og
menstruationsblødning gentages, så længe man ikke
er gravid. Det er en god idé at markere i din kalender,
hvornår du har menstruation, og hvornår du forventer
at få den. Du regner det ud ved at tælle 28 dage
frem fra din første menstuationsdag. Lægen vil altid
spørge dig om sidste menstruationsdag, så han/hun
ved, hvor du er i din cyklus.
Værd at vide
I begyndelsen kan dine blødninger godt komme
uregelmæssigt. Det er ikke noget, du behøver at
blive meget forskrækket over.

FAKTA
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I nogel kulturer fejrer man pigernes først menstruation.

GENER FRA UNDERLIVET
Næsten alle piger vil på et tidspunkt opleve at få
nogle gener/ubehag fra underlivet. Det meste er
heldigvis fredeligt og nemt at behandle.
Kontakt altid din læge, hvis du er i tvivl.

Blærebetændelse - svie og smerter når du tisser
De fleste piger oplever på et tidspunkt, at det svier
eller gør ondt, når de tisser. Det kan også være, at
du føler, at du skal tisse mange gange lige efter
hinanden, eller at det gør ondt i maven, der hvor
blæren sidder. Det kan være tegn på blærebetændelse.
Du skal altid kontakte din læge, hvis du har disse
gener. En urinprøve kan nemt afgøre om, du har
blærebetændelse, og hvilken medicin du skal have,
behandlingen varer som regel kun 3 dage, og du vil
hurtigt få det bedre, når du begynder at tage
medicinen. Hvis du har blærebetændelse, er det
vigtigt, at du drikker en masse for eksempel vand,
tranebærsaft eller te, så bliver du hurtigere rask
igen.

{

Pssst!
netdoktor.dk
sundhedsguide.dk

}
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GENER FRA UNDERLIVET

Andre årsager til at det svier, når du tisser, kan være
svamp (se nedenfor), klamydia eller herpes
(se afsnittet om kønssygdomme). Spørg altid din
læge, hvis du er i tvivl.
Svamp – du mærker kløe
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Hvis det klør og måske føles som en brændende
fornemmelse i skeden eller på kønslæberne, kan det
være tegn på svamp. Svamp kan også give hævede
ømme kønslæber, hvidt grynet udflåd eller svie, når
du tisser. Andre gange er der kun få gener. Svamp

GENER FRA UNDERLIVET
i skeden er meget almindelig hos piger i alle aldre.
Hos nogen piger vender generne tilbage igen og
igen. Der er mange årsager til, at du kan få svamp.
Nogle piger får svamp, når de skal have menstruation,
eller når de tager p-piller. Man kan også få svamp,
når man har fundet sig en kæreste. Svamp er ikke
en kønssygdom, men det skyldes, at drenges sæd
kan ændre på skedens naturlige ”miljø” og danne
gode vækstbetingelser for svampen.
Kondom kan beskytte mod dette. Heldigvis er det
nemt at behandle svamp. Du kan købe creme og
stikpiller i håndkøb på apoteket, og du kan forebygge, at det kommer igen ved at bruge en speciel
intimsæbe, når du vasker dig forneden.
Der findes andre årsager til kløe end svamp, for
eksempel eksem eller kønsvorter (se afsnittet om
kønssygdomme). Hvis du er i tvivl om årsagen, så
spørg din læge.
Underlivsbetændelse - ondt i maven
Hvis du pludselig får meget ondt i maven, kan det
være tegn på underlivsbetændelse. Det kan være en
smerte, der sidder i den ene side, begge sider, eller
føles som en tung ubehagelig fornemmelse i hele
den nederste del af maven. Underlivsbetændelse kan
give feber, kulderystelser, øget og måske ildelugtende
udflåd, og du bliver i det hele taget meget dårlig
tilpas. Du skal endelig søge læge, hvis du får nogle
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GENER FRA UNDERLIVET
af disse gener. Lægen vil undersøge dig og give
dig medicin, så du bliver rask igen. Der er mange
årsager til underlivsbetændelse, men du skal især
være opmærksom på de nævnte gener, hvis du lige
har fået en ny kæreste, da kønssygdommen klamydia,
(se afsnittet om kønssygdomme) kan være en af
årsagerne.
Du kan også få ondt i underlivet, hvis du har blærebetændelse, har din menstruation, er gravid eller har
ægløsning.
Hvis du er i tvivl om årsagen, eller smerterne varer
ved i flere dage, skal du altid kontakte din læge.
Udflåd/lugt
Alle piger vil opleve af få udflåd, det skyldes de
kvindelige kønshormoner og er helt almindeligt. Især
når du får en kæreste, kan der komme mere udflåd,
FAKTA

Brug af sæbe i skridtet kan forstyrre kroppens naturlige forsvar og give øget udflåd.
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{

Pssst!
sundhedsguiden.dk
netdoktor.dk

}

GENER FRA UNDERLIVET
end du er vant til. Du kan bruge et trusseindlæg,
hvis det generer. Får du pludselig meget udflåd, eller
lugter det anderledes end det plejer, kan det være
tegn på en ubalance i skedens naturlige ”miljø”. Det
kan ofte klares med vask med intimsæbe eller en
stikpille, som du kan få i håndkøb på apoteket. Hvis
dette ikke hjælper, eller der er andre gener, som
kløe, svie eller smerter i maven, skal du kontakte din
læge. Generne kan nemlig også være tegn på anden
sygdom, som for eksempel, klamydia, svamp eller
bakterier i skeden.

GYNÆKOLOGISK UNDERSØGELSE
Før undersøgelsen
Det er naturligt, at du som ung pige ikke synes, at
det er det sjoveste i verden at få lavet en gynækologisk undersøgelse hos lægen. Men du skal vide, at
det ikke gør ondt, og at lægen er meget opmærksom
på at få dig til at føle dig bedst mulig tilpas. Hvis det
er første gang, er det måske en idé at tage en veninde
med, hvis det får dig til at føle dig tryg.
Inden undersøgelsen vil lægen fortælle dig, hvad der
skal ske, og du får vist instrumenterne og kan eventuelt holde dem. De er lavet af metal eller plastik.
FAKTA

HUSK: Din læge har tavshedspligt. Han eller hun må
ikke fortælle dine forældre, hvad I har talt om.
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GYNÆKOLOGISKE UNDERSØGELSE
På briksen
Som det første vil du blive bedt om at tage dine
trusser af, - du kan eventuelt tage en lang skjorte
på, som dækker numsen, hvis du føler dig genert.
Derefter lægger du dig på en undersøgelsesbriks.
Du vil formentlig synes, at det er en uvant og lidt
ubehagelig stilling, men det er vigtigt, at du slapper
af både i benene og underlivet, så går det meget
lettere. Det er en god ide at trække vejret dybt ned
i maven, og det kan du lettest fornemme ved, at du
lægger hænderne på maven. Når du er klar, så går
lægen i gang med undersøgelsen.

Selve undersøgelsen
Lægen vil forsigtigt føre instrumenterne ind i skeden,
for bedst muligt at kunne se skeden og livmodermunden.
Hvis der er mistanke om, at du er smittet med en
kønssygdom, laver lægen en podning på dig. Det
foregår ved, at lægen med en vatpind tager noget
slim fra skedevæggen, og undersøger det.
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Du skal måske også undersøges for celleforandringer
fra livmoderhalsen. Så tager lægen en lille børste,
og drejer den rundt inde i livmoderhalsen. Ingen af
delene gør ondt, og det tager kun et øjeblik.

GYNÆKOLOGISKE UNDERSØGELSE

Bagefter vil lægen føre en finger ind i skeden og
lægge hånden på din mave for at mærke livmoderen,
æggestokkene og æggelederne for at undersøge om
alt er, som det skal være.
Vigtigt at huske på
Det kan muligvis godt lyde meget ubehageligt, men
det hele tager kun ganske få minutter.
Du synes måske, at det er pinligt at gå til din egen
læge og få lavet denne undersøgelse, men for din
egen læge er det rutine.

{

Pssst!
netdoktor.dk

}
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KØNSSYGDOMME
KLAMYDIA
Klamydia er en af de mest almindelige kønssygdomme
i Danmark. Klamydia skyldes en bakterie, der smitter
let.
Symptomer
Mange går rundt med kønssygdommen uden at vide
det, da der ikke er symptomer. Hvis du får symptomer,
er det først 1-3 uger efter, at du er smittet. Symptomerne vil da ofte være udflåd fra urinrøret eller
øget udflåd fra skeden samt sviende smerter ved
vandladningen. Nogle kvinder vil også opleve, at de
småbløder ved samleje.
Hvordan smitter klamydia?
Klamydia smitter fra person til person ved samleje.
Du får ikke klamydia ved at dele håndklæde med én,
der har klamydia. Klamydia smitter heller ikke gennem
vand, så du kan ikke blive smittet ved at gå i bad
med én, der er smittet med klamydia.
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KØNSSYGDOMME

Hvad er følgerne af klamydia?
En klamydia-infektion, som behandles i tide, har ingen
følgevirkninger. En ubehandlet klamydia infektion kan
have alvorlige følger. Hos kvinder kan klamydia i
meget uheldige tilfælde være skyld i underlivsbetændelse, ufrivillig barnløshed, graviditet uden
for livmoderen og kroniske underlivssmerter.
Hvordan beskytter jeg mig mod klamydia?
Klamydia smitter ikke, hvis I bruger kondom ved
samleje.
Podning
Diagnosen stilles ved podning fra urinrøret og livmoderhalsen, til det bruger lægen en vatpind. Ved drenge
stilles diagnosen ved en urinprøve.
Behandling
Klamydia skal behandles, og både du og din partner/
partnere skal undersøges og behandles. Behandlingen
er en tabletkur, som du skal have en recept til fra din
læge.
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KØNSSYGDOMME

HUMAN PAPILLONMAVIRUS (HPV)
En HPV-infektion er en meget almindelig infektion,
idet 8 ud af 10 kvinder og mænd får infektionen i
løbet af livet. De almindelige HPV-typer giver vorter,
såsom fingervorter og kønsvorter (også kaldet
kondylomer, læs mere under afsnittet om kønsvorter).
Andre HPV-typer er kræftfremkaldende og kan
blandt andet medføre livmoderhalskræft. I dag ved
man, at specifikke HPV-typer findes ved alle livmoderhalskræft tilfældene.
Hvordan beskytter jeg mig mod HPV?
Kondom ved samleje beskytter dig kun i ringe grad
mod de seksuelt overførte HPV infektioner. Men du
kan i dag blive vaccineret mod HPV, således at du
mindsker risikoen for at få livmoderhalskræft og
kønsvorter/kondylomer.
Har vi unge HPV?
Ja - ser man på de kræftfremkaldende HPV-typer, er
disse hyppigst hos kvinder under 30 år.
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{

Pssst!
netdoktor.dk
sexsygdomme.dk
sst.dk

}

Kønssygdomme:

KØNSSYGDOMME

Hvilke symptomer giver en HPV-infektion?
HPV-infektioner giver ingen symptomer, og langt de
fleste infektioner forsvinder af sig selv, da kroppen
bekæmper infektionen - som ved en forkølelse.
Behandling
Celleforandringer og livmoderhalskræft behandles
med operation.

{

Pssst!
ssi.dk
sst.dk
vaccinemodkraeft.dk

}
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KØNSSYGDOMME

LIVERMODERHALSKRÆFT
Kan jeg beskytte mig mod livmoderhalskræft og
HPV?
Hvis man bruger kondom hver gang, man har samleje under hele samleje, giver det en vis beskyttelse
mod de virusformer, der giver kønsvorter og livmoderhalskræft.
I dag har du også muligheden for at vaccinere dig
mod to af de HPV typer (16 og 18), som giver livmoderhalskræft. Disse to typer står for mere end 70%
af alle livmoderhalskræftstilfældene. Dette betyder, at
vaccinerede kvinder fortsat skal deltage i screeningen.
Fra 23 års alderen er det vigtigt at få lavet de
screeninger (gynækologisk undersøgelse) for celleforandringer, som alle danske kvinder bliver indkaldt
til.
Endvidere beskytter vaccinen dig også mod 2 af de
HPV typer, som kan give dig kønsvorter (læs mere i
afsnittet om kønsvorter)
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{

Pssst!
netdoktor.dk
vaccinemodkraeft.dk
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KØNSSYGDOMME
KØNSVORTER (KONDYLOMER)
Kønsvorter er små vortelignende knopper, som kan
sidde enkeltvis eller i grupper.
Hvor sidder kønsvorter?
Kønsvorter kan sidde på kønslæberne, skedeindgangen,
sjældnere i skeden og på livmoderhalsen. De kan
også findes rundt om og indenfor endetarmsåbningen,
både hos kvinder og mænd. Mænd får oftest
kønsvorter på penis, specielt ved forhuden og ved
urinrørsåbningen.
Hvordan smitter kønsvorter?
Kønsvorter smitter ved seksuel kontakt. Der kan gå
uger eller måneder fra smitte, til du opdager de synlige kønsvorter.
Kan jeg undgå at få kønsvorter?
I dag har du muligheden for at vaccinere dig mod to
af de HPV typer (6 og 11), som er årsag til 90% af

{

Pssst!

netdoktor.dk
sexsygdomme.dk
sundhedsguiden.dk
vaccinemodkraeft.dk

}
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KØNSSYGDOMME

tilfældene af kønsvorter. Ved brug af kondom beskyttes du kun delvis, da HPV kan sidde andre steder
end direkte på penis.

Behandling
Kontakt din læge. Behandlingen er ætsning med
podofyllin 1-2 gange ugentlig gennem nogle uger.
Kondolymer kan også behandles med frysning eller
fjernes i lokalbedøvelse eller ved en mindre operation,
for eksempel med laser.
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KØNSSYGDOMME
HERPES (FORKØLELSESSÅR)
Herpes skyldes et virus kaldet Herpes Simplex (HSV)
HSV er et hyppigt forekommende virus. HSV rammer
hud og slimhinder, og har man først fået HSV, kan
det komme igen mange gange. De fleste udbrud er
lette og kræver ingen behandling. Herpes kender du
som ”forkølelsessår” - typisk på læberne, men herpes
kan også være på kønsdelene og ved endetarmsåbningen.
Herpes smitter ved tæt fysisk kontakt, og ved udbrud
på kønsdelene også ved samleje. Husk herpes smitter
også ved mundsex til kønsdelene. De første udbrud
kan være omfattende, men udbruddene bliver ofte
mildere med alderen. Du kan dog godt være smittet
uden at få udbrud.
Symptomer
Herpes viser sig ved rødme og grupper af små
væskende blærer. Der kan være smerter, svie og
kløe. De væskefyldte blærer brister og bliver til sår,
som heler op i løbet af to-tre uger.
Hvordan beskytter jeg mig mod herpes?
Du beskytter dig ved at bruge kondom, kun sådan
nedsætter du smitterisikoen.
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KØNSSYGDOMME

Du kan også nedsætte smitterisikoen ved at undgå
sex i de perioder, hvor du eller din partner har herpes
i udbrud.
Behandling
Jo hurtigere du kommer i behandling, jo mildere
bliver dine symptomer. Hvis du bliver smittet med
herpes, skal du derfor i behandling hurtigst muligt.
Behandlingen består af en tabletkur, som du får
recept på hos din læge.
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{

Pssst!
herpesinfo.dk

}

KØNSSYGDOMME
SJÆLDNE KØNSSYGDOMME:
HEPATITIS (SMITSOM LEVERBETÆNDELSE)
Hepatitis kan overføres seksuelt. Hepatitis B er meget
udbredt i udviklingslandene, hvor mange mennesker
er kroniske smittebærer.
Symptomer
Hepatitis B er en alvorlig sygdom med symptomer
som gulsot, træthed og eventuelt feber.
Hvordan smitter hepatitis?
Hepatitis smitter på flere måde men især ved usikker
sex.
Hvordan beskytter jeg mig mod hepatitis?
Du beskytter dig ved at blive vaccineret. Vaccination
mod hepatitis indgår i de allerfleste landes børnevaccinationsprogram, men endnu ikke i det danske.
Du beskytter også dig selv ved at undgå ubeskyttet
sex. Ved længere rejser og udstationering bør man
absolut vaccineres.

{

Pssst!
hepatitisforeningen.dk
netdoktor.dk

}
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KØNSSYGDOMME
SJÆLDNE KØNSSYGDOMME:
HIV/AIDS
AIDS skyldes et virus kaldet HIV. HIV ødelægger
kroppens evne til at bekæmpe infektioner, hvorved
man får AIDS
Symptomer
HIV forårsager sjældent sygdom i sig selv. I ugerne
efter infektionen kan man udvikle influenzalignende
symptomer med feber. Nogle får et diskret hududslæt, hævede lymfekirtler i armhulen og skridtet,
eller hvidlige belægninger på tungen.
Hvordan smitter HIV?
HIV smitter gennem blod, skedesekret, sæd og
modermælk. Andre kropsvæsker, som spyt, sved
og tårer indeholder også HIV, men ikke i så store
mængder, at man kan blive smittet. HIV smitter kun,
hvis det kommer direkte ind i blodbanen, hvilket kan
ske ved ubeskyttet sex, gennem blod (for eksempel
ved at dele sprøjter), fra en hiv-smittet mor under
graviditet, fødsel eller ved amning. HIV kan trænge
igennem slimhinder, men ikke igennem hud. HIV
smitter ikke ved myggestik.
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KØNSSYGDOMME

Hvordan beskytter man sig mod HIV?
Den eneste måde at beskytte sig mod HIV-smitte
er ved brug af kondom. Hvis du har dyrket usikker
sex med en ”risikoperson” kontakt da hurtigst muligt
lægen eller skadestuen.
Hvad er AIDS?
Aids betyder, at man har udviklet en eller flere alvorlige
infektioner eller kræftsygdomme, fordi kroppens
evne til at bekæmpe infektioner er blevet svækket.
Denne svækkelse sker langsomt og typisk over en
årrække. I dag findes behandlinger, som gør, at
AIDS-patienter formodentlig kan forvente at leve lige
så længe, som hvis de ikke var smittet. Dette forudsætter dog, at behandlingen er startet tidligt, og at
de dagligt husker at tage medicinen.

{

Pssst!
hiv.dk
hiv-danmark.dk

}
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PRÆVENTION

– sådan beskytter du dig
SIKKER SEX
Sikker sex er, når du beskytter dig både mod graviditet
og kønssygdomme.
Det er helt naturligt for unge at have sex – ikke fordi
I ønsker et barn sammen – men fordi I har lyst og
nærer stærke og kærlige følelser for hinanden. Så
længe du tager ansvar for dig selv og respekterer
dine egne og din kærestes grænser, så er sex for
nydelses skyld en dejlig måde at lære hinanden at
kende på.

picture
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PRÆVENTION

– sådan beskytter du dig
KONDOM
Kondomer er et hylster af tyndt gummi, som rulles
på penis, når den er stiv. Kondomet rulles helt ned
til roden af penis. Sørg for at det sidder glat og uden
luftlommer. Husk før I kommer så langt at læse
brugsanvisningen grundigt igennem.
Hvem kan anvende kondomer?
Kondomer kan bruges af alle drenge og mænd, men
som pige kan du også godt være ansvarlig og have
et kondom i tasken. Det kan faktisk være en fælles
fornøjelse at sætte det på. Kondomet er en effektiv
og billig måde at undgå graviditet og kønssygdomme
på, og så er det nemt at bruge og let at få fat i.
Hvor sikre er kondomer?
Kondomer er 97% sikker mod graviditet, hvis det
anvendes korrekt. Sikkerheden kan øges, hvis din
partner også bruger sæddræbende cremer og eventuelt glidecreme.

29

PRÆVENTION

– sådan beskytter du dig
Hvordan får jeg kondomer?
Kondomer kan du og din kæreste købe på tankstationer,
kiosker, dagligvarebutikker og apoteket. Kondomer
findes i forskellige størrelser. Det er vigtigt, at det
hverken er for stort eller for småt.
Hvad gør jeg, hvis kondomet springer?
Hvis uheldet er ude, og kondomet springer under
samleje, kan du som kvinde indenfor 72 timer benytte dig af nødprævention (læs under afsnittet
Nødprævention).
Vigtigt
Kondomet beskytter mod flere seksuelt overførte
sygdomme – som for eksempel klamydia og
herpes.
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PRÆVENTION

– sådan beskytter du dig

P-PILLER
P-piller hæmmer ægløsningen og ændrer livmoderens
slimhinde, så du ikke bliver gravid. Det befrugtede
æg kan så ikke sætte sig fast. P-piller påvirker også
slimen i livmoderhalsen, så den bliver sej og uigennemtrængelig for sædcellerne.
P-piller indeholder 2 hormoner, østrogen og gestagen.
Mængden af de 2 stoffer varierer fra mærke til mærke,
så nogle piger tåler bedre et mærke frem for et
andet. Det varierer også, hvornår tabletterne skal
tages. Husk derfor at læse indlægssedlen i pakken
inden du starter. Hos lægen eller på apoteket kan du
få råd og vejledning, hvis der er noget, du kommer i
tvivl om.
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PRÆVENTION

– sådan beskytter du dig
Hvor sikre er p-piller?
P-piller er næsten 100% sikre mod graviditet, hvis
du tager dem korrekt. De forebygger graviditet med
det samme, hvis du begynder at tage dem fra første
menstruationsdag.
Hvis du glemmer at tage en p-pille, skal du tage
den så hurtigt som muligt, efter du har opdaget det.
Dette kan betyde, at du skal tage 2 p-piller samme
dag. Har du glemt at tage en tablet, og er der gået
mere end 36 timer, kan du ikke være sikker på
beskyttelsen resten af pakkens periode. I sådan en
situation må du anvende kondom, til du begynder på
en ny pakke. Hvis du er i tvivl, så ring til din egen
læge eller læs indlægssedlen.
Bivirkninger
I de første måneder efter du er begyndt med p-piller,
kan du opleve lette bivirkninger - så som kvalme,
brystspænding, uren hud og pletblødning.
Hvem kan anvende p-piller?
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P-piller kan stort set anvendes af alle piger. For nogle
er p-piller ikke det bedste valg – spørg din læge.
P-piller kan anvendes som behandling ved kraftige
blødninger, urenhud, kraftige smerter og uregelmæssig
menstruationen.

PRÆVENTION

– sådan beskytter du dig

Hvordan får jeg p-piller?

Hvis du vil have p-piller, skal du henvende dig til din
læge og få en snak med henblik på at få en recept.
Recepten tager du med på apoteket, hvor du kan
købe dine p-piller. Det er ikke nødvendigt at få lavet
en gynækologisk undersøgelse for at få p-piller.
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PRÆVENTION

– sådan beskytter du dig
P-PLASTER OG P-RING
P-plaster og p-ring er en anden måde at beskytte sig
på. Begge produkter indeholder de samme hormoner
som en p-pille.
P-ringen er en blød ring, som du anbringer i skeden.
Ringen skal ligge i 21 dage efterfulgt af en pause på
7 dage (hvor du får menstruation?), hvorefter en ny
ring lægges op. Du kan tilmelde dig SMS service, så
du husker det.
P-plasteret afgiver hormoner gennem hele døgnet.
Det indeholder hormon til en uge og skal derfor skiftes
ugentligt i 3 uger, efterfulgt af en uges pause.
Vigtigt
P-piller, p-ring og p-plaster beskytter ikke mod
seksuelt overførte sygdomme. Hvis du har skiftende
partnere, er det vigtig, at I bruger kondom.

MINI-PILLER
Mini-piller indeholder hormonet gestagen, som
påvirker slimet i livmoderhalsen, så det bliver sejt
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PRÆVENTION

– sådan beskytter du dig
og uigennemtrængeligt for sædceller. Slimhinden i
livmoderen bliver også påvirket, så det befrugtede
æg ikke kan sætte sig fast.
Hvor sikre er mini-piller?
Mini-piller beskytter 98% mod graviditet, når du
tager dem korrekt. Du skal tage mini-pillerne på
samme tid hver dag også under menstruation. Der
findes forskellige mærker, så det er vigtigt, at du læser
pakkens indlægsseddel, inden du går i gang. Er der
noget, du er i tvivl om så spørg på apoteket eller
din læge. Hvis du har glemt at tage en mini-pille, og
der er gået mere end 3 timer efter normal tidspunktet, kan du ikke regne med sikkerheden. I sådan
en situation, må du anvende anden beskyttelse, for
eksempel kondom til du har haft menstruation.
Hvem kan anvende mini-piller?
Mini-piller kan anvendes af næsten alle kvinder. De
er dog bedst til kvinder over 35 år. Kvinder, som har
problemer med østrogenindholdet i almindelige p-piller
for eksempel ammende.

{

Pssst!
praeventionsguiden.dk
beskyt-dig.dk

}
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PRÆVENTION

– sådan beskytter du dig
Hvordan får jeg mini-piller?
Ligesom ved p-piller, skal du henvende dig til din
læge.

P-STAV
En p-stav er en lille stav på størrelse med en tændstik. Staven anbringes i lokalbedøvelse på indersiden
af kvindens overarm. Staven indeholder de samme
hormoner, som mini-pillerne og beskytter mod graviditet i op til 3 år. Metoden er meget effektiv, og der
opnås 99% sikkerhed mod graviditet. Mellem 60-70%
af pigerne oplever bivirkninger, deres blødningsmønster ændrer sig. Andre bivirkninger ved
p-staven er; brystspænding, hovedpine, vægtstigning,
uren hud og væskeophobning.
Vigtigt
Mini-piller og p-stav beskytter ikke mod seksuelt
overførte sygdomme. Hvis du har skiftende partnere,
er det vigtig, at I bruger kondom.

FAKTA
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Der er ingen aldersgrænse for prævention, det bestemmer du og din læge

PRÆVENTION

– sådan beskytter du dig
PRÆVENTION TIL LIDT ÆLDRE PIGER
Pessar
Pessaret ligner en lille elastisk skål, som du let kan
sætte op i skeden. Inden opsætning skal du smøre
pessaret med sæddræbende creme.
Hvis du bruger pessaret korrekt giver det 98%
beskyttelse, hvilket er lige så sikkert som mini-piller
og kondomer. Du kan øge sikkerheden ved også
at bruge sæddræbende creme. Pessaret skal laves
efter dine mål. Du skal derfor have taget mål hos din
læge. Pessaret beskytter ikke mod seksuelt overførte
sygdomme.
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PRÆVENTION

– sådan beskytter du dig
SPIRAL
Spiral hindrer graviditet ved, at det befrugtede æg
ikke kan sætte sig fast i slimhinden i livmoderen. Der
findes forskellige mærker, som varierer i materiale.
Spiraler sættes op i livmoderen af lægen og holder
ca. 5 år, hvorefter de skal skiftes. Spiral er en meget
sikker præventionsform.
Spiral egner sig bedst til kvinder, som enten har født
eller har fået en abort. Spørg din læge om metoden
er egnet for dig. Der findes mindre spiraler, som kan
anvendes af kvinder, som ikke har været gravide.
Spiralen kan medføre kraftigere menstruationer og
menstruationssmerter.
Vigtigt
Spiralen beskytter ikke mod seksuelt overførte
sygdomme. Hvis du har skiftende partnere, er det
vigtig, at I bruger kondom.

{

Pssst!
netdoktor.dk
sexlinien.dk

FAKTA
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}

Der er ingen ”sikre” perioder - kun meget usikre og
ligt mindre usikre perioder.

PRÆVENTION

– sådan beskytter du dig
USIKRE PRÆVENTIONSMETODER
”Sikre perioder” – regn ikke med dem
Med ”sikre perioder” benytter pigen sin krops naturlige rytme, som præventionsmetode. Hermed menes,
at der i pigernes cyklus – de 28 dage – er meget
usikre perioder (lige omkring ægløsning, hvor du let
bliver gravid) og lidt mindre usikre perioder (langt
fra ægløsning). Denne metoder er dog yderst usikker
og kan ikke anbefales. Der findes ikke nogen sikker
periode, kun meget usikre perioder og lidt mindre
usikre perioder.
Afbrudt samleje
Nogle bruger metoden ”afbrudt samleje”, ”at passe
på”, eller at ”stå af i Roskilde” for at undgå, at du
som kvinde bliver gravid. Ved denne metode trækker
manden sig ud af kvindens skede, umiddelbart inden
han får udløsning, så der ikke kommer sædceller op i
skeden. Metoden er meget usikker: inden udløsning
afgives dråber af sædvæske fra mandens urinrør,
som kan indeholde levende sædceller.
Vigtigt
Afbrudt samleje beskytter ikke mod seksuelt overførte sygdomme.
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10 gode råd til et godt seksualliv
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1.

Du skal lære at sige ja og nej

2.

Du skal lære at sige hertil og ikke længere

3.

Du skal kende din egen krop, og hvordan du
får lyst og udløsning

4.

Du skal dende din kæresteres krop, og hvordan
han/hun fpr lyst og udløsning

5.

Du skal lære at have det godt seksuelt med
din kæreste uden at have samleje Det kaldes
petting, det betyder, at du kan bruge hænderne
(eventuelt mund) i stedet

6.

Du skal ikke være bange for ikke at kunne slå
til, det er begges ansvar, at begge har det
dejligt.  Vis din partner, hvad du godt kan
lide.

7.

Du skal ikke være bange for graviditet og
smitte, beskyt dig med kondom

8.

Et samleje bliver adrig vellykket, hvis ikke
begge er aktive og har lyst

9.

Ingen bliver en god seksualpartner uden lang
tids øvelse med én, man er tryg ved

10.

Alkohol og stoffer flytter grænser - være
sikker på, hvad du har lyst til
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NØDPRÆVENTION

Hjælp – jeg frygter at jeg er gravid….
Fortrydelsespille
Fortrydelsespillen er nødprævention, som du kun
skal bruge, hvis du har haft ubeskyttet samleje.
Nødprævention skal anvendes hurtigst muligt, helst
inden for 12 timer og senest 3 døgn (72 timer) efter
det ubeskyttede samleje. Behandlingen består i kun
en tablet, og den virker ved at forhindre ægget i at
sætte sig fast i livmoderslimhinden.
Hvordan får jeg fat i nødprævention?
Nødprævention fås i håndkøb på alle apoteker.
Grundig information om brug og virkning kan fås på
apoteket. Spørg, hvis du er i tvivl om brugen.
Bivirkninger
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Mange oplever at få kvalme og have ubehag i et par
dage. Hvis du kaster op, inden der er gået 4 timer,
efter du har taget pillen, skal du tage en ny pille. Din
næste menstruation kan komme før eller efter det
forventede tidspunkt. Uanset hvornår du forventer
din menstruation, bør du gå til kontrol hos lægen 3
uger efter, du har brugt nødprævention. Lægen vil
for en sikkerheds skyld tage en graviditetstest.

NØDPRÆVENTION

Ulemper
Nødprævention beskytter dig ikke mod seksuelt
overførte kønssygdomme.
Du skal ikke bruge nødprævention som fast prævention
men kun ved uheld.

{
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netdoktor.dk
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sst.dk

}
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ABORT OG
GRATIS STØTTESAMTALE
Hvis du bliver gravid uden at have ønsket det, er der
hjælp at hente. Alle har ret til abort inden 12. uge af
graviditeten efter 12. uge kræves en special tilladelse.
Inden du beslutter dig for, om du vil gennemføre
graviditeten, eller om du vil have foretaget en abort,
har du mulighed får at få en såkaldt støttesamtale.
Du kan henvende dig til din egen læge eller en anden
praktiserende læge, som du selv vælger.
Du kan også kontakte:
Mødrehjælpen,
amternes familieafdelinger,
Sex & samfunds Præventions- og Rådgivningsklinik
i København.
Denne samtale er gratis.
tlf. nr 70111212
mail: mhj@moedrehjaelpen.dk

sm pic - else will come with something
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ABORT OG
GRATIS STØTTESAMTALE
Før samtalen er det en god ide at overveje følgende:
Er jeg for ung til at være mor?
Vil det påvirke min uddannelse, at jeg bliver gravid
nu?
Er min kæreste den rette for mig at få barn med?
Kan jeg klare eventuelt at være enlig mor?
Hvordan vil en abort påvirke mig nu og senere?

45

ABORT OG
GRATIS STØTTESAMTALE
Overvej grundigt for og imod
Det er en stor fordel, hvis du har nogen at dele
beslutningen med; din kæreste, en veninde eller din
familie. Det er dog vigtigt at slå fast, at det er din
egen beslutning.
Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres
(værges) underskrift. Hvis du af en eller anden
grund ikke ønsker at fortælle det til dine forældre,
kan du søge samråd i regionen. Din læge kan hjælpe
dig med dette.
Hvis abort
Hvis du har besluttet dig for at få foretaget en abort,
er det vigtigt snarest at tage kontakt til din egen
læge, eller en anden praktiserende læge, for at blive
undersøgt og henvist til sygehus, eller en praktiserende gynækolog.
Lægen vil foretage en underlivsundersøgelse dels for
at vurdere, hvor langt henne i graviditeten du er, og
dels for tage en prøve for klamydia, så du eventuelt
kan blive behandlet inden aborten.
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ABORT OG
GRATIS STØTTESAMTALE
Selve indgrebet
Der findes to metoder til at få foretaget en abort, en
medicinsk og en kirurgisk.
Den medicinske abort kan foretages frem til 9. uge
og foregår ved, at du på sygehuset eller hos den
privat praktiserende gynækolog får noget medicin,
som får graviditeten til at gå til grunde. Efter 2 dage
får du yderligere medicin, der får livmoderen til at
trække sig sammen, hvorved den tømmes for
graviditetsvæv.
Den kirurgiske abort skal foretages inden udgangen
af 12. uge. Indgrebet kan foregå i lokalbedøvelse,
hvor du er vågen, eller i fuld bedøvelse, hvor du
sover.

{

Pssst!
abortlinien.dk

}
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ABORT OG
GRATIS STØTTESAMTALE
Efter aborten
Efter aborten er det vigtigt, at du får talt med nogen,
din kæreste, en veninde eller din familie. Du kan
også vælge at få en støttesamtale med din læge,
som i samråd med dig eventuelt kan henvise dig til
andre steder for at få talt forløbet igennem. Det er
en god ide at søge hjælp, hvis du i længere tid efter
aborten bliver ked af det, eller på anden måde får
det dårligt.
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Sanofi Pasteur MSD ApS har finansieret trykning af denne brochure

