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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

For tiden er der mange fusioner og opkøb mellem medicinal firmaer og 
også nye firmaer, og endda et, som er genopstået. Jeg vil prøve at hitte 
rede i bunken og fortælle, hvilke præparater (af gynækologisk interesse) 
de forhandler. Firmaer, såvel som deres præparater, nævnes i alfabetisk 
rækkefølge.
Men først, noget til fertilitetspatienter.

Nyt kosttilskud
Femifert™ fra firmaet Nordic Consumer-
health
Femifert™ indeholder zink som bidrager til 
en normal fertilitet og reproduktion samt 
vitamin B6 som bidrager til at regulere 
den hormonelle aktivitet. I Femifert findes 
også D-Chiro-Inositol og folsyre. D-Chiro-
Innositol er et stof som findes naturligt i 
kroppen men som visse kvinder mangler, 
fremfor alt kvinder med polycystisk ovarie-
syndrom (PCOS). Studier er gennemført 
på kvinder hvor cellernes evne til at rea-
gere på insulin var nedsat og på kvinder 
som har haft vanskeligheder med at blive 
gravide, oftest med en PCOS-diagnose. 
Resultaterne viste en positiv indvirkning 
på hormonproduktionen og udviklingen 
af æg.

Folsyre anbefales til kvinder som 
planlægger at blive gravide fra til 12. gra-
viditetsuge for at nedsætte risikoen for 
rygmarvsbrok hos fosteret.

Nye medicinalfirmaer

CONSILIENHEALTH (forhandler præ-
parater fra THERAMEX). Firma med base 
i Sverige, endnu ikke dansk repræsenta-
tion:

Evo-Conti® hormonplaster med 50 µg 
Østradiol og 170 µg Norethisteron
Evo-Sequi® hormonplaster med 50 µg 
Østradiol og 170 µg Norethisteron (se-
kvensbehandling)
Zoely® P-pille med 1,5 mg Østradiol og 
2,5 mg Nomegestrol

EXELTIS. Ligeledes et firma med base 
i Sverige, uden dansk repræsentation 
endnu.
Asubtela® 21 P-pille med 30 µg EE og 3 
mg Drospirenon (sv.t. Yasmin®)
Desirett® Minipille med 75 µg Desogest-
rel (sv.t. Cerazette®)
Drospera® 21+7 P-piller med hhv 30 eller 
20 µg EE og 3 mg Drospirenon (sv.t. Yas-
min® og Yasminelle®) 

Etindros® 21 P-pille med 20 µg EE og 3 
mg Drospirenon (sv.t. Yasminelle®)
Etindros® 24+4 P-pille med 20 g EE og 3 
mg Drospirenon (sv.t. Yaz®)
Leverette® P-pille med 30 µg EE og 150 
µg Levonorgestrel (sv.t. Microgyn®)
Liberelle® P-pille med 35 µg EE og 250 µg 
Norgestimat (sv.t. Cilest®)
Mirabella® P-pille med 20 µg EE og 100 
µg Levonorgestrel (sv.t. Loette®)
Ornibel® P-vaginalring med 15 µg EE og 
120 µg Etonorgestrel (sv.t. NuvaRing®)
Slinda® Minipille med 4 mg Drospirenon

NORGINE har opkøbt Azanta og Merus:
Repadina® Plus vagitorier med hyaluron-
syre mod vaginal tørhed.
Flexi T®-spiraler

ORGANON – genopstået!
Fosamax® 70 mg Alendronat mod osteo-
porose
Nexplanon® P-stav med 68 mg Etonorge-
strel /3 år (70-25 µg/24 t)
NuvaRing® P-ring med 15 µg EE og 120 
µg Etonogestrel

VIATRIS – en kombination af Upjohn (tid-
ligere en del af Pfizer) og Mylan.
Fra Upjohn:
Detrusitol® Retard 4 mg Tolteridin mod 
urgeinkontinens
Fra Mylan:
Aldara® creme 5% til kondylomer
Alendronat® 70 mg mod osteoporose
Elidel® creme 1% til lichen sclerosus
Haiprex® tabletter 1 g mod rec. cystitter
Solifenacin® 5/10 mg mod urgeinkonti-
nens
Spasmo-Lyt® Depot 60 mg mod urgein-
kontinens
Tamoxifen® 10/20 mg antiøstrogen til 
mammacancer (og til fertilitetsbehandling)
Valalciclovir® 500 mg mod herpes
Zidoval® vaginalgel 40 g til bakteriel va-
ginose
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Ny APP fra firmaet Bayer

”MinSpiral” kan downloades fra App 
Store eller Google Play og anbefales til 
kvinder, der bruger hormonspiral.

Fra Ugeskrift for Læger nr. 13 2021. 
pp. 1276-7.

Gravide og ammende skal tilbydes 
vaccination mod Covid-19 hurtigst 
muligt

Af Annemette Wildfang Lykkebo og 
Hanne Brix Westergaard (gynækologer), 
samt Per Damkier (farmakolog).

De konkluderer:
Vi mener, at alle gravide og ammende 
kvinder i Danmark bør tilbydes COVID-
19-mRNA-vaccination. Gravide og am-
mende kvinder med særlig risiko skal fort-
sat anbefale vaccination. Den nuværende 
anbefaling fra Sundhedsstyrelsen er efter 
vores mening for restriktiv og afspejler 
ikke en objektiv benefit-risk-vurdering i ly-
set af den tilgængelige evidens og er ikke i 
overensstemmelse med hverken regulato-
risk eller klinisk praksis i landene omkring 
os. DSOG er i løbende og konstruktiv 
dialog med Sundhedsstyrelsen omkring 
ovenstående.

Min kommentar: Som svigermor til en ny-
forløst, nu ammende, amerikansk sviger-
datter, kan jeg ikke være mere enig!

Og så kom endelig udmeldingen fra 
SST den 21. juli. Gravide og am-
mende må godt få vaccinen!
Min svigerdatter er blevet vaccineret!

Opdatering om udgået medicin og 
medicin i restordre

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, indehol-
dende 0,45 mg konjugeret østrogen og 
20 mg bazedoxifen. Præparatet foreløbig 
godkendt til brug af kvinder, der ikke tåler 
gestagener. Præparatet er p.t. i restordre 
p.g.a produktionsproblemer, og kan først 
forventes i taksten igen i begyndelsen af 
2023.

Mini-Pe® fra firmaet Pfizer.
Mini-Pe er minipillen, som indeholder 0,35 
mg Norethisteron. Præparatet er i restor-
dre til en gang i efteråret.

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.

Parlodel® fra Paranova 
Parlodel indeholder 2,5 mg bromocriptin. 
Præparatet er i restordre indtil en gang i 
efteråret.

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 foråret 2022.

– Er det rigtigt, at du har 17 søskende?
– Jo, det er rigtig nok

– Hvad i alverden laver dine forældre?
– Det har jo lige fortalt dig.




