
Nyhedsbrev fra Hindsgavl Gynækologiske Guidelines 2013 

Det 13. årsmøde vedrørende Hindsgavl Gynækologiske Guidelines blev afholdt 13-14. september. 10 nye 

eller reviderede guidelines blev præsenteret, og igen i år har arbejdsgrupperne ydet en enorm 

arbejdsindsats for at læse på den sidste nye litteratur og udarbejde overskuelige guidelines. Der skal endnu 

engang lyde en KÆMPE tak for jeres indsats . Udover de nye guidelines fik vi præsenteret et ”pro et 

contra” oplæg vedr. HPV vaccination uden for det etablerede vaccinationsprogram. Dette spændende 

oplæg danner baggrund for revision af den eksisterende guideline med planlagt afrapportering næste år. 

  

I år har vi i styregruppens diskuteret formen for afrapportering af guidelines på Hindsgavl, idet vi ønsket 

mere tid til diskussion af guidelines. Med hjælp fra erhvervspsykolog Lone Willer Holm, valgte vi at afprøve 

”gruppe-diskussion” af to guidelines (”Premature ovarian failure” og ”Adhærenceprofylakse”). Alle kunne 

således ikke deltage i diskussionen af begge guidelines – til gengæld blev der mulighed for en mere livlig 

debat af hver enkelt guideline. Dette koncept arbejder vi videre med – og modtager gerne tilbagemeldinger 

og ideer vedr. diskussionsformen af guidelines. 

 

På hjemmesiden ligger nu udkast til de nye guidelines. Frem til 15. december kan alle indsende 

kommentarer og forslag til rettelser til tovholderne eller styregruppen. Guidelines rettes herefter til og vil 

efterfølgende formelt set være godkendt, med mindre der bliver tale om større ændringer, som kræver 

fornyet diskussion på Hindsgavl.  

Så gå på hjemmesiden og se udkast til de nye guidelines. Og implementér de nye tiltag i jeres egne 

afdelinger. 

De nye guidelines er: 

1. Prolaps: 

Kun symptomgivende prolaps skal behandles. Konventionel kirurgi har samme effekt på 

symptomer som mesh-kirurgi og foretrækkes derfor.  

2. Behandling af fibroma uteri 

Detaljeret gennemgang af evidensen for fibrombehandling inkl. medicinsk behandling, 

embolisering, ablation, myometomi og TCRF.  

 



3. Anden generations endometrie ablation 

2.generationsmetoderne er resultatmæssigt ligeværdige med 1. generationsmetoderne, 

hvorfor udbredelsen af disse teknikker kan øges. 

4. Adhærenceprofylakse 

Kirurgisk teknik er det vigtigste. Forskellige produkter kan bidrage til forebyggelse af 

adhærencer, men ingen produkter er optimale. 

5. Premature ovarian failure 

Litteratur gennemgang vedr. hormon substitution for kvinder under 40 år – inklusiv forslag til 

behandlingsvejledning. 

6. Peri- og postmenopausal hormonbehandling 

Afrapportering af evidens vedr. HT og brystkræft. Kombinationsbehandling med cyklisk 

gestagen er at foretrække frem for kontinuerligt gestagen. Guideline indeholder forslag til 

behandlingsvejledning med baggrund i alle afsnit.  

7. Diagnostik af endometriose 

Golden standard for diagnostik er laparoskopi, men udredning bør indeholde vaginal ultralyd. 

CA-125 anbefales ikke anvendt rutinemæssigt. CT har kun beskeden værdi. MR kan anvendes 

ved mistanke om invasiv eller ekstrapelvin endometriose. 

8. Behandling af peritoneal endometriose 

P-piller og gestagenspiral kan ud fra effektivitet og lav bivirkningsfrekvens anbefales som 

førstevalgsbehandling. Ved graviditetsønske er behandlingen laparoskopisk fjernelse af synlig 

endometriose. 

9. Missed abortion 

Anbefaling om mere ekspekterende holdning vedr. tidlig graviditet. Tom gestationssæk (+/- 

blommesæk) udelukker uanset størrelse ikke normal graviditet. UL-kontrol efter en uge 

anbefales. Normal graviditet kan kun udelukkes ved CRL ≥ 6 mm uden hjerteaktion eller ved 

tidligere levende graviditet uden hjerteaktion ved ny undersøgelse.  

10. Kirurgisk ab pro 

Forbehandling med misoprostol 0,4 mg vaginalt 3 timer før indgrebet anbefales til alle uanset 

paritet, idet risikoen for cervikale læsioner og perforation mindskes ligesom blødningen 

reduceres. UL anbefales efter indgrebet for at sikre, at der ikke er efterladt fosterdele, retineret 

væv eller ongoing graviditet.   

 

På hjemmesiden findes også oversigt over de nye arbejdsgrupper, som skal afrapportere guidelines i 

september 2014. Meld jer til dette arbejde inden 1. november 2013.  

Dato for næste årsmøde er 19-20. september 2014 – sæt allerede nu X i kalenderen     

På styregruppens vegne 

Marianne Glavind-Kristensen 


