
Dato:  Torsdag d. 15. september 2022 kl. 17:00

Sted:  Kosmopol, Fiolstræde 44, København
 eller som webinarmøde

FYRAFTENSMØDE
MENOPAUSE OG ENDOMETRIOSE

INVITATION T IL

Du kan tilmelde dig mødet på mail til undertegnede senest 1. september 2022.

Husk at skrive, hvorvidt du ønsker at deltage i mødet på Kosmopol i København  
eller som deltager i webinarmøde.

Jeg glæder mig til at se jer alle.

Tilmelding

Program

17:00 – 17:10  Velkomst ved Helle Gravgaard, KAM Besins Healthcare Nordics

17:10 -  18:05 Micronised progesterone in HRT. Clinical experience from the U.K

  Nick Panay, Director West London Menopause & PMS Centre Queen Charlotte’s   
  & Chelsea and Westminster Hospitals, Imperial College London President Elect,   
  International Menopause  society Director, International Centre for Hormone Health

18:05 – 19:00  Endometriose. Diagnosticering og medicinsk behandling 

  Dorthe Hartwell, Overlæge teamleder i endometriose-teamet, Afdeling for    
  Kvindesygdomme, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet;

19:00 – 19:15 Kort præsentation af Utrogestan® (mikroniseret progesteron) og Estrogel® (estradiol).    
  Helle Gravgaard, KAM. Besins Healthcare Nordics

 19:15 Besins er herefter vært ved en let anretning i Kosmopol.

Venlig Hilsen

Helle Gravgaard
Key Account Manager 
Besins Healthcare Nordics
hgravgaard@besins-healthcare.com
27 70 40 01

BESINS HEALTHCARE NORDICS AB 
Box 30070, 200 61 Limhamn, Sverige 
+45 78 74 57 05, www.besins-healthcare.dk 
info.nordics@besins-healthcare.com



Forkortet produktinformation for Utrogestan® (mikroniseret progesteron). Indikation: Supplement til østrogensubstitutions-behandling i 
peri- og postmenopausen. Dosering: Sædvanligvis er dosis 2 kapsler (dvs. 200 mg) daglig i mindst 12 dage pr. måned ved sengetid. 
Østrogener bør administreres daglig med den laveste effektive dosis. Større doser af Utrogestan (f.eks. 300 mg daglig) kan være 
nødvendig til visse patienter, specielt hvis patienten ønsker at have pauseblødning. Dosis på 300 mg daglig bør administreres i 2 doser, 
dvs. 1 kapsel om morgenen og 2 kapsler ved sengetid. Kontraindiceret til patienter med svært nedsat leverfunktion. Kontraindikationer: 
Overfølsomhed over for progesteron eller over for et eller flere af hjælpestofferne, overfølsomhed over for jordnødder og soja, ikke 
diagnosticeret vaginalblødning, brystcancer eller genitalcancer, tromboflebit, tromboemboliske lidelser, cerebrale blødninger, porfyri. 
Svære leversygdomme: kolestatisk icterus, hepatitis, levercelletumorer, Rotor syndrom og Dubin-Johnson syndrom. Sygdomme som 
påvirkes af steroider, f.eks. herpes gestationis, graviditetsicterus, otosklerose, svær pruritus. Apopleksi. Særlige advarsler og 
forsigtighedsregler: Indeholder sojalecitin og kan forårsage overfølsomhedsreaktioner (urticaria og anafylaktisk chok). Da der er en 
mulig sammenhæng mellem sojaallergi og jordnøddeallergi, bør patienter med jordnøddeallergi undgå at bruge Utrogestan. Kan ikke 
anvendes til antikonception. Bør ikke anvendes i tilfælde af spontan abort eller ”missed abortion”. Før og under behandling optages en 
komplet anamnese, herunder oplysninger om familiær disposition, samt objektiv undersøgelse med særlig fokus på mamma, GU samt 
cytologi af cervix. Utrogestan bør anvendes med forsigtighed til patienter med: lidelser der kan forværres af væskeretention (fx 
hjertelidelser, nyrelidelser, epilepsi, migræne, astma), anamnestisk depression, let til moderat leverdysfunktion, migræne, 
tromboemboliske lidelser, diabetes mellitus (glucosetolerancen kan forværres). Interaktioner: Langvarig indtagelse (mere end 3 
måneder) af barbiturater, carbamazepin, hydantoiner, rifampicin samtidig med Utrogestan kan nedsatte virkningen af Utrogestan. Aktivt 
kul kan nedsætte virkningen af Utrogestan. Utrogestan kan måske øge virkningen af cyclosporin, teofylliner og troleandomycin. 
Laboratorietests (gonadotropinniveauer, plasmaprogesteron og urinpregnandiol) kan påvirkes. Graviditet og amning: Bør ikke anvendes 
til gravide og i ammeperioden. Bivirkninger: Meget almindelige (>1/10): brystsmerter. Almindelige (>1/100 og <1/10): nervøsitet, nedsat 
koncentrationsevne, personlighedsforstyrrelser, svimmelhed, hovedpine, hypertension, øvre luftvejsinfektioner, hjertepalpitationer. Se 
produktresumeét for yderligere oplysninger. Overdosering: Symptomer: Kvalme, opkastning, døsighed, svimmelhed. Behandling: Ophør 
med progesteron og symptomatisk behandling. Pakninger og priser: 30 stk. kapsler, bløde á 100 mg. Se dagsaktuel pris på www.
medicinpriser.dk. Udlevering: B. Tilskud: Individuelt tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Besins Healthcare. 
Produktinformationen (18 juli 2022) er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé (22 april 2022), der 
vederlagsfrit kan rekvireres fra den ansvarlige for markedsføringen i Danmark: Besins Healthcare Nordics AB, Hyllie Vattenparksgata 
12C, 215 32 Malmö (besøgsadresse), Box 30070, 200 61 Limhamn. Sverige (postadresse), T: +45 78 74 57 05. E: info.nordics@besins-
healthcare.com 
Forkortet produktinformation for Estrogel® (estradiol) Indikationer: Hormonsubstitutionsbehandling (HRT) mod symptomer på østrogen-
mangel hos postmenopausale kvinder. Forebyggelse af osteoporose hos postmenopausale kvinder, som har en forøget risiko for 
knoglebrud og hvor forebyggende behandling med andre lægemidler ikke tåles eller er kontraindiceret. Dosering: Kvinder, der ikke i 
forvejen får HRT, skal doseres efter lægens vurdering. Afhængigt af symptomerne vil startdosis være 0,75 mg-1,5 mg. Både ved 
påbegyndt og fortsat behandling af postmenopausale symptomer bør den laveste, effektive dosis og det korteste tidsrum anvendes. 
Dosis bør justeres individuelt baseret på respons. Tilstrækkelig effekt opnås sædvanligvis med en dosis på 1,5 mg estradiol én gang 
dagligt, men dosis kan øges til højst 3 mg én gang dagligt, om nødvendigt. Gelen fordeles over et stort hudområde f.eks. skuldre, arme, 
lår eller mave. Områderne på og omkring bryster samt kønsorgan bør undgås. Kontraindikationer: Kendt, tidligere brystcancer eller 
mistanke om brystcancer. Kendte eller mistænkte østrogenafhængige maligne tumorer, f.eks. endometriecancer. Udiagnosticeret 
genitalblødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere idiopatisk eller aktuel venøs tromboembolisme (dyb venetrombose, 
lungeemboli). Kendte trombofilisygdomme (f.eks. protein C-, protein S- eller antithrombinmangel). Aktuel eller nylig overstået 
tromboembolisk sygdom (f.eks. angina, myokardieinfarkt). Akut leversygdom eller anamnese med leversygdom, så længe 
leverfunktionsprøver ikke er normaliseret. Porfyri. Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 
Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Til behandling af postmen-opausale symptomer bør hormonsubstitution kun initieres for at 
lindre symptomer, der påvirker livskvaliteten negativt. Nøje vurdering af fordele og risici bør foretages mindst én gang om året. HRT bør 
kun fortsætte, så længe fordelen opvejer risikoen. Før HRT startes eller genoptages optages en komplet anamnese inkl. oplysninger om 
familiær disposition samt objektiv undersøgelse (inkl. bækken og bryst). Regelmæssig kontrol anbefales efter individuel vurdering. 
Kvinder bør lære, hvilken slags forandringer i brystet, som bør rapporteres til en læge eller sygeplejerske. Undersøgelser, inklusiv 
mammografi, foretages individuelt jf. screeningspraksis. Patienten bør overvåges grundigt, hvis nogle af følgende tilstande er til stede, 
har været til stede og/eller har været forværret under graviditet eller tidligere hormonbehandling: Leiomyoma (uterus fibromer) eller 
endometriose. Anamnese med eller risikofaktorer for tromboemboliske syg-domme. Risikofaktorer for østrogenafhængige tumorer, f.
eks. 1. grads arvelighed for brystcancer. Hypertension, leversygdomme (f.eks. leveradenom), diabetes mellitus med eller uden vaskulære 
involvering, galdesten, migræne eller (svær) hovedpine, systemisk lupus erythematosus, anamnestisk endometriehyper-plasi, epilepsi, 
astma, otosklerose, eller arveligt angioødem. Øjeblikkelig seponering er påkrævet ved gulsot eller svækkelse af leverfunktion, 
signifikant forøgelse af blodtryk, nyt anfald af migrænelignende hovedpine, eller graviditet. Se produktresumeét for yderligere 
oplysninger. Interaktioner: Stoffer, som er kendt for at inducere lægemiddel-metaboliserende enzymer, specielt cytokrom P450-enzymer, 
f.eks. antiepileptika og visse antiinfektiva. Prikbladet peri-kum kan også inducere metabolisme af østrogener. Graviditet og amning: 
Estrogel er ikke indiceret under graviditet og amning. Bivirkninger: I de første få måneders behandling kan pletblødning, brystømhed og 
brystforstørrelse forekomme. Disse er oftest forbigående og aftager under kontinuerlig behandling. Meget almindelige bivirkninger 
(>1/10): reaktioner på applikationsstedet, brystsmerter. Almindelige (≥1/100 til <1/10): Ødem, vægtøgning, hovedpine, depression 
svimmelhed, nervøsitet, sløvhed, øget svedtendens, hedeture, kvalme, flatulens, udslæt, blødningsforstyrrelser, vaginalt udflåd, 
sygdomme i vagina, pruritus på applikationsstedet, smerter. Almindelige (≥1/100 til <1/10) set efter markedsføring: vægtøgning eller 
vægttab, hovedpine, mavesmerter, kvalme, udslæt, pruritus, blødningsforstyrrelser, dysmenorré. Se produktresuméet for komplet 
information om bivirkning fra kliniske studier og efter markedsføring. Pakninger og priser: 64 doser gel (1 g gel indeholder 0,6 mg 
estradiol). Se dagsaktuel pris på www.medicinpriser.dk. Udlevering: B. Tilskud: Generelt tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelsen: 
Besins Healthcare Ireland Ltd. Produktinformationen (17. maj 2021) er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte 
produktresumé (9. april 2021), der vederlagsfrit kan rekvireres fra den ansvarlige for markedsføringen i Danmark: Besins Healthcare 
Nordics AB, Hyllie Vattenparksgata 12C, 215 32 Malmö (besøgsadresse), Box 30070, 200 61 Limhamn. Sverige (postadresse), T: +45 78 
74 57 05. E: info.nordics@besins-healthcare.com.
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BESINS HEALTHCARE NORDICS AB 
Box 30070, 200 61 Limhamn, Sverige 
+45 78 74 57 05, www.besins-healthcare.dk 
info.nordics@besins-healthcare.com


