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Kom tæt på  speciålisten! 

Du inviteres til et spændende, lærerigt og anderledes fibrommøde, hvor du kommer i tæt dialog med 2 

danske gynækologer, der har været med til at præge dansk gynækologi. 

 

Sted:  10 januar 2018 kl. 17:00,   Hotel Comwell, Værkmestergade 2, Århus. 5 min gang fra Århus hovedbanegård                                                     

Agenda: 

17:00  Velkomst ved Helle Gravgaard / Steen Vinzents, Gedeon Ricther.  

Indsamling af spørgsmål og patient cases og alle deltagere bliver delt ind i 3 grupper. 

17:10 – 18:50 3 sessioner a’ 35 minutter hvor man i små grupper cirkulerer mellem A, B & C. Her vil 

indsendte patient cases og spørgsmål sikre en interessant, personlig og udbytterige 

diskussion:  

A. Margit Dueholm, overlæge Skejby universitetshospital.  

UL dianostisering af fibromer. Differentialdiagnoser som f.eks adenomyose  

B. Lars Franch Andersen, overlæge Nordsjællands Hospital Hillerød.  

Behandling af fibrom. Medicinsk og kirurgiske behandlingsmetoder. Hvilke 

behandlinger skal tilbydes hvem? 

C. Steen Vinzents og Helle Gravgaard, Gedeon Richter. Esmya (Ulipristalacetat) studier. 

Vi går i dybden med forskellige studier med Esmya 

18:50 - 19:15 Pause med tapas anretning, hvor der er mulighed for udveksling af erfaringer på tværs af 

grupperne 

19:15 – 19:55 Opsamling og gennemgang af indkomne patient cases og spørgsmål ved Lars Franch 

Andersen og Margit Dueholm. 

19:55 – 20:00  Tak for i dag ved Steen/ Helle. Nye emner til fremtidige møder modtages gerne. 

Tilmelding på mail, først til mølle, men senest  21/12-16 på mail: helle.gravgaard@gedeonrichter.eu 

 

Vi glæder os til at se jer alle. 

Helle Gravgaard                                              Steen Vinzents  

Key Account Manager    Key Account Manager 

Gedeon Richter Nordics    Gedeon Richter Nordics  

+4527704001     +4526856519 

helle.gravgaard@gedeonrichter.eu  steen.vinzents@gedeonrichter.eu  
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Forkortet produktresumé for Esmya 5 mg tabletter (ulipristalacetat).  

Kønshormoner og modulatorer af genitalsystemet, progesteron-receptormodulatorer. ATC-kode: G03XB02. Indikationer: 

Præoperativ behandling af moderate til svære symptomer på uterusfibromer hos voksne kvinder i den fertile alder. Intermitterende 

behandling af moderate til svære symptomer på uterusfibromer hos voksne kvinder i den fertile alder. Kontraindikationer: 

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1. Graviditet og amning. 

Genitalblødning af ukendt ætiologi eller af andre årsager end uterusfibromer. Livmoder-, livmoderhals-, brystkræft og kræft i 

æggestokkene. Bivirkninger: Meget almindelige: Amenorré. Fortykket endometrium. Almindelige: Hovedpine. Vertigo. 

Abdominale smerter. Kvalme. Akne. Muskuloskeletale smerter. Hedestigninger. Bækkensmerter. Ovariecyste. Brystømhed/-

smerter. Træthed. Vægtøgning. Ikke almindelige: Angst. Følelsesmæssig forstyrrelse. Svimmelhed. Mundtørhed. Forstoppelse. 

Alopeci. Hudtørhed. Hyperhidrose. Rygsmerter. Urininkontinens. Uterin blødning. Metrorragi. Genitalt udflåd. Brystgener. 

Ødem. Asteni. Forhøjet blodkolesterol. Forhøjede triglycerider. Sjælden: Næseblod. Dyspepsi. Flatulens. Ruptur af ovariecyste. 

Hævelse af bryst. Advarsler: Ulipristalacetat bør kun ordineres efter en omhyggelig diagnose. Graviditet skal udelukkes forud for 

behandlingen. Ved mistanke om graviditet før iværksættelse af et nyt behandlingsforløb skal der foretages en graviditetstest. 

Samtidig brug af piller med progestagen alene, en progestagenspiral. eller kombinerede p-piller anbefales ikke. Selvom de fleste 

kvinder, som tager en terapeutisk dosis ulipristalacetat, har anovulation, anbefales en kontraceptionsmetode uden hormoner i 

forbindelse med behandlingen. Ulipristalacetat har en specifik farmakodynamisk virkning på endometriet. Reversibel forøgelse af 

endometriets tykkelse kan forekomme under behandling. Ved gentagen intermitterende behandling anbefales periodisk 

overvågning af endometriet, inkl. årlig ultralydsundersøgelse, der skal udføres efter tilbagevenden af menstruation i 

behandlingsfri periode. Behandlingsforløbene bør hver især ikke strække sig over mere end 3 måneder, da risikoen for uønskede 

virkninger på endometriet, hvis behandlingen fortsættes uden afbrydelse, ikke er kendt. Patienter skal informeres om, at 

behandling med ulipristalacetat normalt giver et væsentlig mindre blodtab under menstruationen eller amenorré inden for de første 

10 dages behandling. Ulipristalacetat anbefales ikke til patienter med svært nedsat nyrefunktion, medmindre patienten 

monitoreres nøje. Ulipristalacetat bør ikke anvendes til patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion, medmindre 

patienten monitoreres nøje. Brug til kvinder med svær astma, der er utilstrækkeligt kontrolleret af orale glukokortikoider, frarådes. 

Interaktioner: Samtidig administration af ulipristalacetat og følgende lægemidler anbefales ikke: Hormonale kontraceptiva ▪ 

Moderate eller potente CYP3A4-hæmmere ▪ Potente CYP3A4-inducere ▪ Progestagen (bør desuden ikke tages inden for 12 dage 

efter afslutning af ulipristalacetat-behandlingen). Ulipristalacetat og P-gp-substrater (f.eks. dabigatranetexilat, digoxin, 

fexofenadin) bør administreres med mindst 1,5 times mellemrum. Virkningen af lægemidler, der øger den gastriske pH, forventes 

ikke at være af klinisk relevans for den daglige administration af ulipristalacetat-tabletter. Dosering: Behandlingen består af én 

tablet på 5 mg, der skal tages oralt én gang dagligt i behandlingsforløb på op til 3 måneder. Behandlinger bør kun påbegyndes, når 

der har været menstruation. Det første behandlingsforløb bør starte i den første menstruationsuge. Genbehandlingsforløb bør 

tidligst starte i den første uge af den anden menstruation efter afslutning af det foregående behandlingsforløb. Den behandlende 

læge skal forklare patienten, at behandlingsfrie perioder er nødvendige. Gentaget intermitterende behandling er undersøgt for op 

til 8 intermitterende behandlingsforløb. Overdosering: Enkeltdoser på op til 200 mg og daglige doser på 50 mg i 10 på hinanden 

følgende dage blev indgivet hos et begrænset antal forsøgspersoner, og der blev ikke rapporteret om svære eller alvorlige 

bivirkninger. Fertilitet, graviditet og amning: Ulipristalacetat er kontraindiceret under graviditet og amning. Ulipristalacetat vil 

sandsynligvis have en ugunstig interaktion med piller med progestagen alene, progestagenspiraler eller kombinerede p-piller, og 

derfor anbefales samtidig anvendelse ikke. Selvom de fleste kvinder, som tager en terapeutisk dosis ulipristalacetat, har 

anovulation, anbefales en kontraceptionsmetode uden hormoner i forbindelse med behandlingen. Virkning på evnen til at føre 

motorkøretøj eller betjene maskiner: Ulipristalacetat kan i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene 

maskiner, eftersom der er observeret let svimmelhed efter indtagelse af ulipristalacetat. 

Pakningsstørrelser og pris: Alu-PVC/PE/PVDC blister. Pakke med 28 tabletter. Se www.medicinpriser.dk for aktuelle priser. 

Udleveringsgruppe: NBS. Tilskudsstatus: Generelt tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Gedeon Richter Plc., 

Gyömrői út 19-21., 1103 Budapest, Ungarn. 

Produktresuméet er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Det fuldstændige produktresumé kan vederlagsfrit 

rekvireres fra indehaveren af markedsføringstilladelsen eller findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: 

http://www.ema.europa.eu/ema/ 

Dato for ændring af produktresuméet: 14/11/2016. 


