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medisinsk nytt
Samlivslære nytter ikke
Tiltak for å forebygge svangerskap 
hos tenåringer er ikke effektive, viser 
ny oversiktsartikkel.

En systematisk gjennomgang av 26 rando-
miserte studier viser at tiltak for å forebygge
svangerskap hos tenåringer verken utsatte
seksuell debut eller reduserte antall svanger-
skap (1). Fem av studiene viste faktisk en
økning av svangerskap hvis unge menn del-
tok. Forfatterne mener at tiltak overfor ten-
åringer mer må dreie seg om ferdigheter i
kommunikasjon og seksuelle relasjoner enn
anatomi og skremselspropaganda.

– Dette er en veldig viktig oversikt. Selv
om vi i Norge har midler og mye god vilje til
disposisjon for svangerskapsforebyggende
tiltak, må tiltakene prøves ut skikkelig. Bare
randomiserte studier kan gi sikre svar på ef-
fekten av tiltak, sier lege Preben Aavitsland,
som har mange års erfaring i prevensjons-
veiledning ved Klinikk for seksuell opplys-
ning i Oslo.

– Muligens er det slik at samfunnsmessi-
ge forhold er langt viktigere for ungdoms

seksualvaner og svangerskap enn undervis-
ningsopplegg. Vi bør ta lærdom av Neder-
land der ungdom både har høy seksuell akti-
vitet og blant verdens laveste svangerskaps-
rater. Der er ungdoms seksualitet godtatt og
diskuteres åpent, og det legges til rette for at
ungdom fritt kan velge prevensjonsmidler.
Vi er imidlertid på vei i Norge. I over 20 år
har antall fødsler blant tenåringer gått ned-
over, sier Aavitsland. 

I samme utgave av BMJ viste en ny, ran-
domisert studie at forbedret undervisning i
samlivslære virket positivt på kvaliteten på
ungdoms seksuelle relasjoner, men under-
visningen hadde ingen effekt på den sek-
suelle atferden (2).
– Erlend Hem, Tidsskriftet
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Få bivirkninger av ß-blokkere

En metaanalyse viser liten sammen-
heng mellom bruk av ß-blokkere og 
vanlige plager som depresjon, trett-
het og seksuell dysfunksjon.

ß-blokkere reduserer dødeligheten etter
hjerteinfarkt med omkring 20 % og har
gunstig effekt på hjertesvikt. Flere tidligere
studier har rapportert et underforbruk av
medikamentet. Én årsak til at for få pasien-
ter behandles, kan være bekymring for bi-
virkninger som depresjon, tretthet og sek-
suell dysfunksjon. Man har tidligere antatt at
det foreligger en sterk sammenheng mellom
bruk av ß-blokkere og slike plager.

En ny metaanalyse med 15 placebokon-
trollerte studier kunne imidlertid ikke be-
krefte en slik sammenheng (1). Behandling
med ß-blokkere førte ikke til noen signifi-
kant økning i årlige tilfeller av depresjon hos
de mer enn 30 000 pasientene (absolutt øk-
ning seks per 1 000 pasienter; 95 % KI – 7 til
19). Tretthet og seksuell dysfunksjon fore-
kom noe hyppigere hos pasienter som fikk
aktivt preparat enn i placebogruppen. For-

skjellene var likevel små, svarende til ett nytt
tilfelle av økt tretthet per 57 behandlede pa-
sienter, og ett nytt tilfelle av seksuell dys-
funksjon per 199 pasienter. Tretthet var sær-
lig forbundet med bruk av eldre preparatty-
per.

– Mitt inntrykk er at det også i Norge ek-
sisterer et underforbruk av ß-blokkere. Det
er også en tendens til at pasienten får for lave
doser, sier dr.med. Kolbjørn Forfang ved
Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet.

Han er ikke overrasket over resultatene i
studien: – Disse studiene var konstruert for å
se på effekt, og ikke primært bivirkninger.
Likevel er jeg enig i forfatternes konklusjon.
Det eksisterer en overdreven frykt for bivirk-
ninger ved bruk av ß-blokkere.
– Ragnhild Ørstavik, Tidsskriftet
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Genetisk disposisjon for astma

Familie- og tvillingstudier har vist at astma
sannsynligvis har en sterk arvelig kompo-
nent (Nature 2002; 418: 426–30). Genetis-
ke koblingsstudier har hittil kartlagt flere
regioner som har sammenheng med utvik-
ling av astma. Ved hjelp av nye teknikker
har man nå kunnet gå videre finne punkt-
mutasjoner innen disse områdene. En grup-
pe forskere har kartlagt gener på kromosom
20 og funnet et spesielt gen, ADAM33.
Mutasjoner i dette genet gir sannsynligvis
3-4 ganger økt risiko for å utvikle astma el-
ler bronkial hyperreaktivitet.

Tape lindrer stressinkontinens
Stressinkontinens behandles gjerne kirur-
gisk dersom pasienten ikke responderer på
fysioterapi. En randomisert, kontrollert
studie viser at en ny type vaginaltape er like
effektivt som kolosuspensjon (BMJ 2002;
325: 67–70). Tapen festes under uretra og
fungerer sannsynligvis som et kunstig liga-
ment. 344 kvinner deltok i undersøkelsen.
Pasientene som fikk vaginaltape, hadde
kortere rekonvalesenstid og færre postope-
rative komplikasjoner enn de som gjen-
nomgikk tradisjonell kirurgi.

Forekomst av venetromboser
Én av 32 pasienter som opereres med
hofte- eller kneprotese får senere en
symptomatisk dyp venetrombose (Arch
Intern Med 2002; 162: 1465–71). Det vi-
ser en metaanalyse av studier der man
har sett på enten venografisk verifisert
eller klinisk erkjente tromboser etter
postoperativ tromboseprofylakse. For-
fatterne inkluderte pasienter med trom-
bose oppstått i løpet av de første tre må-
nedene. Én av 1 000 pasienter døde som
følge av lungeemboli. Klinisk erkjente
tromboser oppstod hyppigere etter inn-
setting av hofteprotese enn kneprotese.

Medfødt hypotyreose
Kretinisme er den vanligste formen for
medfødt endokrin sykdom og rammer
omkring ett av 3 000 barn (N Engl J Med
2002; 347: 95–102). Man skiller mellom
forbigående og permanent hypotyreose.
I enkelte tilfeller skyldes tilstanden en
genetisk defekt, men dette er foreløpig
bare kartlagt ved tilfeller av alvorlig, per-
manent sykdom. Nederlandske forskere
har nå funnet at mutasjoner i genet som
koder for thyroid oksidase 2, THOX2,
fører til kretinisme. Heterozygote for
mutasjonen får forbigående hypotyreose,
mens tilstanden er permanent dersom
begge allelene er mutante.
– Ragnhild Ørstavik, Tidsskriftet
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