
Af gynækOlOg 

CHristine felding

nyt frA gynækOlOgifrOnten

NY mEDICIN

veregen® fra fi rmaet Azanta.
Veregen® er ny behandling af kondylo-
mer. Salven er et naturligt lægemiddel 
baseret på grøn te ekstrakt som inde-
holder catechiner, som i forsøg har vist 
at have antivirale, antioxiderende, anti-
prolifererende og immunstimulerende 
effekt. Salven skal påsmøres 3 x daglig. 
52% bliver totalt helbredt og recidivra-
ten er lav, kun 6,5%.

Zostavax® fra fi rmaet Sanofi -Pasteur 
mSD
Zostavax® er vaccinen mod helvedesild. 
Vaccinen har været i restordre p.g.a. pr-
duktionsproblemer i fl ere år, men nu er 
den tilbage i Danmark.

Kort om Herpes Zoster:
•  98% af den danske befolkning har haft 

skoldkopper. Efter skoldkopper fi ndes 
varicella zoster-viruset (VZV) stadig 
i kroppen, det ligger i ‘dvale’ og kan 
blive aktiveret og forårsage helvedes-
ild.

•  VZV kan reaktiveres når som helst hos 
raske personer, men oftest hos ældre 
– når immunforsvaret bliver svækket.

•  2/3 der får helvedesild er hos perso-
ner som er over 50 år eller ældre

•  livstidsrisikoen for at blive ramt af hel-
vedesild er ca. 25%

•  Helvedesild er mere end bare et ud-
slæt. Smerterne ved helvedesild kan 
være uudholdelige og få indvirkning 
på dagligdagsaktiviteter.

•  Helvedesild kan sidde overalt på 
kroppen eller i ansigtet, men altid kun 
halvsidigt.

•  10 – 20 % får helvedesild i øjet, her er 
det vigtigt at søge læge omgående, da 
det kan føre til kronisk øjensygdom og 
synnedsættelse

•  Vedvarende nervesmerter er den hyp-
pigste komplikation til helvedesild. 
Denne langvarige smerte kan holde 
sig i uger, måneder til og med år

Vaccinen indeholder levende svæk-
ket virus og anbefales til personer over 
50 år. Vaccinen gives som en enkelt 
subcutan injektion, fortrinsvis i regio 
deltoidea.
læs mere i EPI-Nyt uge 33.
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i Sayserien fra fi rmaet Pharma
force.
Jeg har tidligere omtalt produktet til 
behandling og forebyggelse af urinvejs-
infektion.
Der er nu kommet yderligere to pro-
dukter i serien. Begge indeholder Cran-
berry-Active og er beregnede til naturlig 
forebyggelse og behandling af hhv vagi-
nal tørhed og vaginal infektion.
I samme serie fi nes også vaginal mousse 
og intimservietter.
læs mere på www.pharmaforce.dk
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caya® fra fi rmaet Worldcare.
Caya® er et nyt, fi nt, lilla pessar, lavet af 
silicone og helt allergifrit. Det fi ndes kun 
i en størrelse og sælges sammen med 
Caya Gel (baseret på mælkesyre).
læs mere på www.worldcare.dk

information om ”HPv checkout 
test” af kvinder i alderen 6064 år i 
screeningsprogrammet
livmoderhalskræft skyldes en kronisk 
infektion med visse typer af human 
papillomavirus (HPV), og formålet med 
screeningsprogrammet er at opspore og 
behandle sygdommens forstadier, før 
de udvikler sig til kræft.

En test for høj-risiko HPV har en høj 
negativ prædiktiv værdi, hvilket betyder, 
at såfremt der ikke påvises højrisiko 
HPV typer i prøven, så er risikoen for at 
udvikle livmoderhalskræft meget ringe.

Da prævalensen af høj-risiko HPV i 
ældre aldersgrupper er lav, har Sund-
hedsstyrelsen siden 2012 anbefalet, at 

Årets tredje spalte, som indeholder en hel masse info, 
samt gode råd og vejledninger.

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

En børnelæge udskrev 

mange fl ere recepter 

på Piratos og Matador 

Mix, end han havde 

patienter til. Han 

mistænkes nu for at 

have spist en stor del 

af dem selv.
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screene kvinder i alderen 60-64 år pri-
mært screenes for høj-risiko HPV typer 
i stedet for den sædvanlige celleprøve. 
Patologiafdelingen vil implementere æn-
dringen i løbet af august måned 2014.

Hvis der ikke påvises HPV i prøven, 
kan kvinden udgå af screeningspro-
grammet, deraf navnet ”HPV check-out 
test”. Påvises der derimod høj-risiko 
HPV, bør kvinden henvises til gynæko-
log med henblik på KBC (Kolposkopi, 
Biopsi og Cervikal abrasio).

Prøvematerialet til test for høj-risiko 
HPV er det samme som materialet til 
undersøgelse for celleforandringer. Der 
skal derfor også anvendes de samme 
utensilier. Det er ikke nødvendigt at 
mærke prøven særskilt, idet Patologiaf-
delingen kan selv identificere de 60-64 
årige kvinder, der skal HPV testes.

Patologisvaret til den prøvetagende 
læge vil blive et af to:
1. ved negativ test:
t8X310 Cytologi, cervix
m00020 morfologikode ikke anvendelig
FY5005 High risk HPV ikke påvist
med den supplerende tekst: Ved pri-
mær HPV screening fandtes prøven ne-
gativ for høj-risiko HPV, hvorfor kvinden 
ikke længere vil blive inviteret til scree-
ning for livmoderhalskræft.

2. ved positiv test:
t8X310 Cytologi, cervix
m00020 morfologikode ikke anvendelig
FY5006 High risk HPV påvist
æAA015 gynækologisk specialundersø-
gelse med kolposkopi tilrådes
med den supplerende tekst: Ved pri-
mær HPV screening fandtes prøven 
positiv for høj risiko HPV.

Ovenstående er information fra Hvid-
ovre Hospitals Patologiafdeling. For-
mentlig bliver screeningen den samme 
over hele landet. Det kan dog bekymre, 
idet cervixcancer har en anden ”peak” 
hos kvinder omkring de 75 år.
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blødninger kan skyldes von wil
lebrands sygdom en vejledning ud-
arbejdet af Danmarks Bløderforening i 
samarbejde med overlæge lone Hvit-
feldt Poulsen, Center for Hæmofili og 
trombose, Skejby sygehus. Op mod 
1% af befolkningen kan have sugdom-
men – men kun 400 er diagnosticeret. 
Symptomerne er f.eks. svær menor-
rhagi, hyppig næseblødning, mange blå 
mærker, voldsomme blødninger efter 
fødsler m.v.

Folderen informerer om hvilke blod-
prøver som skal rekvireres; prøverne 
skal tages på hospitalslaboratorium 
p.g.a. prøvens ustabilitet.

Brochurer kan rekvireres hos Danmarks 
Bløderforening på tlf: 3314 5505 eller på
www.bloderforeningen.dk/udgivelser

Myter, misforståelser og fakta ved
rørende spiraler. En brochure fra 
firmaet Bayer.

En lille patientfolder, som på 10 sider 
maner de mest almindelige myter vedr. 
spiraler i jorden. F.eks: Unge som ikke 
har født, kan ikke få spiral. Det gør ondt 
at få opsat en spiral. Spiraler kan vandre 
i kroppen. Hormonspiralen hæmmer 
ovulation.
Folderen kan rekvireres hos firmaet på 
tlf: 4523 5000
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vedrørende HPvvaccination med 
gardasil®.
Fremover vil 12-årige piger kunne nøjes 
med 2 doser Gardasil®.

tilpasning til vaccinationsprogram
met
1.  Piger, som kun har fået én dosis Gard-

asil® i alderen 12-13 år.
  Såfremt pigen har fået første dosis 

før hun fyldte 14 år og der er gået 
under ét år siden første dosis, kan der 
færdigvaccineres efter et to-dosis-
program.

2.  Piger, som har fået to doser Gardasil® 
med minimum 6 måneders og mak-
simum 1 års interval og som har fået 
første dosis før de fyldte 14 år.

  Disse piger kan betragtes som færdig-
vaccineret.

Alle piger som var fyldt 14 år ved første 
vaccination, eller som ikke er med i de to 
ovennævnte grupper med mulighed for 
tilpasning til vaccinationsprogrammet, 
bør tilbydes færdigvaccination efter et 
tre-dosis-program.
læs mere i EPI-NYt uge 28-32.

Hvis drenge bliver vaccineret i samme 
alder, kan de også nøjes med 2 doser 
Gardasil.

Region Hovedstaden skal spare og 
derfor har man desværre tænkt sig 
at lukke KPll – eller som det hedder 
nu RHEl – Region Hovedstadens 
elektive laboratorium – og lade 
sygehuslaboratorierne overtage 
service – uden forringelse! Det er vi 
mange, der har svært ved at tro på.

ærgerligt at lukke noget, som i 
mange år har fungeret så godt.

Det skulle være et faktum i 2016.


