
Prevalensen av humant papillomvirus
(HPV) är högre än vad som tidigare varit
känt. Det visar en amerikansk studie
som presenteras i JAMA. 

Drygt 1 900 kvinnor i åldrarna 14–59
år, som sägs vara ett representativt urval
av den kvinnliga amerikanska befolk-
ningen, ingick i studien. Dessa fick ta va-
ginala HPV-prov på egen hand. Proven
analyserades sedan med hjälp av PCR,
och resultatet visade hög förekomst av
viruset. För alla kvinnor sammantaget
uppgick prevalensen till 26,8 procent.
Högst prevalens fanns bland kvinnor i
åldrarna 20–24 år, där närmare hälften,
44,8 procent, var positiva för HPV. 

Prevalensen steg med varje år mellan
åldrarna 14 och 24 år för att därefter fal-
la för kvinnor mellan 24 och 59 år. Att
förekomsten av HPV är högst bland yng-
re kvinnor är välkänt sedan tidigare,
men prevalensnivåerna i denna studie

överstiger de nivåer som flera tidigare
studier indikerat. 

HPV är en av de absolut vanligaste
sexuellt överförda infektionerna, och
sexuell överföring är också det vanligas-
te spridningssättet. Av samtliga HPV-
positiva kvinnor uppgav dock 5 procent
att de aldrig haft sex. 

Den amerikanska studien är gjord mot
bakgrund av att många länder har infört
eller överväger att införa vaccination

mot HPV för unga flickor då virusinfek-
tionen leder till bl a ökad risk för cervix-
cancer.
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Nyligen har en Cochranerapport publi-
cerats som gäller tvångsbehandling av
psykiskt sjuka inom öppenvården. Rap-
porten är en genomgång av all forskning
om det som i Sverige kallats tvång i öp-
penvården. Sådan vård tillämpas idag i
Kanada, omkring hälften av USAs stater,
i Australien, Nya Zeeland, Israel m fl
länder. I Storbritannien har regeringen
länge velat införa en sådan lagstiftning,
men psykiaterförbundet och andra
vårdintressenter har bromsat. Man har
hittat två nordamerikanska randomise-
rade undersökningar, som analyserats
enligt »intention to treat«. Båda följer
under ett år stora populationer, tillsam-
mans 416 personer, där den ena fått
»standardbehandling« och den andra
tilldömts »outpatient commitment«. 

Tvärtemot det förväntade resultatet
har man inte funnit någon skillnad i an-
talet återinläggningar, inte heller i fråga
om polisrapporterat våld eller krimina-
litet och ordinationsföljsamhet. Inte
heller hemlöshet skilde sig mellan grup-
perna. Däremot hade gruppen tvångs-
vårdade mer sällan själva utsatts för
våld. Författarna sammanfattar att be-
handling under tvång i öppenvård inte
ger någon ökad vårdeffektivitet. 

Det innebär 85 tvångsbehandlingar i
öppenvård för att förebygga en återin-
läggning och 238 tvångsvårdade för att
förebygga en arrestering. Författarna

menar att ingen annan grupp i samhället
skulle utsättas för motsvarande ingrepp
i den personliga autonomin med så liten
behandlingsvinst. De rekommenderar
klinikerna att i stället tillämpa s k asser-
tive community treatment (ACT), som
visats minska återinläggningar och höja
funktionsnivån. Den innebär en långtgå-
ende strävan efter patientens medver-
kan och samarbete och kräver mer sats-
ning i patientens egen miljö. De rekom-
menderar kvalitativa forskningsinsatser
bl a för att undersöka frågan om inten-
siteten i behandlingskontakterna är vik-
tigare än själva tvånget. 

Man kan naturligtvis fråga sig i vilken
mån de sociala och politiska förhållan-
dena i USA spelar roll för de negativa re-
sultaten och om motsvarande lagstift-
ning skulle kunna få avsedd effekt i and-
ra länder. Författarna verkar inte vara
imponerade av den möjligheten men re-
kommenderar vidare forskning. Sådan
förefaller helt nödvändig innan en sådan
lagstiftning skulle införas i Sverige. Re-
missförslaget har i dagarna lagts fram av
Socialutskottet. Vad säger Psykiatriska
föreningen?
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Vitlök har ingen
blodfettssänkande
effekt. Det konsta-
terar amerikanska
forskare i en studie
som presenteras i
Archives of Inter-
nal Medicine. Vit-
lök har sedan länge
använts som be-
handling och skydd
mot kardiovaskulär
sjukdom. Till exem-
pel finns 3 500 år
gamla dokument
från Egypten som
vittnar om att man redan kring år 1500
före Kristus använde vitlök som skydd
mot hjärt–kärlsjukdom. 

Den aktuella amerikanska studien
bygger på 170 personer mellan 30 och 65
års ålder, samtliga med moderat höjning
av LDL-kolesterol före studiens början.
Dessa delades in i grupper och fick vitlök
såväl i naturlig form som i två olika typer
av tillskott och jämfördes sedan med en
kontrollgrupp som inte åt vitlök. 

»Vitlöksbehandlade« individer fick i
sig ca 4 g vitlök om dagen, och studiedel-
tagarna följdes under sex månader med
blodfettskontroller varje månad. Resul-
taten visar att vitlök inte har någon sta-
tistiskt säkerställd effekt på vare sig
LDL-, HDL- eller triglyceridnivåer. 

Författarna flaggar dock för att det
kan finns subpopulationer för vilka vit-
lökstillskott faktiskt skulle kunna ha en
gynnsam inverkan på blodfetterna. 

Föga förvånande rapporterades inga
allvarliga biverkningar hos studiedelta-
garna. Några vitlöksbehandlade perso-
ner klagade dock på dålig andedräkt, en i
sammanhanget välkänd baksida av att
sätta i sig vitlök, med all sannolikhet
känd redan på de gamla egyptiernas tid.
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Vitlök sänker inte
blodfettsnivåerna

Tvångsbehandling i öppenvård
utan effekt, enligt Cochrane

Hög prevalens av HPV bland unga kvinnor

HPV är ännu vanligare bland unga kvinnor
än man sett tidigare. Bilden: cervixutstryk
med HPV.

Ingen blodfetts-
sänkning rapporte-
ras, inte heller all-
varliga biverkning-
ar – förutom dålig
andedräkt.
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