
Et nyt år truer og selv om ikke mange uger er gået, sker der en masse 
på gynækologifronten. IRF er kommet med en udmelding om P-piller 
og blodpropper. Desværre fylder den 10 sider og kan derfor ikke vises 
her, men linket kan ses på Lægemagasinet on-line.

Et nyt middel mod urgeinkontinens 
omtales.

Min kollega Overlæge Jens Jørgen 
Kjer skriver om endometriose andet-
steds i bladet.

Og så er der lidt om gratis Gardasil®-
vaccine til årgang 1985-1992.

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

Ny MEDIcIN

Betmiga® fra firmaet Astellas.
Betmiga® er et nyt middel mod urge-
inkontinens, som bygger på et helt 
andet princip end de antimuscarine 
midler vi kender. Betmiga® indeholder 
25 eller 50 mg mirabigron, som er en 
ß-receptor agonist og som forøger blæ-
rekapaciteten. Virkningen skulle være 
nogenlunde på niveau med de kendte 
midler, men bivirkningerne skulle være 
langt færre.

Det pudsige er bare, at midlet findes 
i taksten og IRF har ’anmeldt’ det, men 
det findes ikke på apotekerhylderne!

Jaydess® fra firmaet Bayer.
Jaydess® er navnet på den længe ven-
tede ’mini-Mirena’ og den er lige på 

trapperne. Mere herom i næste nummer 
af bladet.

ORIENtERING FRA IRF

Spørgsmål og svar om hormonel kontra-
ception og trombose.

Hvilken type hormonel kontraception 
skal man vælge? Hvor hyppigt optræder 
venøse blodpropper? Bør man skifte p-
pille, hvis man trives med et af de nyere 
præparater? Må kvinder med migræne 
bruge p-piller? IRF har besvaret de hyp-
pigst stillede spørgsmål ang. hormonel 
kontraception.

Læse mere her: http://irf.dk/dk/red-
skaber/faq/spoergsmaal_og_svar_om_
hormonel_kontraception_og_trombose.
htm

Umiddelbart er der dog en del fejl 
og mangler, bl.a. i listen over præpa-
rater: Her mangler Diane® mite totalt, 
Evra®-plasteret er placeret i gruppen 
2. generations p-piller (hvor det ellers 
har stået i gruppen 3. generation) og 
Zoely® står som uklassificeret, (hvor det 
først var klassificeret som 1. generations 
pille). Det viser sig ved nærmere efter-
forskning, at man ikke er interesseret 
i at få sat en generation på, idet dette 

fænomen kun findes i Danmark. Diane® 
mite er for nylig blevet forbudt i  Frankrig 
p.g.a. 4 dødsfald, men Sundheds-
styrelsen mener ikke der er grund til at 
forbyde præparatet i Danmark.

Der står også, at de første højdosis 
østrogenpræparater var forbundet med 
en øget risiko for brystkræft. Problemet 
var vel snarere de mange blodpropper 
som forekom da man afprøvede de før-
ste p-piller i bl.a. Puerto Rico.

’Risikoalderen’ er lavet om fra 35 år til 
30 år – hvornår?

Det anføres korrekt, at risikoen 
ved graviditet er stor. I forhold til bag-
grundsrisikoen på 1-2 tilfælde pr 10.000 
kvinde år, er risikoen i 1. trimester 
4/10.000 og stiger nærmest eksponen-
tielt til omkring 60/10.000 ved 40 ugers 
graviditet og topper lige efter fødslen. 
Herefter falder risikoen hurtigt. Risikoen 
ved p-piller er således langt lavere.

I skriftet fra IRF står der ’hvis risikoen 
for uønsket graviditet betyder mindre 
for kvinden, kan hun anvende rent ge-
stagen’. Så vidt jeg ved, er cerazette® 
lige så sikre som almindelige p-piller, 
dette i forhold til tidligere, nu afregi-
strerede minipiller, som skulle tages på 
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samme klokkeslæt hver dag, for at være 
sikre.

ADVARSEL

Jeg er for nylig blevet gjort opmærksom 
på en ny form for yoga, såkaldt hormon-
yoga. Jeg ved ikke præcis hvad det går 
ud på, men den har evnen til at frem-
kalde vaginalblødning hos postmeno-
pausale kvinder.

Man kan læse mere på:  
www.dinahrodrigues.com.br/yoga/en/
menopause.htm

OPRÅB

Gardasil®-vaccinen mod HPV-relate-
rede sygdomme har været gratis for pi-
ger årgang 1985-1992 fra ultimo august 
2012. Dette tilbud holder formentlig op 
ved årsskiftet 2013/2014. Det vil sige, 
at man skal have den første sprøjte i juni 
2013, for at få alle 3 gratis.

Men dækningen er under al kritik. I 
juni var kun 25 % af alle mellem 18-21 år 
er vaccineret og under 10 % blandt de 
22-28-årige. Der er store regionale for-
skelle. De seneste tal er fra september, 
hvor 16 % af de relevante årgange har 
ladet sig vaccinere (ca. 50.000). Jeg mø-
der daglig piger, som ikke har hørt om 

vaccinen, end mindre at den er gratis. 
Hvis alle 3 vacciner skal være gratis, skal 
vaccinationen påbegyndes senest i juni!

Man kan kun håbe, at alle prakti-
serende læger og gynækologer aktivt 
tilbyder vaccinen til piger i de relevante 
årgange, inden det er for sent.

tIPS

Kære mand – ny brochure fra Sex & 
Samfund. En lille informativ brochure, 
som informerer om kondylomer og 
andre HPV-relaterede sygdomme hos 
mænd og som opfordrer til at også 
drenge lader sig vaccinere.

PRæPARAtER I REStORDRE

Orgalutran® fra firmaet MSD. 
 Orgalutran®, som indeholder 0,25 mg 
ganirelix og som bruges i fertilitetsbe-
handling for at forebygge præmature 
stigninger i LH, har været i restordre 
siden november, men forventes tilbage i 
taksten sidst i februar.

Ovestin® vaginalcreme fra firmaet 
MSD. Allerede før jul fortalte patien-
terne, at de ikke længere kunne få 
Ovestincreme. Først i denne uge kom 
der besked fra firmaet om, at præparatet 

er i restordre og man ikke ved hvornår 
det er i taksten igen. For patienter langs 
Øresund er der dog hjælp at hente, man 
kan købe det i Sverige. (Og sikkert også 
i tyskland).

Apoteket Björnen, Drottninggatan 14, 
S-25221 Helsingborg, 5 minutters gang 
fra Sundsbussen, har det.

tlf: +46 771 760760 (NB det er IKKE 
et Helsingborg-nummer, men formentlig 
en eller anden central).

I Sverige hedder præparatet 
 Ovesterin® og koster SEK 86.

Man kan søge på andre apoteker, blot 
man har navnet, her: www.hitta.se

OPRÅB tIL ALLE KVINDELIGE 
LæGER!

Meld dig til Kvindelige Lægers Forening 
på www.quindoc.dk, så kan du være 
med til at hjælpe burmesiske kvinder 
i landsbyerne gennem graviditet og 
fødsel.

HER ER LIDt SJOV tIL SIDSt!

Sagt af populær bartender:
- Jeg har altid undret mig over, hvad 

moral egentlig er? Nu ved jeg det!  Moral 
er en kemisk forbindelse, som er let op-
løselig i alkohol!




