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Ikke så meget nyt endnu, men der er mange nye præparater på vej, bl.a. 
en ny p-pille med det naturlige (føtale) østrogen E4 (Estetrol) og et mid-
del mod kvalme i graviditeten. Også et nyt middel mod bakteriel vaginose 
er på vej. Esmya-midlet mod fibromer i livmoderen – er heldigvis snart 
tilbage igen på apotekerhylderne.
Flere nye brochurer om overgangsalder er på markedet.

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

Nyt fra gynækologifronten

Ny medicin

Slinda® fra firmaet Exeltis
Slinda® er en helt ny minipille, som inde-
holder 4 mg drospirenon og som ligger 
i pakkerne 24/4, det vil sige med 4 stk. 
placebo hver måned.

Blødningsuregelmæssighederne skulle 
derfor være mindre, end ved andre mini-
piller. ”Gestagenet” (eller snarere et anti-
mineralocorticoid) drospirenon har jo væ-
ret brugt i mange år i ”Yasmin-familiens” 
p-piller, så egentlig kan det undre, at man 
ikke har lavet en minipille tidligere. Men 
nu er den her!

Nye brochurer m.v.

Synes du også overgangsalderen kan 
være udfordrende?
Udgivet af firmaet Novo Nordisk.
Brochuren omhandler fortrinsvis tørre 
slimhinder – ganske kort og koncist.
Brochuren kan bestilles gratis på tlf.: 4588 
0800 eller på e-mail:
supportdesk@novonordisk.com 

Fakta om overgangsalderen udgivet af 
firmaet Besins Healthcare.
Brochuren er ganske omfattende og gen-
nemgår på 8 sider gener, symptomer, be-
handling og opsummering af overgangs-
alderen.
Brochuren kan bestilles gratis på tlf.: 787 
457 05 eller på e-mail:
info.nordics@besins-healthcare.com

Podcast om overgangsalder
Produceret af firmaet Pfizer. I denne 
Podcast ”Overgangsalderen uden filter” 
fortæller tre kvinder om deres egne ople-
velser i forbindelse med overgangsalde-
ren. Kan hentes på Spotify. For læsere af 
netudgaven, kan dette link bruges: Over-
gangsalderen uden filter

Bind og tamponer bliver gratis i 
Skotland

Den skotske nationalforsamling har 
 lovfæstet retten til tamponer og bind,  
skriver BBC.

Ved en afstemning i den skotske natio-
nalforsamling i Edinburgh er det enstem-
migt blevet vedtaget, at Skotland skal 
være det første land i verden med gratis 
menstruationsprodukter. Det rapporterer 
BBC. Forslaget blev fremsat af Monica 
Lennon, som er sundhedsordfører for det 
skotske arbejderparti Labour.

Lennon kalder lovforslaget »praktisk 
og progressivt«. Hun siger, at den store 
betydning ved at gøre sådanne produkter 
tilgængelige for alle er blevet understreget 
af coronaviruspandemien.

»Menstruationer stopper ikke på grund 
af pandemier, og arbejdet med at forbedre 
tilgængeligheden til helt essentielle tam-
poner og bind og produkter har aldrig 
været vigtigere«, siger hun.

Den skotske regering skal i henhold til 
lovforslaget udvikle et landsdækkende 
program, som skal sikre gratis menstrua-
tionsprodukter til alle, som har brug for 
dem. Også skoler, højskoler og universite-
ter må kunne tilbyde en række produkter 
gratis i henhold til lovforslaget.

Skotlands førsteminister, Nicola Stur-
geon, skriver på Twitter, at hun var »stolt« 
af at stemme for det banebrydende for-
slag.

Kilde: Politiken
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Brexit

Storbritannien har med øjeblikkelig virk-
ning fjernet momsen på tamponer og 
hygiejnebind. Britiske kvinder vil derefter 
kunne spare 400 £ i løbet af deres levetid!

Storbritannien takker Brexit for at 
kunne kvitte tamponskat.

Kilde: Ritzau/Frederiksborg Amts Avis

Flere kvinder får undersøgt celle
prøver fra livmoderhalsen via en  
HPVtest
Fra årsskiftet er screeningsprogrammet for 
livmoderhalskræft ændret, så en større del 
af de kvinder, der deltager, får undersøgt 
deres celleprøve med HPV-test.

”Både den celle-baserede og HPV-ba-
serede screening er velafprøvede og gode 
metoder til at forebygge livmoderhals-
kræft. Ved at tilbyde de to metoder sidelø-
bende, kan vi få vigtig viden om, hvordan 
vi får det bedst mulige screeningsprogram 
i Danmark,” siger Helene Moustgaard, 
læge i Sundhedsstyrelsen.

Den celle-baserede screening har været 
brugt siden 1960’erne, mens den HPV-
baserede screening har været brugt siden 
2013 til aldersgruppen 60-64 år, da denne 
screeningsmetode er særligt velegnet i 
denne aldersgruppe. Den HPV-baserede 
screening skal altså nu udvides til en større 
målgruppe.

Målet for screeningsprogrammet er 
overordnet at undgå flest muligt tilfælde af 
livmoderhalskræft samtidig med, at man så 
vidt muligt undgår at udsætte kvinderne 
for unødige ekstraundersøgelser eller 
behandling.

SST har i den anledning begået en ny 
pjece om emnet: Tilbud om screening for 
livmoderhalskræft.

Kan læses her:  
Pjece om livmoderhalskraeftscreening.pdf

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Opbevaring af nedfrosne æg

Loven omkring opbevaring af nedfrosne, 
befrugtede æg er nu ændret.

Tidsbegrænsningen på 5 år er ophævet, 
og vi har nu lov til at opbevare og anvende 
befrugtede nedfrosne æg indtil kvinden 
fylder 46 år.

Læs hele lovforslaget:  
https://www.ft.dk/samling/20201/be-
slutningsforslag/B8/bilag/2/2264654.pdf

Opdatering om udgået medicin og 
medicin i restordre

Angemin® fra firmaet Bayer.
Angemin® indeholder 1 mg østradiol og 2 
mg drospirenon til behandling af kvinder 
i overgangsalderen. Præparatet er nu til-
bage i taksten igen. 

Colifoam® fra firmaet Meda.
Rektalskum indeholdende 100 mg hydro-
cortisonacetat/dosis, bruges (af gynæ-
kologer) til behandling af Lichen planus. 
Intet nyt om hvornår præparatet igen kan 
forventes i taksten. 

Duavive® fra firmaet Pfizer. Duavive® 
er et præparat til behandling af kvinder 
i overgangsalderen, indeholdende 0,45 
mg konjugeret østrogen og 20 mg baze-
doxifen. Præparatet foreløbig godkendt til 
brug af kvinder, der ikke tåler gestagener. 
Præparatet er p.t. i restordre p.g.a pro-
duktionsproblemer, og kan først forventes 
i taksten igen til 2022.

Octostim® fra firmaet Ferring. Octostim® 
næsespray indeholder desmopressin (en 
vasopressinanalog) og bruges bl.a. til be-
handling af menoragi ved von Willebrands 
sygdom. Hvert pust indeholder 50 µg des-
mopressinacetat. Der er problemer med 
produktionen og præparatet forventes 
først tilbage i 2022.

Qlaira® fra firmaet Bayer.
Qlaira® er p-pillen med østradiol og dieno-
gest. P.g.a. produktionsvanskeligheder er 
præparatet i restordre og forventes først 
tilbage en gang til efteråret.

Zoely® fra firmaet Theramex (distribution 
Concilienthealth). Zoely® er p-pillen med 
1,5 mg østradiol og 2,5 mg nomegestrola-
cetat. Zoely® er i taksten.

Lyninterview

Lis Munk, hvad vil du som 

formand for

jordemødrene gøre for 

at forbedre vilkårene?

”Der er ikke andet for 

end at presse og presse”.

Kilde: ATS
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