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Ny spiral i vente. Ny professor i habituelle aborter. Vaccine mod klamydia 
på vej. HPV- vaccine catch-up program for drenge. Og Skotland som 
foregangsland.

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Ny medicin

Ballerine® fra firmaet Solann
Ballerine® er en såkaldt perlespiral, en helt 
ny måde at tænke spiraler på. Den inde-
holder 300 mm2 kobber og er godkendt til 
5 år. I uterus fylder den 15 mm i diameter. 
Læs mere på https://www.ballerine.se

Rigshospitalet har oprettet en ”Endofon”, 
hvor fagpersoner kan ringe ind og få et 
godt råd om behandling af endometriose. 
Telefonen er åben hverdage mellem 9-14 
på nummer 35 45 04 57.

Fra alt.dk
Skotland vil nu, som det første land i ver-
den, indføre gratis bind og tamponer. Det 
skotske parlament bakkede for nylig op 
om lovforslaget om, at hygiejneprodukter, 
herunder bind og tamponer, fremover skal 
være gratis og til rådighed på alle offent-
lige steder såsom apoteker, ungdomsklub-
ber og medborgerhuse.

Fra Dagens Medicin
I Region Hovedstaden opruster de indsat-
sen inden for obstetrikken med et nyt pro-
fessorat og en udvidelse af Enheden for 
Gentagne Graviditetstab, der nu tilbyder 
udredning og behandling på både Rigsho-
spitalet og Hvidovre Hospital. Det skriver 
Hvidovre Hospital i en pressemeddelelse.

Overlæge Henriette Svarre Nielsen er 
nyudnævnt professor på Gynækologisk 
Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital 
og skal forske i, hvorfor nogle kvinder op-
lever gentagne spontane aborter. Hvert år 
går 20.000 fostre tabt i Danmark, og hos 
omtrent 1.200 kvinder sker den ufrivillige 
abort for mere end tredje gang i træk.

”Min drøm er hurtigere, billig og ef-
fektiv undersøgelse af par, der taber øn-
skede graviditeter, siger Henriette Svarre 
Nielsen”.

SSI meddeler:
Klamydiavaccine beskytter mod in-
fektion og programmerer immunfor-
svaret til at beskytte mod fremtidige 
infektioner
Forskere fra Statens Serum Institut har 
netop publiceret et nyt studie, som be-
skriver mekanismen for, hvordan en ny-
udviklet klamydiavaccine programmerer 
immunsystemets T-celler til at beskytte 
mod klamydia.

Klamydia er et globalt sundhedspro-
blem. Alene i Danmark bliver 30.000-
35.000 hvert år testet positive for kla-
mydia. Og på verdensplan smittes 131 
millioner.

Forskere fra Statens Serum Institut (SSI) 
har for nyligt offentliggjort data fra det 
første kliniske forsøg i mennesker med en 
ny vaccine mod klamydia. Et nyt studie 
giver yderligere indsigt i hvordan vaccinen 
virker. Det er netop blevet offentliggjort i 
det anerkendte videnskabelige tidsskrift 
npj Vaccines.
Læs mere om klamydia på Statens Serum 
Instituts hjemmeside, https://www.ssi.dk/

Fakta om klamydia

•  Klamydia er betegnelsen for en seksuelt 
overførbar infektion med bakterien Ch-
lamydia trachomatis.

•  Klamydia er den mest almindelige sek-
suelt overførte bakterielle sygdom både 
i Danmark og på verdensplan.

•  Infektionen er let at behandle, men op 
mod 75% oplever ingen symptomer.

•  En klamydiainfektion varer i gennemsnit 
mere end et år. Hvis den ikke behandles 
kan den føre til:

 –  Nedsat fertilitet og ufrivillig barnløs-
hed.

 –  Graviditet uden for livmoderen.
 –  Kroniske underlivssmerter hos kvin-

der.
 –  Betændelse i bitestikler blandt mænd.
•  I Danmark blev der i 2018 konstateret 

33.415 tilfælde af klamydia. Man regner 
dog med, at mindst det dobbelte antal 
er smittede.
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Azithromycin og Doxycyklin anses for 
at være lige effektive ved behandling 
af ukompliceret chlamydia. I Danmark 
anvendes mest azithromycin. Der er 
i Danmark en stigende forekomst af 
azithromycinresistens blandt Mycoplasma 
genitalium, hvorfor det bør overvejes at 
anvende doxycyklin som første valg (også 
ved chlamydia). EPI-Nyt nr 38/2019.

Ny besked fra 
Lægemiddelstyrelsen

I skrivende stund, lige før deadline, kom 
der besked fra LMS: Azithromycin må ikke 
længere – med få undtagelser – sælges på 
apoteket, men er nu kun til hospitalsbrug.

Læs mere på: https://laegemiddelstyrel-
sen.dk/da/nyheder/2020/aendret-udle-
veringsbestemmelse-for-azithromycin/

Der kommer et midlertidigt tilbud om 
HPV catch-up vaccination af to grupper 
drenge/mænd:
1.  Drenge født i perioden 2006 – 1. halv-

del af 2007
2.  Unge mænd, som er tiltrukket af mænd, 

født 1 januar 1994 – 31 december 2003

Vaccinationsprogrammerne forventes be-
gynde foråret 2020 of slutte 31 december 
2021. EPI-NYT nr 49/2019

Set på Facebook: Ugedoseringsæske til 
Vagiferm (NB. Stavemåden): Isterning-
bakke fra IKEA!

Diverse info om medicin

Cilest® fra firmaet Janssen-Cilag
Cilest® er udgået, men kan fås i Sverige 
under navnet Amorest®28 fra firmaet 
Campus Pharma
På et tidspunkt vil en p-pille med samme 
indhold kunne fås i Danmark

Evo-Conti® og Evo-Sequi® – tidligere fra 
firmaet Janssen-Cilag, nu fra Theramex, 
Begge hormonplastre til behandling af 
gener i overgangsalderen. Plastrene skulle 
begge være på hylderne igen til maj.

ellaOne® fra firmaet Midsona 
ellaOne® fortrydelsespille, har hele tiden 
været på recept, men står nu som hånd-
købsmedicin på medicin.dk

Vivelle® Dot firmaet Sandoz. Vivelle® 
Dot østrogenplaster findes i 5 styrker; 25, 
37.5, 50, 75 og 100 µg østradiol. P.t. fin-
des kun plasteret med 75 µg tilgængeligt 
på apotekerne.

Zoely® fra firmaet MSD. Zoely® er p-pillen 
med naturligt østrogen samt nomege-
strolacetat. Zoely® er stadig i restordre og 
forventes ikke tilbage i år.

Advarsel 

Esmya® fra firmaet Gedeon-Richter 
Esmya® indeholder 5 mg ulipristal acetat 
og bruges til, at få fibromer til at skrumpe. 
Der har nu været yderligere et tilfælde af 
leversvigt med efterfølgende lever-trans-
plantation. Alle patienter i behandling skal 
kontaktes og skal stoppe med tabletterne. 
Levertal skal tages 2-4 uger senere. Nye 
patienter må ikke startes op med Esmya®.

Tre kirurger sidder og taler om, hvem af dem, 

der er dygtigst.Kirurg 1: “Jeg fik en gang en pianist ind, der 

havde fået alle fem fingre skåret af højre 
hånd i en ulykke med en rundsav. Jeg syede 

dem på igen og i dag er han blandt de bedste 

pianister”.
Kirurg 2: “Jeg fik for mange år siden en 
dreng ind, der havde fået benene flået af i en 

trafikulykke. Jeg formåede at sy begge ben på 

igen, og sidste år vandt han VM i Triathlon”.
Kirurg 3: “I er nogen amatører. Jeg fik for 4 

år siden en gammel cowboy ind, der var redet 

ind foran et eksprestog , der var i topfart. Der 

var kun hans røvhul og hestens lyse manke 

tilbage. Jeg syede det sammen, og i dag er han 

præsident i USA”.




