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Spiral, kondom, pessar, p-
piller, mini-piller, p-stav, 
p-ring, p-plaster eller p-
sprøjte. Der er utallige må-
der at sikre sig mod uøn-
sket graviditet - og stadig 
have fornøjelse ved et ak-
tivt sexliv.

De fleste bruger p-pil-
ler for at undgå at få børn, 
men der er faktisk rigtig 
mange både simplere og 
billigere metoder end at 
huske at spise en lille pille 
hver dag. Og så er der lige 
det med, at der er forhøjet 
risiko for blodprop ved at 
spise p-piller.

Debatten om p-piller og 
blodpropper er igen aktu-
el efter en ny undersøgelse 
fra professor Øjvind Lide-
gaard fra Rigshospitalets 
Gynækologiske afdeling. 
Han har kørt diagnosere-
gistret sammen med apo-
tekernes registre og kon-
staterer, at nye former for 
prævention som p-ring og 
p-plaster ligesom p-pil-
ler forøger risikoen for, at 
kvinderne får blodprop.

- Der har altid været en 
risiko for at få blodpropper 
ved p-piller. Hvis p-pillen 
var kommet frem i dag, så 
ville den aldrig være ble-
vet godkendt. Men den-
gang måtte nogle sageslø-
se kvinder fra Puerto Rico 
lægge ryg til forsøgene, og 
alligevel blev p-pillen god-
kendt, siger gynækolog 
Christine Felding.

Hun griner lidt over pa-
radokset og tilføjer:

- Men det var kvindernes 
held, at p-pillen blev god-
kendt dengang for 50 år si-
den. Og tankevækkende.

P-piller indeholder lige-

som de mindre kendte p-
plaster og p-ring to hormo-
ner: Østrogen og gestagen. 
Det er kendetegnende for 
den type prævention, at de 
kunstigt regulerer kvin-
dernes menstruation og 
giver en forøget risiko for 
blodprop.

Alle skAl hAve  
prævention

- Men risikoen er jo sta-
tistisk og skal ses i forhold 
til, at der er langt større ri-
siko for at få en blodprop 
ved at blive gravid, siger 
Christine Felding.

Derfor vil hverken hun 
eller professor Øjvind Li-
degaard fraråde p-piller, 
p-plaster eller p-ring. P-
plastret og p-ringen er de-
potpiller med både østro-
gen og gestagen. Plastret 
sidder på huden, p-ringen 
sidder i skeden - lidt lige-
som et pessar.

- P-ringen er meget 
simplere end et pessar. 
Der er ikke noget i vejen 
for, at den bliver siddende. 
Men du kan også tage den 
ud under samleje, men den 
generer nu ikke nogen, si-
ger Christine Felding.

Både p-ring og p-plaster 
skal bruges i tre uger, og så 
tager man det af i en uge 
for at få menstruation.

- P-pillen har været 
kendt længst, så det er 
den mest populære. Men 
kvinderne skal bare ken-
de risikoen. Når jeg råder 
unge kvinder i min klinik, 
så tænker jeg mere på, om 
de er nogle små forvirrede 
høns, der har svært ved at 
huske at spise den daglige 
pille. For så skal de måske 
have noget andet. Jeg rå-
der frit og ser på, hvad der 
passer bedst til hver en-

kelt pige, siger Christine 
Felding og tilføjer med ef-
tertryk:

- Men en eller anden 
form for prævention skal 
de have. Og i dag er der 
heldigvis mange ting - no-
get for enhver smag.

prævention  
uden menstruAtion

Som alternativ findes 
der en række mere overse-
te præventionsformer, der 
kun indeholder det ene 
hormon, gestagen. Det er 
eksempelvis minipiller og 
p-stav.

- Som prævention er det 
godt nok. Ulempen er, at 
man ikke får menstruati-
on. Jeg vil nu ikke kalde 
det en ulempe at slippe for 
menstruation, siger Chri-
stine Felding.

P-stav er en fire centime-

ter lang og to millimeter 
tyk depotpille, der skydes 
ind under huden i overar-
men på kvinderne.

- Det tager bare ti sekun-
der at skyde den ind på in-
dersiden af overarmen. Det 
lille hul heler i løbet af nul-
komma-fem. Den holder i 
tre år, og jeg har nogle, der 
er på deres fjerde p-stav, 
fortæller Christine Fel-
ding med henvisning til, at 
p-staven kom på markedet 
i Danmark i 2001.

Men nogle kvinder kan 
ikke leve med, at den na-
turlige menstruation ude-
bliver - eller også får de i 
stedet for menstruation 
pletblødninger eller ure-
gelmæssige blødninger.

- Så må vi finde på noget 
andet. Det er ikke sjovt at 
bløde, som vinden blæser. 
Det vil kvinder i dette år-
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undgå skadelige stoffer  
fra havegrillen
Forkert grillet kød fra havegrillen kan være en væsent-
lig kilde til kræftfremkaldende stoffer i maden. Men det 
er nemt at undgå, viser forsøg fra Teknologisk Institut.

Forsøgene viser, at jo tættere kødet er på varmekilden, 
jo større er risikoen for at danne de kræftfremkaldende 
mutagener. Derfor er tilberedning ved indirekte varme 
den mest skånsomme tilberedningsmetode, der både var 
optimal for koteletter, bøffer og stege. Hvis ikke man har 
mulighed for at benytte indirekte varme, kan man pakke 
stegen ind i stanniol.

Der kan også opstå røg-mutagener, når fedt eller ma-
rinade drypper ned på kullene. Pas derfor ekstra på ved 
grillning af marineret kød.

Generelt er rådet, at kødet skal opnå en kernetempera-
tur på 65 grader - og at man vender koteletten eller bøf-
fen hvert andet minut. Undgå at branke kødet og skær 
den brankede del af kødet væk inden servering.

Forskellige grunde til autisme
Autisme er ikke en sygdom, men måske mere et sæt af 
forskellige funktionsnedsættelser som manglende evner 
til at kommunikere og fungere i sociale sammenhænge. 
Autisme er medfødt, og forskerne leder stadig efter for-
klaringer på, hvorfor nogle børn får autisme.

Men studier, der har samlet tidligere forskning på om-
rådet, viser, at der øjensynligt er større risiko for at få 
et barn med autisme, hvis barnets mor var gammel, da 
hun blev gravid, hun røg under graviditeten eller hun og 
dermed fostret blev udsat for skadelige miljøgifte under 
graviditeten.

Hvorfor der er den sammenhæng mellem morens al-
der, røg og miljøgifte og børn med autisme er ikke klart.

Det skriver Videnskab.dk

syfilis i voldsom vækst
Kønssygdommen syfilis er tilbage i Danmark, selv om den 
tilbage i 1990’er var erklæret for udryddet herhjemme. 
Det skriver Ugeskrift for Læger i en pressemeddelelse.

I 2011 blev der registreret 480 tilfælde af syfilis - en 
stigning på 2.000 procent siden 1994, hvor sygdommen 
var udryddet i Danmark med kun 24 tilfælde.

Omkring 80 procent af de smittede er homoseksuelle 
mænd, især fra København, som dyrker sex uden kondom.

En tredjedel af de smittede homoseksuelle mænd er 
hiv-positive, og det er særligt uheldigt, fordi det er lettere 
at få syfilis, når man er hiv-positiv og omvendt.

Syfilis kan efterlade blivende skader, selv om det be-
handles. Det kan være høretab og nedsat syn. Syfilis kal-
des den store imitator, fordi den kan give symptomer, 
som fejlagtigt kan opfattes som helt andre sygdomme. 
Symptomerne på syfilis er mangeartede, og sygdommen 
kan være svær at genkende.

Der er øjensynligt er større risiko for at få et barn med 
autisme, hvis barnets mor var gammel, da hun blev gra-
vid, hun røg under graviditeten eller hun og dermed fo-
stret blev udsat for skadelige miljøgifte under gravidite-
ten.  Foto: Colourbox

Branket grillkød kan være kræftfremkaldende. 
 Foto: Colourbox

Hvis man er ung og har et aktivt sexliv med forskellige 
partnere er det ikke nok med prævention, der forhindrer 

graviditet - så skal man også bruge kondom for at 
undgå kønssygdomme som klamydia og hiv. 

Foto: Colourbox

vil du - eller din 
teenagedatter - undgå 
at blive gravid, så 
er der masser af 
gode muligheder. 
Gynækolog Christine 
Felding guider gennem 
præventionsjunglen:

Frit valg  
på alle  
hylder



Patent udløbet på populær 
kolesterolmedicin
Den 8. maj udløb patentet på verdens mest solgte læ-
gemiddel Zarator. Derfor bliver det nu muligt at få ko-
pi-præparater af det effektive kolesterolsænkende læge-
middel til en markant lavere pris end tidligere - op til 90 
procent billigere.

Det er godt nyt for de danskere, som lider af hjerte-
karsygdom eller diabetes. For disse patientgrupper er 
det vigtigt at få nedreguleret kolesterolet. Hidtil er kun 
cirka halvdelen (55 procent) af de danske hjertepatien-
ter nået i mål med deres behandling, men ekspert for-
venter, at flere patienter nu vil få sænket deres koleste-
roltal tilstrækkeligt.

420.000 danskere lider af hjertekarsygdom, som er den 
næsthyppigste dødsårsag i Danmark. For disse hjerte-
patienter er det vigtigt, at det samlede -kolesteroltallet 
reguleres ned.

Et enkelt enzym kan  
forhindre kræft
Opsigtvækken-
de international 
forskning har fun-
det ud af, at et en-
kelt enzym repare-
rer over én million 
fejl i vores dna. En-
zymet sørger for, 
at dna’et ikke går 
i stykker, så kræft 
udvikler sig. Op-
dagelsen kan være 
med til at udbyg-
ge forståelsen af, 
hvorfor mennesker 
får kræft.

Det er en inter-
national forsker-
gruppe fra Univer-
sity of Edinburgh, 
der ifølge Videnskab.dk har fundet ud af, at et enkelt en-
zym korrigerer den mest almindelige fejl i pattedyrs dna.

Når en celle deler sig, kan der opstå en fejl i dna’et, 
som i værste tilfælde kan udløse kræft. Den internatio-
nale forskergruppe har ikke bare fundet ud af, hvorfor 
cellerne laver fejlen, men har også fundet et enzym, som 
sørger for, at den bliver rettet igen. Resultatet af den ba-
nebrydende forskning er netop offentliggjort i det velan-
sete videnskabelige tidsskrift Cell.

Rygsmerter skævt fordelt
Gigtforeningen beklager, at rygproblemer stadig er om-
vendt proportionale - og rygsmerterne rammer lige så 
skævt, som de gjorde for 25 år siden. Det skriver forenin-
gen i en pressemeddelelse i anledning af en ny rapport 
fra Statens Institut for Folkesundhed, SIF. Rapporten 
viser udviklingen i social ulighed i sundhed, sygelighed 
og trivsel siden 1987.

Gigtforeningen opfordrer regeringen til at sætte fokus 
på rygsygdomme i det kommende udspil til forebyggel-
se med henvisning til, at ryggen stadig er overbelastet 
hos dem, der har den korteste uddannelse og det fysisk 
hårdeste arbejde. Gigtforeningen peger blandt andet på, 
at kommunerne skal være langt bedre til at forebygge 
rygproblemer, arbejdspladserne skal være en arena for 
sundhedsfremme og forebyggelse og der skal mere hjælp 
til selvhjælp.

Rygsygdomme har social slagside, lyder det fra Gigtfor-
eningen, der opfordrer regeringen til at sætte fokus på 
rygsygdomme i det kommende udspil til forebyggelse.
  Foto: Colourbox

Forskere har opdaget, at et enkelt 
enzym reparerer over én million fejl 
i vores dna.  Foto: Colourbox

tusinde ikke leve med, si-
ger Christine Felding.

Hun plejer at give mini-
piller til sine klienter i en 
måned eller to, inden hun 
skyder en p-stav i armen 
på dem.

- Hvis de kan leve med 
det mønster, som minipil-
ler give, så kan de også 
leve med p-staven.

SPiRal ER ogSå  
til ungE PigER

Når man tænker på spi-
ral som prævention, så er 
det oftest til kvinder, der 
har født. Men det er slet 
ikke nødvendigt. Spiral er 
et glimrende alternativ til 
de populære p-piller.

- Vi har sådan nogle små, 
fine nogen, som vi bruger 
til de unge piger. Det gør 
selvfølgelig ondt et kort 
øjeblik at få den sat op, 

men så skal de ikke tæn-
ke på noget de næste fem 
år, siger Christine Felding.

Der er to typer spiral. 
Den billige kobberspiral, 
der holder i ti år, og den 
lidt dyrere hormonspiral, 
der koster lidt over tusind 
kroner og kun holder i fem 
år.

- Begge dele er jo billi-
gere end p-piller, men kob-
berspiralen dur ikke, hvis 
pigerne har kraftig men-
struation.

HuSk kondomERnE
De nævnte præventions-

metoder er gode til at und-
gå at få børn, men de er be-
stemt ikke nok, hvis man 
har et skiftende sexliv med 
forskellige partnere.

- Du skal også bruge 
kondom, men det er mod 
hiv, klamydia og andre 

kønssygdomme. Hver ti-
ende af de unge mellem 15 
og 24 har klamydia, og det 
samme antal har kønsvor-
ter, siger Christine Fel-
ding, der tester alle unge 
piger, der kommer i hendes 
klinik for klamydia.

- Klamydia er besvær-
ligt for pigerne, fordi en 
ubehandlet klamydia kan 
skade æggelederne, og det 
kan give problemer, når de 
vil have børn, siger gynæ-
kologen og understreger 
det lige en ekstra gang:

- Hvis du har skiftende 
partnere, et heftigt sex-
liv og one-night-stands, så 
skal alle de unge have kon-
domer i lommen. I hvert 
fald, hvis det stod til mig.

På listen over alterna-
tive præventionsmetoder 
står også femidom, sikre 
perioder (temperaturme-

tode) og cykluscomputer.
- Femidom har jeg ikke 

set i årevis, og cykluscom-
puter og den slags er ikke 
noget for de unge. Det kræ-
ver et stabilt forhold og re-
gelmæssig menstruation 
- og i øvrigt er det mest no-
get for katolikker. Det er 
ikke noget, jeg anbefaler, 
siger Christine Felding.

Få mere at vide om 
prævention

Sundhedsstyrelsens 
Præventionsguide kort-
link.dk/sst/azup.

Sexlinien, www.sexli-
nien.dk, 70 20 22 66.

Og naturligvis hos 
din egen læge.

Fakta

Frit valg  
på alle  
hylder
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