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Oppgave 2 
 
Angrepillen er under debatt. I denne oppgaven skal du se om sannsynlighetsregning kan være 
til nytte i denne sammenheng. La sannsynligheten være p for at et samleie fører til 
svangerskap, selv om angrepillen blir brukt riktig. Riktig bruk er å ta en pille etter hvert 
samleie som en ikke ønsker skal føre til graviditet. Anta at utfallet ved bruk av angrepillen er 
stokastisk uavhengig fra gang til gang, og at angrepillen alltid blir brukt riktig. Anta videre at 
en kvinne har kjøpt en pakke med n angrepiller som hun kommer til å bruke, så sant hun ikke 
blir ufrivillig gravid før alle de n pillene er brukt. Dersom en ufrivillig graviditet oppstår til 
tross for at angrepillen ble brukt, slutter hun å bruke pillen. 
 
A. Hva er sannsynligheten for at kvinnen blir uønsket gravid ved bruk av angrepillen når 

det er  n = 2  piller i pakken? Hva er den tilsvarende sannsynligheten for en vilkårlig n? 
 
B. Hva er det forventete antall uønskete svangerskap ved bruk av angrepillen for 100 

kvinner, dersom hver av dem høyst bruker en pakke bestående av n = 10 angrepiller og 
p = 0,015? For hver av kvinnene gjelder de forutsetningene som er gitt ovenfor. 

 
C. Alternativet til angrepillen kan også være ingen prevensjon. La π  være sannsynligheten 

for uønsket graviditet dersom verken angrepille eller annen prevensjon blir brukt. La B 
være begivenheten at samleiet fører til svangerskap dersom ingen (annen) prevensjon 
blir brukt, og la A betegne at angrepillen blir brukt. Hvorfor er ( | )P B Aπ =  og 

( | )p P B A= ?  Det hevdes at angrepillen har en effektivitet på mellom 50% og 80%. La 
for enkelthets skyld denne effektiviteten være 2/3. La oss tolke dette til å bety at 

3p π= . Diskuter denne tolkningen. 
 
D. Fra Kristelig Folkeparti hevdes det at angrepillen fører til endret atferd, blant annet til 

mer sex uten prevensjon. Anta at kvinnen ville ha sex N ganger uten prevensjon og uten 
å ønske å bli gravid i den perioden hun ellers hadde brukt de n angrepillene. Forholdet 
mellom n og N angir atferdsendringens omfang. Hvor sterk må atferdsendringen være 
før sannsynligheten for uønsket graviditet blir høyere ved bruk av angrepillen enn uten? 
Anta at n = 10,  p = 0,015 og 0,045π = , og at utfallene er stokastisk uavhengige også 
når angrepillen ikke benyttes. Prøv med N = 2,  N = 3  og  N = 4. Legemiddeltilsynet 
hevder at ca 2 av 3 uønskete svangerskap forhindres ved bruk av angrepillen. Diskuter. 
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