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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Vigtig information fra IRF og EPI-nyt. 
Og en spændende ny vaccine på vej. 
Og så det sædvanlige med ny og udgået medicin.

Ny Medicin

Duavive® fra fi rmaet Pfi zer.
Duavive® er et nyt præparat til behand-
ling af kvinder i overgangsalderen inde-
holdende 0,45 mg konjugeret østrogen 
+ 20 mg bazedoxifen. Duavive® er 
beregnet til kvinder mindst et år efter 
menopausen.
Bazedoxifen er ikke et gestagen.

Ny naturmedicin

Femistina og Femistina Plus 
fra fi rmaet Nordic Consumerhealth
Femistina/Femistina Plus er et patente-
ret kosttilskud med trippelfunktion til 
kvinder med urinvejsbesvær.

Begge præparater indeholder Betula 
(birkebladsekstrakt) og Arbutin og Ber-
berin. Sammen med D-mannose har 
det i kliniske studier vist sig at være den 
bedste kombination af plantevækster til 
at mindske koncentrationen af bakterier.

Femistina Plus indeholder yderligere 
Forskolin, som forstærker virkningen af 
den patenterede kombination.

Man tager 1 hvid kapsel om mor-
genen og 1 gul kapsel om aftenen i 10 
dage ved besvær. Læs mere på www.
femistina.dk

Ny medical device

Gynella Natal Ferti Gel 
fra fi rmaet Bio-4-you
Gynella Natal Ferti Gel til anvendelse i 
vagina, til par, som prøver at blive gra-
vide.
Gelen virker virker på følgende måder:
Hæver pH i skeden til et gunstigt niveau 
for sædceller, og hjælper med en natur-
lig befrugtning. Afgiver myo-Inositol, 
som forbedrer sædcellernes motilitet.

Gynella Natal Ferti Gel indeholder 6 
engangsapplikatorer. Gelen installeres i 
vagina 5 minutter før samleje. Anvendes 
i ægløsningsfasen, typisk dag 13-14-15.

Kan købes på www.inositol.dk eller 
på apoteket, pris 349 kr.

Nyhed

En vaccine mod chlamydia er ved at 
blive udviklet i Danmark! Den er forhå-
bentlig på markedet om ca. 5 år. Hvert 
år smittes > 33.000 danskere med chla-
mydia og antallet er stigende, så en vac-
cine er mere end velkommen.

Nyt fra IRF

Hyppige farmakologiske problem-
stillinger i svangerskabet
Skrevet af Tina Bergmann Futtrup og 
Jon Trærup Andersen.

Artiklen gennemgår forskellige grup-
per af lægemidler og hvad man skal 
være opmærksom på, før man giver 
dem til gravide: Antibiotika, analgetika, 
thyroideamidler, allergimidler, astma-
midler, antimykotika, syreneutralise-
rende midler, antidepressiva og lokalt 
virkende lægemidler.

Også kosttilskud til gravide samt be-
handling af hyperemesis skitseres. Hele 
artiklen kan læses på www.sst.dk

Artiklen bør gemmes – og bruges – af 
alle, der beskæftiger sig med gravide 
kvinder.

Nyt fra EPINYT

HPV-vaccination til drenge
Vaccination mod human papillomavirus 
(HPV) blev indført i det danske børne-
vaccinationsprogram i januar 2009 som 
et tilbud til piger, fra de fylder 12 år, EPI-
NYT 35/08, og frem til 18 år, EPI-NYT 
1-2/14.

Et tilbud om HPV-vaccination til drenge 
træder forventeligt i kraft den 1. juli 
2019 som vedtaget i Folketinget i forbin-
delse med fi nansloven for 2019. Gratis 
vaccination tilbydes drenge, der fylder 
12 år den 1. juli 2019 eller senere, og 
tilbuddet gælder indtil de fylder 18 år. 



LÆGEMAGASINET 3  29 

HPV-vaccination beskytter drenge mod 
analkræft og kønsvorter. Tilbuddets 
ikrafttrædelse forudsætter en beslut-
ning, som udmøntes via en bekendtgø-
relse fra den kommende regering samt 
indgåelse af en honorereringsaftale mel-
lem PLO og Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn.

Vaccinationsprogrammet
Drenge vaccineres med Gardasil®9 i 
et to-dosis program på samme vis som 
 piger. Drenge gives første vaccination, 
når de fylder 12 år og anden vacci-
nation ikke tidligere end 5 måneder 
efter første vaccination. Vaccinations-
serien skal være færdiggjort inden for 
13 måneder. Såfremt disse intervaller 
ikke overholdes, skal der gives i alt 
tre doser. Drenge, som er immunsup-
primerede på vaccinationstidspunktet, 
anbefales vaccineret efter et 3-dosis 
program.

RETTELSE
Allerede før programmet er startet, er 
det blevet udskudt til 1. september – af 
parlamentariske årsager. Det er en af de 
dårligste grunde jeg har hørt!

Medicin i restordre

Zoely® fra firmaet MSD
Zoely® er p-pillen med 1,5 mg Estradiol 
og 2,5 mg Nomegestrol
Præparatet er i restordre på ubestemt 
tid.

Udgået medicin 

Cervarix® fra firmaet GSK samt
Gardasil® fra firmaet MSD
Begge vacciner er udgået og er erstattet 
af Gardasil® 9 fra firmaet MSD, der jo 
som bekendt indeholder 9 HPV-typer: 
6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58.

På skemaet kan man læse, hvordan 
man skal forholde sig, hvis patienten 
ikke har fået alle 3 vaccinationer med de 
to førstnævnte vacciner.

Dixarit® fra firmaet Orifarm m.fl.
Dixarit® indeholder 25 µg clonidin – 
 ligesom Catapresan, som også er ud-
gået.

Udgået medical device

Contrelle Active Gard  
fra firmaet Codan Deha
Contrelle er udgået.
I stedet kan Contiform fra firmaet Care-
Partner bruges (omtalt i Lægemagasinet 
oktober 2018).

Det siger jeg Dem, sagde 

lægen til manden, der sad 

over for ham: – Hvis De ikke 

straks holder op med at 

storme rundt efter damer, 

så lever de ikke længe.

Sludder, doktor. Jeg er i 

topform.

Sikkert, men en af de damer 

De fjoller rundt efter, er 

min kone.

Læs Lægemagasinet på nettet
www.laegemagasinet.dk




