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Pressemeddelelse 
 
 
Danske sundhedsmyndigheder godkender MISODEL™  til 
igangsættelse af fødsel  
 
MISODEL™ er som det første misoprostol-baserede lægemiddel godkendt til behandling ved 
igangsættelse af fødsel i Danmark. Lægemidlet er et vaginalt indlæg, som løbende frigiver 
misoprostol, og som har et bånd, som sikrer, at fødselslægerne hurtigt kan afbryde 
behandlingen. Godkendelsen af MISODEL™ er baseret på regulatoriske, kliniske studier med 
flere end 3.000 gravide kvinder. Bag det nye lægemiddel står Ferring Pharmaceuticals. 
 
København, den 19. december 2013 - Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler brug af 
prostaglandiner til igangsættelse af fødsel. Det samme gør de fleste internationale og nationale kliniske 
guidelines. Blandt de anbefalede stoffer er misoprostol2,3,4,5.  
 
Nu har Sundhedsstyrelsen for første gang godkendt et misoprostol-baseret lægemiddel til behandling 
ved igangsættelse af fødsel i Danmark. Det sker efter anbefaling fra de europæiske 
sundhedsmyndigheder i oktober 2013.  
 
”Misoprostol-baserede lægemidler er den mest anvendte behandling ved igangsættelse af fødsel i 
Danmark, men det er første gang, at lægerne nu har et godkendt misoprostol-baseret lægemiddel til 
denne indikation. Det netop godkendte lægemiddel MISODEL™ er et vaginalt indlæg med et bånd, 
som placeres i toppen af vagina, hvor den løbende frigiver en nøjagtig dosis af misoprostol med det 
formål at hjælpe livmoderhalsen til at udvide sig til fødsel. Vi ser MISODEL™ som en vigtig 
behandlingsmulighed, når der er behov for medicinsk behandling til at sætte en fødsel i gang”,  siger  
Olof Rugarn, Medical Science Director hos Ferring Pharmaceuticals i Ørestaden. 
 
Ifølge Sundhedsstyrelsen blev omkring 25 procent af gravide i Danmark sidste år sat i gang ved 
fødsel. Det svarede til cirka 14.500 kvinder i 20121. 
 
Omfattende kliniske studier bag godkendelse 
Inden godkendelsen af det nye lægemiddel MISODEL™ er der gennemført kliniske studier med flere 
end 3.000 gravide kvinder, deriblandt EXPEDITE-studiet2, et dobbeltblindet randomiseret fase III-
multicenterstudie med 1.358 deltagere med umoden livmoderhals. I studiet blev MISODEL™ 
sammenlignet med det dinoproston-baserede lægemiddel PROPESS, som markedsføres i Danmark.  
 
Studiets resultater, der er offentliggjort i det internationale tidsskrift Obstetrics & Gynecology i august 
2013, viser, at MISODEL™ signifikant reducerede tiden til vaginal fødsel sammenlignet med 
PROPESS (21,5 timer mod 32,8 timer). Samtidig fik færre kvinder i behandling med MISODEL™ 
behov for oxytocin som vestimulering før fødslen (48,1 pct. mod 74,1 pct.).  
 
”MISODEL™ har været igennem de hidtil mest omfattende kliniske studier med i alt 3.000 deltagere. 
I de kliniske studier har lægemidlet vist god effekt. Samtidig har lægemidlet en indbygget 
bremsefunktion, da MISODEL™ kan fjernes. Når lægerne vurderer, at behandlingen er tilstrækkelig, 
kan lægerne trække lægemidlet ud ved hjælp af båndet i det vaginale indlæg. Vi ser frem til at 
præsentere den nye behandlingsmulighed for danske  obstetrikere”,  siger  Olof Rugarn. 
 
MISODEL™ forventes at blive tilgængeligt i Danmark i begyndelsen af 2014. Lægemidlet er 
godkendt til igangsættelse af fødsel fra 36. graviditetsuge hos kvinder med umoden livmoderhals. 
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Om  MISODEL™ 
MISODEL™  er et vaginalindlæg med det aktive stof misoprostol, en syntetisk E1-prostaglandinanalog 
(PGE1). Lægemidlet indeholder i alt 200 µg misoprostol, som løbende frigives med ca. 7 µg pr. time, 
så længe MISODEL er placeret i vagina. 
MISODEL™ har til formål at hjælpe livmoderhalsen med at udvide sig til fødsel. Lægemidlet placeres 
i toppen af vagina, tæt på livmoderhalsen, hvor det må sidde i op til 24 timer. 
MISODEL™ har et bånd, som gør det nemt at fjerne, når veerne begynder, eller der opstår 
bivirkninger. 
MISODEL™ forventes at blive tilgængeligt i Danmark i begyndelsen af 2014, hvor det vil blive 
markedsført af Ferring Lægemidler A/S.   
 
Om EXPEDITE-studiet 
EXPEDITE2 er et dobbeltblindet randomiseret studie, som blev offentliggjort i det internationale 
tidsskrift Obstetrics & Gynecology i august 2013. Studiets formål var at sammenligne behandling med 
MISODEL™  (n  =  678)  og behandling med det dinoproston-baserede vaginalindlæg PROPESS (n = 
680) ved igangsættelse af fødsel hos gravide kvinder med umoden livmoderhals. I studiet deltog i alt 
1.358 gravide kvinder. 
 
Resultaterne viser, at:  

1. gravide, som blev behandlet med MISODEL™ (misoprostol), havde signifikant kortere 
mediantid til vaginal fødsel end gravide, som blev behandlet med PROPESS (dinoproston) 
(21,5 timer (henholdsvis 95% CI: 20,0-23,4) mod 32,8 timer (95% CI: 30,2-34,9); p < 0,001).  

2. samme gruppe af gravide også havde signifikant nedsat mediantid til fødsel uafhængigt af 
type af fødsel (18,3 timer mod 27,3 timer; p < 0,001) og mediantid til indtræden af veer (12,1 
timer mod 18,6 timer; p < 0,001) sammenlignet med gruppen i behandling med PROPESS.  

3. færre kvinder i behandling med MISODEL™ fik oxytocin som vestimulering før fødslen 
(48,1% mod 74,1%; p < 0,001).  

4. antallet af kejsersnit, det sammensatte effektmål vedrørende sikkerhed, var tilsvarende i 
gruppen af gravide i behandling med MISODEL™  og  gruppen af gravide i behandling med 
PROPESS (26,0% mod 27,1%; p = 0,65). 

 
Om Ferring Pharmaceuticals 
Ferring Pharmaceuticals er en specialiseret, forskningsbaseret biofarmaceutisk virksomhed, som 
udvikler, producerer og markedsfører innovative medicinske lægemidler inden for gynækologi, 
obstetrik, urologi og gastroenterologi. Ferring Pharmaceuticals globale hovedsæde for forskning og 
udvikling er placeret i Ørestaden, hvor mere end 400 medarbejdere beskæftiger sig med eksisterende 
og fremtidige lægemidler. Virksomhedens lægemidler er tilgængelige i mere end 100 lande.  
 
Ferring Lægemidler A/S er virksomhedens danske datterselskab, som markedsfører lægemidler til 
behandling af barnløshed, fødsel, mave-tarm-sygdomme, prostatacancer, testosteronmangel og 
urinvejssygdomme på det danske og islandske marked.  
 
For yderligere information, kontakt venligst: 
  
Johan Mastrell, adm. direktør, Ferring Lægemidler A/S 
Telefon: 28 95 96 96 
 
Anne Reinholdt, presseansvarlig for Ferring Lægemidler, Mannov 
Telefon: 27 15 70 67  
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