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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

Ny medicin

Ovaleap® fra firmaet Teva
Ovaleap® indeholder follitropin alfa til 
brug ved insemination og IVF-behand-
ling. Pennen er meget brugervenlig og 
ampullerne indeholder 300, 450 og 900 
IE.

Forsinket lancering

Yana® fra firmaet Bio4You
Yana er en ny p-pille indeholdende ethi-
nyløstradiol og dienogest. Yana skulle 
have været lanceret i august, men kom-
mer nok først omkring 1. oktober. Mere 
herom i næste spalte.

Highlights fra Dagens Medicin

•  1000 kvinder over 100 år bliver ind-
kaldt til HPV-test!

•  Udbud af HPV-vaccine har kun en 
mulig vinder: Gardasil 9.

•  P-piller kan reducere risikoen for led-
degigt

Orientering

Nyt fra IRF – nu på SST´s hjemme-
side
”Seksuelt overførte infektioner. Udred-
ning og behandling’ af Kristina Melbar-
dis Jørgensen og Helle Kiellberg Larsen, 
begge fra dermato-venerologisk afd. 
Bispebjerg Hospital.

Siden 2004 er der sket en kraftig stig-
ning i veneriske sygdomme: Gonoré, 
chlamydia og syfilis. Se Figur 1.

Artiklen giver en fin oversigt i udred-
ning og behandling af disse sygdomme.
Hele artiklen kan læses på:
https://www.sst.dk/da/rationel-
farmakoterapi/maanedsbladet/2017/
rationel-farmakoterapi-5,-2017/seksu-
elt-overfoerte-infektioner-udredning-
og-behandling 

Egenbetaling til barn nr. 2?

Regionerne prøver nu igen at gennem-
føre egenbetaling til udredning og be-
handling af barn nr. 2. DSOG og DFKO 
har indgivet fælles protest. Herefter 
har region Hovedstaden trukket deres 
beslutning tilbage. I skrivende stund 
vides ikke, hvad resten af regionerne 
beslutter.

Medicin i restordre

Testim® fra firmaet Ferring
Testim® er gel indeholdende testosteron 
50 mg/dosis til behandling af lavt testo-
steronniveau hos mænd.
Præparatet er i restordre.

Testogel® fra firmaet Bayer
Testogel® er gel indeholdene testoste-
ron 50 mg/dosis til behandling af lavt 
testosteronniveau hos mænd.
Præparatet er i restordre.

I mellemtiden kan bruges Nebido®-inj 
fra firmaet Bayer eller Tostran® fra fir-
maet Kyowa Kirin.

Vivelle Dot® fra firmaet Novartis
Vivelle Dot® østrogenplastre findes i 5 
styrker; 25, 37,5, 50, 75 og 100 µg øst-
radiol.
P.t. er kun plastret på 25 µg tilgængeligt, 
de andre er i skiftende restordre indtil 
engang til efteråret.

Colifoam® fra firmaet Meda
Colifoam® rektalskum indeholder 
100 mg hydrocortisonacetat pr dosis. 
Præparatet er i restordre og forventes 
først tilbage sommeren 2018.

I mellemtiden kan Salofalk® fra firmaet 
Vifor Pharma bruges
Salofalk® rektalskum indeholder 1 g me-
salazin pr dosis. 

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

”Pink Viagra” er på vej til Danmark. En ny P-pille er endelig tæt 
på at blive lanceret.

Nyt fra Rationel Farmakoterapi viser voldsom stigning i seksuelt 
overførte infektioner.

Min kollega Overlæge Karen Reinhold Wøjdemann skriver om 
præterm præeklampsi, se andetsteds i magasinet.
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Udgået medicin

Catapresan® fra firmaet Boehringer-
Ingelheim
Catapresan® indeholder 25 µg cloni-
dinhydroklorid og har været brugt som 
erstatning af hormoner til behandling af 
hedeture (med begrænset succes).
Præparatet er udgået.

Contrelle Activgard tidligere fra 
firmaet Codan Deha
Contrelle Activgard er en device til at 
afhjælpe stressinkontinens. Vi afventer 
hvem der fortsat vil markedsføre pro-
duktet.
Indtil videre kan en tampon bruges som 
erstatning.

Pergotime® fra firmaet Merck-Serono
Pergotime® indeholdende 50 mg clo-
miphencitrat, afregistreres p.g.a. kvali-
tetsmæssige problemer.

Fremover vil Clomid® med samme 
indhold sælges af firmaet Specific 
Pharma. Det kræver dog ansøgning om 
udleveringstilladelse i lægemiddelsty-
relsen: http://laegemiddelstyrelsen.dk/
da/godkendelse/udleveringstilladelser/
mennesker 

Han klagede til sin ven over, 
hvor kedeligt samlivet med 
konen var blevet, og vennen 
sagde:

Du skal bare gøre som jeg. 
Stop det monotone og prøv 
at lege læge i en time. Det 
plejer jeg at gøre.

Tja, det virker som en god 
idé. Men hvordan får du 
hende til at vente en hel 
time?

Ikke noget problem. 
Jeg lader hende sidde i 
venteværelset i 55 minutter.




