BERÄTTELSEN OM LYDIA OCH PELLE
1. Lydias och Pelles fartfyllda veckoslut
Lydia tyckte det var spännande. Föräldrarna hade åkt iväg till stugan över veckoslutet och storebror var utomlands. Nu skulle hon få vara på tumanhand med sin pojkvän Pelle hela veckoslutet.
Lydia hade köpt ett kondompaket med tanke på veckoslutet, vilket hon hade gömt i nattdukslådan. Då Pelle kom började ungdomarna kyssas och det ledde senare till sex. Under samlaget
märkte Pelle att kondomen gick sönder. Lydia och Pelle fick panik.

Vad ska man göra i en sådan situation? På vilket sätt kan man förhindra Lydia från att
bli mamma vid 16 års ålder?
2. Hjälp av apotekspersonalen
Pelles kondom gick sönder under samlaget. En stund var ungdomarna i panik. Sedan ringde Pelle
till sin kompis Kalle, som alltid vet allt om allting. Kalle uppmanade Pelle och Lydia att hämta
dagen efter-piller från apoteket.

Vad hände på apoteket?
3. Veras säkra råd och Kalles tips
Pelles kondom gick sönder under samlaget. En stund var ungdomarna i panik. Sedan ringde Pelle
till sin kompis Kalle, som alltid vet allt om allting. Kalle uppmanade Pelle och Lydia att hämta dagen efter-piller från apoteket. Pelle och Lydia cyklade till apoteket, där farmaceuten Vera arbetade. Vera frågade om Lydias ålder. Lydia berättade att hon är 16 år. Sedan frågade Vera om Lydia
har några sjukdomar och om hon använder några läkemedel. Lydia skakade på huvudet.
Vera hämtade en förpackning med dagen efter-piller och uppmanade Lydia att ta pillret genast
för att få bästa effekten. Vera berättade också att Lydia kunde få huvudvärk och börja må illa.
Dessa besvär skulle emellertid snabbt gå över och pillret skulle inte skada fostret, om Lydia trots
allt skulle bli gravid. Om mensen skulle vara över 5 dagar sen eller blödningen mycket liten, skulle
det löna sig att göra ett graviditetstest. Pelle tog fram sin plånbok och betalade läkemedlet. Vera
hämtade ett glas vatten och Lydia tog tabletten som förpackningen innehöll. Efter det cyklade
Lydia och Pelle lättade hem till Lydia. Pelle ringde upp Kalle på nytt och berättade om apoteksbesöket.
Kalle föreslår för Pelle att det säkert skulle löna sig för Lydia att skaffa p-piller, eftersom de hade
sex varje vecka. Det är ändå bra att använda kondom, eftersom det skyddar mot könssjukdomar.
Lydia och Pelle tackade Kalle för de goda råden.
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