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JAGTEN PÅ VÆGTTABET  OG 
DET SUNDE LIV

AF PROFESSSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL OG 

KØBENHAVNS UNIVERSITET

I dag skal man være sund og have over-
skud. Købe økologiske fødevarer (er de 
nu så sunde?), dyrke masser af motion, 
helst en ironman eller et maratonløb. 
Som minimum have en cykel til mellem 
20-80 tusinde kroner, der luftes sammen 
med ligesindede. Ved job-ansættelsen 
indgår en 360 graders bedømmelse, 
og det diskuteres seriøst, om BMI bør 
indgå i ens CV ved jobansøgninger. Avi-
serne er fyldt med hvilke grupper i sam-
fundet, der dyrker motion – det er oftest 
eliten, inklusiv de kvinder, der både kan 
have et topjob, samtidig med at børnene 
kan passes sammen med hjemmet. De 
har kort og godt styr på livet og sundhe-
den, har en statuskrop, der signalerer, 
at jeg er i den rigtige sociale klasse. Til-
bage står så taberne. De overvægtige og 
det ”bløde stykke wienerbrød”, der ikke 
kun er overvægtig, men som også får for 
lidt motion, hvis egen skyld det i øvrigt 
er, at det er gået så galt (figur 1).

Fødemiddelindustrien reklamerer for 
nye produkter, der indeholder, f.eks. 
antioxidanter, probiotika (yougurtlig-
nende præparater), bestemte brød-
produkter, der alle skulle fremme 
sundheden på trods af, at der ingen 
videnskabelig evidens er for, at det 
virker på eller beskytter mod sygdom. 
I enkelte tilfælde foreligger der data fra 
epidemiologiske kohorte studier, der 
kun kan være hypotesegenererende, 
men ikke er valide som vejledende råd 
omkring kost.

De fleste starter med at fokusere på 
deres vægt og udseende, der får man 
mest for indsatsen og pengene og øget 
selvtillid (figur 1). Hvorfor det er svært, 

ja nærmest umuligt at tabe i vægt er 
tidligere diskuteret her i Lægemagsinet 
(Sten Madsbad. Lægemagasinet 2014, 
28: (6): 4-9). 

I aktuelle artikel vil nogle af de mest 
populære afmagringskure blive disku-
teret, inklusiv om de evt. har en effekt 
på sundheden. Herefter vil effekten af 
kurene på vægten blive omtalt, og til 
sidst vil problemstillingen om ”sunde” 
overvægtige uden kardiovaskulære risi-
kofaktorer lever længere, hvis de taber i 
vægt, blive diskuteret.

AFMAGRINGSKURE

Når ingen afmagringskure opfylder 
brugernes behov for at tabe i vægt, så 
er der frit slag for alle diæter, og det har 
medført et stort antal afmagringskure, 
hvoraf nogle direkte må anses for at 
være usunde. Generelt gælder det, at jo 
mere ensformig og restriktiv kosten er, 
desto hurtige holder personen op med 
at følge kuren. For hovedparten af de 
studier, der har undersøgt afmagrings-
kure, gælder, at de er kortvarige, af dår-
lig kvalitet og med et stort frafald blandt 
deltagere. Kun få studier sammenligner 
flere forskellige diæter. Det er også ka-
rakteristisk, at bøger om afmagringskure 
er populære i januar og i sommermå-
nederne (figur 2). De mest populære 
afmagringsdiæter diskuteres nedenfor.

Stenalderkosten
Eller hulemandskost stammer fra for 
mere end 10.000 år tilbage, da men-
nesket var jægere og samlere. Det var 
inden landbruget blev etableret, og man 
begyndte at dyrke afgrøder. Man spiste 
de dyr, man kunne fange og de planter, 
frugter og bær, der fandtes i naturen. 
Det betyder, at stenalderkosten består 
af dyr, fisk, skaldyr, kerner, frugt, rod-
frugter og grønsager uden stivelse, altså 
ingen kartofler (figur 3). Kød udgjorde 
en stor del af stenalderkosten. Man 
udelukker i kosten korn, sukker, salt, 
bønner, ris, brød og mælkeprodukter, 
der jo ikke fandtes på den tid. Et af argu-

Figur 1 
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menterne for stenalderkosten er, at den 
passer til vores gener.

Atkins diæt
Har været sejlivet. Den første bog om 
diæten blev publiceret i 1972. Kosten 
forsøger at eliminere kulhydrater (low 
carb), og i stedet spises fedt og protei-
ner, altså masser af fedt kød, ost, fløde, 
smør, mayonnaisesalater, nødder og 
olier, men kun lidt brød, ris, pasta og 
kartofler (figur 4). Det høje protein- og 
fedtindhold medfører, at man føler sig 
mere mæt og spiser mindre. Atkin døde 
i øvrigt af hjertekarsygdom, og diætens 
effekt på hjertekarsygdom er omdisku-
teret, primært på grund af manglende 
data fra videnskabelige studier. Kuren 
er associeret med øget forekomst af 
obstipation. Atkins bog ” The new diet 
revolution” er solgt i over 40 millioner 
eksemplarer (figur 2).

The South Beach diet
Er også en ”low Carb” kur, der lover 
store og hurtige vægttab, og er en best-
sælger som bog. Den fokuserer på at 
fjerne kulhydrater og fedt fra kosten. 
Kosten indeholder 3 faser. Den første 
uge: ingen brød, ris, kartofler, pasta, 
frugt og ingen alkohol. Masser af pro-
tein i form af kød, kylling, æg og ost. 
Olivenolie (monumættede fedtsyrer) 
og avocado kan indgå i kosten. I fase to 
kan nogle af ovennævnte kulhydratpro-
dukter igen begynde at indgå i kuren, 
bedst som kulhydrater med lav glykæ-
misk index, så som broccoli, tomater og 
spinat, og når målet er nået, stabiliseres 
kosten. Ved vægtstigning må fase 1 igen 
initieres. Fase 1 er associeret med dårlig 
ånde, træthed, søvnbesvær og kvalme, 
evt. svimmelhed. 

5:2 kuren
Hvor der fastes i 2 dage om ugen og 
spises normalt de øvrige dage. På faste-
dagen indtager kvinder 500 kalorier og 

mænd 600 kalorier. I USA kaldes den 
også ”Military diet”, hvor man faster i 3 
dage. Diæten kan ikke anbefales.

Proteinrig kost
Har der været meget reklame for i rela-
tion til at vedligeholde et vægttab, og 
et stort dansk studie har da også vist, 
at en proteinrig kost øger vægttabet 
med et par kilo, og at det vedligeholdes 
længere sammenlignet med en standard 
hypokalorisk kost. Den proteinrige kost 
er formentlig også bedre til at bevare 
muskelmassen under vægttab.

Mere ejendommelige kure omfatter 
Juicekuren, der renser din krops celler 
(detox) og skaber balance, samtidig 
med at du får en flot hud. Det tager fra 
3 til 15 dage at få genstartet kroppen, 
men så indebærer det også, at der skal 
drikkes 500 ml juice 6 gange dagligt. En 
saftpresser er for mange en forudsæt-
ning for at gennemføre kuren. Dukan 
kuren bygger på indtagelse af protein 
som drivkraft for vægttabet og funda-
mentet for en fremtidig stabil vægt. 

Andre populære kostforslag fokuse-
rer primært ikke på at opnå et vægttab, 
men på at reducere risikoen for hjer-
tekarsygdom. Det drejer sig om Mid-
delhavskosten og DASH (Dietary Ap-
proaches to Stop Hypertension) kosten.

Middelhavskosten
Er den eneste kost, hvor der er viden-
skabelig evidens for, at en kost kan 
reducere risikoen for hjertekarsygdom. 
Kosten anbefales også af Hjerteforenin-
gen som ”hjerterigtig” kost. Problemet 
er, at definere hvad Middelhavskost er, 
da den varierer omkring Middelhavet. 
Olivenolie, nødder, bælgplanter, grøn-
sager fisk og fjerkræ og frugt er en fast 
bestanddel af kosten. Mættet fedt skif-
tes ud med umættet fedt, hvorfor også 
mængden af kød reduceres. Moderat 
forbrug af mælkeprodukter, helst som 
ost og yoghurt. Kosten er populær, også 

Figur 2  
Slankebøger er 
populære

Figur 3. Stenalderkosten, der forment-
lig kun tiltaler få at spise over en læn-
gere periode.

Figur 4. Atkins kost, der indeholder 
masser af protein, herunder kød. Kulhy-
drater undgås.

Figur 5. Middelhavskosten, der beskyt-
ter mod hjertekarsygdom er varieret og 
velsmagende

fordi der indgå et par glas rødvin dagligt 
(figur 5). Kosten skulle også forebygge 
mod depressioner. Hjemsted for Mid-
delhavskosten er Kreta, Grækenland og 
Italien, og den er baseret på, hvordan 
befolkningen levede i 60’erne.

DASH kosten
Anbefales specielt i USA af National 
Institute of Health til at kontrollere og 
forebygge mod hypertension. Kosten er 



rig på frugt, grønsager fuldkornsbrød, 
og benytter lav-fedt produkter som 
f.eks. kylling, nødder og bønner. Suk-
kerholdige læskedrikke undgås. Kosten 
har en signifikant effekt på hypertension 
og forebygger hypertension. Studier 
omkring DASH kosten er publiceret i 
verdens førende medicinske tidsskrifter. 
Efterfølgende er kosten blevet rekom-
manderet med reduceret saltindtagelse, 
1500 mg per dag. DASH kosten er den 
hyppigst anbefalede kost af amerikan-
ske læger.

SAMMENLIGNING 
AF VÆGTTABET MED 
FORSKELLIGE DIÆTER
Kun få studier har sammenlignet de 
forskellige diæter, og ofte er studierne 
af dårlig kvalitet og af for kort varighed. 
I en nylig publiceret meta-analyse publi-
ceret i 2014 i JAMA (Johnston BC et al. 
JAMA 2014; 312: 923-33) fandt de 48 
artikler, der kunne indgå i analysen. De 
største vægttab var associeret til low-
carb diæter 8.7 kg efter 12 måneder. 
Low-fat diæter 7.3 kg ligeledes efter 
12 måneder, men forskellen mellem de 
forskellige diæter var minimal. Betydnin-
gen af psykologisk understøttende be-
handling var ca. 1 kg, og motion øgede 
vægttabet med 0.6 kg. Det er velkendt, 
at motion ikke inducerer større vægttab 
men ændrer kropssammensætningen 
i retning af større muskler og mindre 
fedt inklusiv reduceret mængde centralt 
fedt. Normalt vil vægttabet være mindre 
end ovennævnte, da de personer, der er 
indgået i studierne, har været højt moti-
verede for at opnå et vægttab. Der har 
endvidere været store ressourcer til rå-
dighed således, at det har været muligt 
at se deltagerne ofte én gang om ugen 
i starten og herefter med 2-4 ugers in-
terval. Bivirkningerne ved diæterne har 
været obstipation, hovedpine, muskel-
kramper og generel svaghedsfølelse. 
En begrænsning ved studierne er, at det 
er uklart i hvor høj grad den foreslåede 

kost er blevet fulgt. Analysen viste også, 
at de største vægttab blev registreret ef-
ter ca. 6 måneder, hvorefter deltagerne 
begyndte at tage på i vægt.

DEN SUNDHEDSMÆSSIGE 
GEVINST VED AT TABE I VÆGT

Epidemiologiske studier fra England 
har reporteret, at forekomsten af ko-
morbiditeter korrelerer med de år, man 
har været overvægtig. Fedmen ”slider” 
altså på kroppen. Det er velbeskrevet 
at vægttab kan bedre f.eks. smerter fra 
vægtbærende led, hudgener, og den 
glykæmiske kontrol ved type 2 diabetes. 
Det har mange studier vist. Derimod er 
det aldrig vist, at et vægttab på 5-10 kg 
forlænger livet. I det største og længste 
studie over 12 år (Look AHEAD study), 
hvor der indgik patienter med type 
diabetes, var forekomsten af hjertekar-
sygdom og mortalitet ikke forskellig i 
gruppen behandlet med intensiv livsstil 
versus kontrolgruppen. Effekten af livs-
stilsintervention ved type 2 diabetes og 
hjertekarsygdom er tidligere diskuteret 
i detaljer i Lægemagasinet (Sten Mads-
bad. Lægemagasinet 2013; 27: 6-10)

Hos svært overvægtige med et BMI 
> 35 kg/m2 har flere studier vist, at det 
store vægttab på omkring 40 kg efter 
bariatrisk kirurgi har en markant effekt 
på fedmens følgesygdomme, herunder 
kardiovaskulær sygdom og diabetes 
samtidig med, at mortaliteten reduceres 
signifikant allerede 1-2 års efter opera-
tionen.

Det har været omdiskuteret om me-
tabolisk sunde overvægtige personer, 
altså uden hypertension, med normalt 
blodglukose og lipidprofil (lave trigly-
cerider, høj HDL kolesterol og normal 
LDL) får noget ud af at tabe i vægt, ja om 
det oven i købet var sundhedsfarlig for 
denne gruppe at tabe i vægt. Spørgsmå-
let er uafklaret. 

Fedtets fordeling i kroppen har af-
gørende betydning for forekomsten af 
følgesygdommene til overvægt. Den 

centrale abdominale fedme inducerer 
insulinresistens, fedtlever, hyperten-
sion, dyslipidemi og diabetes, mens det 
perifere fedt på lår og nates synes at be-
skytte mod disse sygdomme. Ca. 25 % 
af overvægtige vil være uden de nævnte 
kardiovaskulære risikofaktorer. Nyere 
studier har vist, at de ”sunde” fede uden 
risikofaktorer har en øget forekomst af 
hjertekarsygdom sammenlignet med 
normalvægtige personer uden risiko-
faktorer, samt at overvægtige med kar-
diovaskulære risikofaktorer har en øget 
mortalitet sammenlignet med de andre 
grupper. Myten om at man godt kan 
være fed og sund samtidig ser således 
ud til at være forkert. Derfor er det vig-
tigt at risikostratificere alle overvægtige, 
f.eks ved at benytte SCORE systemet, 
eller benytte definitionen på det meta-
boliske syndrom til at finde risikopatien-
terne, der opfylder kriterierne for farma-
kologisk behandling af dyslipidemien og 
hypertension. For de overvægtige med 
erkendt type 2 diabetes foreligger der 
klare kliniske retningslinjer for behand-
ling af risikofaktorerne. 

I 2015 kommer slankemidlet Saxenda 
fra Novo Nordisk på det danske mar-
ked. Saxenda medfører i gennemsnit 
et vægttab på 6-9 kg ud over hvad der 
er opnået ved livsstilsinterventionen. 
Lanceringen af Saxenda vil initiere en 
debat i aviser og fjernsyn omkring, hvad 
er den mest optimale behandling af 
fedme. Emnerne vil være ovennævnte, 
hvilken kost er mest optimal med hen-
blik på vægttab, og hvilke patienter skal 
behandles farmakologisk.

Det synes at være mere rationel at fokusere på en kvalitativ ændring 
af kosten mod ”Middelhavskosten”, der er vist at beskytte mod 
hjertekarsygdom end på at opnå et vægttab. 

”









AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

DIABETES OG KØREKORT  
– ENDNU ENGANG

Vi har nu igennem nogle år levet med 
de nye kørekortsregler, der også omfat-
ter diabetespatienter. De er tidligere 
omtalt i Lægemagasinet (Sten Madsbad. 
Lægemagasinet 2012; 26 (2): 8-12).

I aktuelle artikel vil de vigtigste for-
hold omkring og implementeringen af 
reglerne blive diskuteret. Baggrunden 
for reglerne var det store antal trafik-
dræbte inden for EU, samt at der i EU 
landene var forskellige kørekortsreg-
ler. I forbindelse med udarbejdelse af 
reglerne var der fokus på bestemte 
sygdomme, som diabetes mellitus, 
neurologiske -, øjen -, nyre -, hjertekar-
sygdomme og fysiske handikap (f.eks. 
amputationer), samt brug af bestemte 
former for medicin, der kan påvirke fø-
rerens evne til at føre motorkøretøj ved 
at forlænge reaktionstiden og koordina-
tion eller eventuel medføre bevistheds-
svækkelse under kørsel. Det blev hurtigt 
klart under udarbejdelsen af direktivet, 
at det alt overskyggende problem i 
forbindelse med diabetes og kørsel er 
hypoglykæmi og herunder manglende 
erkendelse af hypoglykæmi, hvorfor 
dette er et hovedfokus i de nye regler. 

Kørekortsreglerne fokuserer på at 
reducere risikoen for ulykker, samtidig 
med at den enkeltes ret til føre mor-
torkøretøj begrænses mindst muligt. 
I relation til diabetes er gruppen af 
patienter meget heterogen strækkende 
sig fra personer uden komplikationer til 
patienter med svært nedsat syn, ampu-
tationer, dialyse behandling, sequelae 
til apopleksia cerebri og svær hjerte-
sygdom. Mange patienter behandles 
med insulin eller sulfonylurinstof, der 
kan medføre hypoglykæmi, der er as-
socieret med nedsat evne til at føre mo-
torkøretøj. Endvidere har patienterne 
forskellig viden om diabetes og vilje til 
at monitorere den glykæmiske kontrol. 
Sygdommens stabilitet og risiko for hy-
poglykæmi varierer også fra patient til 
patient.

Kørekortsreglerne for diabetes og 
kørekort fokuserer på patientens viden 
og holdning til blodglukosemonitorering 
og på hypoglykæmi, herunder specielt 

om patienten har symptomer på hypog-
lykæmi.

SYGEHISTORIE

For at forstå de retslige aspekter af ulyk-
ker forårsaget under hypoglykæmi har 
følgende sygehistorie interesse: en 
44-årig lastbilschauffør med diabetes 
siden 2-årsalderen påkørte en varebil, 
hvor føreren af varebilen kommer slemt 
til skade. Lastbilschaufføren fortsatte 
kørslen med 80 km i timen, hvor der 
kun måtte køres 40 km. Fortsatte ligeud 
i sving og påkørte ejendom, og endte 
inde i stuen. Blodprøve viste lavt blod-
glukose. Retslægerådet skønnede, at pa-
tienten efter ca. 40 år med diabetes ikke 
kunne fornemme lavt blodglukose. Han 
havde ikke målt blodglukose før eller un-
der kørsel. Han blev frifundet for straf. 
Hvordan det? Jo psykiatrisk rubriceres 
hypoglykæmi som en tågetilstand, og 
retspsykiatrisk er der tale om en tilstand 
”ligestillet” med sindssygdom. I Straffelo-
vens paragraf 16, stk. 1 står, at personer, 
der på gerningstiden var utilregnelige på 
grund af sindssygdom eller tilstande, der 
ligestilles hermed straffes ikke.

DEFINITIONER PÅ ALVORLIG 
HYPOGLY KÆMI OG 
MANGLENDE ERKENDELSE AF 
TILSTANDEN
Alvorlig hypoglykæmi defineres 
som en tilstand, der kræver assistance 
fra en anden person. En person anses 
for at lide af recidiverende alvorlig 
hypoglykæmi, når den pågældende 
har haft to eller flere tilfælde af alvorlig 
hypoglykæmi inden for en periode på 
12 måneder.

Hvordan afgøres det om en patient 
har symptomer (erkendelse af til-
standen) ved hypoglykæmi?
Der findes ingen veletableret metode til 
at afgøre, om en patient har erkendelse 
af hypoglykæmi.

Svar på følgende spørgsmål kan 
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benyttes til en grov klassifikation af pa-
tienterne:
Har du symptomer, når du har lavt blod-
glukose?
–  altid – normal erkendelse af tilstanden
–  oftest – nedsat erkendelse af tilstan-

den
–  nogle gange eller aldrig – manglende 

erkendelse af tilstanden

UDFYLDELSE AF ATTESTER

Der findes to blanketter. Den generelle 
”Blanket til helbredsmæssige oplysnin-
ger ved udstedelse af kørekort” som 
alle skal have udfyldt og en speciel 
blanket til brug ved diabetes patienter, 
der behandles med medicin, der kan 
medføre hypoglykæmi (insulin og sulfo-
nylurinstof, herunder Novonorm) ”Læ-
geerklæring om diabetes i forbindelse 
med helbredsmæssige oplysninger ved 
udstedelse af kørekort”

For ansøgere til gruppe 1 (kategori 
A og B), som behandles med medicin, 

der kan medføre hypoglykæmi, bør der 
medsendes en udfyldt diabetesattest, 
hvis diabetessygdommen er ustabil eller 
har medført komplikationer.

For ansøgere til gruppe 2 (kategori 
C, D erhverv B og D), som behandles 
med medicin, der kan medføre hypog-
lykæmi (insulin og sulfonylurinstof), skal 
der medsendes en udfyldt diabetesat-
test.

REGLER FOR UDSTEDELSE AF 
KØREKORT

Gruppe 1:
Kørekort kan kun udstedes, fornyes 
eller bevares for ansøgere eller førere 
med diabetes hvis:
a)  ansøgeren eller føreren ikke lider af 

recidiverende alvorlig hypoglykæmi 
og/eller nedsat erkendelse af tilstan-
den, og

b)  ansøgeren eller føreren ved lægeun-
dersøgelsen godtgør, at den pågæl-
dende forstår risikoen i forbindelse 

med hypoglykæmi og er i stand til 
at kontrollere sygdommen på en til-
fredsstillende måde.

Kørekort udstedes for højst 5 år, dog 
højst 3 år, når ansøgeren behandles 
med medicin (dvs. insulin og/eller evt. 
anden medicin), som medfører risiko for 
fremkaldelse af hypoglykæmi.

Gruppe 2
Kørekort kan udstedes, fornyes eller 
bevares såfremt der ikke behandles med 
medicin, som medfører risiko for hypo-
glykæmi. Behandles der med medicin, 
som ikke medfører risiko for hypog-
lykæmi, fastsættes tidsbegrænsningen 
dog højst til 3 år.

Kørekort kan kun i helt særlige til-
fælde udstedes, når der behandles med 
medicin (insulin og sulfonylurinstof), 
som medfører risiko for fremkaldelse 
af hypoglykæmi. I vurderingen skal der 
særligt tages hensyn til typen af diabetes 
og kørekortkategorien samt sygdom-
mens stabilitet. Udstedelse, fornyelse 
eller bevarelse af kørekort skal ske med 
vilkår om en individuelt fastsat tidsbe-
grænsning på højst 3 år og som mini-
mum under følgende forudsætninger:
a)  der har ikke været tilfælde af hypo-

glykæmi inden for de seneste 12 
måneder,

b)  ansøgeren eller føreren kan erkende 
og reagere på advarselssymptomer 
på tilstedeværelsen af hypoglykæmi,

c)  ansøgeren eller føreren kan ved 
lægeundersøgelsen godtgøre, at på-
gældende er i stand til at kontrollere 
sygdommen ved regelmæssige må-
linger af blodsukkerniveauet, mindst 
2 gange om dagen og på tidspunkter, 
hvor vedkommende skal køre,

Begrænsninger i at kunne få et køre-
kort er problematisk, da det anses for 
en ”menneskeret” at have et kørekort 
og kunne bevæge sig frit omkring ved 
hjælp af et køretøj.

KØREKORTSKATEGORIER OG GRUPPER:

Gruppe 1:  Gruppe 2:
A Motorcykel  C Lastbil
B Personbil  D Stor lastbil og bus
BE Påhængsvogn til personbil  CE/DE Påhængsvogn til lastbil og bus
TM Traktor og motorredskab 

Udvidelser: ret til erhvervsmæssig persontransport: erhverv B (taxa) og er-
hverv D (bus)

Der stilles generelt højere helbredsmæssige krav til gruppe 2 end til gruppe 1 
kørekort på grund af den fare det udgør at køre et tungt køretøj eller transpor-
tere andre mennesker erhvervsmæssigt.



d)  ansøgeren eller føreren kan ved læ-
geundersøgelsen godtgøre, at pågæl-
dende forstår risikoen i forbindelse 
med hypoglykæmi, og

e)  der er ikke andre komplikationer 
(f.eks. synssvækkelse, neuropati el-
ler kognitiv svækkelse) i forbindelse 
med diabetessygdommen, som kan 
medføre betydelig risiko for færdsels-
sikkerheden.

Kommentar
Konsekvenserne af hypoglykæmi kan 
blive særlig alvorlige ved kørsel med 
tunge motorkøretøjer, ved personbefor-
dring eller udrykningskørsel. Arbejdet 
som erhvervschauffør kan føre til ure-
gelmæssig livsførelse og måltider, såle-
des at risiko for hypoglykæmi øges. Da 
erhvervschauffører tilbringer megen tid 
med kørsel uden pauser, øges den sam-
lede risiko derved. Insulinbehandlede 
diabetikere bør derfor som udgangs-
punkt undgå at være erhvervschauf-
fører, især at køre store og tunge mo-
torkøretøjer eller køre erhvervsmæssig 
personbefordring. Dette gælder specielt 
rutebilschauffører, som er afhængige af 
at følge køreplanen, og langturschauffø-
rer der køre store lastbiler. Taxachauffø-
rer har bedre muligheder for at tilpasse 
kørslen til madindtagelse, men til gen-
gæld kører de ofte i mange timer, hvor-
ved risikoen for hypoglykæmi under 
kørsel øges. Ved udrykningskørsel er 
der ikke mulighed for at stoppe kørslen 
ved symptomer på lavt blodsukker, for 
måling af blodsukker og/eller sukkerind-
tagelse. Endvidere kan stress under en 
vanskelig udrykning medføre, at det er 
vanskeligt at erkende symptomerne på 
hypoglykæmi.

Generel vejledning til patienterne 
der behandles med medicin (insulin 
og sulfonylurinstof), som kan med-
føre hypoglykæmi
–  Der måles blodglukose før start på 

kørsel, og regelmæssig under kørsel af-
hængig af blodglukoseniveau før start 
på kørsel og af hvor labil diabeten er. 
Der medbringes hurtig absorberbare 
kulhydrater (f.eks. juice) i bilen

–  Ved symptomer på hypoglykæmi 
stoppes kørsel straks, der indtages 
hurtig absorberbare kulhydrater og 
måles blodglukose. 

–  Kørsel kan startes igen når blodglu-
kose er over 7 mmol/l, og patienten er 
uden følger (symptomer) på hypog-
lykæmi

–  Efter et insulintilfælde kan den kogni-
tive funktion, herunder reaktionstiden 
være nedsat i op til 45 minutter.

LÆGENS OPGAVER

Er at udfylde attesterne omkring hel-
bredsforhold. Lægen afgiver således 
en lægefaglig erklæring, der benyttes 
af kørekortsmyndighederne. Er lægen i 
tvivl om sundhedsfaglige forhold i for-
bindelse med udfyldelse af køreblanket-
ter kan der rettes henvendelse til den 
regionale Embedslægeinstitution.

Lægeligt kørselsforbud
Hvis det skønnes at patienten ikke kan 
føre motorkøretøj på betryggende måde 
på grund af sit helbred kan der udstedes 
kørselsforbud. Begrebet kørselsforbud 
benyttes om den periode, som en læge 
har vurderet, at patienten ikke kan føre 
motorkøretøj på betryggende måde på 
grund sit helbred.

Lægen skal altid informere patienten, 
hvis hans/hendes helbred udgør en fare 
ved motorkørsel, så patienten er klar 
over sin situation. Lægen skal fortælle 
patienten, at han/hun skal indstille sin 
motorkørsel (kørselsforbud).

Kørselsforbudet skal for eksempel 
gives ved:
–  Neurologisk lidelse som krampean-

fald, hjerneblødning med påvirket op-
fattelsesevne og eller fysisk formåen

–  Hjertesygdom med risiko for pludselig 
påvirkning af bevidstheden

–  Ændring af synsfelt og eller syns-
styrke

–  Recidiverende alvorlig hypoglykæmi

Hvis det vurderes, at patienten ikke er 
indstillet på at overholde kørselsforbu-
det, skal lægen anmelde det til Embeds-
lægeinstitution. Lægen skal forinden 
have forsøgt at indhente patientens 
samtykke til videregivelse af helbreds-
oplysningerne. I helt særligt akutte 
situationer, hvor det er nødvendigt uden 
ophold at inddrage kørekortet, kan an-
modes om politiets bistand.

Type 1 diabetes
Sundhedsstyrelsen anbefaler sædvan-
ligvis fornyelse af kørekort til kategori A, 
B, C, D, E og erhverv B til personer med 
kendt og velkontrolleret insulinbehand-
let diabetes for en periode på 3 år.

Nyudstedelse af kørekort til kategori 
C, D, E og erhverv B og fornyelse af 
disse typer kørekort til personer med 
nydiagnosticeret insulinbehandlet dia-
betes anbefales sædvanligvis for 1 år, 
hvis de supplerende oplysninger ved 
diabetesattesten dokumenter stabil 
diabetes, og hvis ansøgeren har tilstræk-
kelig behandlings-compliance og forstå-
else for diabetessygdommen. Ved ny-

diagnosticeret diabetes forstås diabetes, 
der er opstået indenfor de seneste 2 år.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke 
kørekort til erhverv D til personer med 
type 1 diabetes.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at per-
soner med type 1 diabetes ikke fører 
udrykningskøretøjer.

Type 2 diabetes, som behandles 
med medicin, der ikke medfører 
risiko for hypoglykæmi
Sundhedsstyrelsen vil sædvanligvis 
anbefale udstedelse og fornyelse af køre-
kort til kategori A, B, C, D, E og erhverv B 
og D til personer med diabetes, som be-
handles med medicin, der ikke medfører 
risiko for hypoglykæmi, under forudsæt-
ning af at der ikke af andre årsager har 
været hypoglykæmi inden for de sidste 
2 år. Den sædvanlige anbefalede tidsbe-
grænsning er 3 år for gruppe 2 kategorier 
og 5 år for gruppe 1 kategorier.

Type 2 diabetes, som behandles 
med medicin, der kan medføre hy-
poglykæmi.
Sundhedsstyrelsen anbefaler sædvanlig-
vis som gældende for type 1 diabetes.

Særligt vedrørende ansøgere til 
gruppe 2 kategori erhverv D (stor 
lastbil og bus) med type 2 diabetes 
der behandles med medicin som 
kan medføre hypoglycæmi (insulin 
og sulfonylurinstof)
Risiko for hypoglykæmi ved type 2 dia-
betes vurderes generelt at være mindre 
end ved type l diabetes, og derfor finder 
Sundhedsstyrelsen, at erhverv D (last-
bil og bus) i ganske særlige tilfælde vil 
kunne anbefales til ansøgere med type 2 
diabetes, som behandles med medicin, 
der kan medføre hypoglykæmi (insulin 
og sulfonylurinstof). I tilfælde, hvor type 
2 diabetes også behandles med insulin 
og sulfonylurinstof, anbefaler Sund-
hedsstyrelsen sædvanligvis, at den sær-
lige diabetesattest bliver udfyldt af den 
speciallæge i intern medicin/endokrino-
logi med særligt kendskab til diabetes 
mellitus og som også er den læge, der 
sædvanligvis varetager behandlingen af 
ansøgerens diabetes.

Hvis alle 6 forhold i den særlige diabe-
tesattest kan besvares tilfredsstillende, 
og der ikke er andre helbredsforhold, 
som influerer eller taler imod, anbefaler 
Sundhedsstyrelsen sædvanligvis køre-
kort til erhverv D for 1 år, eventuelt højst 
for 3 år, med vilkår om, at ansøgeren nøje 
følger de forskrifter, som til enhver tid 
meddeles af lægen. Dette gælder især 
hvad angår indtagelse af lægeordineret 
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medicin, samt at diabetes sygdommen 
kontrolleres på en endokrinologisk 
specialafdeling. Dokumentation for vare-
tagelsen heraf, (for eksempel en special-
lægeudtalelse) vedlægges ansøgningen 
om fornyelse af kørekort.

Diabetes uden medicinsk 
behandling
Sundhedsstyrelsen anbefaler sædvan-
ligvis kørekort for 5 år til gruppe 1 og 2, 
medmindre andre forhold taler imod.

Bariatrisk operation
Hvis diabetes sygdommen ændres ef-
ter en bariatrisk operation, således at 
blodsukker reguleringen normaliseres, 
og behovet for medicinsk behandling 
ophører, vurderer Sundhedsstyrelsen 
tilstanden som diabetes uden medicinsk 
behandling.

AFSLUTTENDE KOMMENTAR

De nye kørekortsregler for diabetespa-
tienter fokuserer på risikoen ved kørsel 
i forbindelse med hypoglykæmi. Diabe-
tikere, der oplever mere end et svært 
tilfælde af hypoglykæmi om året, der 
kræver hjælp fra anden person, kan ikke 
umiddelbart få fornyet kørekortet. Den 

gruppe af diabetikere, som de nye regler 
specielt fokuserer på, er dem, der be-
handles med insulin eller sulfonylurinstof. 

Endvidere er der øget fokus på de pa-
tienter, der ikke har symptomer i forbin-
delse med hypoglykæmi. De kan ikke 
umiddelbart få fornyet kørekortet. End-
videre er der i de nye regler lagt op til en 
større ansvarlighed blandt diabetikerne 
i form af måling af blodglukose før og 
under kørsel. Reglerne har nu eksisteret 
i nogle år. Kun få diabetespatienter har 
mistet kørekortet pga hypoglykæmi. 

En undersøgelse fra Hillerød sygehus 
tyder på, at patienterne ikke rapporterer 
om svære hypoglykæmier ved de ambu-
lante kontroller for at undgå problemer 
med kørekortet. Det er uheldigt, da 
information om hypoglykæmi er vigtig i 
relation til fastlæggelse af det glykæmi-
ske mål for den enkelte patient, samt når 
der skal reguleres på insulindoser.

Det er fortsat uklart om hypog-
lykæmitilfælde om natten skal indgå i 
vurderingen af, hvor mange hypoglykæ-
mitilfælde en person har haft. Natlige 
hypoglykæmier bør ikke indgå, da vi 
ved at patienterne for det meste ikke 
vågner når de har hypoglykæmi, og der-
for ikke kan behandle hypoglykæmien 
med kulhydratindtagelse.

Med de nye regler er der kommet 
mere fokus på, at lægen ved de am-
bulante kontroller diskuterer diabetes 
og kørekort med de patienter der be-
handles med insulin og sulfonylurinstof. 
Patienterne er også blevet mere beviste 
omkring kørekort og hypoglykæmi, og 
man kan håbe at det medføre at de i hø-
jere grad følger reglerne omkring gluko-
semåling inden og under bilkørsel.

Mange type 2 diabetes patienter, der 
behandles med sulfonylurinstof kan skif-
tes til de nye inkretinbaserede terapier, 
der ikke kan inducere hypoglykæmi, og 
dermed har patienten ikke længere no-
get problem i relation til sit kørekort. En 
del af de insulinbehandlede type 2 dia-
betespatienter, der behandlet med insu-
lin kan komme ud af insulinbehandling 
ved skift til en GLP-1 receptor agonist, 
I dagligdagen bør de inkretinbaserede 
terapier benyttes til patienter, der kører 
meget og i længere tid af gangen, som 
f.eks. taxachauffører. 

Diabetikere, der får afslag på at få kø-
rekort, kan anke til Sundhedsstyrelsen, 
og efterfølgende eventuel føre retssag 
ved domstolene, der med deres afgørel-
ser på længere sigt kommer til at danne 
præcedens for, hvordan reglerne skal 
tolkes.
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Der diagnosticeres årligt 4400 nye til-
fælde af lungekræft i Danmark, og 3700 
dør hvert år som følge af sygdommen. 
Der er sket en gradvis forskydning fra 
tidligere hvor flest mænd fik diagnosen 
til at der nu i de seneste tal fra 2013 i 
Dansk Lunge Cancer register er 50,4% 
kvinder og 49,6% mænd som har fået 
stillet diagnosen1). Lungekræft generelt 
har en særdeles dårlig prognose hvilket 
er velkendt mens det nok er mindre 
kendt at der specielt over de seneste 
10 år er sket betydelige forbedringer, 
idet 5-års overlevelsen for alle histolo-
giske undertyper og stadier under et er 
steget fra omkring 5% i år 2000 til 12% 
i år 2012. Det svarer til at flere bliver 
helbredt. Prognosen er også forbedret 
betydeligt for patienter i avanceret og 
dermed uhelbredeligt stadie, hvilket gi-
ver sig udslag i markant for bedret 1- og 
2-års overlevelses rater1).

Den hyppigste undertype er ikke-
småcellet lungekræft (NSCLC), som teg-
ner sig for omkring 80% af alle tilfælde. 
Godt halvdelen af disse har avanceret 
sygdom på diagnosetidspunktet1). 
Disse patienter vil oftest blive tilbudt 
lindrende behandling med kemoterapi, 
hvis almentilstand og organfunktion til-
lader det. Ca. halvdelen vil imidlertid 
ikke opnå respons på behandlingen og 
dermed få bivirkninger uden samtidig at 
have fået gavn i form af tumorskrump-
ning.

Der er derfor et stort behov for for-
bedringer i den medicinske behandling. 
Teknologien som muliggør undersø-
gelse for mutationer i kræftcellerne kan 
nu i visse tilfælde bruges til at vælge 
den for patienten bedste behandling. 
Aktuelt drejer det sig om aktiverende 
gen mutationer for epidermal growth 
factor receptoren (EGFR) på cellemem-
branen som prædikerer effekt af tyrosin 
kinase hæmmerne (EGFR-TKI) gefitinib 
(iressa), erlotinib (tarceva),og afatinib 
(geotrif) og for anaplastic lymphoma 
kinase (ALK) gen rearrangement som 
prædikerer effekt af kinase hæmmeren 

(ALK-TKI) crizotinib (xalkori) ved NS-
CLC. Både EGFR-TKI og ALK-TKI gives 
som daglig peroral behandling med 
sædvanligvis ret begrænsede bivirknin-
ger og er således en lempelig behand-
ling for patienterne.

EPIDERMAL GROWTH 
FAKTOR RECEPTOR (EGFR) 
MUTATIONER
Epidermal growth faktor receptoren 
(EGFR) er en transmembran receptor, 
der aktiverer specifikke intracellulære 
signalerings-pathways medførende øget 
celledeling, metastasering og hæmmet 
apoptose. Omkring 8% af europæiske 
NSCLC-patienter har mutationer i EGFR-
genet mens omkring 50% af asiatiske 
patienter har en sådan mutationen i 
tumoren2). Disse aktiverende mutationer 
er associeret til effekt af tyrosinkina-
sehæmmere (EGFR-TKI), der specifikt 
hæmmer EGFR og dermed forhindrer 
den intracellulære signalering via EGFR-
pathway.

EGFR-TKI medfører forbedret pro-
gressionsfri overlevelse (PFS), respons-
rater og livskvalitet hos patienter med 
EGFR-mutationer sammenlignet med 
den hidtidige standard som er 1. linie 
platin-baseret to-stofs kemoterapi. Det 
modsatte var tilfældet hos patienter 
uden EGFR-mutationer, idet disse har 
bedre effekt af kemoterapi 3,4,5). Det er 
således vigtigt for lunge kræft patien-
ter med NSCLC, specielt hvis det er af 
adenocarcinom undertype hvor muta-
tionen er hyppigst, at kræftvævet under-
søges for EGFR-mutation, og at behand-
ling med en EGFR-TKI eller kemoterapi 
tilpasses resultatet.

ANAPLASTIC LYMPHOMA 
KINASE (ALK) GEN- 
REARRANGEMENT 
Incidensen af den aktiverende mutation 
Anaplastic lymphoma kinase (ALK) 
gen-rearrangement, oftest bestående 
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af EML4-ALK translokation, er sjælden, 
i størrelsesordenen 3-4% af patienter 
med NSCLC. Hos patienter med denne 
mutation kan der imidlertid opnås sær-
deles god effekt af peroral behandling 
med tyrosin kinase hæmmeren crizoti-
nib.

En randomiseret undersøgelse af 
crizotinib versus standard kemoterapi til 
ALK positive NSCLC-patienter med syg-
domsprogression efter 1. linie behand-
ling med platin-baseret to-stofs kemote-
rapi viste signifikant bedre resultater for 
de crizotinib-behandlede patienter med 
hensyn til responsrate, progressionsfri 
overlevelse, og livskvalitet6) (SHAW). 
Overlevelsen var dog ikke forlænget. 
Disse resultater etablerede crizotinib 
som standardbehandling til patienter 
med avanceret, tidligere behandlet ALK 
positiv NSCLC.

Nyligt er der også publiceret rando-
miserede data på effekten af crizotinib 
hos tidligere ubehandlede ALK positive 
NSCLC-patienter, hvor crizotinib ligele-
des forbedrede responsrate, progres-
sionsfri overlevelse, og livskvalitet (men 
ikke samlet overlevelse) sammenlignet 

med vanlig standardkemoterapi med 
platin-baseret to-stofs behandling7). 

SCREENING FOR AKTIVERENDE 
GEN-MUTATIONER VED NSCLC

På baggrund af ovenstående gunstige 
resultater med hhv EGFR-TKI og ALK-
TKI til NSCLC patienter hvis lungekræft 
tumor har hhv. EGFR-mutation eller 
ALK-gen-rearrangement bliver der 
screenet for disse mutationer hos alle 
NSCLC patienter som har adenocarci-
nom undertype, idet mutationerne er 
langt hyppigst ved denne undertype, 
Ved planocellulær undertype er disse 
mutationer uhyre sjældne hvorfor disse 
patienter af cost-benefit årsager ikke 
rutinemæssigt screenes.

KONKLUSION

Mutationer er hyppige i kræftsvulster 
generelt og kan detekteres ved mo-
derne genomiske undersøgelser. Der 
er fundet mange mutationer ved lunge-
kræft, men de fleste af disse kan aktuelt 
ikke anvendes i behandlingsøjemed. 

Ved adenokarcinom undertypen af NS-
CLC er det imidlertid muligt at detektere 
EGFR mutation hos omkring 8% og ALK 
gen-rearrangement hos 3-4% og disse 
mutationer kan anvendes terapeutisk 
med hhv. peroral EGFR-TKI (gefitinib, 
erlotinib eller afatinib) og peroral ALK-
TKI (crizotinib). Alle adenocarcinom 
lungekræftpatienter screenes derfor ru-
tinemæssigt for begge disse aktiverende 
gen-mutationer og behandling med TKI 
indledes som 1. linie behandling hvis 
mutationen påvises ifald det drejer sig 
om avanceret sygdom hvor intenderet 
kurativ behandling ikke er mulig. For 
begge typer TKI opnås forbedret re-
sponsrate, progressionsfri overlevelse, 
og livskvalitet sammenlignet med vanlig 
standardkemoterapi med platin-baseret 
to-stofs behandling. Der pågår intensiv 
forskning for at finde flere aktiverende 
gen-mutationer samt udvikle lægemidler 
som kan bruges i behandlingen af tumo-
rer med sådanne mutationer. Dette vil 
formentlig betyde yderligere fremtidige 
forbedringer i behandlingen af lunge-
kræft.
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EN FJERDEDEL AF PATIENTERNE FÅR 
IKKE TALT MED LÆGEN OM DERES 
SPØRGSMÅL OG BEKYMRINGER
En ny undersøgelse, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden står bag, afdækker for 
første gang, hvordan patienter oplever mødet med læger, sygeplejersker og andet personale i det danske 
sundhedsvæsen. 24 procent af patienterne i undersøgelsen har spørgsmål eller bekymringer, de ikke får 
talt med sundhedspersonalet om. Det tal er alt for højt.

I alt 96 procent af patienterne føler sig “i 
nogen grad” eller “i høj grad” behandlet 
med “respekt og værdighed”, når de bli-
ver indlagt på et sygehus i Danmark, vi-
ser den nye undersøgelse. Men selv om 
man mange steder i sundhedsvæsenet 
er kommet langt med at sætte patienten 
i centrum og forbedre patientkommu-
nikationen, så dokumenterer undersø-
gelsen samtidig, at der her er endnu et 
stykke vej.

– Har du spørgsmål eller bekymrin-
ger, du ikke får talt med personalet om?

Sådan lyder et af spørgsmålene. 24 
procent af de adspurgte svarer ja.

– Tallene peger på, at sundheds-
væsenet har en stor opgave foran sig 
med at skabe rammer og en kultur, der 
sætter den enkelte patient i centrum, 
og hvor mange patienter ikke føler, de 
skal kæmpe for at blive set og hørt, si-
ger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab 
for Patientsikkerhed, der sammen med 
TrygFonden står bag undersøgelsen, 
som er udført af Enhed for Evaluering 
og Brugerinddragelse under Region 
Hovedstaden.

Når patienternes spørgsmål og be-
kymringer ikke kommer frem, giver det 
mere usikkerhed hos patienterne og 
generelt et mindre tilfredsstillende be-
handlingsforløb.

– Mangel på kommunikation mellem 
patienter og personale giver utryghed, 
risiko for misforståelser og en risiko for, 
at patienterne ikke får den behandling, 
de selv ønsker. Sundhedsvæsenet bli-
ver bedre og tryggere, når vi fremmer 
dialog og samarbejde mellem patienter 

og personale, siger Gurli Martinussen, 
direktør i TrygFonden.

VIGTIG VIDEN TIL 
FORBEDRINGSARBEJDET

I undersøgelsen “Patienters oplevede 
barrierer i kommunikationen med per-
sonalet” har man for første gang spurgt 
et repræsentativt udsnit af patienter, 
hvordan de oplever mødet med læger, 
sygeplejersker og andet sundhedsper-
sonale. Får patienterne stillet de spørgs-
mål, de gerne vil? Lytter personalet til 
patienterne? Det er nogle af de grund-
læggende spørgsmål, der nu foreligger 
svar på.

Resultaterne af undersøgelsen giver 
væsentligt input til høringen “Med pa-
tienten som partner – fra vilje til hand-
ling”, som blev afholdt den 29. septem-
ber 2014 på Axelborg i København.

Udover sundhedspersonale og pa-
tienter deltager repræsentanter for alle 
de ansvarlige i sundhedsvæsenet i hø-
ringen inklusiv sundhedsminister Nick 
Hækkerup og formanden for Danske 
Regioner, Bent Hansen.

Bag høringen står Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed, TrygFonden, Uge-
brevet Mandag Morgen og Danske 
Regioner.

Formålet med høringen var – blandt 
andet på baggrund af rapportens 
resultater – at forpligte sundhedsvæ-
senets aktører på større inddragelse 
af patienternes ønsker og behov. Men 
patienterne selv skal også på banen og 

Direktør Gurli Martinussen, Trygfonden 
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komme frem med deres bekymringer og 
spørgsmål.

– Lægen er den faglige ekspert. Men 
patienten er ekspert i – patienten. Ingen 
ved mere om patienten end patienten 
selv, og den viden er afgørende for et 
succesfuldt behandlingsforløb, siger 
direktør Beth Lilja. 

Arbejdet med at skabe bedre dialog 
mellem sundhedspersonale og patien-
ter er godt i gang, men undersøgelsen 
viser, at sundhedsvæsenet fortsat har 
en stor opgave foran sig.  Det tager tid 
at skabe rammer og en kultur, der sæt-
ter den enkelte patient i centrum, og 
hvor mange patienter ikke føler, de skal 
kæmpe for at blive set og hørt.

Undersøgelsen – ”Patienters ople-
vede barrierer i kommunikationen med 
personalet” – var og er et vigtigt led i at 
få klarlagt, hvordan patienterne oplever 
det sundhedsvæsen, de selv betaler for.

Vi gennemgår i disse år et paradig-
meskift hvor fokus ikke udelukkende er 
på det faglige håndværk, læger og syge-
plejersker er så gode til, men i stigende 
grad også på den oplevelse og grad af 
tilfredshed, som patienterne har med 
de sundhedsydelser, personalet leverer. 
Denne form for undersøgelser og ind-
dragelse af patienternes egne erfaringer 
og oplevelser er en relativt ny disciplin, 
som vi sammen med bl.a. TrygFonden 
er i fuld gang med at udvikle. Undersø-
gelsen skal ses og forstås i den kontekst, 
og der er heldigvis mange andre kon-
struktive kræfter som bidrager til samme 
formål.  

Jeg var meget glad for at se den inte-
resse, der var for vores undersøgelse, 
da den kom ud. En meget markant 
interesse fra både sundhedspersonalet, 
patienterne, politikerne og medierne. 
Alle disse parter var med til sundheds-
høringen i september 2014.

Under overskriften – ”Med patienten 
som partner” – fungerede høringen som 
et forum hvor parterne kunne mødes og 
i fællesskab diskutere next step. Sam-
men med TrygFonden, Danske Regioner 
og Mandag Morgen var høringen med 
til for alvor sat patientinddragelse på 
dagsordenen. I forbindelse med hørin-
gen kom både formanden for Danske 
Regioner, Bent Hansen, og sundhedsmi-
nister Nick Hækkerup med klare udmel-
dinger om, at patientinddragelse skal 
prioriteres højere i fremtiden. På den 
måde var høringen et led i de mange pa-
rallelle processer, der er i gang. Danske 
Regioner har lanceret initiativet Borger-
nes Sundhedsvæsen ligesom Danske 
Regioner og sundhedsministeren nu 
taler om, at sygehusene skal belønnes 
for at lytte til patienterne.

Next step er flere af denne type ini-
tiativer, der sætter patienten i centrum 
og medvirker til større dialog mellem 
patienter og personale.

MØD PATIENTEN I ØJENHØJDE

På baggrund af undersøgelsen kommer 
sundhedsministeren og regeringen nu 
med en udmelding:

– Patientinddragelse skal ses på som 
en alvorlig del af sundhedsvæsnet. 
Læger og sygeplejersker skal møde den 
enkelte patient i øjenhøjde. I stedet for 
at læse ud fra blodprøven, hvordan det 
går, skal de spørge ind til, hvordan pa-
tienten har det, siger Nick Hækkerup.

Regeringen har derfor besluttet, at 
knap 300 mio. kr. i perioden 2015 til 
2018 skal gå til en national strategi for 
patientinddragelse.

500 SUNDHEDS-
PROFESSIONELLE HAR DELT 
DERES RÅD

– Netop som et signal om, at sund-
hedspersonalet gerne vil lytte mere til 
patienterne, har mere end 500 ansatte i 
sundhedsvæsenet delt deres råd til pa-
tienterne. Det har jeg også gjort, og jeg 
håber, at vi bliver endnu flere, siger Ulla 
Astman, formand for Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed.

De 500 sundhedsprofessionelle er en 
del af projektet Hej Sundhedsvæsen, 
som også står bag den undersøgelse, 
sundhedsministeren henviser til i forbin-
delse med sin opfordring. 

Direktør Beth Lilja, 
Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed

Sundhedsminister Nick Hækkerup



NY FØLGEGRUPPE SKAL SKABE SAMMENHÆNG 
I INDSATSEN FOR KRONIKERE
En ny følgegruppe bestående af en lang 
række aktører på sundhedsområdet skal 
arbejde for, at danskere med kroniske 
sygdomme får tilbudt den bedst mulige 
behandling.
Målrettet sundhedstjek. Forløbsplaner. 
Lungesatsning og aktiv patientstøtte til 
de svageste borgere.

Det er nogle af de initiativer fra rege-
ringens sundhedsstrategi ’Jo før, jo 
bedre’, som en ny gruppe af relevante 
sundhedsaktører nu skal se nærmere 
på. For hvordan implementerer man 
bedst målrettede sundhedstjek, så læ-
gen hurtigere kan opdage for eksempel 
hjerte- eller lungesygdom? Hvordan 
styrkes forløbet for de patienter, der får 
en kronisk sygdom, som eksempelvis 
diabetes eller gigt? Og hvordan støtter 
man aktivt de svageste patienter, der er i 
risiko for et meget højt forbrug af sund-
hedsydelser?

Den nye følgegruppe består af pa-
tientforeninger, fagfolk, regioner og 
kommuner, som med deres brede viden 
skal være med til at sikre, at udmøntnin-
gen af sundhedsstrategiens initiativer er 
til størst gavn for danskere med kronisk 
sygdom.

Det er ikke første gang, at sundheds-
ministeren indhenter gode råd udefra til, 
hvordan man får mest mulig ud af de 6,5 
milliarder kroner, som regeringen har sat 
af til at realisere indsatserne i sin sund-
hedsstrategi. I december sidste år mød-
tes sundhedsministeren med en lang 
række aktører på sundhedsområdet for 
at lytte til deres erfaringer og oplevelser, 
for på den måde at kunne skabe mere 
kvalitet i behandlingen af eksempelvis 
mennesker med kronisk sygdom. Og nu 
er der altså blevet nedsat en gruppe af 
relevante folk, der skal bidrage med in-
put, når initiativerne vedrørende kronisk 
sygdom skal rulles ud.

Og det glæder sundhedsministeren, 
at så mange kvalificerede mennesker 
bliver involveret i at skabe de bedst 
mulige forhold for landets patienter med 
kronisk sygdom:

”KOL-patienter kan blive opdaget og 
komme hurtigt i behandling, hvis vi la-
ver målrettede sundhedstjek og styrker 
lungeindsatsen. Diabetespatienter kan 
leve bedre med deres sygdom, hvis vi 
laver forløbsplaner. Det er derfor vigtigt, 
at vi spørger og lytter til de mennesker, 
der har stor viden om patienterne for at 
finde ud af, hvad der skal gøres bedre 
og anderledes. Vi skal lære af hinanden 
og lytte til hinandens erfaringer”.

”Mange danskere lever med en kro-
nisk sygdom, og derfor er det så vigtigt, 
at vi sikrer, at de får den bedst mulige 
behandling og derudover fanger nogle 
af patienterne i opløbet, inden de bliver 
alt for syge,” siger Nick Hækkerup. 

Den samlede økonomiske ramme 
for initiativerne for kronisk sygdom er 
cirka 1,5 mia. kr. for årene 2015-2018, 
og dette understøttes yderligere af ini-
tiativer til styrkelse af den praktiserende 
læge. Følgegruppen skal mødes første 
gang i februar og vil derefter mødes lø-
bende med 1-2 måneders mellemrum.

Kilde: Sundhedsministeriet

HVEM ER MED I  FØLGEGRUPPEN?

Følgegruppen udpeges af følgende aktører :
•  Danske Regioner
•  KL
•  Sundhedskartellet
•  Lægeforeningen
•  Danske Patienter
•  Lægevidenskabelige Selskaber
•  Dansk Selskab for Almen Medicin
•  Dansk Sygepleje Selskab
•  Dansk Selskab for Fysioterapi
•  Ergoterapifaglige selskaber

Gruppen får til opgave at: 
•  Levere input til etablering af en samlet implementeringsplan for sundhedsstra-

tegiens initiativer for kronisk sygdom.
•  Understøtte fremdriften i udmøntningen af de konkrete initiativer i henhold 

til implementeringsplanens milepæle.
•  Bidrage til at sikre sammenhæng på tværs af kronikerinitiativerne og til de 

øvrige initiativer, der understøtter kronikerindsatsen.
•  Medvirke til at etablere de nødvendige rammebetingelser, forankring og støtte 

til realisering af initiativerne blandt interessenter i regioner, kommuner, almen 
praksis mv.

•  Identificere og bidrage til at overkomme eventuelle hindringer/barrierer for 
udmøntning af initiativerne.





MANGE ALLERGIKERE SKRIGER 
PÅ BEDRE BEHANDLING
Nyseanfald, røde og kløende øjne, sløvhed og koncentrationsbesvær er en del af mange danskeres liv. De 
har det til fælles, at de alle lider af allergisk rhinitis. Betegnelsen dækker ikke kun over pollenallergi, men 
også allergi over for husstøvmider, pelsdyr og skimmelsvampe, der alle sammen er luftbårne allergener. 
En ny undersøgelse viser, at mange af allergikerne ikke synes, at deres nuværende behandling er god nok. 
Den viser også, at mange ikke har talt med lægen om deres sygdom i lang tid.

AF BO PEDERSEN Allergisk rhinitis er en del af ca. en mil-
lion danskeres hverdag i større eller 
mindre omfang. Af den million anven-
der ca. 80 pct. jævnligt medicin for at 
lindre deres symptomer. En ny undersø-
gelse foretaget af Analyse Danmark for 
lægemiddelvirksomheden Meda viser, 
at hele 18 pct. finder deres behandling 
utilstrækkelig. 62 pct. oplever sympto-
mer trods behandling. Kun 15 pct. af 
personer med allergisk rhinitis undgår 
samtlige symptomer via deres behand-
ling.

Tallene kommer ikke bag på profes-
sor Ronald Dahl fra allergicenteret på 
Odense Universitetshospital.

”Tallene overrasker mig ikke, for det 
er jo rigtig mange personer, vi taler om. 
Omvendt kan man spørge sig selv, om 
de sidste 82 pct. så er velbehandlede. 
Det tror jeg ikke,” udtaler Ronald Dahl 
og fortsætter:

”Hvis 18 pct. siger, at deres behand-
ling er utilstrækkelig, hvorfor gør de så 
ikke noget ved det?”

HVORFOR SKAL DET VÆRE SÅ 
SVÆRT AT VÆRE ALLERGIKER, 
NÅR ALLE ER DET?
En af de 18 pct., der finder deres be-
handling utilstrækkelig, er 29-årige 
Mette Marie Mau, der lider bl.a. af al-
lergisk rhinitis. Hun fik konstateret aller-
gien som otteårig, og hun har siden hen 
været hæmmet tre måneder hvert år.

”Jeg fik konstateret pollenallergi, da 
jeg var omkring otte år. I samme forbin-
delse blev der også konstateret allergi 
for kat og hest ved en priktest, fordi jeg 
altid var snottet om sommeren. I pol-
lensæsonen lever jeg tre måneder på en 
dobbelt dosis antihistaminer, som giver 
mig bivirkninger i form af træthed og 

manglende koncentration. Hvis jeg ikke 
tager antihistaminerne, får jeg influenza 
i de tre måneder,” fortæller Mette Marie 
Mau.

”Det er blevet en legal sygdom, men 
samtidig er det også blevet et folkeeje. 
Mange af reklamerne for håndkøbspro-
dukter lægger op til, at det er nemt at 
løse med et tryk på sprayen, og det er 
det ikke. Vi, der har reel pollenallergi, er 
virkelig generet af det i nogle måneder 
om året. De måneder er rigtig svære 
at komme igennem. Det er et rent hel-
vede.”

Selvom Mette Marie Mau mener, 
at de praktiserende læger gør et godt 
stykke arbejde, har hun opgivet at finde 
yderligere hjælp, fordi hun mener, at det 
er en meget uoverskuelig proces med 
mange konsultationer.

”Med to små børn, der konstant er 
syge on and off, kan det virke totalt 
uoverskueligt at skulle booke så mange 
tider bare til sig selv og tænke så langt 
ud i fremtiden,” fortæller Mette Marie 
Mau.

Det undrer hende, at der ikke findes 
flere specialister på området, som de 
praktiserende læger kan henvise patien-
ter til.

”Jeg synes, at det er lidt sært, at den 
praktiserende læge skal være speciali-
sten inden for dette område. Når man 
kommer med mange andre lidelser, så 
bliver man videresendt til en special-
læge. Jeg har svært ved at forstå, hvor-
for det ikke er sådan for allergikere. Jeg 
tror, jeg kunne få meget ud af at komme 
til en specialist, der kunne forklare mig, 
hvordan jeg får et så normalt og nemt 
liv som muligt, med de allergier jeg har. 
Hvorfor skal det være så svært at være 
allergiker, når alle er det?”

OM ALLERGISK 
RHINITIS

Allergisk rhinitis dækker over 
allergi over for pollen, husstøvmi-
der, pelsdyr og skimmelsvampe. 
Det vil sige de såkaldte luftbårne 
allergener. Allergisk rhinitis er en 
kronisk, inflammatorisk sygdom i 
næseslimhinden, der er forsaget af 
en allergisk reaktion. Symptomerne 
på allergisk rhinitis er bl.a. snue gen-
nem længere tid, nyseanfald, røde, 
kløende øjne og nedsat lugtesans. 
Personer, der lider af allergisk rhi-
nitis, har en betydelig risiko for at 
udvikle astma. 
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MANGE MULIGHEDER FOR 
BEHANDLING

Befolkningsundersøgelsen viser, at hele 
31 pct. ikke har konsulteret deres læge i 
over fire år. Ronald Dahl påpeger, at det 
er problematisk, at så mange ikke taler 
med deres læge om problemet.

”Allergisk rhinitis er den hyppigste 
kroniske sygdom i Danmark, og derfor 
den sygdom, der har størst indvirkning 
på samfundsøkonomien. Men der er 
rigtig mange ting, der kan afhjælpe aller-
gisk rhinitis. Der er mange muligheder, 
og faktisk er der gode behandlinger for 
hele 99 pct. af alle patienter med aller-
gisk rhinitis. Så det handler om, at man 
bruger de redskaber, man har,” fortæller 
Ronald Dahl.

Ronald Dahl har også et bud på, 
hvad der skal til for at få de 18 pct. af 
patienterne til at føle, at de får en bedre 
behandling.

”Hvis folk ikke føler, at deres behand-
ling er tilstrækkelig, så tror jeg faktisk, 
at en del af dem ikke får den korrekte 
diagnose og dermed ikke den korrekte 
behandling. Hvis lægen ikke kan gøre 
mere for patienten, så må man bede sin 
læge henvise til afdelinger, der har al-

lergisk rhinitis som deres kompetence. 
Det er det, der skal til. Det er jo ikke 
sådan, at folk ikke reagerer på god be-
handling.”

Lægemiddelvirksomheden Meda 
har i samarbejde med professor Ronald 
Dahl udviklet en onlinetest, der skal 
øge allergikeres opmærksomhed på 
omfanget og sværhedsgraden af deres 
symptomer og dermed muligheden for 
en mere optimal behandling. Testen 
kan findes på www.allergiguiden.dk, og 
resultatet af testen giver et billede af ens 
allergisymptomer.

UVIDENHED OM 
FØLGEVIRKNINGER

Til trods for at der er en stor risiko for, at 
allergisk rhinitis kan udvikle sig til astma, 
er der tegn på, at den yngste generation 
ikke er klar over det. Resultaterne fra 
undersøgelserne taler sit tydelige sprog, 
når 41 pct. af de 18-29 årige svarer, at 
de ikke ved, at allergisk rhinitis kan ud-
vikle sig til astma.

”Allergisk rhinitis er den største ri-
sikofaktor for udvikling af astma. Den 
grund alene gør, at man skal gøre meget 
for at behandle sin allergi. Hvis man har 

høfeber, så skal man også undersøges 
for astma, udspørges om det og testes 
for det. Omvendt er der mange, der 
har astma, men ikke bliver undersøgt 
og behandlet for allergi, fordi det godt 
kan blive regnet for noget sekundært og 
småt,” forklarer Ronald Dahl.

OM UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen er foretaget i 
perioden 9.1.2015 til 19.1.2015 af 
Analyse Danmark for Meda A/S 
blandt i alt 5.115 danskere, hvoraf 
1.126 er danskere med allergisk 
rhinitis. Respondenterne er udtruk-
ket blandt medlemmer af Analyse 
Danmarks DK-Panel på 18 år eller 
derover. Stikprøven er udtrukket 
tilfældigt stratificeret på køn, alder 
og geografi (region), så den afspej-
ler befolkningssammensætningen 
på disse parametre.

Mette Marie Mau, her med datteren 
Noa, er en af de mange, der oplever sin 

allergibehandling som utilstrækkelig.



PRESSENYT

FØRSTE DANSKER  
ØJEN OPERERET  EFTER NYE 
EU-REGLER
Som den første dansker er sønderjyden Klaus Brandt blevet opereret for grå stær efter nye EU-regler, der 
minimerer egenbetalingen ved privatklinik. Det foregik på den danskejede øjenklinik EuroEyes i Hamborg.

med fra den danske statskasse, der kraf-
tigt minimerede udgifterne.

– Jeg var ikke klar over muligheden 
for at tage et tilskud med sig til udlan-
det, men det gjorde beslutningen om at 
tage til Tyskland meget nemmere. Efter 
operationen kan jeg sammen med min 
kone fortsat nyde vores passion for at 
køre lange motorcykelture. Mit syn var 
nemlig blevet for dårligt til at køre, og 
ved behandling i det offentlige system 
ville der gå meget længe, før vi igen 
kunne komme afsted, fortæller Klaus 
Brandt.

Han tilføjer, at øjenlægen i Danmark 

end ikke ville indstille ham til en ope-
ration mod grå stær, selvom synet var 
meget nedsat. 

For Klaus Brandt var det helt naturligt 
at blive opereret i Tyskland, da det gav 
mulighed for hurtigt at komme af med 
den invaliderende øjensygdom, og da 
operationen blev udført af førende øjen-
kirurger. Kort efter operationen kunne 
sønderjyden genoptage sit vikarjob som 
skolelærer, og det kan han takke øjen-
operationen for. 

NYE MULIGHEDER SIDEN 2014

Det var EU’s såkaldte patientmobilitets-
direktiv, der trådte i kraft 1. januar 2014, 
der gav Klaus Brandt muligheden for 
at få opereret sin grå stær hurtigt på en 
danskejet øjenklinik i udlandet. Med 
direktivet kunne han vælge behandling i 
et andet EU-medlemsland, uafhængigt af 
ventetider i Sønderjylland, men meget få 
kender til mulighederne. Hos EuroEyes 
opfordrer man til at forbedre det oplys-
ningsarbejde, der skal klæde danskerne 
på til at tage et velovervejet valg.

– Kender man som patient ikke sine 
fulde muligheder, så er det klart, at man 
vælger det, man kender til i forvejen, 
understreger Jørn S. Jørgensen, der er 
grundlægger af EuroEyes.

HENVISNING BEHØVER IKKE 
KOMME FRA DANMARK

Hvis der er tale om en behandling, der 
kræver henvisning herhjemme, så skal 
der også foreligge en henvisning, når 
patienten vælger at tage til udlandet for – Jeg var ikke klar over muligheden for at tage et tilskud med sig til udlandet, men 

det gjorde beslutningen om at tage til Tyskland meget nemmere, forklarer Klaus 
Brandt. Foto: Søren Hauge Carlsen. Fortsættes side 26

For 62-årige Klaus Brandt, der er tidli-
gere skoleleder, var synet blevet grad-
vist forringet over de seneste år, men 
først efter en tur hos øjenlægen sidst i 
2014 blev han klar over, at grå stær var 
skyld i problemerne. Sønderjyden, der 
bor i Arnum ved Gram, besluttede sig 
ret hurtigt for at undgå de lange vente-
lister i det offentlige sundhedsvæsen, 
og derfor tog han kontakt til danskejede 
EuroEyes, der ud over sine øjenklinikker 
herhjemme også har afdelinger i Ham-
borg og en række andre tyske byer. Da 
Klaus Brandt for nylig blev opereret hos 
EuroEyes i Hamborg, tog han et tilskud 





FAKTA

EuroEyes er Europas førende klinikgruppe inden 
for øjenlaser- og linseoperationer. Kæden består 
af klinikker i Danmark, Kina og Tyskland, der kor-
rigerer synsfejl med linseudskiftning og nyeste 
laserteknologi. Klinikkerne har behandlet over 
300.000 patienter for alle grader af nærsynethed, 
langsynethed, bygningsfejl og grå stær. 

Yderligere information findes på  
www.euroeyes.dk

– Antallet af danskere, der har benyttet sig af mulig-
heden for at få foretaget behandling i udlandet, har 
været relativt lille. Det skyldes primært, at danskerne 
simpelthen ikke er klar over, at muligheden eksisterer, 
forklarer Jørn S. Jørgensen, der er grundlægger af den 
danske øjenklinikkæde EuroEyes.
Foto: PR.

at blive opereret. Henvisningen behøver dog ikke at 
komme fra en dansk læge. Den kan også komme fra en 
læge i et andet EU-land.

– Det vil sige, at en patient, der har mistanke om grå 
stær, kan tage til EuroEyes i Tyskland for at få foretaget 
den nødvendige undersøgelse og behandling. Og 
med sig har patienten et dansk tilskud på over 11.000 
kroner. Er patienten samtidig forsikret med en operati-
onsdækning gennem Sygeforsikringen ”danmark”, så 
er egenbetalingen kun 2010 kroner for en behandling, 
der koster knap 25.000 kroner, forklarer Jørn S. Jør-
gensen.

Cirka 50.000 danskere bliver hvert år opereret for 
grå stær, og rigtig mange er på ventelister i måneder 
og år i det offentlige sundhedsvæsen. Værst står det til 
i Nordjylland, hvor der kan gå op til to år, før man kan 
slippe for grå stær hos de offentlige sygehuse.
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PRAKS I SØKONOMI

BRANDBESKATNING AF 
VIRKSOMHEDSORDNINGER
I løbet af 2014, er der sket væsentlige stramninger i virksomhedsskatteloven. Stramningerne rammer de 
praktiserende læger og speciallæger, der enten har en negativ indskudskonto eller har stillet aktiver, som 
indgår i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, som ikke indgår i virksomhedsordningen.

INDSKUDSKONTOEN

Kapitalkontoen i en virksomheds-
ordning består af flere forskellige 
konti. Der er en indskudskonto, 
en konto for opsparet overskud, 
konto for hensat til senere hæv-
ninger med videre. De forskellige 
konti vil fremgå af skatteregnskabet 
for den praktiserende læge eller 
speciallæge.

Indskudskontoen er til dels afgø-
rende for om lægen bliver berørt 
af lovforslaget. Såfremt indskuds-
kontoen er negativ enten primo 
eller ultimo indkomståret, vil det 
negative beløb blive betragtet, som 
en hævning i ordningen. Der er så-
ledes ikke mulighed for at opspare 
overskud i virksomhedsordningen, 
hvis der er negativ indskudskonto. 
Overstiger den negative indskuds-
konto overskuddet vil det reste-
rende beløb blive betragtet som en 
hævning, med beskatning til følge.

SKAT har dog tilladt at en negativ 
indskudskonto kan udlignes med 
konto for hensat til senere hæv-
ninger, som er allerede beskattede 
midler der endnu ikke er hævet.

AF STATSAUTORISERET REVISOR DENNIS 

VEJE RASMUSSEN, REVISOR HUSET RISSKOV 

GODKENDTE REVISORER A/S

Lovændringen indebærer først og frem-
mest, at der ikke kan opspares i virk-
somhedsordningen, hvis der er negativ 
indskudskonto eller sikkerhedsstillelser 
der overstiger DKK 500.000.

Der er tale om et meget omfattende 
lovindgreb, som kan få store økonomi-
ske konsekvenser for de praktiserende 
læger og speciallæger der berøres.

Det er dog muligt, at undgå nogle af 
de konsekvenser, som loven medfører. 
Dette skyldes både overgangsbestem-
melserne fra SKAT, men også mulighe-
den for at ændre virksomhedsform uden 
skattemæssige konsekvenser.

Artiklen vil gennemgå de konsekven-
ser vedtagelsen af lovforslaget får for 
praktiserende læger og speciallæger, 
der driver virksomhed i virksomheds-
ordningen eller som personligt er en del 
af et interessentskab.

VIRKSOMHEDSORDNINGEN

Traditionelt set har virksomhedsord-
ningen været den foretrukne organisa-
tionsform for praktiserende læger og 
speciallæger. Lægebranchen er ligele-
des karakteriseret ved, at branchen har 
en god indtjening. Derfor er der ofte 
optjent store værdier i virksomheds-
ordningen, enten i form af likvider eller 
investeringer i fast ejendom.

Disse store værdier i virksomhedsord-
ningen kan være modsvaret af en stor 
privat gæld, der er opstået ved almin-
deligt privatforbrug. Den praktiserende 
læge eller speciallæge har ganske enkelt 
ikke hævet midler i virksomheden, 
men finansieret sit private forbrug ved 
optagelse af gæld i banken. Banken 
har derfor ofte sikkerhed i værdierne i 
virksomhedsordningen, i form af tinglyst 
virksomhedspant eller lignende. Med 
denne fremgangsmåde, har den prakti-
serende læge eller speciallæge kunnet 
reducere skatten markant.

Alternativt kunne en praktiserende 
læge eller speciallæge indskyde sin 
private gæld i virksomheden via ind-
skudskontoen. Dette ville betyde, at 
virksomheden kunne fradrage renteom-
kostningerne i forbindelse med opgø-
relsen af årets skattepligtige indkomst. 
Der var således tale om fuldt fradrag 
for omkostningerne i modsætning til 
det reducerede private rentefradrag. 
Dette kunne ofte ske, uden at den prak-
tiserende læge eller speciallæge skulle 
rentekorrigeres. Denne fremgangsmåde 
reducerede ligeledes den samlede skat 
markant.

Disse to fremgangsmåder forsvinder 
med lovens vedtagelse. Det er ikke 
længere muligt at stille virksomhedens 
værdier til sikkerhed for privat gæld.

Dette er i tråd med den markante 
stramning af beskatningen af ulovlige 
aktionær eller anpartshaverlån for prak-
tiserende læger og speciallæger som 
driver virksomhed i selskabsform. Så-
fremt der er optaget lån i selskabet eller 
stillet sikkerhed for personlig gæld med 
virksomhedens aktiver, bliver kapitalejer 
beskattet af beløbet.

OVERGANGSBESTEMMELSER

Lovændringen giver praktiserende læ-
ger og speciallæger, der bliver berørt af 
stramningerne, mulighed for at tilpasse 
deres situation til de ændrede bestem-
melser. Lovforslaget har virkning fra 
den 11. juni 2014. Således vil alle sik-
kerhedsstillelser med virksomhedens 
aktiver for privat gæld opstået efter 
denne dato være omfattet af lovens be-
stemmelser.

Sikkerhedsstillelser som eksisterede 
den 11. juni 2014 skal være afviklet 
senest den 31. december 2017. Hvis 
sikkerhedsstillelserne ikke er afviklet 
ultimo 2017, vil de blive betragtet som 



LÆGEMAGASINET 1   29 

en hævning og beskattet med tilbagevir-
kende kraft.

En praktiserende læge eller spe-
ciallæge med sikkerhedsstillelser der 
overstiger DKK 500.000 den 11. juni 
2014 vil således ikke blive berørt af lov-
ændringen, såfremt forholdet er afviklet 
inden udgangen af 2017.

Det skal i den forbindelse bemærkes, 
at SKAT har åbnet muligheden for at 
foretage ændringer i selvangivelsen for 
2013 såfremt en praktiserende læge 
eller speciallæge bliver berørt af stram-
ningerne. Dette skal ske inden 31. marts 
2015.

NEGATIV INDSKUDSKONTO PÅ 
DKK 500.000 TILLADES

Det vil ikke længere være muligt for 
en praktiserende læge eller en special-
læge, med en negativ indskudskonto 
tillagt eventuelle sikkerhedsstillelser, 
som overstiger DKK 500.000, at spare 
op i virksomhedsordningen. Dermed vil 
lægen blive personligt beskattet af hele 
årets skattepligtige resultat. Ved at spare 
op i virksomhedsskatteordningen beta-
les kun en foreløbig skat på 24,5 %. Ved 
en senere hævning af det opsparede 
overskud, betales den resterende del 
af skatten, ofte op til 56 %, som dog vil 
variere alt efter indkomstforhold, skatte-
satser i det pågældende år med videre.

SIKKERHEDSSTILLELSER

Sikkerhedsstillelser for privat gæld med 
aktiver som indgår i virksomhedsord-
ningen sidestilles med hævninger. Den 
praktiserende læge eller speciallæge 
vil således blive beskattet af den del af 
sikkerhedsstillelsen tillagt en eventuel 
negativ indskudskonto som overstiger 
bagatelgrænsen på DKK 500.000.

Bliver lægen beskattet af en sikker-
hedsstillelse, vil dette ikke betyde at 
lægen kan hæve et beløb svarende til 
sikkerhedsstillelsen i virksomhedsord-
ningen. Det er alene beskatningen som 
finder sted.

Beløbet der forfalder til beskatning, er 
værdien af sikkerhedsstillelsen den 11. 
juni 2014. Hvis der er sikkerheder i virk-
somhedens aktiver og disse er forøget 

bliver den praktiserende læge eller spe-
ciallæge beskattet af det højere beløb.

SELSKABET SOM ALTERNATIV

Efter denne stramning af virksomheds-
skatteloven, vil selskabsformen være 
et stærkt alternativ, eller til tider eneste 
alternativ, til virksomhedsordningen. 
Dette gælder ikke kun for praktiserende 
læger eller speciallæger, som skal fore-
tage valg af virksomhedsform i forbin-
delse med etablering af virksomhed, 
men ligeledes for praktiserende læger 
og speciallæger, der allerede driver 
praksis i virksomhedsordningen.

Speciallæger eller praktiserende 
læger i virksomhedsordningen kan om-
danne deres virksomhed til et selskab. 
Dette kan enten gøres skattefrit eller 
skattepligtigt. Det kræver detaljeret 
viden om den konkrete virksomhed og 
indehaverens økonomiske forhold at 
vælge den optimale model.

Ved at omdanne en virksomhedsord-
ning til et selskab kan den praktiserende 
læge eller speciallæge ofte undgå be-
skatning af værdien af sikkerhederne i 
aktiverne i virksomhedsordningen.

Selskabsformen giver den praktise-

UNDTAGELSER

Ligesom loven tillader en negativ indskudskonto på DKK 500.000, for ikke at 
ramme særlige erhverv og forhold uforholdsmæssigt hårdt, er der en række 
forhold som ikke falder ind under de skærpede bestemmelser i virksomheds-
skatteloven.
Sikkerhed for gæld udenfor virksomhedsordningen tillædes i det omfang sikker-
hedsstillelsen er stillet som et led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition 
og den tjener et forretningsmæssigt formål for virksomheden.
Sikkerhed for gæld udenfor virksomheden med pant i en blandet benyttet ejen-
dom forudsat at gælden ikke overstiger værdien af den del af ejendommen, der 
er bolig for den praktiserende læge eller speciallæge.
Sikkerhedsstillelser etableret fra den 11. juni 2014 frem til den 31. december 
2017 i det omfang disse afløser en sikkerhedsstillelse der allerede var etableret 
den 11. juni 2014 og ikke overstiger denne.
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rende læge eller speciallæge mulighed 
for, at stille selskabets anparter til sik-
kerhed for privat gæld. Dette er lovligt 
og medfører ikke skat for lægen i mod-
sætning til sikkerheder i de konkrete ak-
tiver. Således vil bank eller pengeinstitut 
blive tilfredsstillet på en måde som ikke 
medfører brandbeskatning af den prak-
tiserende læge eller speciallæge som 
lovændringen kræver.

Omdannelsen vil få stor betydning for 
de skattemæssige forhold fremover. Der-
for er der en række forhold, der skal iagt-
tages i forbindelse med omdannelsen.

Selskabsformen giver flere mulig-
heder for personlig skatteoptimering 
end virksomhedsordningen efter dette 
lovindgreb. Det vil derfor være oplagt 
for praktiserende læger og speciallæger, 
som vil blive berørt af stramningerne, 
at benytte lejligheden til overveje om-
dannelse og selskabsformen i det hele 

taget. Samtidig er der en række kon-
krete forhold og valg, der skal træffes i 
forbindelse med omdannelsen, med stor 
betydning for den fremtidige skatteopti-
mering. I den forbindelse er det vigtigt, 
at den praktiserende læge eller special-
læges økonomiske rådgiver inddrages.

Det skal bemærkes, at en omdan-
nelse medfører juridiske ændringer i 
ejerforhold med videre, hvorfor det 
anbefales at banker og pengeinstitutter 
og økonomiske rådgivere inddrages i 
overvejelserne.

AFRUNDING

Denne artikel har gennemgået de æn-
dringer som netop er blevet vedtaget 
vedrørende virksomhedsordningen. Det 
er meget sandsynligt at praktiserende 
læger eller speciallæger vil blive berørt 
af lovændringen.

Det er dog muligt for en praktise-
rende læge eller speciallæge at forholde 
sig til lovændringen og derved undgå en 
stor del af beskatningen.

Hvis der er tale om store sikkerheds-
stillelser for privat gæld, vil en omdan-
nelse, alt efter de konkrete forhold, 
være en del af løsningen og reducere 
skatten markant.

Det er muligt at foretage en omdan-
nelse af virksomheden til et selskab. Det 
vil dog kræve accept fra den praktise-
rende læge eller speciallæges bank eller 
pengeinstitut. Hvorfor det anbefales at 
inddrage disse på et tidligt tidspunkt i 
processen.

Det anbefales endvidere, at kontakte 
virksomhedens revisor eller anden øko-
nomiske rådgiver, da der er tale om me-
get komplekse regler, som savner prak-
sis i egenskab af at de lige er vedtaget.

FAKTA OM ÆNDRING AF SUNDHEDSLOVENS 
REGLER FOR KRONIKERTILSKUD:

Et lovforslag om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven er 
fremsat for Folketinget og 1. behandles i dag den 19. februar 2015. Reglerne om 
medicintilskud, herunder kronikertilskud, er fastsat i sundhedsloven.
•  Forslaget om ændring af sundhedslovens regler om medicintilskud er en 

udmøntning af regeringens, SF og Enhedslistens delaftale på sundhedsområdet 
i forbindelse med Finansloven for 2015.

•  Med aftalen blev der afsat 22 mio. kr. årligt med henblik på, at det såkaldte 
kronikertilskud ydes automatisk til borgerne fra den 1. januar 2016.

•  Med automatisk kronikertilskud sikres det, at borgere med et stort medicin-
forbrug ikke skal være opmærksomme på, at få en læge til at ansøge Sund-
hedsstyrelsen om kronikertilskuddet.

•  Forslaget medfører således en lettelse for både borgere og læger og betyder, 
at ingen borgere, hverken voksne eller børn, vil opleve at betale mere end 
3.830 kr. (2015-tal) i egenbetaling til tilskudsberettiget medicin i en tilskudspe-
riode, der løber ind i eller påbegyndes i 2016.

KRONISK SYGE FÅR AUTOMATISK TILSKUD  
TIL MEDICIN
Borgere med et stort medicinforbrug skal fra 1. januar 2016 ikke længere søge om tilskud til deres medicin

Hvis du er en af de borgere, der har et 
højt forbrug af tilskudsberettiget medi-
cin for eksempel på grund af en kronisk 
sygdom, som diabetes eller KOL, så skal 
du ikke længere bede din læge om at 
søge kronikertilskud i Sundhedsstyrel-
sen.

Fra 1. januar 2016 sker det nemlig 
automatisk. Det betyder, at borgere 
højst kan have en egenbetaling på 3.830 
kroner (2015-priser) til tilskudsberetti-
get medicin i en tilskudsperiode på et år.

Loftet over borgernes egenbetaling 
sikres, da der med finanslovsaftalen 
for 2015 mellem regeringen, SF og En-
hedslisten var enighed om at afsætte 22 
millioner kroner årligt fra 2016, så det 
såkaldte kronikertilskud til medicin ydes 
automatisk. For at aftalen skal blive en 
realitet for borgerne, bliver en ændring 
af sundhedsloven 1. behandlet af Folke-
tinget i dag.

Og det er til stor gavn for borgerne, at 
kronikertilskuddet til medicin fremover 
gives automatisk, mener Nick Hække-
rup.

”Folk skal have det medicintilskud, de 
er berettigede til. Det skal ikke være så-
dan, at man selv eller ens praktiserende 
læge skal huske at få søgt Sundhedssty-

relsen om kronikertilskud. Derfor læg-
ger jeg op til, at sundhedsloven bliver 
ændret, så tilskuddet fra næste år ydes 
automatisk”, siger sundhedsministeren.

”Med automatiseringen af kronikertil-
skuddet sikrer vi, at borgere med store 
medicinudgifter uden bureaukrati får 
den økonomiske støtte, de er berettiget 

til. Det sikrer, at alle får bedre mulighed 
for at have råd til at købe medicin på 
apoteket”.

Sidste år fik cirka 54.000 borgere be-
vilget kronikertilskud, men det skønnes, 
at cirka 86.000 borgere var berettiget til 
tilskuddet.

Kilde: Sundhedsministeriet





ASPIRATIONSSYSTEM TIL 
BEHANDLING AF SYGELIG 
OVERVÆGT

Eneste behandling af sygelig overvægt 
som dokumenteret sikrer varigt vægt-
tab, forbedret komorbiditet og forbedret 
livskvalitet på meget lang sigt er kirur-
gisk behandling. Samfundsøkonomisk 
er fedmekirurgi ligeledes rentabel ud 
fra både et Dansk og et Europæisk per-
spektiv.

Behandlingsindikationerne er udvidet 
i vore nabolande, idet BMI tallet ikke 
længere er den primære indikation, 
men i fokus er i stedet de fedmerela-
terede følgesygdomme. Fedme er en 
kronisk sygdom, men forhøjet BMI er 
ikke en sygdom. I andre lande aner-
kendes fedme som en sygdom, modsat 
Danmark, som står ret alene med den 
manglende anerkendelse. Antallet af 
fedmekirurgiske indgreb er faldet dra-
stisk til omkring 700 indgreb om året. 
Det har store negative konsekvenser for 
den stigende andel af befolkningen der 
lider af sygelig fedme.

En af årsagerne til den manglende 
tilslutning til fedmekirurgi som relevant 
behandlingstilbud er risikoen for kom-
plikationer og bivirkninger. Dansk fed-
mekirurgi register (DFR) har i alle årene 
dokumenteret at den kirurgiske kvalitet 
er høj og at risikoen for komplikationer 
er lav. Men bekymringen for komplika-
tioner og langsigtede følgevirkninger er 
reel. Der er derfor behov for metoder, 

som har en bedre risikoprofil og samti-
dig en høj behandlingseffekt.

En meget lovende nyere endoskopisk 
behandlingsmetode er aspirationsme-
toden. Den er kendetegnet ved ikke at 
have nogen alvorlige komplikationer af 
kirurgisk eller medicinsk art til dato. Der 
er foreløbig godt tre års erfaring med 
aspirationsmetoden og metoden forven-
tes taget i almindeligt brug i Sverige i 
indeværende år nu da to års resultaterne 
i Sverige er gjort op.

Ved aspirationsmetoden placeres en 
PEG sonde mellem ventriklen og huden 
ved en ambulant gastroskopisk proce-
dure i lokal anæstesi.

Behandlingen består af to elementer. 
For det første en adfærdsregulering 
og psykologisk behandling med fokus 
på spisevaner, eventuelle spiseforstyr-
relser og behandling af psykologiske 
problemstillinger i relation til fedmen. 
For det andet udføres en aspiration af 
ventrikelindholdet 20 minutter efter de 
tre store måltider hver dag gennem PEG 
sonden. Tyve % af vægttabet skyldes 
den ændrede spiseadfærd og 80% til-
skrives tabet af overflødige kalorier, idet 
ca. 30% af de indtagne kalorier skylles 
ud fra ventriklen inden de kommer ned 
i tarmen. En ventil med tællemekanisme 
(maveknap) sikrer at der kun kan skyl-
les tre gange om dagen. Der er ikke 
noget tab af elektrolytter. Patienterne 
spiser til de er mætte. Mætheden beva-
res – også når der efterfølgende skylles 
maveindhold ud igen. For at kunne 
skylle maveindhold ud er det nødven-
digt med en grundig findeling af føden 
inden, dvs. man skal give sig ekstra god 
tid til at spise så maden bliver flydende, 
når den kommer ned i ventriklen. Det 
betyder i sig selv at portionerne bliver 
mindre. Desuden falder behovet for 
mad efterhånden som vægten redu-
ceres. Man lever et normalt socialt liv 
med sin PEG sonde. Systemet er tæt 
og tillader fx besøg i svømmehal og alle 

fritidsaktiviteter. Vægttabet med aspira-
tionsmetoden er de første år det samme 
som efter en operation. Men til forskel 
fra de kirurgiske metoder kan vægttabet 
fortsætte indtil normalvægten er opnået. 
Man taber sig så længe man foretager 
aspiration tre gange om dagen. Når mål-
vægten er nået reduceres aspirationerne 
til to gange dagligt, siden til en gang om 
dagen og til sidst kan man helt ophøre 
med aspirationsbehandlingen. Hvis man 
kan holde vægten stabil i et helt år uden 
at aspirere kan man fjerne PEG sonden 
igen. Mave-tarmsystemet efterlades 
intakt, der sker ingen anatomiske æn-
dringer og under behandlingen er der 
ikke behov for nogen form for medicin 
eller vitamin tilskud. Det store vægttab 
kan helbrede eller forbedre de fedme-
relaterede følgesygdomme og reducere 
behovet for medicinsk behandling af 
disse.

Metoden har potentialet til at blive et 
sikkert og risikofrit alternativ til de tradi-
tionelle fedmekirurgiske metoder.
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NYE RÅD OM MAD TIL 
SPÆDBØRN
Spædbørn bør ikke få komælk, men modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår.  
Sådan lyder en af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om spædbørns og småbørns ernæring.

De nye anbefalinger, der vedrører bar-
nets ernæring i de første to leveår, er be-
skrevet i den nye publikation: Ernæring 
til spædbørn og småbørn – en håndbog 
for sundhedspersonale. Publikationen 
indeholder en række ændringer i for-
hold til tidligere anbefalinger om mad til 
spædbørn.

Det drejer sig blandt andet om, hvil-
ken mælk barnet bør drikke i det første 
leveår, nye anbefalinger for jerntilskud 
og vitaminer, nye anbefalinger for små 
børns fiskeindtag samt beskrivelser af 
hvilke fisk ammende mødre ikke bør 
spise.

De nye anbefalinger tager udgangs-
punkt i dokumenteret viden om, hvilken 
ernæring spædbørn og småbørn bør 
have for at vokse optimalt. Anbefalin-
gerne kommer i kølvandet på de nye 
nordiske næringsstofanbefalinger, de 
nye officielle danske kostråd og på bag-
grund af en rapport om behovet for nye 
anbefalinger udarbejdet for Sundheds-
styrelsen. 

Publikationen indeholder blandt andet:
•  Nye anbefalinger for mælk til 

spædbørn
  Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at 

børn ikke får komælk, men kun mo-
dermælk eller modermælkserstatning 
i hele det første leveår. Årsagen er, 
at komælk har et proteinindhold, der 
er cirka tre gange så højt som mo-
dermælk og et lavt jernindhold. Der 
er dokumentation for, at for meget 
protein i spædbørnsalderen har be-
tydning for udviklingen af overvægt 
senere i livet. 

• Nye anbefalinger for jerntilskud
  Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke 

længere jerntilskud til børn født til 
tiden i perioden 6-12 måneder. Beho-
vet for jern bør fra 6-måneders alde-
ren dækkes af en jernholdig kost med 
blandt andet kød og fisk. Børn født for 
tidligt skal stadig have jerntilskud.

• Nye anbefalinger for fisk
  Sundhedsstyrelsen og Fødevaresty-

relsen anbefaler nu, at børn under tre 
år ikke får store rovfisk som f.eks. tun. 

Det gælder også tun på dåse. Årsagen 
er, at der kan være risiko for, at barnet 
får for meget kviksølv gennem ma-
den, og et højt indtag af kviksølv kan 
påvirke hjernens udvikling negativt.

•  Nye anbefalinger for introduktion 
af gluten

  Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at 
glutenholdige produkter gives i varia-
tion med ikke-glutenholdige produk-
ter og i stigende mængde fra barnet 
begynder på skemad. Det vil sige, at 
glutenholdig kost kan gives, før bar-
net fylder 6 måneder.

Ud over de ovennævnte anbefalinger 
er der i publikationen også lagt vægt på, 
at børnene tilbydes mange forskellige 
smags- og konsistensindtryk allerede 
fra 6-måneders alderen, og at børnene 
selv kan begynde at gribe efter maden 
tidligere end før beskrevet. Derudover 
er der et helt nyt afsnit om små børns 
spiseudvikling og forebyggelse af spise-
problemer hos små børn.

Kilde: Sundhedsstyrelsen



REGIONERNE SAMLER ALLE 
LEDIGE LÆGEJOBS PÅ ÉN PORTAL
På sundhedsjobs.dk får du et hurtigt overblik over alle ledige job i de 
fem regioner, Færøerne og Grønland

Der er en god chance for at finde dit 
nye lægejob på Danmarks nye portal for 
størstedelen af job i sundhedssektoren. 
Danske Regioner har nemlig samlet alle 
regionernes ledige job for otte forskel-
lige faggrupper på portalen sundheds-
jobs.dk.

Den nye portal afløser bl.a. laegejob.
dk og gør det hurtigt, enkelt og over-
skueligt at finde det nye drømmejob i 
de fem regioner samt på Færøerne og 
Grønland.

– Målet har været at skabe en attrak-
tiv portal, som præcist kan hjælpe hver 
enkelt kandidat – uanset om man er 
midt i karrieren eller er helt nyuddannet 
og skal i gang med karrieren. Samtidig 
har vi undervejs spurgt repræsentanter 
for brugerne om deres ønsker og be-
hov, ligesom brugerne også har testet 
løsningen undervejs for at gøre siden så 
brugervenlig og imødekommende som 
muligt, siger projektansvarlig Tina An-
dersen, Danske Regioner.

Hun og holdet bag den nye portal 
har forberedt den gennem store dele af 
2014.

– Tidligere havde hver enkelt fag-
gruppe deres egen portal, men da por-
talerne stod over for en modernisering 

kunne vi se en klar fordel i én samlet 
platform for de ledige job. Det vil give et 
ensartet overblik, som gør det lettere for 
kandidaterne at afdække deres mulig-
heder, og det er mere effektivt for regio-
nerne bag løsningen at markedsføre én 
portal, siger Tina Andersen.

Som på andre jobportaler kan man frit 
oprette sin egen profil med tilhørende 
jobagent, som giver direkte besked, når 
der er et interessant lægejob ledigt.

– Du kan også vælge at lægge en ge-
ografisk afgrænsning ind i profilen, så en 
læge i Hjørring ikke får oplysninger om 
et ledigt job i Hillerød, og du kan lægge 
filtre ind i søgningen, så f.eks. vikariater 
ikke bliver vist, oplyser Tina Andersen.

Hvis du i dag taster laegejob.dk ind, 
bliver du automatisk ført videre til sund-
hedsjobs.dk.

Alle annoncer kan læses i fuld 
længde, og man kan søge jobbet online 
via den nye portal og i flere tilfælde 
f.eks. vedhæfte sit cv direkte fra Lin-
kedIn.

Desuden er portalens design respon-
sivt, så man uden problemer kan læse 
den og navigere rundt på f.eks. mobilen 
eller tablet.

– Dermed er den let at gå til, uanset 
om du sidder i S-toget eller i sommerhu-
set, siger Tina Andersen.

Ud over lægerne er sygeplejersker, 
lægesekretærer, bioanalytikere, radio-
grafer, fysio- og ergoterapeuter samt 
sosu’er dækket af den nye portal.

Allerede nu er der over 900 ledige 
jobs slået op på sundhedsjobs.dk, som 
har alle muligheder for hurtigt at blive 
en af Danmarks bedst besøgte jobpor-
taler. De syv tidligere faggruppeportaler 
havde tilsammen over 100.000 besø-
gende hver måned.

Kilde: Danske regioner





Trajenta® (linagliptin). Indikationer: Trajenta er indiceret til at forbedre den glykæmiske kontrol hos voksne 
patienter med type 2-diabetes mellitus: Som monoterapi til patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret 
med diæt og motion alene, og når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. intolerans eller kontraindiceret 
pga. nedsat nyrefunktion. Som kombinationsterapi i kombination med metformin, når metformin sammen 
med diæt og motion, ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. I kombination med et sulfonylurinstof og 
metformin, når disse præparater sammen med diæt og motion, ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. 
I kombination med insulin, med eller uden metformin, når denne behandling sammen med diæt og motion 
ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol.

Trajenta® (linagliptin)
•	 Enkelt	dosering	–	5	mg	én	gang	dagligt –	uanset	nyrefunktion1

•	 Signifikant	reduktion	af	HbA1c
2,3,4

•	 Hypoglykæmi	på	placebo	niveau	og	vægtneutral1

Læs mere og bestil materialer 
til dig og dine patienter 
på www.t2c.dk

Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52, 2100 København Ø. Tlf. 3915 8888

Til patienter med type 2-diabetes

Vælg en behandling der tager 
højde for patientens 
udfordrende vej frem
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