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Prevensjon
Spørsmål: Jeg mener å ha lest at 12 prosent av par som bruker kondom blir gravide. Betyr det
12 av 100 ganger eller er det 12 av 100 par som bruker kondom i et år? Jeg håper det er i løpet
av år, ellers er det jo veldig risikabelt.
Svar: Feilprosenten ved en prevensjonsmetode er det antall kvinner som blir gravide i løpet av
et års bruk. Graviditetene skyldes at metoden har sviktet eller at den er benyttet feil. For flere av
metodene er det angitt to tall. Tallene utgjør spennvidden i sikkerheten. Det laveste tallet er
antall graviditeter som oppstår når metoden benyttes nøyaktig slik produsenten anbefaler. Det
høyeste tallet representerer mer blandet bruk hvor prevensjonsmiddelet noen ganger brukes
korrekt, og andre ganger litt mer ”slurvete”.
Her er tallene for de vanligste metodene:
Hormonspiral 0,09
P-sprøyte 0,5
P-pille 1
Spiral 1
Minipille 3
Pessar 2 - 12
Kondom 3 - 10
Sæddrepende skum 2 - 29
Andre sæddrepende midler 4 - 36
Temperaturmetoden 1 - 25
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Avbrutt samleie 25
Husk at prevensjon som beskytter bra mot graviditet ikke nødvendigvis også beskytter mot
kjønnssykdommer. Her er kondom det sikreste alternativet. For å oppnå god beskyttelse mot
både graviditet og sykdommer ved å benytte kondom, er det viktig å ta følgende hensyn:
Oppbevar kondomene tørt, mørkt og kjølig.
Kast kondomet hvis det er gått hull på innpakningen, eller det er misfarget eller slitt.
Sjekk holdbarhetsdatoen.
Åpne pakken forsiktig og ta på kondomet forsiktig slik at det ikke blir skadet.
Klem sammen tuppen av kondomet under påføringen slik at tuppen ikke blir fylt av luft.
Glidemidler bør være vannbaserte som for eksempel Glid.
Ha på kondomet under hele samleiet.
Hold rundt kondomet når penis deretter trekkes ut.
Avbryt samleiet hvis kondomet sprekker og ta på et nyt.
Ha nødprevensjon (Norlevo) tilgjengelig som tilleggsbeskyttelse ved kondomsprekk.
Norlevo tabletter selges reseptfritt på apoteket.
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