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Ny medicin

Cyclogest®	fra firmaet Teva
Cyclogest® er vagitorier indeholdende 
400 mg progesteron. Cyclogest® bruges 
i forbindelse med IVF-behandling og 
dosis er et vagitorie 2 gange daglig star-
tende ved ægudtagning. Man fortsætter 
i 36 dage, hvis patienten bliver gravid.

Lenzetto®	fra firmaet Gedeon Richter
Lenzetto® er en ny transdermal østro-
genspray. Hvert tryk indeholder 1,53 
mg østradiol. Præparatet administreres 
i en glasbeholder indeni en plastik be-
holder. Sprayen påføres indvendigt på 
underarmen eller låret. Startdosis er en 
spray dosis daglig, dosis kan justeres ef-
ter 4 uger. Lenzetto® kan bruges alene, 
hvis patienten er hysterektomeret, ellers 
i kombination med gestagen.

Andre nyheder

Geneveve	fra firmaet Bridge by  
Dermatology
Geneveve er en behandling til genska-
belse af vaginal spændstighed, samt 
mild til moderat stressinkontinens. 
Apparaturet stimulerer fibroblasterne i 
vævet til at danne mere collagen via mo-
nopolær radiofrekvens.

Behandlingen tager 35 minutter for 
vaginal slaphed og 45 minutter for stres-
sinkontinens og der er veldokumenteret 
effekt i henholdsvis 12 og 6 måneder.

Apparaturet koster ca. ½ million kr. 
eks. moms, men kan leases. En behand-
ling koster 21.000 kr.

Læs mere på www.bridgebydermato-
logy.com 

Forsinket lancering

Yana®	fra firmaet Bio4You
Yana® er en ny p-pille indeholdende 
ethinyløstradiol og dienogest. Dieno-
gest er klassificeret som et 1. generati-
ons gestagen. Yana® skulle have været 
lanceret i august, men kommer i taksten 
18. december.

Highlights fra Onkologisk 
Tidsskrift

Lægers	manglende	habilitet	–	vi	
mangler	skyggen	af	et	bevis
Skrevet af Kristian Lund d. 16. novem-
ber 2017 i Medicinrådet

Det er lang tid siden, at man har kunnet 
takke formanden for Region Hovedsta-
den, Sophie Hæstorp Andersen (S) for 
et initiativ på sundhedsområdet. Men i 
går meldte hun sin region ud af det hy-
lekor af regioner og patientforeninger, 
som mener, at læger skal afskæres fra 
kontakt til medicinalindustrien.

Til Dagens Medicin siger hun, at 
hun ikke vil gå samme vej som Region 
Syddanmark og Region Midtjylland. 
Hun har, siger hun, brug for et godt og 
konstruktivt samarbejde med industrien 
om at bedrive forskning. Hun vil ikke an-
befale samme løsning som hendes jyske 
kollegaer.

Hvor er det dog befriende, at der 
langt om længe er en politiker, der ikke 
bare lægger sig ned – og appellerer til 
det laveste instinkt hos især pressen. 
Der er jo ingen som helst dokumenta-
tion for, at læger lader sig bestikke og 
udskriver lægemidler for at tilgodese 
medicinalvirksomheder.

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

•  Den første østrogenspray – siden Servier introducerede Aerodiol® for 15 år  
siden – er lanceret. Den nye HPV-vaccine er allerede implementeret i børne-
vaccinationsprogrammet (fra 1/11).

•  Et nyt middel mod fibromer – Vilaprisan® – er under afprøvning i Danmark.

•  En ny form for prævention til mænd – en creme – er under afprøvning i Sverige.

Og så er der en fornuftig udmelding fra Sophie Hæstorp Andersen.
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Orientering

I henhold til Kræftplan 4 bliver alle kvin-
der født før 1948 indkaldt til en HPV-
test. Det drejer sig om rigtig mange 
kvinder inkl. 1000 kvinder > 100 år. 
Foreløbig har ca. 30 % deltaget. Regio-
nerne har forskellige måder at hånd-
tere sagen på, og der er ingen centralt 
besluttet fremgangsmåde, hverken for 
udredning, behandling eller opfølgning. 
I Region Hovedstaden bliver alle kvinder 
med positiv HPV henvist til gynækolog. 
De har desværre ikke fået foretaget en 
almindelig cervixcytologi, men bliver 
henvist til udredning med cervixskrab, 
portiobiopsier eller eventuel direkte 
med konisatio – dette fordi transforma-
tionszonen sjældent kan ses hos ældre 
kvinder.

Vi hører om svært demente kvinder 
i 90erne, der bliver henvist. Dette er jo 
totalt urimeligt. Men så vidt jeg ved, er 
der desværre ikke nogen øvre grænse 
for indkaldelsen. En del kvinder vælger 
dog undersøgelsen fra.

EMA

Vi havde jo håbet, at få EMA – det euro-
pæiske lægemiddelagentur til Køben-
havn. Der var tæt opgør med Amster-
dam og Milano, men desværre vandt 
Amsterdam.

HYMEN

I Norge er jomfruhinden nu omdøbt til 
skedekransen. Bare til orientering.

Nyt fra EPI-NYT

Ny	9-valent	HPV-vaccine	i	børne-
vaccinationsprogrammet
•  Alle piger, som starter HPV-vacci-

nation i børnevaccinationsprogram-
met fra den 1. november 2017 eller 
senere, skal starte vaccination med 
Gardasil®9.

•  Unge kvinder under 15 år, som ikke 
er påbegyndt HPV-vaccination, kan 
vaccineres efter et to-dosis-program. 
Minimumsintervallet mellem de to 
doser er 5 måneder, og vaccinations-
serien skal være færdiggjort inden for 
13 måneder.

•  Unge kvinder, som er startet med 
Cervarix®, skal gennemføre hele vac-
cinationsprogrammet med Cervarix®.

•  Unge kvinder, der er startet vaccina-
tionsserien med Gardasil®, må fær-
digvaccineres med Gardasil®9 med 
intervaller anbefalet for Gardasil®9.

Medicin i restordre

Testogel®	fra firmaet Bayer
Testogel® er gel indeholdene testoste-
ron 50 mg/dosis til behandling af lavt 
testosteronnivå hos mænd. Præparatet 
har været i restordre, men skulle være 
tilbage i taksten ca. den 15. december.

I mellemtiden kan bruges Nebido®-inj 
fra firmaet Bayer (kun til mænd) eller 
Tostran® fra firmaet Kyowa Kirin

Vivelle	Dot®	fra firmaet Sandoz
Vivelle Dot® østrogenplastre findes i 5 
styrker; 25, 37,5, 50, 75 og 100 µg øst-
radiol.
Alle plastre er nu i taksten igen.

Udgået medicin

Testim®	fra firmaet Ferring
Testim® er gel indeholdende testoste-
ron 50 mg/dosis til behandling af lavt 
testosteronnivå hos mænd. Præparatet 
er udgået.

Medicin til behandling af 
manglende libido

Tostran®	fra firmaet Kyowa Kirin
Tostran® er en 2% testosterongel inde-
holdende 60 g testosteron.
Dosis til mænd er 6 pump daglig = 60 
mg. (Individuel dosering til kvinder)

Blondinen kom løbende ind til sin mand og hoppede af glæde.
Hvorfor er du så glad? spurgte han
Elskede, jeg har store nyheder til dig.
Vidunderligt. Fortæl, fortæl.
Jeg er gravid! Men der er mere….
Hvad? Mener du, at der er flere gode nyheder?
Ja, vi skal ikke kun have ét barn, vi skal have tvillinger.
Hvordan kan du vide det på så kort tid? Du er jo kun lige blevet 
gravid…
Det er ikke så vanskeligt.
Jeg gik ind på apoteket og købte to graviditetstester,  
og begge var positive.


