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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

Ny medicin

Gardasil® 9 fra firmaet MSD.
Gardasil® 9 er den nye HPV-vaccine. 
Som navnet antyder, indeholder den 9 
forskellige HPV-typer: 6, 11, 16, 18, 31, 
33, 45, 52 og 58.
Dosis- og vaccinationskort kan rekvire-
res på tlf: 4482 4000 eller på mail:
dkmail@merck.com

Ny naturmedicin

Inoman® fra firmaet Bio4u
Inoman® er et nyt kosttilskud til mænd. 
Et tilsvarende til kvinder – Inofolic®- er 
tidligere omtalt (Lægemagasinet sep-
tember 2015)
Inoman® indeholder Myoinositol, Fol-
syre, Zink, Selen, samt specielle amino-
syrer, som i kombination skulle forbedre 
sædkvaliteten
Dosis er en kapsel 2 x daglig og præpa-
ratet skal tages i mindst 3 måneder.

Punalpin® Plus fra firmaet Nerthus
Punalpin® Plus er en videreudvikling af 
det tidligere omtalte Punalpin® (se Læ-
gemagasinet september 2015)
Punalpin® Plus indeholder, foruden Gra-
natæble og Galanga-rod, Aronia, Selen 
og Zink.
Selen bidrager til normal dannelse af 
sædceller, mens zink bidrager til normal 
fertilitet og reproduktion.
Dosis er 3 tabletter morgen og aften i 3 
måneder.
Læs mere på www.punalpin.dk 

Forsinket lancering

Levosert® fra firmaet Allergan
Levosert® er en hormonspiral indehol-
dende 52 mg levonorgestrel og afgiver 
20 µg LNG pr døgn og som indtil videre 
kun er godkendt til 3 år, selv om den 
forveksling ligner den 5-års godkendte 
Mirena® fra firmaet Bayer.

Levosert® er p.g.a. teknikaliteter i ind-
lægssedlen p.t. taget af markedet, fore-
løbig i ca 3 måneder.

Orientering

Engangstilbud om screening for HPV i 
livmoderhalsen til kvinder født før 1948

I regi af Regeringens Kræftplan IV 
er det vedtaget, at alle kvinder født 
før 1948 skal have et ekstraordinært 
engangstilbud om HPV-test fra livmo-
derhalsen i 2017. De praktiserende 
læger vil modtage et informationsbrev 
samtidigt med kvindernes tilbud i alle 
regioner fra d 15. marts.

Metode for HPV- test og opfølgning 
på svar er identisk med det ordinære 
screening-tilbud til 60-64-årige, og der 
vil som vanligt blive påført opfølgnings-
koder/ anbefalinger på svarene fra 
patologiafdelingerne. Såfremt der påvi-
ses HPV type 16 eller 18, i Region Ho-
vedstaden også ved påvisning af andre 
risiko-HPV-typer, henvises kvinden efter 
samme retningslinjer, som er gældende 
for de 60-64-årige kvinder med positiv 
HPV-test.

Der har været diskussion i arbejds-
gruppen i Sundhedsstyrelsen om det 
hensigts-mæssige i en øvre alders-
grænse for kvinder i dette tilbud, men 
beslutningen er taget politisk og er ikke 
til at ændre.

Ved tvivl om behovet for deltagelse 
for den enkelte kvinde, vil de praktise-
rende læger rette henvendelse til en 
speciallæge i gynækologi.

Information vedrørende 
ændring i kodepraksis af cervix 
cytologiske prøver:

Pr. 1. januar 2017 har Patologiafdelin-
gen, Hvidovre Hospital, ændret kode-
praksis i vores patologisvar på de cervix 
cytologiske prøver, der cytologisk viser 
ASCUS (atypiske pladeepitelceller af 
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Endelig er den nye nivalente HPV-vaccine kommet til Danmark. Der er nye 
kosttilskud til mænd, for at forbedre sædkvaliteten og endelig nogle oplys-
ninger fra regionen og Sundhedsministeriet om ”smear” til kvinder født før 
1948, samt om behandling til barn nr 2. Og der er en ny p-pille på vej.
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Dr. Monster skriver:

IGNORER DE FALSKE SUNDHEDSRÅD
Som læge bliver jeg ofte spurgt, om jeg ikke kan skrive 20-30 linjer 
om dette eller hint.

Og selvfølgelig kan jeg det. I dag vil jeg skrive om de mange 
tvivlsomme sundhedsråd, der florerer på nettet, hvor det for tiden 
er hpv-vaccinen, der står for skud.

Det er et stort problem med disse uvidenskabelige råd, og det 
bedste, man kan gøre som borger, er helt at ignorere den form for 
’fake news’.

Spørg i stedet din praktiserende læge, hvis du er i tvivl. Det er os, 
der har ekspertisen og ved, at fingeren kan falde af, hvis man piller 
næse, og at man kan få tarmslyng af for mange pastaskruer.

Derimod har det intet på sig, at overdreven masturbation kan føre 
til blindhed. Det er ren overtro. Nye undersøgelser har dog vist let 
nedsat hørelse hos patienter, der onanerede meget.

Dr. Erik Monster
Kilde: ATS

ukendt betydning) og som er HPV-
negative.

Tidligere blev disse prøver kodet som 
”normale celler – HPV negativ”.

Nu kodes de med den cytologiske 
forandring ”ASCUS” og ”HPV negativ”.

Anbefalingen i svaret er stadig den 
samme, nemlig at celleforandringerne; 
” vurderes som uspecifikke. Yderligere 
kontrol er derfor ikke indiceret, og næ-
ste prøve bør afvente invitation i scree-
ningsundersøgelsen.” 

Årsagen til ændringen i kodepraksis 
er, at vi som den eneste region i landet 
kodede svarene som ”normale celler – 
HPV Negativ” og ikke ”ASCUS – HPV 
negativ”. Det gjorde det umuligt for 
Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoder-
halskræft Screening (DKLS), at sammen-
ligne tal på tværs af regionerne, idet de 
trækker deres tal ud fra Patobanken.

Reelt set er cellerne også atypiske 
(ASCUS), hvilket er kriteriet for, at man 
overhovedet skal lave HPV undersø-
gelse på celleprøven. Derfor er det også 
mest korrekt, at kode celleforandrin-
gerne som ASCUS. Vi valgte tidligere, 
at kode de HPV negative svar som ”nor-
male celler”, for at forenkle budskabet 
til klinikerne og ikke skabe tvivl omkring 
svaret.

Vi beklager, at vi ikke tidligere har fået 
informeret om dette.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstå-
ende, er man velkommen til at kontakte 
Patologiafdelingen, Hvidovre Hospital 
på telefon: 38622134.

Sundheds- og ældreministeriet har 
nu meddelt, at det tidligere dekret ved-
rørende betaling for fertilitetsbehand-
ling af barn nr. 2 er FORKERT!

Fremover vil fertilitetsbehandling i 
form af udredning, hormonbehandling 

og insemination igen være gratis hos 
praktiserende gynækologer med yder-
nummer. Hvorvidt patienterne kan få 
refusion fra regionen/sygesikringen/
ministeriet er højst usikkert.




