
Referat fra møde om Angusta/Misofar. 15/8 2022. 
Deltagere: Lone Hvidman, Janne Berlac, Lene Huusom (medlemmer af obstetrisk styregruppe), Lise Lotte 
Andersen (Næstformand i DSOG), Hanne Brix Westergaard, Mette Kiel Smed og Sidsel Boie (medlemmer af 
guidelinegruppe om igangsættelsesmetoder). 

 

Angusta: 

Sendingen af Angusta, som hele landet modtog i løbet af juli måned, 
forventes at række til ultimo september. Der findes dog ikke et 
samlet overblik over, hvad der er til rådighed i de forskellige 
regioner. 

OBS! Nogle af de engelske pakker udløber 9/2022! 

 

Der er endnu ingen officiel melding om, hvornår produktionen af 
Angusta kan genoptages. 

 

Misofar: 

Den enkelte afdeling skal ansøge Lægemiddelstyrelsen om udleveringstilladelse til Misofar 25 mikrogram til 
igangsættelse af fødsler. De afdelinger, der har søgt, har fået tilladelsen og hospitalsapoteker har allerede 
fået Misofar.  

Misofar er fremstillet i Spanien og der findes produktresumé på spansk og engelsk. Misofar er i Spanien 
indregistreret til vaginal administration. 

Misofar indeholder 25 mikrogram misoprostol og 1,4 mg  hydrogeneret ricinus olie. Misofar er 9 mm  og 
uncoated, den indeholder en delekærv. Angusta er ligeledes uncoated og måler 7,4 mm.  

De to præparater svarer til hinanden bortset fra, at Misofar er lidt større end Angusta. De er begge 
uncoatede, hvilket giver en hurtig optagelse, men også gør tabletterne lidt vanskelige at sluge.  

Der er på det foreliggende ikke grund til at antage, at Misofar opfører sig anderledes end Angusta, ligesom, 
Misofar ikke indeholder stoffer, der kontraindicerer peroral anvendelse jf konference med Klinisk 
Farmakologisk Afd. AUH.  

Administrationsvej for misoprostol 

Ved peroral administration af misoprostol opnås peak koncentration hurtigere og koncentrationen falder 
hurtigere end ved vaginal adm.   

Absorptionen ved vaginal administration er mere inkonstant end ved peroral administration.  

Peroral administration af 25 mikrogram er fundet at være den mest sikre måde at anvende misoprostol til 
igangsættelse bl.a. pga lav risiko for hyperstimulation (se vedhæftede artikel af Tong et al, Udskrift fra 
UpToDate). 

 

Øverst dansk produceret (”forurenet”) 
pakke.  

Nederst det engelsk producerede. 

 



Gruppen foreslår derfor at anvende Misofar på samme måde, som Angusta anvendes i Danmark nu. Dvs  

- peroral administration 
- 25 mikrogram (én tablet) hver anden time eller 50 mikrogram hver fjerde time 
- max døgndosis 200 mikrogram 
- med samme forsigtighed og med samme kontraindikationer som Angusta 
- med samme information om virkning og bivirkning som Angusta 

Hvis man vælger at administrere Misofar vaginalt, er det vigtigt, at intervallet mellem dosering forlænges til 
4 timer.   

 

OBS! Misofar sælges også under samme navn  med 200 
mikrogram per tablet. Så vær opmærksom på, at søge 
udleveringstilladelse på det korrekte produkt  
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