
Preventivmedel ! 

P-Piller - Norlevo P-piller kostar 342sek för 13 kartor vilket ska hålla 
1 år. Risken för graviditet är ytterst liten. Det ger inget skydd mot 
sjukdomar. Man kan köpa p-piller på apoteket eller om du är 18 och 
under kan du gå till U-mottagning och få gratis p-piller. Föräldrarna 
måste bara vara med vid köp från apoteket om man är under 18 år. 
Kvinnan skyddar sig mot graviditet. 

P-Ring - Passar till alla åldrar. Skyddar mot graviditet i 99 av 100 
fall. Man kan få sjukdomar, Man får tag på det i apoteket då man 

behöver recept 
för det. 

Kostnaderna för p-ring kostar 1200kr 
per år. Föräldrarna måste vara med 
om kvinnan inte nått vuxen ålder. Den 
som skyddar sig är kvinnan från 
oönskad graviditet. 

P-Plåster - Kan alla använda, det är ett 
bra alternativ om man glömmer ta sina dagliga 
tabletter lätt. Skyddar inte mot sjukdomar och 
rekommenderas för kvinnor över 20år. P plåster 
kostar mellan 800-1200 per år. Ett bra alt

Kondomer - Skyddar upp till 96-98% från oönskad 
graviditet. Är det ENDA skyddet mot oönskad 
graviditet som även skyddar från könssjukdomar. 

Kondomer kan man som tonåring få gratis från t.ex sjuksköterskan på skolan eller 
Ungdoms mottagningar. Kondom är det bästa alternativet för dig som är under 20 år, det 
rekommenderas starkt. 

P-stav - P-stav sätter man in i armen, det fungerar precis som p-piller fast man behöver 
inte ta tabletter utan man låter bara den sitta i armen, den håller i ett år innan man måste 
sätta in en ny. 

Spiral - Spiralen är formad som ett Y och är fäst på en lång plastpinne, man ska föra in 
den genom slidan för att sedan bryta av den så Y:et fastnar där inne. Allt eftersom man rör 
på sig åker detta Y:et fram och tillbaka och skrapar på livmodern, på så sätt kan man inte 
bli gravid då alla befruktade ägg skrapas bort och ”faller ner”.

Finns olika sorters kondomer, special 
gjorda kondomer är några kronor 
dyrare /st än de andra. 

En barnmorska som för in en P-stav 



Pessar - Pessar är en kåpa av silikon eller gummi. Man smörjer in sidorna på pessaren 
med spermiedödande medel och för sedan in den i slidan. Men innan dess måste du 
besöka en barnmorska då det finns olika storlekar på pessarer. Pessar kan användas 
många gånger ja i flera år bara man tvättar det, Pessaret är ett bra alternativ för de som 
inte tål att äta hormoner. 


