
NY MEDICIN

Jaydess® (”den lille Mirena”) fra firmaet 
Bayer.

Jaydess® har vi jo ventet på længe, 
men nu er den her endelig. Den er 
lidt mindre end vores kendte Mirena®, 
Jaydess® indeholder kun 13,5mg levo-
norgestrel (mod 52 mg i Mirena®). Den 
kan sidde i 3 år og da den er lidt mindre 
og lidt kortere, vil den være velegnet til 
nulliparae.

NY NAtURMEDICIN

I say fra firmaet Pharma Force.
I say er et middel til forebyggelse og 

behandling ar urinvejsinfektion. I say in-
deholder 500 mg Cranberry-active.

læs mere på www.isaymedical.dk

MEDICIN tIlBAgE På DEt 
SVENSKE MARKED

Zostavax® fra firmaet Sanofi-Pasteur 
MSD.

Zostavax® er vaccinen mod herpes 
zoster, som vi havde for nogle år siden, 
men som siden har været i restordre. 
I Danmark får vi den først til efteråret 
2014, men den kan nu fås i Sverige.

Ulempen er, at man skal have svensk 
legitimation og recepten skal være 
svensk. Men det har mange danske læ-
ger jo fra gammel tid.

Så er det bare at faxe recepten og 

tage over sundet (med sin køletaske 
– vaccinen skal opbevares mellem 2-8 
grader) og hente vaccinen.

NYt FRA SUNDHED.DK

Hermed et link til den nye patientrekrut-
teringsløsning på sundhed.dk, hvor 
forskere og virksomheder gratis kan 
annoncere efter forsøgspersoner til god-
kendte, kliniske forsøg.

løsningen  er udviklet i samarbejde 
med Ministeriet for Sundhed og Fore-
byggelse og den blev lanceret d. 8. 
oktober 2013.

Du/I skal blot angive anmeldelses-
nummer i vedlagte link. Herefter vil den 
forsøgsansvarlige modtage en mail med 
et link, hvor annoncen kan indtastes og 
efterfølgende sendes til godkendelse 
hos de videnskabsetiske komitéer.
http://www.drvk.dk/sdk

ORIENtERINg

Sundhedsstyrelsen har, sammen med 
Ministeriet for Sundhed og forebyg-
gelse besluttet, at den fine service som 
firmaet Bayer har ydet, ved at ombytte 
Mirena-spiraler som af en eller anden 
grund er blevet usterile eller ikke har 
kunnet lægges, blive betragtet som ”re-
klame” og er derfor blevet forbudt.

Bayer oplyser, at man har udleveret 
1800 Mirena-spiraler årligt, til praktise-
rende læger og gynækologer, således 

Af gynækoLog 

chriStine feLding

årets første spalte, som indeholder en hel masse info, 
samt gode råd og vejledning.

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

 

NU KAN DU BLIVE 
VACCINERET MOD 

HELVEDESILD 

                                                       

 

Måske kender du nogen, som har haft 
sygdommen og ved, hvor smertefuld den er, 
og hvor længe man kan have gener bagefter. 

Nu kan man heldigvis forebygge såvel 
sygdommen, som følgerne med vaccinen. 

 

ZOSTAVAX 
  

 

 

Spørg personalet for mere information eller gå ind på www.felding.dk 
under klinikker – Rungsted og læs mere. 

nyt frA gynækoLogifronten
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at såvel patient, som læge bliver holdt 
skadesløs.

Af samme årsag har jeg lavet et do-
kument som patienten skal skrive under 
på (før jeg sætter spiralen). Her står, at 
HVIS spiralen af en eller anden grund 
bliver usteril/ikke kan sættes, så hæfter 
patienten for det (og ikke jeg).

Det betyder formentlig også, at 
nogle/mange praktiserende læger vil 
holde op med at lægge spiralen, med 
dermed øget tryk på gynækologerne.

Noget andet er, hvis spiralen eller ind-
føringsmekanismen på en eller anden 
måde er defekt:

”Vurderes et lægemiddel at have fejl, 
skal der reklameres over dette til apote-
ket, hvor man kan få en ny vare. Dette 
gælder også for Mirena®, med indsæt-
ter. Hvis det bedømmes at indsætningen 
er mislykkedes som følge af fejl på spira-
len, bør den fejlbehæftede vare returne-
res til apoteket til videre undersøgelse. 
Batchnummer og en fyldestgørende 
beskrivelse af årsagen til reklamationen 
skal medfølge den vare, der reklameres 
over.”

Så hvis spiralen er defekt, læg den i 
pakken og send patienten ned på apote-
ket med den.

Af personlig erfaring ved jeg dog, 
at de utallige parallelimportfirmaer kan 
være meget tunge at danse med (læs: 
nægter at bytte spiralen), så endnu en 
gang vil jeg opfordre til at man udskriver 
recepten på Bayers originalpræparat og 
husker at sætte flueben i minus S.

Gratis HPV-vaccine for årgangene 
1985 -1992 ophørte pr 1/1 2014. til 
gengæld vil vi nu kunne tilbyde årgan-
gene 1993 -1997 gratis gardasil®- vac-
cine (i 2014-2015). 

taksterne er de samme som før: hhv 
8334, 8335 og 8336 for 1.,2.,og 3. vac-
cination.

ORIENtERINg FRA IRF

Store prisforskelle på lægemidler til 
osteoporose

Alendronat er det bedst dokumen-
terede lægemiddel til frakturforebyg-
gende behandling ved osteoporose og 
det billigste.

tabellen viser aktuelle priser for læge-
midler til osteoporosebehandling.

Alendronat ugetablet kan anvendes 
ved såvel sekundær som tertiær profy-
lakse hos postmenopausale kvinder og 
mænd samt til forebyggelse af frakturer 
under glucokorticoidbehandling. Den 
væsentlig dyrere parenterale behandling 
med zolendronat (Aclasta) eller deno-

Lægemidler til osteoporose. Priser per år i kr. før evt. tilskud*
 Pris

Alendronat 70 mg x 1 ugentligt 145

Fosavance (alendronat 70 mg + 70 mikrogram vitamin D) x 1 ugentligt 2.548

Didronel (etidronat) 400 mg dagligt i 2 uger gentaget hver 12. uge 1.141

Optinate (risedronat) 35 mg x 1 ugentligt 242

Bonviva (ibrandonat) 150 mg x 1 månedligt 333

Bonviva (ibrandonat) 3 mg i.v. hver 3. måned 3.964

Aclasta (zoledronat) 5 mg i.v. hver 12. måned 3.159

Prolia (denosumab) 60 mg s.c. hver 6 måned 4.398

Evista (raloxifen) 60 mg x 1 dagligt 2.222

Protelos (strontiumranelat) 2 g x 1 dagligt 3.856

Forsteo (teriparatid) 20 mikrogram s.c. x 1 dagligt 37.454

*  Priser gældende pr. 25. november 2013 – 8. december 2013. Priserne kan skifte hver 14. dag. Aktuelle 
priser fremgår afwww.medicinpriser.dk

sumab (Prolia) skal reserveres patienter, 
hvor anvendelse af alendronat ikke er 
gennemførlig.

Modsat zoledronat og de øvrige bis-
fosfonater ophobes denosumab ikke i 
knoglevævet, og denosumab virker kun 
i 6 mdr. efter en subkutan injektion. Det 
er derfor vigtigt, at patienter i behand-
ling med dette lægemiddel får en ny 
injektion hver sjette måned, hvis ikke 
effekten skal ophøre. Nøje overholdelse 
af doseringsintervallerne er ikke kritisk 
ved behandling med bisfosfonat.

For samtlige osteoporosemidler sav-
nes der pålidelige data for effekten af 
langtidsbehandling på osteoporotiske 
frakturer og for sikkerheden. tilgæn-
gelige data tyder på, at man hos mange 
patienter – måske endog flertallet – kan 
stoppe bisfosfonatbehandling i adskil-
lige år efter at den har været givet i fem 
år. Der er dog ingen konsensus om, 
hvorledes disse patienter kan udpeges.

ORIENtERINg FRA 
SUNDHEDSStYRElSEN

Nødpræventionen (fortrydelsespil-
len) NorLevo® anbefales ikke til 
kvinder, der vejer 75 kg eller mere
Kliniske undersøgelser tyder på, at 
den graviditetsforebyggende effekt af 
Norlevo® er væsentligt formindsket hos 
kvinder, der vejer 75-80 kg, og at der 
ingen effekt er hos kvinder, der vejer 
over 80 kg.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, 
at kvinder, der har brug for nødpræven-
tion og vejer 75 kg eller mere, i stedet 
bruger Ellaone®. Effekten af Ellaone® 
kan være mindre hos svært overvægtige 
kvinder end hos normalvægtige kvinder, 
men det ser ud til, at vægten har mindre 
indflydelse på effekten af Ellaone®, end 
det er tilfældet for Norlevo®. Ellaone® 
er 3 gange dyrere end Norlevo® per 9. 

december 2013. Der er hverken tilskud 
til Norlevo® (kan købes i håndkøb) eller 
Ellaone® (receptpligtigt).

INFORMAtION

Gardasil® fra firmaet Sanofi Pasteur 
MSD findes nu som parallel-import og 
den hedder Silgard®. Den er ca 400 kr 
billigere en originalpræparatet og det 
kan anbefales, at man udskriver det, idet 
moderfirmaet bliver kompenseret for 
forskellen.

PRæPARAtER I REStORDRE

Cilest® fra firmaet 
Janssen-Cilag. Cilest® 
er en gammel vel-
kendt 2. generations 
p-pille indeholdende 
35 µg EE og 250 µg 
Norgestimat. Pillen har 
været i restordre et 
stykke tid p.g.a. pro-
duktionsproblemer, 
men skulle snart være 
på banen igen.

Og så var der det ældre ægte-

par der var på vej i seng.

Manden begyndte at tage et 

kondom på.

Konen spurgte: – ”Hvorfor gør 

du dog det, jeg kan jo alligevel 

ikke blive gravid?”

Han svarede: – ”Jeg vil ikke 

blive smittet med salmonella af 

dine gamle æg!”


