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Nødprevensjon til jenter- Helsestasjon for ungdom
Hensikt: Sikre felles praksis for utlevering av gratis nødprevensjon, Ellaone (ulipristalacetat),
til jenter. Nødprevensjon brukes etter samleie for å unngå graviditet.

Utfører
ansvarlig:
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(ansatt,
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4 Ansatt

5 Ansatt

Ansatt
5
6 Ansatt

Ulapristalacetat- EllaOne er reseptbelagt.
Det er lege som utsteder resept på medikamentet.
Resepter utstedes «til bruk på Helsestasjon for ungdom», og helsesøstre
på vakt mandager sørger for at medikamentet alltid er tilgjengelig for
utdeling.
Indikasjoner for bruk:
-Samleie uten prevensjon
-Kondomet sprakk eller falt av
-Glemt p-pille: Glemt minst en av pille nr 1-7
Glemt minst fire av pille nr 8-21
-Overgrep/voldtekt
Kartlegg tidspunkt for siste menstruasjon, og det første ubeskyttede
samleie etter dette.
EllaOne kan brukes inntil 5 døgn etter ubeskyttet samleie/prevensjonssvikt:
0-72 timer- graviditetsrate 1,5%
48-120 timer- graviditetsrate 2,1%
(forventet graviditetsrate uten bruk av medikament: 5,5%)
Gå igjennom/informer om bruk og bivirkninger, Infodoc: Brukerinformasjon
om nødprevensjon.
Ringe inn til lege HFU for bekreftelse på at en kan dele ut. (reseptbelagt)
Ved glemt p-pille: følg retningslinjer i Metodebok/ Sex og samfunn–
vedlegg 1
NB: EllaOne kan påvirke effekten av gestagen i p-pilller-> bruke
kondom til neste menstruasjon
Tilby graviditetstest på skolen eller på HFU dersom menstruasjonen ikke
har kommet 2 uker etter forventet dato.
Prevensjonsveiledning ved behov.
Vurdere behovet for ny kontakt med helsesøster/lege for samtaler omkring
seksualitet (alder, modenhet, informasjon til foreldre, risikofylt
seksualadferd)
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Avvik:
Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i avviksmodulen i RiskManager. Det vil
si at feil/svikt rettes opp, og endringer blir gjort for å sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen.

Vedlegg
1. Nødprevensjon ulapristalacetat: Online Metodebok 2013 Sex og samfunn, side 48:
http://www.sexogsamfunn.no/metodebok-ebok/
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