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I denne spalte er der fra Institut for
Rationel Farmakoterapi en interes-
sant artikel skrevet af Nina Bjarnason
vedrørende behandling af osteoporo-
se. Et nyt endometrioseprojekt bliver
også omtalt.

Der er også et nyt væske-vandlad-
ningsskema til brug for inkontinensu-
dredning og endelig et nyt middel
mod PMS.

Som tidligere listes præparater m.v.
i alfabetisk rækkefølge.

Ny medicin
For første gang – tror jeg – er denne
rubrik helt tom!

Ny natur-
medicin
Agnus Castus 
fra firmaet Ny-
comed.
Agnus Castus in-
deholder 20 mg
tørekstrakt fra
kyshedstræfrugten
svarende til 120-
240 mg frugt.

Man spiser en
tablet daglig mod
PMS-gener.

Tips
Nyt væske-vandladningsskema fra
firmaet Astellas.
Som andre skemaer af samme slag skal
patienten registrere tidspunkt, urin-

mængde og
inkontinens-
perioder.

F i r m a e t
stiller bægere
til rådighed
til hhv. brug i
køkkenet og
på toilettet. 

F i r m a e t
kan kontaktes på tlf: 4343 0355.

Orientering
Nedenstående interessante tabel er
for nylig offentliggjort hos Institut for
rationel Farmakoterapi i en artikel
skrevet af Nina Bjarnason og Bjørn
Krølner.

Dagspriser for de forskellige be-
handlingsformer for osteoporose er
gennemgået. For alle gælder selvføl-
gelig fortsat, at der skal søges enkelt-
tilskud efter gældende regler.

Hele artiklen kan læses på:
www.irf.dk/dk/publikationer/ratio

n e l _ f a r m a k o t e r a p i / m a a n e d s -
blad/2006/osteoporose_-_farmakolo-
gisk_behandling.htm 

Vi har før haft lister over alle afde-
linger i Danmark – såvel private kli-
nikker, som offentlige sygehuse – som

udfører DXA-scanning. En opdateret
liste er på trapperne.

Ny forskning
I bladene kan man for tiden læse om
et nyt forsøg vedrørende endom-
triosepatienter. Det drejer sig om et
randomiseret, placebokontrolleret
studie, hvor man vil undersøge virk-
ningen af en leukocytreceptorantago-
nist på endometriose. Begge grupper
får Ibuprofen.

Kvinderne skal være mellem 18 og
45 år og have kirugiverificeret endo-
metriose. Forsøgene foregår på de gy-
nækologiske afd. På hhv. Skejby syge-
hus (tlf: 8949 5566) og KAS Glostrup
(tlf: 4323 2300)

HUSK at mange praktiserende gynæ-
kologer nu laver såvel medicinske som
kirurgiske aborter – patienterne kan
komme med eller uden henvisning.
Man gør dog klogt i at ringe og spørge
først, idet ikke alle gynækologer laver
begge indgreb.

Udgåede præparater
Progynon® Depot fra firmaet Sche-
ring. 
Progynon® Depot indeholder 10 mg
estradiolvalerat sv.t. 7,6 mg estradiol
pr ml. Dosis er 10 mg i.m. hver 2-4
uge.
Præparatet er udgået.

Praksissektoren

Af gynækolog 
Christine Felding

Nyt fra gynækologifronten
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Tabel 1. 

Pristabel for præparater med mulighed for enkelttilskud til behandling af osteoporose

Dosis og kommentar Pris pr. dag*

Bisfosfonater
Alendronat 10 mg.  3,90 kr. (Alendronat »arrow«)

70 mg (ugetablet)  3,65 kr. (Alendronat »ratiopharm«)

Alendronat + vitamin D 70 mg + 70 µg (ugetablet) 13,20 kr. (Fosavance)

Etidronat 400 mg dagligt i 2 uger efterfulgt 2,80 kr.** (Didronel)
af 11 uger med D-vitamin og calcium.
Behandlingscyclus gentages 
4 gange pr. år.

Risedronat 5 mg. 12,35 kr. (Optinate)
35 mg (ugetablet). 11,20 kr. (Optinate septimum)

Ibandronat 150 mg (månedstablet) 12,15 kr. (Bonviva)

Raloxifen 60 mg. Ingen fasteregler 15,30 kr. (Evista)

Strontiumranelat  2 g granulat daglig 14,75 kr. (Protelos)

Teriparatid (PTH 1-34) Injektionsvæske 250 mikrogram/ml. 20 77.422 kr. for 18 måneder (Forsteo)
ml. 20 mikrogram daglig s.c. i 18
måneder. 3 ml svarer til 28 dage.

Priser pr. 23.1.2006. For alle stofferne gælder, at behandlingsrespons forudsætter sufficient indtag af vitamin D og calcium.
* Ved billigste synonympræparat og pakningsstørrelse. Alle priser er ekskl. ekstra tilskud af vitamin D og calcium. Alle 
priser er eksklusiv ekstra tilskud af vitamin D og calcium.
** Prisen er udregnet som en middeldøgnpris, forudsat at nævnte regime holdes i et år (Obs.: ekskl. vitamin D og calcium).


