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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

Ny medicin

Dienogest® ”Besins” fra firmaet Besins 
Healthcare
Dienogest® ”Besins” indeholder 2 mg 
dienogest og er beregnet til behandling af 
endometriose.

Yderligere oplysninger kan fås fra  
info.nordics@besins-healthcare.com

Topogyne® fra firmaet Nordic Drugs
Topogyne® indeholder 400 µg misoprostol 
og bruges til  igangsættelse af medicinske 
aborter. Se længere nede.

Ny device

Diveen® fra firmaet Bbraun
Diveen® er en ”tampon” at sætte op i va-
gina, til kvinder med stressinkontinens. 
Den reducerer gennemsnitligt urinlækage 
med op til 69%.

Anvendelse af Diveen® kan ses på You-
tube: ”Diveen® – vaginal tampon”

Nyheder

Sex & Samfund oplyser, at seksualun-
dervisning fra efteråret 2023 bliver obliga-
torisk i danske gymnasier! Det er vist på 
høje tid!

Desuden har Bill & Melinda Gates 
Foundation doneret 91 millioner kr. til 
Bayer til udviklingen af hormonfri præven-
tion til kvinder!

LFUB (Landsforeningen for ufrivilligt 
barnløse) skifter navn. Pr. 1/1 2023 hed-
der foreningen: ”Fertilitet og Tab”

PRAC (Den europæiske bivirknings-
komité) anbefaler, at kraftig menstrua-
tionsblødning bliver nævnt som mulig 
bivirkning i forbindelse med Covid-19 
vaccination.

Kvindelancen
Reden i Odense, som styres af min kol-
lega Charlotte Floridon, har fået en ”Kvin-
delance”, som kører rundt og tester og 
rådgiver isolerede kvinder i prostitution. 
Den fik en flot ”make-over” af Dansk Vare-
bilindretning – som en donation.

I Kvindelancen sidder en læge og en 
sygeplejerske, der begge arbejder som 
frivillige.

Tillykke til Charlotte og hendes stab!

Magasinet Sundhed oktober 2022

Er artikel skrevet af Redaktør Nils Sjøberg 
samt Line Rønn fra Århus universitet.
Lektor Mette Hansen står bag studiet:
31 sunde, utrænede kvinder i tidlig over-
gangsalder deltog i forsøget. I løbet af 12 
uger havde halvdelen af kvinderne østro-
genplaster på maven, medens de lavede 
styrketræning 3 gange om ugen. Resulta-
tet viste, at dem der fik ekstra østrogen, 
havde betydeligt større muskeltilvækst.
https://issuu.com/magasinetsundhed/
docs/sundhed_free_20221012
side 22-23.

Nyt fra gynækologifronten

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Som sædvanlig lidt blandet info. Også en ny boganmeldelse.  
Samt flere interessante nyheder. Ikke mindst en ”Kvindelance”
Og listen over præparater i restordre bliver længere og længere!
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Boganmeldelse

Bogen ”Hændelsen” 
(l´Événement) er 
skrevet af den franske 
forfatterinde Annie Er-
neaux, der i skrivende 
stund lige er udvalgt 
som årets nobelprista-
ger i litteratur. Hun er 
nu 82 år, men da hun 
var 23, blev hun uøn-
sket gravid og bogen 
handler om, hendes kamp for at få foreta-
get en illegal abort. Bl.a. hvordan hun op-
søgte en læge, der skulle hjælpe hende og 
gav hende noget medicin, som hun senere 
opdagede, skulle holde på graviditeten! 
Hun besøgte også en englemagerske, der 
tog 400 franc (sv.t. ca. DKK 8.000 i dag) 
for at indføre en sonde i uterus. Sonden 
måtte skiftes ud, men til sidst aborterede 
hun, men endte på hospital til en evac. 
Også her blev hun behandlet dårligt, den 
opererende læge råbte til hende: ”jeg er 
ikke blikkenslager”, da hun spurgte hvad 
der skulle ske. Bogen blev sidste år filma-
tiseret i Frankrig, men er så vidt jeg ved, 
ikke kommet til Danmark endnu. Den har 
fået fine anmeldelser.

Medicinsk abort

Vedrørende det ”nye” præparat Topo-
gyne® indeholdende misoprostol til me-
dicinske aborter: De fleste gynækologer 
bruger nok den samme fremgangsmåde, 
nemlig en tablet Mifegyne® (mifepriston) 
200 mg samt 4 tabletter Cytotec® (miso-
prostol) = 800 mg givet som vagitorier 24-
36 timer senere.

Fra firmaet Nordic drugs kommer 
følgende fremgangsmåde: 3 tabletter 
mifepriston = 600 mg til at starte med og 
36-48 timer senere en tablet Topogyne® 
(misoprostol) = 400 µg peroralt.

Derudover er der prisen: En tablet 
Cytotec® koster 4 kr. En tablet Topogyne® 
koster 81kr.

Opdatering om udgået medicin og 
medicin i restordre:

Angusta® fra firmaet Norgine 
Angusta® indeholder 25 µg misoprostol og 
bruges til igangsættelse af fødsler. Præpa-
ratet er igen på hylderne.

Calcium® Sandoz fra firmaet Sandoz
Calcium Sandoz brusetabletter indeholder 
500 mg calcium, som carbonat og lactog-
luconat. Præparatet er i restordre året ud.

Colifoam® fra firmaet Meda
Colifoam® er rektalskum indeholdende 
100 mg hydrocortisonacetat/dosis, bruges 
(af gynækologer) til behandling af Lichen 
planus. Præparatet kan forventes i taksten 
igen i 2023. 

Crinone® fra firmaerne Merck m.fl.
Crinone® indeholder 90 mg progesteron/
dosis vaginalgel til brug ved fertilitetsbe-
handling. Præparatet er igen på hylderne.

Diane mite® fra firmaet Bayer
Diane mite® er en p-pille indeholdende 
35 µg ethinylestradiol og 2 mg cyprote-
ronacetat og blev brugt til patienter med 
svær acne. Præparatet er afregistreret.

Duavive® fra firmaet Pfizer 
Duavive® er et præparat til behandling af 
kvinder i overgangsalderen, indeholdende 
0,45 mg konjugeret østrogen og 20 mg 
bazedoxifen. Præparatet foreløbig god-
kendt til brug af kvinder, der ikke tåler ge-
stagener. Præparatet er i restordre p.g.a. 
produktionsproblemer, og forventes først 
tilbage i 2023.

Flagyl® fra firmaet Sanofi
Flagyl® tabletter indeholder 400 mg me-
tronidazol og bruges bl.a. til behandling 
af Trichomonas infektioner. (2 gram som 
engangsdosis). Præparatet afregistreres 
ultimo december 2022.

Gracial® fra firmaet Aspen Nordic
Gracial® er en bifasisk p-pille indeholdende 
7 tabletter med 25 µg desogestrel og 40 µg 
ethinylestradiol samt 15 tabletter med 125 
µg desogestrel og 30 µg ethinyl-estradiol. 
Præparatet er afregistreret p.g.a. mang-
lende salg.

Minprostin® fra firmaet Pfizer
Minprostin® vagitorier indeholder 3 mg 
dinoproston og bruger til at modne cervix 
i forbindelse med igangsættelse af fødsler. 
Præparatet er i restordre indtil slutningen 
af januar 2023.

Octostim® fra firmaet Ferring
Octostim® næsespray indeholder des-
mopressin (en vasopressinanalog) og 
bruges bl.a. til behandling af menoragi 
ved von Willebrands sygdom. Hvert pust 
indeholder 50 µg desmopressinacetat. 
Der er problemer med produktionen og 
præparatet forventes først tilbage i 2023.

Ovestin® vagitorier fra firmaet Aspen 
Nordic
Ovestin® vagitorier indeholder 0,5 mg 
østriol. Præparatet er i restordre, men 
skulle være på hylderne igen medio no-
vember.

Parlodel® fra firmaet Paranova 
Parlodel® indeholder 2,5 mg bromocriptin. 
Præparatet har været i restordre, men er 
nu tilbage i taksten.

Pergotime® fra firmaet Merck-Serono 
Pergotime® er et syntetisk non-steroid 
med svag østrogenvirkning. Tabletten 
indeholder 50 mg Clomifen. Præparatet 
er udgået fra det danske marked, men kan 
rekvireres på særlig udleveringstilladelse 
fra Lægemiddelstyrelsen. 

Pregnyl® fra firmaet Organon (ikke i DK) 
Pregnyl® er beregnet til ovulationsinduk-
tion og indeholder 5000 IE HCG.  
Kan indtil videre skaffes via  
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/god-
kendelse/udleveringstilladelser/ 

Tamoxifen® fra firmaet Viatris 
Tamoxifen® 20 mg tabletter til brug ved 
behandling af østrogenreceptor følsom 
mammacancer. Præparatet er i restordre til 
engang i 2023.

Vivelle Dot® fra firmaet Sandoz 
Vivelle Dot® plastre med hhv. 50,75 og 
100 µg østradiol har været i restordre. 
50 µg og 75 µg vil være i taksten i uge 48 
og 100 µg i uge 52.

A nice, calm and respectable lady went into the phar-
macy, walked up to the pharmacist, looked straight into 
his eyes, and said, "I would like to buy some cyanide"
The pharmacist asked, "Why in the world do you need 
cyanide?"
The lady replied, "I need it to poison my husband."
The pharmacist's eyes got big and he exclaimed "Lord 
have mercy! I can't give you cyanide to kill your hus-

band. That's against the law! I'll lose my license! They'll 
throw both of us in jail! All kinds of bad things will hap-
pen. Absolutely not! You CANNOT have any cyanide!
The lady reached into her purse and pulled out a picture 
of her husband in bed with the pharmacist's wife.
The pharmacist looked at the picture and replied,  
"Well now, you didn't tell me you had a prescription."


