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En kvinde spørger i denne uge ind til spiral som prævention. Arkivfoto.

- Hvilken spiral er bedst som prævention?
spiralen er meget mindre end
i p-pillerne.
Hormonspiralerne er me-

get sikre mod graviditet, man
siger, at de faktisk er sikrere
end at blive steriliseret, så det
er nok noget af det sikreste
prævention på markedet. Så
umiddelbart kunne én af
spiralerne, som du skriver,
nok være en god løsning for
dig.
Sådan noget som et pessar

kan også være en god og sik-
ker præventionsform uden
hormon, men det skal så hu-

skes hver gang, man har sex,
hvor spiralen jo bare er der,
når den først er lagt op, og det
vil give en øget sikkerhed for
mange. Men der er fordele og
ulemper ved det hele, og me-
get individuelt, hvad man sy-
nes bedst om. Du kan finde
mere om præventionsvalg og
spiraler på vores hjemmeside
www.sundsexskolen.dk
Mange hilsener
fra Rikke

Kære Rikke.
Jeg ved, at der findes forskel-
lige typer af spiraler til kvin-
der.
Hvilken en er bedst som

prævention? Før jeg fødte
min datter for 1 år siden,
brugte jeg p-piller, men jeg
vil gerne skifte til noget med
mindre eller ingen hormoner
i, og tænkte at det så nok skul-
le være en spiral.
Hilsen mig.

Hej dig
Ja, der findes jo forskellige
spiraler – både med kobber
og mindst tre forskellige med
hormoner. Som udgangs-
punkt kan du jo få viden fra
din læge om prævention, og
lægen kan spørge ind til din
baggrund og evt. sygdomme i
familien, som kan gøre, at no-
get prævention er bedre eg-
net til dig end andet. Men jeg
kan lige skrive lidt om spira-
ler. Den med kobbertråd er
den billigste og koster ca. 300
kroner, hvor dem med hor-
mon er lidt dyrere ca. 1300 kr.
Begge type spiraler virker
kort fortalt ved, at de danner
noget slim oppe i livmode-
ren, der forhindrer sædcellen
i at befrugte ægget, så de stop-
per altså ikke ægløsningen,
som p-pillerne gør, og er på
den måde ikke lige så indgri-
bende i kroppens hormonsy-
stem. Spiralen kan lægges hos
egen læge eller du kan henvi-
ses til en gynækolog eller en

gynækologisk afdeling. De
fleste kvinder vil opleve et
kort ubehag/smerte ved op-
lægningen, men hvis man har
født, som du har, så vil de al-
lerfleste slet ikke mærke no-
get særligt, når lægen lægger
den op.
Kobber spiralen kan blive

liggende i 5 år, men kan selv-
følgelig tages ud af lægen in-
den, hvis du ønsker det. Nog-
le kvinder oplever stærkere
menstruation og menstrua-
tionssmerter ved en kobber-
spiral, men slet ikke alle, og
mange kvinder vil efter en
fødsel have mindre eller an-
derledes menstruationssmer-
ter end de havde før fødslen,
så det er meget individuelt.
Kobberspiralen er ca. 98 %
sikker mod graviditet.
Hormonspiralerne findes i

tre udgaver, den mindste og
med mindst hormon Jaydess,
der hovedsageligt er lavet til
kvinder der ikke har født, kan
kun sidde i 3 år, medens de to
andre Mirena (den største
med mest hormon) og Kylee-
na (lige så lille som Jaydess,
men med en mellemting af
hormon i forhold til de to an-
dre) kan sidde i 5 år. Hor-
monspiralerne indeholder
kun hormonet gestagen, hvor
p-piller indeholder både ge-
stagen og østrogen (østrogen
kan hos nogle ammende
nedsætte mælkemængden og
østrogen kan også have sjæld-
ne bivirkninger såsom blod-
propper). Mængden af hor-
monet gestagen i hormon-
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