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AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

KRÆFTPATIENTER SKAL 
SAMLES OP I  PRAKSIS
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Kræftens Bekæmpelse mener, at de praktiserende læger 
skal spille en mere aktiv og opsøgende rolle over for kræftpatienter – før, under og efter behandling på 
sygehuset.

Lægerne i den primære sundhedssektor 
skal ifølge en pressemeddelelse, som 
de to organisationer udsendte i januar, 
være mere udfarende og tage større del 
i behandlingen af kræftpatienter. ”Det 
vil give mere tryghed for patienten og 
sikre et sammenhængende forløb”, hed-
der det videre.

Baggrunden for samarbejdet mellem 
patientforeningen og den faglige orga-
nisation er ganske alvorlig. Ifølge en un-
dersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse 
har udført tidligere, ville en fjerdedel 
af alle kræftpatienter ønske, at deres 
praktiserende læge var bedre orienteret 
om forløbet af behandlingen, og næsten 
lige så mange føler sig direkte utrygge 
efter udskrivelse fra sygehuset.

Tovholder på 
behandlingsforløbet

Kræftens Bekæmpelse og PLO mener, at 
de praktiserende læger skal være mere 
opsøgende og selv tage initiativ til be-
handlinger, hvis patienten har brug for 
det. Mange kræftpatienter lider af andre 
sygdomme og har ikke kræfter til selv 
at tage initiativet. Derfor kan det ofte 
være nødvendigt med en person, der 
fungerer som tovholder og koordinerer 
de tiltag, der bliver sat i værk. Og det vil 
naturligt være den praktiserende læge.

»Den praktiserende læge skal kunne 
henvise til udredning, følge sin patient 
tæt og ikke give slip, før sygehuset eller 
en speciallæge har taget over. Den faste 
læge skal også støtte og bakke op, når 
sygdomsforløbet bliver for svært. Ikke 
mindst når behandlingsmulighederne er 
udtømte, spiller den praktiserende læge 
en central rolle omkring den lindrende 
behandling,« påpeger næstformand i 
PLO Niels Ulrich Holm i de to organisa-
tioners pressemeddelelse.

Bolden skal gives videre

Ulrik Lassen, der er klinikchef for Onko-
logisk Klinik på Rigshospitalet og i øvrigt 
Danmarks eneste professor i målrettet, 
individuel kræftbehandling, hilser ud-
spillet fra PLO og Kræftens Bekæmpelse 
velkomment:

»Det ligger fint i tråd med den nyeste 
kræftplan, hvor der er fokus på tidlig 
opsporing. De praktiserende læger 
spiller en stor rolle omkring afklaring af 
patientens situation – herunder også 
andre sygdomme. Behandlingsforløbet 
tilrettelægges af kræftlægerne, men de 
praktiserende læger kan følge op på, 
at patienten følger behandlingen. Og 
når behandlingen er overstået, bør den 
praktiserende læge hjælpe patienten vi-
dere, hvad enten det betyder tilbage til 
en normal tilværelse eller i samarbejde 
med de palliative teams til en værdig 
død,« siger han og uddyber:

»Det er vigtigt, at det foregår i tæt 
samarbejde med de palliative teams, 
som har den rette ekspertise. Dette er 
underprioriteret i Danmark, der har alt 
for få ressourcer til dette i forhold til re-
sten af Europa.«

»Det er også helt centralt, at vi formår 
at give bolden videre. Alle parter skal 
vide, hvem der har ansvaret hvornår. 
Vi er ikke gode nok til at kommunikere 
med hinanden, så alle parter ved, hvem 
der har bolden, og kender spillets 
præmisser,« erkender Ulrik Lassen og 
påpeger, at den dårlige kommunikation 
gælder begge veje.

Hospitalerne er ikke gode nok til at 
fortælle om behandlingen og det videre 
forløb, og de praktiserende læger får 
ikke kommunikeret om patientens gene-
relle tilstand til hospitalerne.



LÆGEMAGASINET 1   5 

Uddannelse af både befolkning 
og læger

Hvis tidlig opsporing skal virke, så er det 
helt afgørende at vide mere om de dif-
fuse symptomer – altså de symptomer, 
som ligger ud over de mere kendte 
symptomer som blod i afføringen, ved-
varende hoste etc. Og det er både be-
folkningen og de praktiserende læger, 
der skal kende disse symptomer bedre. 
Ulrik Lassen forklarer:

»Af de patienter, som vi får henvist 
med diffuse symptomer, har ca. 5 pro-
cent kræft. Det er alt for meget. Vi ville 
hellere have, at det kun var et én eller 
et par procent. For når så mange rent 
faktisk har kræft, er der mange med dif-
fuse symptomer, som slet ikke kommer 
til læge, eller hvor lægen ikke fanger 
symptomerne, før symptomerne er så 
udtalte, at behandlingen bliver meget 
omfattende eller umulig.«

Tidlig opsporing forudsætter både, 
at befolkningen bliver bedre til at finde 
symptomer hos sig selv, og at lægerne 
bliver bedre til at se symptomerne og 
sende patienterne videre.

»Vi kan godt håndtere flere patienter 
med diffuse symptomer i hospitalssyste-
met,« påpeger Ulrik Lassen.

Og der er ingen modstrid mellem dét 
synspunkt og de holdninger, som er 
fremført af læger fra Aalborg Universi-
tetshospital, om at mange praktiserende 
læger er overforsigtige og belaster 
hospitalsvæsenet med ’unødvendige’ 
udredninger. Begge dele handler om 
uddannelse og information. 

Både patienter og praktiserende 
læger skal lære de diffuse symptomer 
bedre at kende, så kræftbehandlin-
gen kan komme i gang så hurtigt som 
muligt. Men samtidig skal de praktise-
rende læger uddannes til at bedre at 
kunne afgøre, om kræftindikatorerne 

skyldes mulig kræft eller noget helt 
andet.

Uddannelse, information og bedre 
kommunikation er altså den cocktail, der 
skal til for at gøre de gode intentioner i 
udspillet fra PLO og Kræftens Bekæm-
pelse til virkelighed.
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”PERSONLIG MEDICIN”:

VALG AF ANTIDIABETIKUM 
UD FRA TYPE 2 DIABETES 
PATIENTENS FÆNOTYPE

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

Behandling af type 2 diabetes patienten 
er blevet tiltagende kompliceret pga. 
af de mange nye antidiabetika, der er 
kommet på markedet de senere år. Be-
handlingen skal i dag være individuelt 
tilpasset til den enkelte patient, og her 
spiller patientens alder, komorbiditeter, 
specielt hjertekar-, nyre- og leversyg-
dom, livslængde, kompliance, behand-
lings kompleksitet og prisen ind, når det 
mest hensigtsmæssige lægemiddel skal 
ordineres. 

Alle kliniske retningslinjer er enige 
om, at metformin er førstevalgs præ-
paratet. Metformin er billig, og vi ved, 
hvordan det skal benyttes. Studier tyder 
også på, at metformin beskytter mod 
hjertekarsygdom.

Det man ikke kan blive enige om er, 
hvad der skal vælges som antidiabeti-
kum nummer to. I det følgende vil be-
handlingen af type 2 diabetes patienter 

med forskellige komorbiditeter blive 
diskuteret. Fokus vil være på: den ny-
opdagede patient med type 2 diabetes, 
patienten med hjertekarsygdom, den 
overvægtige patient, patienten med 
nedsat nyre- eller leverfunktion, eller 
kronisk pankreatitis.

Lægemidler til behandling af 
hyperglykæmien

Sulfonylurinstof stimulerer insulinsekre-
tionen (figur 1). Metformin forbedrer 
insulinfølsomheden primært i leveren, 
mens glitazoner øger insulinfølsomhe-
den i skeletmuskler. Natrium-glucose 
co-transportør-2 (SGLT-2) hæmmere 
virker via en mekanisme, der er uaf-
hængig af insulinsekretion og insulinføl-
somhed, nemlig ved at øge udskillelsen 
af glukose i urinen, og derved falder 
blodglukose. Som sidegevinst induce-
res et vægttab via kalorietabet i urinen. 
Endvidere reduceres blodtrykket. Den 
inkretin-baserede terapi (DPP-4 hæm-
mere og GLP-1 receptor agonister) øger 
koncentrationen af hormonet GLP-1 i 
blodet. GLP-1 stimulerer insulinsekretio-
nen og hæmmer glukagon frisætningen 
(figur 1). Derved falder blodglukose 
via en hæmning af leverens glukose-
produktion kombineret med en øget 
glukoseoptagelse, primært i musklerne 
(figur 1). GLP-1 forsinker i høje koncen-
trationer tømningen af mavesækken 
efter et måltid, hvilket medfører en min-
dre glukosestigning efter et måltid (figur 
1). GLP-1 er et af de appetitregulerende 
hormoner og behandling med en GLP-1 
receptor agonist medfører vægttab hos 
hovedparten af patienterne (figur 1). I 
meget høje koncentrationer medfører 
GLP-1 kvalme og eventuel opkastnin-
ger. Det kræver høje koncentrationer 
af GLP-1 i blodet for at opnå vægttab, 

Liver Muscle

Pancreas

Glucose

Insulin sekretion     glukagon sekretion

Insulin resistens

SU
DPP-4i
GLP-1	RA

DPP-4i
GLP-1RA

Insulin resistens
Metformin

GTZ
GTZ

Metformin

Appetitt
GLP-1	RA

Glukosuri
SGLT-2i

Ventrikeltømming
Korttidsvirkende	GLP-1RA

Figur 1 viser hvordan de enkelte grupper af antidiabetika virker.
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mens effekten på insulinsekretionen og 
glukagon frisætningen kan opnås ved de 
lavere koncentrationer, der også opnås 
under behandling med en DPP-4 hæm-
mer (figur 4).

Effekt på hyperglykæmien

Hvor effektive er de enkelte lægemidler 
til at sænke blodglukose såvel akut som 
over en længere periode? Sulfonylurin-
stof, som f.eks. glimepirid og gliclazid er 
meget effektive til at sænke blodglukose 
hurtigt på f.eks. diagnosetidspunktet, 
men i længerevarende opfølgningsstu-
dier er de noget mindre effektive end 
f.eks. metformin, glitazoner, og GLP-1 
receptor agonister, mens der ingen 
forskel er fundet til DPP-4 hæmmerne 
(figur 2).

DPP-4 hæmmere er initialt knap så 
effektive som sulfonylurinstof til at redu-
cere blodglukose, mens der efter 1-3 år 
ikke er fundet den store forskel mellem 
de to grupper af lægemidler (figur 2).

Glitazoner, som f.ek.s pioglitazon 
(Actos®) har ingen akut effekt på blod-
glukose, og den fulde effekt ses først 
efter 2-3 måneders behandling. Over 
en længere periode på f.eks. 2-5 år er 
de mere effektive end metformin og 
sulfonylurinstof til at sænke blodglukose 
(figur 2).

SGLT-2 hæmmerne, som f.eks. em-
pagliflozin (Jardiance) og dapagliflozin 
(Forxiga) er initialt ikke så effektive som 
sulfonylurinstof, men efter ca. et år vil 
de SGLT-2 behandlede være bedre 

reguleret end f.eks. en sulfonylurinstof 
behandlet gruppe. De er i sammenlig-
nede studier fundet mere effektive til at 
sænke blodglukose end DPP-4 hæm-
merne (figur 2). 

GLP-1 receptor agonister, som f.eks. 
Luxymia®, Victoza®, Byetta®, Bydureon® 
og Trulicity®, skal optitreres og har der-
for ikke den samme akutte effekt som 
sulfonylurinstof, men over en længere 
periode er GLP-1 receptor agonisterne 
de mest effektive antidiabetika, og i de 
fleste studier har de også været mere 
effektive end insulinbehandling til at re-
ducere blodglukose (figur 2). 

Insulinbehandling er effektiv i alle 
patienter, og efter 10-12 års diabete-
varighed er det ofte nødvendigt med 
insulinbehandling i omkring 50 % af pa-
tienterne for at kontrollere hyperglykæ-
mien.

Figur 2 viser effekten af de forskellige 
antidiabetika på HbA1c og vægten.

Risiko for hypoglykæmi

Indgår også i valg af antidiabetikum. 
Sulfonylurinstoffer og behandling med 
insulin øger risikoen for hypoglykæmi, 
og bør derfor undgås hos patienter der 
arbejder som professionelle chauffører, 
taxi – og lastbil- og buschauffører. Bus-
chauffører må ikke behandles med insu-
lin. Hvis muligt bør sulfonylurinstof und-
gås hos ældre og skrøbelige patienter, 
og brug i stedet for en DPP-4 hæmmer. 
De øvrige antidiabetika må anses som 
værende sikre i relation til hypoglykæmi. 

Den nydiagnosticerede patient

Initial behandling af hyperglykæmi på 
diagnosetidspunktet
På diagnosetidspunktet afgør graden 
af hyperglykæmi og symptomer be-
handlingsstrategien. Hovedparten af 
patienterne kan behandles ambulant. 
Det er vigtigt at initiere behandling med 
hypokalorisk kost, der i sig selv vil have 
en markant effekt på blodglukose alle-
rede efter et par dage. Samtidig startes 
behandling med metformin (figur 3).

Hos patienter med et blodglukose 
over 10-15 mmol/l startes kombinati-
onsbehandling med metformin og et 
andet peroralt antidiabetikum eller en 
GLP-1 receptor agonist (figur 3).

Hos patienter med blodglukose 
over 15 mmol/l og symptomer på hy-
perglykæmi initieres behandling med 
metformin og ofte med insulin, f.eks. 
et langtidsvirkende basal insulin givet 
om morgenen eller ved sengetid i form 
af en startdosis på 0,2 til 0,3 enhed/
kg (figur 3). Efter 1-2 ugers behandling 
kan insulin seponeres hos hovedparten 
af patienterne, og der kan opnås god 
glykæmisk kontrol ved at kombinere 
metformin og et peroralt antidiabetikum 
eller en GLP-1 receptor agonist. I den 
initiale fase er det nødvendigt at se pa-
tienten hyppigt med 1-2 ugers interval, 
idet der ellers vil gå for lang tid, inden 
behandlingsmålet opnås. I denne fase 
styres behandlingen ved hjælp af hjem-
memålte blodglukoser, ofte kun faste-
blodglukose. 

Når hyperglykæmien er stabiliseret, 
overgår patienten til rutine ambulant 
kontrol med ca. 2-6 måneders interval.

Figur 3 illustrerer behandlingen på 
diagnosetidspunktet.

Patienten med hjertekarsygdom

Type 2 diabetes patienten har selv 
under den intensive behandling, der 
tilbydes i dag en høj risiko for at dø af 
hjertekarsygdom sammenlignet med 
bagrundsbefolkningen, og type 2 pa-
tienten, der har erkendt hjertesygdom, 
er en person i meget høj risiko for at dø 
af hjertekarsygdom (2-4 fold sammen-
lignet med baggrundsbefolkningen). 
Aktuelt anses metformin for at beskytte 
mod hjertekarsygdom, omend eviden-
sen ikke er den stærkeste. SGLT-2 hæm-
meren empagliflozin (Jardiance®) er vist 
at beskytte mod hjertekarsygdom samt 
at reducere mortaliteten pga. hjertekar-
sygdom. GLP-1 receptor agonisten lirag-
lutid (Victoza®) er også vist at reducere 
risikoen for hjertekarsygdom og at redu-

Reduktion I	HbA1c	

Ændringer I	vægt

Figur 2 viser effekten af de forskellige antidiabetika på HbA1c og vægten. 
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cere mortaliteten. DPP-4 hæmmerne har 
en neutral effekt på hjertekarsygdom og 
mortalitet pga. hjertekarsygdom, mens 
sulfonylurinstof er under mistanke for 
at øge mortaliteten pga. hjertekarsyg-
dom. Evidensen herfor er dårlig. Hos 
patienter med erkendt hjertesygdom 
bør foretrækkes efter metformin enten 
empagliflozin (Jardiance®) eller liraglu-
tide (Victoza®).

Patienten med nedsat 
nyrefunktion

Type 2 diabetes patienten er i risiko for 
at udvikle nedsat nyrefunktion pga. den 
diabetiske nefropati. eGFR benyttes til 
at vurdere nyrefunktionen (figur 4). Om 
patienten har mikro- eller makroalbumi-
nuri betyder ikke noget i relation til valg 
af antidiabetika. Alle antidiabetika kan 
benyttes hos patienter med en eGFR > 
60 ml/min. Når eGFR er mellem 45-60 
ml/min skal man begynde at overveje 
om der skal skiftes behandlingsstrategi. 
Når eGFR er reduceret til 45 ml/min 
er effekten af en SGLT-2 lille og bør 
seponeres, metformin anbefales redu-
ceret til 500 mg x 2 daglig (figur 4). Hos 
patienter, der behandles med en DPP-4 
hæmmer skal dosis reduceres til det 
halve, bortset fra linagliptin (Trajenta®) 
der kan benyttes til alle patienter uanset 
nyrefunktion. GLP-1 receptor agonister 
kan ligeledes fortsættes uændret, og det 
samme gælde SU og insulin.

Ved eGFR< 30 ml/min anbefales at 
seponere metformin, stoppe med GLP-1 
receptor agonister, mens man fortsat 
kan benytte linagliptin, sulfonylurinstof 
og insulin under hensyntagen til risikoen 
for hypoglykæmi (figur 4).

Hos patienter i dialyse eller med 
svært nedsat nyrefunktion kan benyttes 
linagliptin (Trajenta®), sulfonylurinstof 
eller insulin. Den gruppe af patienter 
bør ikke reguleres med stram glykæmisk 
kontrol, en HbA1c mellem 7.5 -8.5 % 
vil ofte være passende. Patienterne har 
ofte lang diabetesvarighed, og mange 
har ikke symptomer ved hypoglykæmi. 

Patienten med nedsat 
leverfunktion

Hos patienter med svært nedsat lever-
funktion er insulinbehandling ofte at 
foretrække. For de fleste antidiabetika 
er erfaringen dårlig omkring brugen 
hos patienter med svært nedsat lever-
funktion. Generelt gælder at sulfonylu-
rinstof, metformin, DPP-4 hæmmere, 
SGLT-2 hæmmere ikke anbefales ved 
svært nedsat leverfunktion. Glitazoner 
anbefales ikke til personer med påvirket 
leverfunktion. I relation til brugen af 
GLP-1 receptor agonister er den kliniske 
erfaring lille, men de kan formentlig 
benyttes. 

Den overvægtige patient 

Kan behandles med alle antidiabetika, 
men patienten ønsker ofte at tabe i 
vægt. Sulfonylurinstof- og insulinbe-
handling medfører hos de fleste pa-
tienter en vægtstigning (figur 2). GLP-1 
receptor agonister og SGLT-2 hæmmere 
medfører i gennemsnit et vægttab på 
2-3 kg (figur 2). Behandling med en 
DPP-4 hæmmer eller metformin er 
vægtneutral eller medfører et mindre 
vægttab. Vægtstigningen under be-
handling med insulin eller sulfonylurin-
stof kan reduceres eller undgås ved at 
addere en GLP-1 RA eller SGLT-2 hæm-
mer og samtidig vil den glykæmiske 
kontrol forbedres. 

Sekundær diabetes på grund af 
pancreatitis

Patienten er ofte slank på grund af sin 
grundmorbus. Diabeten er opstået på 
grund af destruktion af pancreas inklusiv 

Initiale	behandlingsstrategi	af	hyperglykæmien

Diagnose

Fasteblodglukose	
>	15	mmol/l	og	
symptomer		på	
hyperglykæmi

Fasteblodglukose	
10-15	mmol/l	

Fasteblodglukose	
7	-10	mmol/l

Livsstil
Metformin

Efter	1-2	ugers	
behandling

forsøges	insulin	
seponeret	og	der	
behandles	med	
to	antidiabetika

Livsstil
Metformin

+
Insulin

Livsstil
Metformin

+
Andet	

antidiabetikum

Figur 3 illustrerer behandlingen på diagnosetidspunktet.

Antidiabetikum >	60	 60-45 45-30 30-15	 ESRD

Metformin 1	g	x	2 500	mg	x	2 500	mg	x	2	

Sulfonylurinstof Reduction	af
dosis

Reduction	af
dosis

DPP-4	
hæmmere:
Sitagliptin
Saxogliptin
Vildagliptin

Reduktion af
dosis

Reduction	af
dosis

Reduktion af
dosis

Reduktion
af dosis

DPP-4	
hæmmeren
Linagliptin

SGLT-2	
hæmmere

GLP-1	RA´s

Insulin

eGFR ml/min

Figur 4 viser brugen af de enkelte antidiabetika i relation til nyrefunktionen.
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de Langerhans´ øer, således at både 
de insulin- såvel som de glukagonpro-
ducerende celler er destrueret, hvilket 
medfører lille eller manglende gluka-
gon respons under hypoglykæmi, og 
dermed dårlig evne til at modregulere 
blodglukose op igen efter hypoglykæmi. 
En del af patienterne med pankreatitis-
diabetes udviser dårlig kompliance og 
er vanskelige at behandle. DPP-4 hæm-
mere og GLP-1 receptor agonister anbe-
fales ikke til denne gruppe af patienter 
pga. mistanken om, at de kan inducere 
pancreatitis. Patienterne kan behand-
les med metformin, sulfonylurinstof, 
SGLT-2 hæmmer og med insulin efter 
de almindelige retningslinier. Diabeten 
hos denne gruppe af patienter er ofte 
progredierende, og mange patienter 
behøver med tiden insulinbehandling. 
Initialt lettest med et basal insulin, men 
senere kan det blive nødvendigt at skifte 
til et mix præparat x 2 i døgnet, evt. at 
benytte et regelret basal-bolus regime 

med basal insulin 1 gang i døgnet og 
hurtigtvirkende insulin før hovedmål-
tider. Det glykæmiske mål skal vælges 
med stort omhu på baggrund af patients 
kompliance samt hvor labil diabeten er.

Steroiddiabeten

Er tidligere diskuteret i detaljer i Læge-
magasinet 2016, hvortil der henvises 
(Lægemagasinet 2016; 30 (1): 10-12). 
Steroiddiabeten er yderst drilagtig, da 
fasteblodglukose ofte er normalt på 
trods af at blodglukose efter måltider 
stiger helt op til 15-20 mmol/l. 

Kommentar

Behandling af hyperglykæmien skal in-
dividualiseres, og mange forhold spiller 
ind, når der skal vælges behandling, så 
som hjertekarsygdom, andre komorbi-
diter, kompliance, livslængde, effekt på 
vægten og ikke mindst pris af behand-

lingen. Behandlingen bør være så sim-
pel som muligt og hos mange patienter 
har prisen stor betydning også indirekte 
for kompliance til behandlingen, f.eks. 
når patienten ikke har råd til at indløse 
recepten. Ovenfor er diskuteret fordele 
og ulemper af antidiabetika i relation til 
de almindeligste fænotyper af personer 
med type 2 diabetes. Det er også il-
lustreret, at behandlingen ændrer sig 
med progression af diabeten og med 
aftagende nyrefunktion. Uanset hvilken 
initial behandling, der vælges, vil mange 
patienter efter 10-15 års diabetesvarig-
hed kræve insulinbehandling for at opnå 
det terapeutiske mål for den glykæmi-
ske kontrol. Hvis der benyttes insulin 
eller sulfonylurinstof bør risikoen for 
hypoglykæmi indgå i valg af terapeutisk 
mål for HbA1c, altså oftest HbA1c ikke 
lavere end 7.0 %. Initiering og intensive-
ring af insulinbehandlet er gennemgået i 
Lægemagasinet 2016; 30 (4): 12-14. 

KARDIOVASKULÆRE RISICI 
VED NSAID BEHANDLING

Indledning

Nonsteroide antiinflammatoriske læ-
gemidler (NSAID) anvendes for deres 
smertestillende og antiinflammatoriske 
egenskaber og er blandt de hyppigst 
anvendte lægemidler på verdensplan. 
NSAID giver i dagligdagen en række ud-
fordringer i forhold til at hjælpe patien-
ten med smerter uden at påføre patien-
ten bivirkninger. De kardiovaskulære 
risici ved brug af traditionelle NSAID 
er i stigende grad kommet i fokus efter 
påvisningen af en øget tromboembolisk 
risiko ved de nyere typer af NSAID, de 
såkaldte COX-2 hæmmere (coxibs).1 
Senest har både Dansk Cardiologisk 
Selskab2 og the European Society of 
Cardiology3 skærpet anbefalingerne 
til brugen af NSAID hos patienter med 
eller i høj risiko for hjertekarsygdom. 
Langt størstedelen af NSAID udskrives 
af praktiserende læger og derfor gen-

gives med tilladelse fra Ugeskrift for 
Læger her de centrale budskaber fra 
en netop publiceret statusartikel om de 
kardiovaskulære risici ved behandling 
med NSAID.4

NSAID forbruget i Danmark

NSAID anvendes i gennemsnit af 15 % 
af den danske befolkning hvert år, hyp-
pigere blandt kvinder og hos personer 
over 40 år.5,6 Udskrivningsmønstret af 
NSAID har ændret sig betydeligt over 
de sidste årtier i Danmark og overordnet 
er det recept-ordinerede salg af NSAID 
faldet siden 2004 (Figur 1).6,7 Ibuprofen 
er det eneste NSAID i Danmark som kan 
købes uden recept, men også det hyp-
pigst ordinerede NSAID. Forbruget har 
været jævnt stigende for ibuprofen, sta-
bilt for naproxen, og mere end halveret 
for diclofenac siden 2008.6
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i blodtrykket med en gennemsnitlig 
stigning på 2-3 mmHg systolisk og 1-1,5 
mmHg diastolisk.13 Påvirkningen af 
blodtrykket kan dog hos nogle patien-
ter være mere markant, og særligt kan 
NSAID destabilisere blodtryksregulering 
hos patienter med arteriel hypertension 
eller som af anden grund er i behandling 
med ACE-hæmmere, angiotensin II-an-
tagonister, β-blokkere, eller diuretika.14 
Blodtrykspåvirkningen synes mindst for 
patienter i behandling med calciumanta-
gonister.14

Hjertesvigt
Metaanalyser har vist at brug af alle ty-
per af NSAID er forbundet med en cirka 
fordobling i risikoen for hjertesvigt.11,15 
Hos patienter med hjertesvigt øger 
NSAID brug også risikoen for genind-
læggelser pga. inkompensation og iskæ-
miske komplikationer.16 Patienter med 
hjertesvigter ligeledes i høj risiko for at 
udvikle samtidig nyresvigt, og behand-
ling med NSAID øger denne risiko.

Iskæmisk hjertesygdom
En omfattende meta-analyse af rando-
miserede studier har fundet at særligt 
diclofenac er forbundet med en øget 
risiko for kardiovaskulære komplika-
tioner og at diclofenacs risikoprofi l er 
sammenlignelig med den nu tilbage-
trukne COX-2 hæmmer rofecoxib.11 
Den relative risiko for kardiovaskulære 
komplikationer er overordnet cirka 40% 
højere for diclofenac sammenlignet med 
intet NSAID brug, men endnu højere 
for iskæmiske komplikationer som akut 
myokardieinfarkt (relativ risiko: 1.70, 
95% CI: 1.19–2.41).11 Risikoen ved 
diclofenac stiger med dosis. De kardio-
vaskulære risici ved ibuprofen er også 
dosisafhængige, men hvor højdosis 
ibuprofen er forbundet med øget risiko 
for iskæmiske komplikationer (2.22, 
95% CI: 1.10–4.48),11 så synes lav-dosis 
ibuprofen (≤1200 mg/dag) ikke at øge 
risikoen.12 Naproxen synes at være den 
NSAID type med den mindst skadelige 
kardiovaskulære risikoprofi l.11,12

Atriefl imren
Initiering af NSAID behandling er for-
bundet med 40-70% øget risiko for atrie-
fl imren (højest for COX-2 hæmmere, 
inklusiv diclofenac).17 Patienter med 
hjertesvigt eller kronisk nyresvigt synes 
at have en speciel høj risiko for udvikling 
af atriefl imren efter opstart af NSAID 
behandling.17,18

Venøs tromboemboli
Der er rapporteret en NSAID-associeret 

COX-1 vs. COX-2 hæmning

NSAID hæmmer cycloooxygenase 
(COX) enzymet, som fremmer syntesen 
af prostaglandiner fra arachidonsyre.2 
COX-enzymet har to isoformer, COX-1 
og COX-2.8 De to COX isoformer fi ndes 
udbredt i hele kroppen, og det er bl.a. 
balancen mellem de to isoformer, der 
synes relateret til den kardiovaskulære 
risiko.8 Endothelet indeholder primært 
COX-2 isoformen, som er relateret til 
produktionen af prostaglandin I2 (prost-
acyclin), som er kraftigt vasodilaterende, 
hæmmer trombocytaggregation og 
koagulationen, reducerer kardial og 
vaskulær remodellering og mindsker 
optagelsen af kolesterol.8 COX-2 har en 
beskyttende effekt på endothelet, og 
COX-2 receptoren bliver opreguleret 
ved øget vaskulær tonus (shear-stress) 
og i atherosklerotiske plaques. Trombo-
cytter indeholder primært kun COX-1, 
som er ansvarlig for produktionen af 
tromboxan A2. Tromboxan A2 stimulerer 
trombocytaggregation, er vasokonstrik-
terende og øger vaskulær og kardial 
remodellering.8 Acetylsalicylsyre er kar-
dioprotektivt og adskiller sig fra andre 
NSAID ved en irreversibel hæmning af 
COX-1 i trombocytterne. For at forenkle 
terminologien refererer NSAID i denne 
artikel kun til non-acetylsalicylsyre 
NSAID.

De individuelle NSAID præparater 
har forskellig affi nitet for hæmning af 

COX-1 og COX-2. Coxibs har hoved-
sagelig COX-2 hæmmende virkning, 
men også i nogen grad virkning via en 
hæmning af COX-1.8 De traditionelle 
NSAID-præparater udviser ligeledes for-
skellig affi nitet for COX-1 og COX-2, og 
diclofenac har COX-2 selektivitet der er 
sammenlignelig med celecoxib.8 Gene-
relt gælder at jo højere COX-1 og COX-2 
selektivitet, desto højere risiko for hhv. 
gastrointestinale og kardiovaskulære 
komplikationer.8,9 Den gastrointestinale 
gevinst ved anvendelsen af selektive 
COX-2 hæmmere sammenlignet med 
non-selektive NSAID er dog beskeden 
og meget tvivlsom hos patienter som 
samtidig indtager lav-dosis acetylsalicyl-
syre.

De kardiovaskulære risici

Evidensen generelt
Selvom risikoen ved NSAID behandling 
har fået stor opmærksomhed over de 
sidste 15 år, er der fortsat relativt få 
store randomiserede studier på områ-
det.3 Meta-analyser af randomiserede 
og observationelle studier viser god 
overensstemmelse og evidensen er 
størst for endepunkter som hjertesvigt, 
myokardieinfarkt, og død.10-12

Hypertension
NSAID er væskeretinerende og øger ri-
sikoen for blodtryksstigning.13,14 NSAID 
forårsager en dosis-afhængig stigning 
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risiko for at få samtidig nyreinsufficiens, og behandling 
med NSAID kan udløse dette.

Iskæmisk hjertesygdom

I en metaanalyse af 280 placebokontrollerede (n = 
124.513) og 474 ikkeplacebokontrollerede randomise-
rede studier (n = 229.296) [10] har man konkluderet, 
at særligt diclofenac er forbundet med en øget risiko for 
kardiovaskulære komplikationer, og at diclofenacs risi-
koprofil er sammenlignelig med den nu tilbagetrukne 
COX-2-hæmmer rofecoxibs risikoprofil. Den relative ri-
siko for kardiovaskulære komplikationer er estimeret 
til 1,41 (95% konfidens-interval (KI): 1,12-1,78) for 
diclofenac (sammenlignet med intet brug), men endnu 
højere for iskæmiske komplikationer (1,70, 95% KI: 
1,19-2,41), hvor den primært er drevet af akut myokar-
dieinfarkt [10]. Risikoen ved brug af diclofenac stiger 
med dosis. De kardiovaskulære risici ved brug af ibu-
profen er også dosisafhængige, men hvor højdosis-
ibuprofen er forbundet med øget risiko for iskæmiske 
komplikationer (2,22, 95% KI: 1,10-4,48) [10], synes 
lavdosisibuprofen (≤ 1.200 mg/dag) ikke at øge risi-
koen [11]. Metaanalyserne tyder på, at brug af napro-
xen generelt ikke øger risikoen for kardiovaskulære 
komplikationer [10, 11]. 

Atrieflimren

Atrieflimren er blandt de kardiovaskulære risici, som 
senest er forbundet med NSAID-brug. Evidensen på 
området stammer fra en metaanalyse af fem observa-
tionelle studier [16], som er drevet af resultaterne fra 
danske data [17]. Sammenlignet med ikkebrugere har 
nye NSAID-brugere 40-70% øget risiko for at få atrie-

flimren (højest ved brug af COX-2-hæmmere, inklusive 
diclofenac) [17]. Patienter med hjertesvigt eller kro-
nisk nyreinsufficiens synes at have en speciel høj risiko 
for at få atrieflimren efter påbegyndelse af NSAID-be-
handling [16, 17]. 

Venøs tromboemboli

Der er i caserapporter, dyreeksperimentelle studier og 
observationelle studier rapporteret om en sammen-
hæng mellem NSAID-brug og risiko for dyb venetrom-
bose og lungeemboli [18]. Dertil kommer en fem gange 
højere rate af venøs tromboemboli blandt rofecoxib-
brugere end blandt naproxenbrugere i et af de første 
større randomiserede studier (VIGOR) [19]. Resulta-
terne fra dette studie skal dog tages med forbehold pga. 
relativt få tilfælde af venøs tromboemboli og dermed 
en statistisk usikkerhed på estimaterne [19, 20]. Resul-
taterne af en nyligt publiceret metaanalyse, som er ba-
seret på de tilgængelige observationelle data, støtter 
også en association [21]. 

Blødningsrisiko ved samtidig antitrombotisk  

behandling

Samtidig indtag af NSAID og antitrombotisk behand-
ling er i observationelle studier forbundet med en mere 
end fordoblet blødningsrisiko sammenlignet med risi-
koen hos patienter, der er i antitrombotisk behandling 
uden samtidig indtag af NSAID [22-24]. Dette er fun-
det for patienter med både atrieflimren, myokardiein-
farkt og venøs tromboemboli [22-24]. Behandling med 
protonpumpehæmmere anbefales derfor, hvis NSAID-
behandling vurderes at være nødvendig hos disse pa-
tientgrupper. Blødningsrisikoen ved brug af NSAID 
samtidig med de nye trombocytfunktionshæmmere  
(ticagrelor og prasugrel) og non-vitamin K-orale anti-
koagulantia er endnu ikke belyst.

BEHANDLINGSVARIGHED

De fleste patienter behandles kun med NSAID i en kort 
periode. En kort behandlingsperiode med NSAID er tid-
ligere blevet betragtet som risikofri. Randomiserede og 
observationelle data tyder dog på, at selv kortvarig be-
handling (i nogle studier under en uge) kan være for-
bundet med øget risiko [10, 25, 26]. Denne risiko sva-
rer til, at én ud af 1.000 personer, som påbegynder 
diclofenacbehandling, får reinfarkt eller dør inden for 
den første uge [25], hvilket er tre gange flere end, hvad 
der gælder for ikkebrugere (relativ risiko: 3,24, 95% 
KI: 2,75-3,86). Risikoøgningen forbliver fordoblet selv 
efter tre måneders diclofenacbrug (1,92; 95% KI: 1,66-
2,22) [25]. Den nuværende evidens tyder således på, at 
der ikke er et risikofrit behandlingsinterval.

ABSOLUT RISIKO

Det er værd at bemærke, at de kardiovaskulære risici 

FIGUR 1

Den procentvise andel af den danske befolkning, der har indløst 

mindst en recept på nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler 

om året siden 2000. Modificeret fra [6].
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øget risiko for dyb venetrombose og 
lungeemboli i case rapporter, dyreeks-
perimentelle studier, og observationelle 
studier.19 Selvom evidensen på området 
generelt er mindre end for de andre 
kardiovaskulære endepunkter, så støtter 
en nylig publiceret metaanalyse af de 
observationelle data på området også en 
sammenhæng.20

Blødningsrisiko ved samtidig anti-
trombotisk behandling
Samtidig indtag af NSAID og antitrom-
botisk behandling er forbundet med 
en mere end fordoblet blødningsrisiko 
sammenlignet med patienter i antitrom-
botisk behandling uden samtidig indtag 
af NSAID.21-23 Dette er fundet både for 
patienter med atriefl imren, myokardie-
infarkt og venøs tromboemboli.21-23 Be-
handling med protonpumpehæmmere 
anbefales derfor hvis NSAID behandling 

vurderes nødvendigt til disse patient-
grupper.

Behandlingsvarighed

For de fl este patienter varer behandlin-
gen med NSAID kun en kort periode. 
En kort behandlingsperiode med NSAID 
er tidligere betragtet som risikofrit. 
Randomiserede og observationelle data 
tyder dog på at selv kortvarig behand-
ling (i nogle studier under en uge) kan 
være forbundet med øget risiko.11,24,25 
Denne risiko svarer til at én af hver 1000 
personer, som påbegynder diclofenac 
behandling får reinfarkt eller dør inden 
for den første uge,24 hvilket er 3 gange 
fl ere end ikke-brugere (relative risiko: 
3.24, 95% CI: 2.75-3.86). Risikoøgnin-
gen forbliver fordoblet selv efter 3 må-
neders diclofenac brug (1.92, 95% CI: 
1.66-2.22).24 Den nuværende evidens 
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ved NSAID-brug ikke er begrænset til patienter med 
hjerte-kar-sygdom. Den relative øgning af risikoen for 
at få atrieflimren svarer årligt til 4-7 ekstra tilfælde af 
atrieflimren for hver 1.000 patienter, der påbegynder 
NSAID-behandling. Der er flest ekstratilfælde ved brug 
af COX-2-selektive NSAID [17]. Den relative risiko-
øgning for iskæmiske komplikationer er stort set den 
samme for patienter med og uden hjerte-kar-sygdom 
[10]. Således er den relative risiko uafhængig af, om 
den underliggende femårsrisiko for kardiovaskulære 
komplikationer er < 5%, 5-10% eller > 10% [10]. Den 
absolutte risiko ved NSAID-behandling er dog influeret 
af tilstedeværelsen af hjerte-kar-sygdom, fordi disse pa-
tienter har en højere underliggende risiko for kompli-
kationer. Den relative risikoøgning svarer i absolutte tal 
til, at hvis 1.000 personer uden hjerte-kar-sygdom be-
handles med diclofenac i ét år, vil der blandt disse fore-
komme tre ekstra tromboemboliske tilfælde, hvoraf ét 
vil være fatalt [10]. Til sammenligning vil diclofenac-
behandling i et år hos 1.000 hjertepatienter medføre 
gennemsnitligt otte ekstra tilfælde af tromboemboliske 
komplikationer, hvoraf to vil være fatale. Selv beskedne 
absolut risikoøgninger for den enkelte patient har stor 
samfundsmæssig betydning, fordi NSAID-behandling 
bruges så hyppigt [27]. 

BEHANDLINGSALTERNATIVER

Ved valg af alternativer til NSAID-behandling bør man 
tage udgangspunkt i den enkelte patient og dennes øv-
rige sygdomstilstand. Af analgetiske tiltag bør parace-
tamol forudgå NSAID-behandling. Er paracetamol og 
ikkefarmakologiske tiltag ikke nok, bør tillæg af svage 
opioider som f.eks. tramadol og kodein overvejes. Hvad 
angår ikkefarmakologiske tiltag, bør det bemærkes, at 
træning på land som behandling af artrose har en smer-
testillende effekt af mindst samme størrelsesorden som 
den, der opnås ved NSAID-behandling [28-30]. I tillæg 
til dette har træning en række positive effekter på det 
generelle helbred og er uden de potentielt alvorlige bi-
virkninger, som NSAID har [29]. Afhængigt af den en-
kelte patient bør træning, vægttab, uddannelse og af-
lastning derfor altid tænkes ind i forsøget på at 
minimere NSAID-forbruget.

TILGANG TIL BEHANDLING MED NONSTEROIDE  

ANTIINFLAMMATORISKE LÆGEMIDLER

I Figur 2 ses en anbefalet trinvis tilgang til farmakolo-
gisk behandling af smerter i bevægeapparatet hos pa-
tienter, der har eller er i særlig høj risiko for at få hjerte-
kar-sygdom. Generelt frarådes NSAID-behandling til 
disse patienter, fordi deres absolutte risiko for kardio-
vaskulære komplikationer er højere end hos bag-
grundsbefolkningen uden manifest hjerte-kar-sygdom. 
Som med alle andre behandlinger er der undtagelser 
for de generelle forbehold, og der vil være patienter 

med så store smerter, at NSAID-behandling kan være 
berettiget trods risikoen. I disse tilfælde hvor behand-
ling med NSAID alligevel påbegyndes, bør det ske med 
de mindst farlige typer, i lavest mulig dosis og i kortest 
mulig tid. I praksis vil det sige, at hvis NSAID-behand-
ling hos patienter med hjerte-kar-sygdom ikke kan und-
gås trods alternative analgetiske og nonfarmakologiske 
tiltag, bør man benytte naproxen ≤ 500 mg/dag eller 
ibuprofen ≤ 1.200 mg/dag [10, 11]. Det er værd at be-
mærke, at diclofenac heller ikke er påvist at give en 
mere effektiv symptomlindring end andre traditionelle 
NSAID med lavere kardiovaskulær risiko [28]. Ved på-
begyndelse af NSAID-behandling skal der desuden 
være relevant kontrol af væskeophobning, blodtryk og 
nyrefunktion. For langt den største patientpopulation 
vil en restriktiv tilgang til NSAID-behandlingen som 
skitseret i Figur 2 dog minimere den kardiovaskulære 
risiko. 

KONKLUSION

NSAID-behandling er associeret med en lang række 
kardiale komplikationer i form af destabilisering af 

FIGUR 2

Trinvis tilgang til farmakologisk behandling af smerter i bevæge-

apparatet hos patienter, som har eller er i særlig høj risiko for at få 

hjerte-kar-sygdom. Fordele og ulemper ved smertebehandlingen 

bør opvejes for hvert trin, i takt med at den kardiovaskulære risiko 
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tyder således på at der ikke eksisterer et 
risikofrit behandlingsinterval.

Absolut vs. relativ risiko

Det er værd at bemærke at de kardio-
vaskulære risici ved NSAID ikke er be-
grænset til patienter med eksisterende 
hjertekarsygdom. Den relative risikoøg-
ning for atriefl imren svarer årligt til 4-7 
ekstra tilfælde af atriefl imren for hver 
1000 patienter der opstarter NSAID 
behandling, med fl est ekstra tilfælde 
ved brug af COX-2 selektive NSAID.17 
Den relative risikoøgning for iskæmiske 
komplikationer er stort set den samme 
for patienter med og uden eksisterende 
hjertekarsygdom.11 Således synes den 
relative risiko uafhængig af den under-
liggende kardiovaskulære risiko.11 Den 
absolutte risiko ved NSAID behandling 
er dog infl ueret af tilstedeværelsen af 
hjertekarsygdom fordi disse patienter 
har en højere underliggende risiko for 
komplikationer. Den relative risikoøg-
ning svarer i absolutte tal til at behandles 
1000 personer uden hjertekarsygdom 
med diclofenac i ét år vil der blandt 
disse forekomme 3 ekstra tromboembo-
liske tilfælde, hvoraf ét vil være fatalt.11 
Til sammenligning vil diclofenac be-
handling i et år hos 1000 hjertepatienter 
medføre gennemsnitligt 8 ekstra tilfælde 
af tromboemboliske komplikationer, 
hvoraf 2 tilfælde vil være fatale. Selv be-
skedne absolutte risikoøgninger for den 
enkelte patient har stor samfundsmæs-
sig betydning fordi NSAID anvendes så 
ofte.26

Alternative behandlingstiltag

Alternativer til NSAID behandling bør 
tage udgangspunkt i den enkelte patient 
og dennes øvrige sygdomstilstande. 
Af analgetiske tiltag bør paracetamol 
forudgå NSAID behandling. Er parace-
tamol og ikke-farmakologiske tiltag ikke 
nok bør tillæg af svage opioider som 
f.eks. tramadol og kodein overvejes. 
I forhold til ikke-farmakologiske tiltag 
så bør det bemærkes at træning på 
land som behandling af artrose har en 
smertestillende effekt af mindst samme 
størrelsesorden som den fra NSAID be-
handling.27-29 I tillæg til dette har træning 
en række positive effekter på det gene-
relle helbred og er uden de potentielle 
alvorlige bivirkninger ved NSAID.28 Af-
hængig af den enkelte patient bør træ-
ning, vægttag, uddannelse og afl astning 
derfor altid tænkes ind i forsøget på at 
minimere NSAID forbruget.

Gengivet med tilladelse fra Ugeskrift for Læger4
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Tilgang til NSAID behandling

Figur 2 viser en anbefalet trinvis tilgang 
til farmakologisk behandling af smerter 
i bevægeapparatet hos patienter med 
eller i særlig høj risiko for hjertekar-
sygdom. Generelt frarådes NSAID 
behandling til disse patienter pga. deres 
højere absolutte risiko for kardiovasku-
lære komplikationer sammenlignet med 
baggrundsbefolkningen uden manifest 
hjertekarsygdom. Når en patient med 
høj kardiovaskulær risiko skal behand-
les med NSAID, så bør det ske med de 
mindst farlige typer af NSAID, i lavest 
mulig dosis og i kortest mulig tid. Der 
skal være relevant kontrol af væskeop-
hobning, blodtryk og nyrefunktion. Som 
med alle andre behandlinger er der und-
tagelser for de generelle forbehold og 
der vil være patienter belastet af smer-
ter, hvor NSAID behandling kan være 
berettiget trods risiko. For langt den 
største patientpopulation vil en restriktiv 
tilgang til NSAID behandlingen som 
skitseret i Figur 2 dog minimere den kar-
diovaskulære risiko. Det er også værd 
at bemærke at diclofenac heller ikke er 
vist at give en mere effektiv symptom-
lindring end andre traditionelle NSAID 
med lavere kardiovaskulær risiko.27

Konklusion

NSAID behandling er associeret til en 
lang række kardielle komplikationer i 
form af destabilisering af blodtryksbe-
handling, hjertesvigt, myokardieinfarkt, 
atrieflimren, venøs tromboemboli, blød-
ning ved kombinationsbehandling med 
antitrombotika, og pludselig hjertedød. 
Selv korttidsbehandling synes associeret 
med en øget risiko og særligt diclofenac 
har en dårlig risikoprofil. Dertil kommer 
at der er en dosisrelateret øgning i de 
kardiovaskulære risici forbundet med 
NSAID behandling, hvorimod den tera-
peutiske og smertestillende effekt ikke 
øges tilsvarende. NSAID og særligt diclo-
fenac frarådes derfor til patienter med 
hjertekarsygdom. I tilfælde hvor NSAID 
behandling hos patienter med hjertekar-
sygdom ikke kan undgås trods alternative 
analgetiske og non-farmakologiske tiltag, 
udviser naproxen ≤ 500 mg/dag og ibu-
profen ≤ 1200 mg/dag de mindst skade-
lige kardiovaskulære risikoprofiler.
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AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 
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HVIDOVRE HOSPITAL

XULTOPHY® 
– EN NY KOMBINATIONSBEHANDLING MED BASAL INSULIN 
TRESIBA® OG GLP-1 RECEPTOR AGONISTEN VICTOZA® TIL PATIENTER 
MED TYPE 2 DIABETES

Type 2 diabetes er en progredierende 
sygdom, der i mange tilfælde kan be-
handles med livsstilsændringer i kombi-
nation med metformin fra diagnosetids-
punktet. Som sygdommen progredierer, 
kan tillægges et eller fl ere perorale 
antidiabetika, og det store antal perorale 
antidiabetika, vi har til rådighed i dag 
medfører, at insulinbehandling kan ud-
sættes i mange år i forhold til tidligere.

Hos mange patienter bliver insu-
linbehandling alligevel nødvendig, 
og den foretrukne strategi i dag er at 
fortsætte med metformin, medens de 
øvrige antidiabetika seponeres. Met-
formin er insulinbesparende, reducerer 
vægtstigningen, der er forbundet med 
insulinbehandling og medfører en bedre 
glykæmisk kontrol sammenlignet med 
de patienter, der behandles med insulin 
alene.

Gennem de senere år er det blevet 
populært at kombinere insulin – og 
metforminbehandlingen med en GLP-1 
receptor agonist, da det hos hovedpar-
ten af patienterne medfører et vægttab, 
reduktion i insulinbehovet, og en bedre 
glykæmisk kontrol. På den baggrund 
har Novo Nordisk udviklet en ”Kombi” 

pen Xultophy®, hvor det basale insulin 
Tresiba® og GLP-1 receptor agonisten 
Victoza® doseres samtidig i en fast ratio.

I aktuelle artikel vil først blive disku-
teret fordelen ved at kombinere basal 
insulin med en GLP-1 receptor agonist, 
og herefter vil effekten af Xultophy®, 
som tillæg til perorale antidiabetika blive 
illustreret. Til sidst vil gevinsten ved at 
skifte til Xultophy® hos en patient, der er 
i insulinbehandling blive omtalt.

Effekter af basal insulin og 
en GLP-1 receptor agonist på 
glukosestofskiftet

Basal insulin Tresiba® regulerer glukose 
over døgnets alle 24 timer, men mest 
udtalt glukosekoncentration om natten 
og mellem måltiderne. Der er mulighed 
for individuel dosering af insulin, såle-
des at behandlingen kan tilpasses den 
enkelte patients insulinbehov. Ulem-
perne ved insulinbehandling er risikoen 
for hypoglykæmi, og at behandlingen 
ofte er forbundet med vægtstigning, der 
hos nogle patienter er ganske betydelig.

GLP-1 receptor agonisten Victoza® re-
gulerer også glukose 24 timer i døgnet, 

Figur 2 illustrerer princippet i Xultophy®.

Kombination af GLP-1 analog and basal insulin

GLP-1	analog
D Effekt	på	faste	and	postprandial

hyperglykæmi
D Vægttab	
D Lille	risiko	for	hypoglykæmi	
Ñ Kvalme,	opkastninger

Basal	insulin
D Effekt	på	faste	hyperglykæmi
D Individuel	dosering		
Ñ Risiko	for	hypoglykæmi	
Ñ Vægtstigning

Komplementære
virkningsmekanismer

Additiv	
effekter

Figur 1 viser fordele og ulemper ved at kombinere basal insulin 
med en GLP-1 receptor agonist.
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men har også en mindre effekt på blod-
glukosestigningen efter et måltid. Under 
behandling med en GLP-1 agonist vil de 
fleste patienter tabe i vægt, og risikoen 
for hypoglykæmi er minimal. Behovet 
for insulin er desuden signifikant redu-
ceret sammenlignet med patienter der 
behandles med insulin alene. Bivirk-
ninger er primært fra mavetarmkanalen 
i form af kvalme og evt. opkastninger, 
der hos langt de fleste er forbigående, 
og kan reduceres ved langsom optitre-
ring. Fordele og ulemper for behandling 
samtidig med basal insulin og en GLP-1 
receptor agonist er resumeret i figur 1. 

Xultophy®

I Xultophy® pennen er basal insulin Tre-
siba® med en halveringstid på > 24 timer 
blandet med GLP-1 receptor agonisten 
Victoza®. Blandingsforholdet er 50 en-
heder Tresiba® til 1.8 mg Victoza® (figur 
2). Et dosistrin (et klick) indeholder 1 
enhed insulin Tresiba® og 0.036 mg Vic-
toza®. Startdosis til patienter behandlet 
med perorale antidiabetika er 10 dosi-
strin (10 enheder Tresiba® og 0.36 mg 
Victoza®). Til patienter i behandling med 
en GLP-1 receptor agonist eller med 
basal insulin, der seponeres når behand-
ling med Xultophy® initieres, er startdo-
sis 15 dosistrin svarende til 15 enheder 
Tresiba® og 0.6 mg Victoza®. Den mak-
simale daglige dosis af Xultophy er 50 
dosistrin (50 enheder insulin Tresiba® og 
1.8 mg Victoza®).

Xultophy® indgives én gang i døgnet 
ved subkutan administration og kan ind-
gives på et hvilket som helst tidspunkt af 
dagen, fortrinsvis på samme tidspunkt 
hver dag, men indgives uafhængig af 
måltider.

Xultophy® titreres via måling af faste-
blodglukose, hvor der titreres én eller to 
gange om ugen. Hvis det terapeutiske 
mål, f.eks er 6-8 mmol/l om morgenen 
øges dosis med 2 dosistrin indtil det 
terapeutiske mål er nået, Hvis plasma 
glukose er < 6 mmol/l, reduceres dosis. 

Indikationer: Xultophy® er godkendt 
til behandling af voksne med type 2 dia-
betes i kombination med orale antidia-
betika, når orale antidiabetika alene eller 
kombineret med en GLP-1 receptor ago-
nist eller et basal insulin alene ikke giver 
tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Der er 
”klausuleret tilskud” til Xultophy®, som 
det kendes fra Victoza®.

Effekt og bivirkninger ved 
Xultophy®

Xultophy® er undersøgt i et stort DUAL 
fase 3 program hos type 2 diabetes 
patienter. I det følgende vil to af DUAL 
studierne blive diskuteret for at illustrere 
effekten af Xultophy® overfor andre 
behandlingsmuligheder hos patienter, 
der har behov for forbedret glykæmisk 
kontrol.

Først vil effekt og bivirkninger af Xul-
tophy® blive illustreret, når det adderes 
til peroral behandling sammenlignet 
med basal insulin Tresiba® alene eller 
Victoza alene (DUAL I studiet). I det an-
det eksempel vil effekten af Xultophy® 
blive diskuteret hos patienter allerede i 
behandling med et basal insulin (DUAL 
V studiet).

DUAL I studiet 
I alt 833 type 2 patienter behandlet med 
perorale antidiabetika blev randomise-
ret til behandling med Xultophy®, 413 
patienter til insulin Tresiba® behandling 

og 414 patienter til behandling med 
Victoza® i 26 uger. På randomiserings-
tidspunktet var BMI 31 kg/m2, diabe-
tesvarigheden 7 år og HbA1c 8.3 % (67 
mmol/mol). Patienterne var i behandling 
med metformin med eller uden piogli-
tazon (Actos®). Startdosis af Xultophy® 
var 10 dosistrin svarende til 10 enheder 
Tresiba® og 0.36 mg Victoza®.

Efter 26 uger var HbA1c faldet til 6.4 
% (46 mmol/mol) i gruppen behandlet 
med Xultophy®, 6.9 % (52 mmol/mol) 
i Tresibagruppen og 7.0 % (53 mmol/
mol) i gruppen behandlet med Victoza®. 
I alt 81 % af patienterne behandlet med 
Xultophy® havde opnået en HbA1c < 
7.0 %). (figur 3). Det gennemsnitlige do-
sistrin for Xultophy® var 38 (38 enheder-
Tresiba/1.4 mg Victoza) sammenlignet 
med 53 enheder Tresiba® i insulingrup-
pen og 1.8 mg i Victozagruppen.

Behandling med Xultophy® havde 
medført et vægttabt – 0.5 kg, Tresiba-
gruppen havde taget +1 kg på i vægt, 
mens Victozagruppen som forventet 
havde tab – 3 kg i vægt efter 26 uger 
(figur 4).

På trods af at Xultophy® medførte 
en lavere HbA1c end Tresiba®, så var 
risikoen for hypoglykæmi reduceret 
under behandling med Xultophy® sam-
menlignet med Tresiba®. De klassiske 
bivirkninger fra mavetarmkanalen ved 
behandling med en GLP-1 receptor ago-
nister, f.eks. kvalme, var meget mindre 
med Xultophy® en med Victoza® alene, 
formentlig på grund af den meget lang-
sommere optitrering af Xultophy® med 2 
dosistrin to gange om ugen sammenlig-
net med Victoza behandlingen, der blev 
initieret med 0.6 mg og øget til 1.2 mg 
efter en uge og 1.8 mg efter yderligere 
én uge.

Ændringer I vægten over 26 ugers behandling
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Figur 4 viser fra DUAL I studiet ændringerne i vægten efter 26 
ugers behandling med enten Xultophy®, insulin Tresiba® eller Vic-
toza®.

HbA1c over	26	ugers behandling
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Figur 3 viser fra DUAL I studiet ændringerne i HbA1c efter 26 
ugers behandling med enten Xultophy®, insulin Tresiba® eller Vic-
toza®.



18   LÆGEMAGASINET 1

Patienterne blev fulgt i 26 uger yderli-
gere og efter 1 år fandtes resultater som 
efter 26 uger.

DUAL V studiet 
I studiet blev type 2 diabetes patienter, 
der var i behandling med insulin Lantus® 
og metformin og med en HbA1c på 
8.4 % (68 mmol/mol) randomiseret til 
behandling med Xultophy® eller opti-
trering af insulin Lantus®. Startdosis af 
Xultophy® var 16 dosistrin (16 enheder 
Tresiba/0.6 mg Victoza).

Efter 26 uger var dosis af Xultophy® 
øget til 41 dosistrin (41 enheder Tre-
siba/1.5 mg Victoza) og insulin Lantus® 
var optitreret til 66 enheder. HbA1c var 
ved afslutningen af forsøget 6.6 % (49 
mmol/mol) versus 7.1 % (54 mmol/mol) 
i Xultophy® – og Lantusgruppen (fi gur 
5), Faste plasmaglukose var ikke forskel-
lig i de to grupper og var 5.9 mmol/l.

I Xultophygruppen fandtes et vægt-
tab på -1.4 kg, mens optitrering af insu-
lin Lantus® havde medført en vægtstig-
ning på +1.8 kg (fi gur 6).

På trods af lavere HbA1c i Xultophy-
gruppen var risikoen for hypoglykæmi 
reduceret med omkring 50 % sam-
menlignet med insulin Lantus®. Patient-
tilfredsheden med behandlingen var 
også større i gruppen behandlet med 
Xultophy®, primært forklaret ved den 
bedre glykæmiske kontrol og vægttabet. 

Kommentar

Ofte opleves en modstand fra patien-
tens side ved opstart af insulinbehand-
ling pga. af risikoen for vægtstigning 
og hypoglykæmi under behandlingen. 
Derfor har det i mange år været popu-

lært at kombinere et basal insulin med 
en GLP-1 receptor agonist for at undgå 
vægtstigning, ja ofte er opnået et vægt-
tab, insulindosis er reduceret, og det 
samme er risikoen for hypoglykæmi.

Xultophy® er et nyt lægemiddel til 
behandling af type 2 diabetes, hvor 
basal insulin Tresiba® og GLP-1 recep-
tor agonisten Victoza® er kombineret i 
samme pen i en fi kseret ratio, således 
at 50 enheder Tresiba® svarer til 1.8 mg 
Victoza®.

Startdosis med Xultophy® er 10 dosi-
strin hos patienter, der behandles med 
perorale antidaibetika, og 16 dosistrin 
hos patienter der behandles med en 
GLP-1 receptor agonist eller basal in-
sulin. Når behandling med Xultophy® 
initieres stoppes behandling med GLP-1 
receptor agonisten eller insulin. 

Xultophy® er et meget effektiv læ-
gemiddel til at sænke blodglukose hos 
patienter med type 2 diabetes, samti-
dig med at de fl este patienter taber i 
vægttab, og risikoen for hypoglykæmi 
er betydeligt reduceret sammenlignet 
med insulin alene. Således medførte 
Xultophy® i DUAL I studiet en større 
reduktionen i HbA1c er end i grup-
pen behandlet med insulin Tresiba® 
eller Victoza® alene. Omkring 80 % af 
patienterne behandlet med Xultophy® 
opnåede en HbA1c < 7.0 % og omkring 
70 % opnåede en HbA1c < 6.5 %, hvilket 
er imponerende. På trods af den bedre 
glykæmiske kontrol var risikoen for hy-
poglykæmi mindre under behandling 
med Xultophy® end under behandling 
med Tresiba®. Årsagen hertil må tillæg-
ges en mindre insulindosis i kombina-
tion med at Victoza® ikke stimulerer 
insulinsekretionen, når blodglukose 

falder til under 4 mmol/l. Xultophy® 
inducerede også et vægttab, mens Tre-
siba® medførte en mindre vægtstigning. 
Victoza® alene var de andre to behand-
linger overlegen, når det gælder vægt-
tab og risikoen for hypoglykæmi, der må 
anses for at være minimal, når Victoza® 
kombineres med metformin og evt. pi-
oglitazon, der heller ikke kan inducere 
hypoglykæmi

I DUAL V illustreres at Xultophy® er 
behandling med basal insulin Lantus® 
overlegen. Reductionen i HbA1c var 
1.8 % med Xultophy mod 1.1 % med en 
aggressiv optitrering af insulin Lantus®. 
Endvidere medførte Xultophy® vægttab 
og en halvering af risikoen for hypog-
lykæmi. 

De to studier viser også, at Xultophy® 
er let at bruge, dosis titreres ud fra faste-
blodglukose én eller to gange om ugen 
ved, at der f.eks. øges med to dosistrin. 
Kvalme var heller ikke noget problem 
pga den langsomme optitrering.

Victoza® er, også i kombinationsbe-
handling med et basal insulin er vist at 
reducere risikoen for en kardiovaskulær 
hændelse og mortalitet pga. hjertekar-
sygdom. En sidegevinst til den forbed-
rede glykæmiske kontrol, der har betyd-
ning for livslængden. 

Med den udvikling der har været i 
kombinationsbehandling af hyperglykæ-
mien ved type 2 diabetes er spørgsmå-
let, om insulinbehandling alene ved type 
2 diabetes har en stor plads i fremtidens 
behandling. Patienterne synes at fore-
trække insulin og en GLP-1 receptor 
agonist i kombination, evt med andre 
antidiabetika for at undgå vægtstigning 
og for at opnå en bedre glykæmisk kon-
trol. 

Ændringer I vægten over 26 ugers behandling
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Figur 6 viser fra DUAL V studiet ændringerne i vægten efter 26 
ugers behandling med enten Xultophy® eller insulin Lantus®. 

Figur 5 viser fra DUAL V studiet ændringerne i HbA1c efter 26 
ugers behandling med enten Xultophy® eller insulin Lantus®.
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VI  UNDERVURDERER BØRNS 
SMERTER – DET ER IKKE ‘BARE 
ET LILLE STIK’
Børn på hospital har tilsyneladende flere og værre smerter, end både forældre og sundhedsfaglige 
vurderer. Det viser en ny undersøgelse af børn i Region Hovedstaden lavet af forskere fra Region 
Hovedstadens Videnscenter for Børnesmerter og Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret 
i samarbejde med regionens børneafdelinger.

AF OVERLÆGE SØREN WALTHER-LARSEN, 

REGION HOVEDSTADENS VIDENSCENTER 

FOR BØRNESMERTER

Undersøgelsen omfatter alle indlagte 
og ambulante børnepatienter på de fire 
børneafdelinger på universitetshospita-
ler i Region Hovedstaden. 570 børn og 
unge og deres forældre blev interviewet 
omkring børnenes smerter de seneste 
24 timer en tilfældig udvalgt dag.

Undersøgelsen, som er inspireret af 
nordamerikanske undersøgelser, er den 
første af sin art i Europa. Smerte er en 
subjektiv oplevelse, og undersøgelsen 
er enestående ved at synliggøre børns 
og forældres egen opfattelse af sund-
hedsfagliges håndtering af smerter hos 
børn på hospital.

37 % af børnene havde oplevet 
smerter inden for de seneste 24 timer, 
og hele 24 % af børnene havde haft 
moderate eller svære smerter i forbin-
delse med deres hospitalsophold på 
interviewdagen.  63 af børnene havde 
smerter under selve interviewet.

De små stik er de værste

En af de hyppigste årsager til den ”vær-
ste smerte”, børnene havde oplevet de 
foregående 24 timer før interviewet, var 
de små procedurer, som børnene skal 

igennem, når de f.eks. skal have taget 
blodprøver, lagt en venflon, vaccineres 
eller lignende. For børn er det ikke ‘bare 
et lille stik’, men noget som fylder rigtig 
meget i barnets (og forældrenes) be-
vidsthed.

Børnene blev i undersøgelsen bedt 
om at beskrive den værste smerte, de 
havde oplevet inden for de sidste 24 ti-
mer på en evidensbaseret visuel analog 
skala fra 0-10 (VAS), hvor ingen smerte 
er = 0, moderat smerte er > 4 og svær 
smerte er > 7. For at kunne vurdere 
smertens intensitet, blev børnene tillige 
spurgt, om de mente, at smerten var 
af en sådan karakter, at der var behov 
for en form for handling. Ca. 43 % af 
de børn, der havde smerter, angav, at 
de ville have fortrukket en eller anden 
form for intervention for at lindre smer-
ten, hvilket kan stille spørgsmålstegn 
ved, om smerten er behandlet godt 
nok.

Børns smerter undervurderes

Vi valgte også at sammenligne den do-
kumentation, læger og sygeplejersker 
havde lavet omkring smerter i børnenes 

Du kan læse hele artiklen på 
engelsk her:

Pain prevalence in hospitalized 
children: a prospective cross-sectio-
nal survey in four Danish university 
hospitals (Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica)

S. Walther-Larsen, M. T. Pedersen, 
S. M. Friis, G. B. Aagaard, J. Rømsing, 
E. M. Jeppesen, S. J. Friedrichsdorf

Facebook: ”Hvordan undgår vi 
fastholdelse af børn mod deres vilje”

www.rigshospitalet.dk/VBS
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journaler med børnenes vurderinger 
under interviewet. Her viste undersø-
gelsen tydeligt, at personalet i mange 
tilfælde havde undervurderet børnenes 
smerter. Selvom vi har gode scorings-
redskaber til vurdering af børns smerter, 
så er det børnenes egen oplevelse af si-
tuationen, som må være det, vi skal tage 
udgangspunkt i. Nociception er sen-
sorisk fysiologi. Smerte er derimod per 
defi nition en subjektiv oplevelse, som er 
kompleks og påvirket af mange forhold 
udover nociception: Den kognitive ud-
vikling, tidligere erfaringer, familiære, 
sociale og kulturelle forhold og endelig 
følelser som angst, tryghed, tillid. Heri 
ligger efter min mening en del af forkla-
ringen i misforholdet mellem barnets og 
omgivelsernes oplevelse af selv ”et lille 
stik”. Det giver os samtidig en forklaring 
på den solide evidens for effekten af 
”non-farmakologiske” redskaber i smer-
tebehandlingen.

Hjælp barnet

I forbindelse med stikprocedurer kræ-
ver vi på Rigshospitalet, at 4 forhold 
skal være opfyldt i forbindelse med 
proceduren: Lokalbedøvende creme, 
positionering, distraktion og til børn un-
der 1-1.5 år sukkervand/amning. Med 
positionering mener vi, at småbørn skal 
sidde/ligge hos deres mor eller far og 
at større børn skal kunne vælge hvor og 
med hvem de vil sidde. Distraktion kan 
gennemføres med alt fra f.eks. sæbe-
bobler, smartphone/tablet med spil eller 
opgaver til at fortælle en historie eller 
synge en sang, lad barnet vælge. Di-
straktion og afl edning har en evidensba-
seret effekt på smerteoplevelsen og er 
dokumenteret igennem kliniske og pa-
rakliniske undersøgelser. MR skanning 
har vist aktivering af områder i CNS, 
hvor distraktion er med til at modulere 
de ascenderende nociceptive impulser. 
Vores næste projekt handler om anven-
delsen af virtuel reality som distraktion 
ved medicinske procedurer.

Hjælp forældrene

Vi forsøger at hjælpe forældrene med 
information om, hvad de kan gøre for 
at hjælpe deres barn, hvordan de kan 
være med til at skabe en tryg og rolig 
situation. Børn afl æser deres forældres 
verbale og non-verbale signaler. Et ek-
sempel er det sprog vi anvender i bed-
ste mening for at berolige barnet. ”Jeg 
er også ked af, at det gør ondt at blive 
vaccineret”. I stedet for ”jeg er sikker på 
at du kan klare det, på vej hjem skal vi 

	
	
	
	

1.	Lokalbedøvende	creme 
• Emla	skal	appliceres	mindst	1	time	før	proceduren 
• Ametop	skal	appliceres	30-45	min.	før	proceduren 

2.	Sukkervand	eller	amning	til	børn	under	1	år 
• Start	amning	eller	giv	sukkervand	2-5	min.	før	og	fortsæt	
under	proceduren 

3.	Positionering 
• 0-12	mdr.:	Kropskontakt	eller	svøbt	i	dyne/tæppe 
• 1-5	år:	Sidde	oprejst,	gerne	på	skødet	af	mor	eller	far 
• 6-12	år:	Sidde	oprejst,	forældre	tæt	på,	lad	barnet	vælge	
om	det	vil	se	på 

• 13-18	år:	Mulighed	for	forældres	tilstedeværelse,	sidde	
oprejst,	lad	den	unge	vælge 

4.	Distraktion 
• Små	børn:	Fortælle	historie,	synge,	blæse	sæbebobler,	
spille	spil 

• Forældre	skal	inddrages	og	gøres	aktive 
• Større	børn:	Fantasirejse,	elektroniske	spil	og	musik 

5.	Hav	en	plan	B	klar		 	 vend 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

1.	Lokalbedøvende	creme 
• Emla	skal	appliceres	mindst	1	time	før	proceduren 
• Ametop	skal	appliceres	30-45	min.	før	proceduren 

2.	Sukkervand	eller	amning	til	børn	under	1	år 
• Start	amning	eller	giv	sukkervand	2-5	min.	før	og	fortsæt	
under	proceduren 

3.	Positionering 
• 0-12	mdr.:	Kropskontakt	eller	svøbt	i	dyne/tæppe 
• 1-5	år:	Sidde	oprejst,	gerne	på	skødet	af	mor	eller	far 
• 6-12	år:	Sidde	oprejst,	forældre	tæt	på,	lad	barnet	vælge	
om	det	vil	se	på 

• 13-18	år:	Mulighed	for	forældres	tilstedeværelse,	sidde	
oprejst,	lad	den	unge	vælge 

4.	Distraktion 
• Små	børn:	Fortælle	historie,	synge,	blæse	sæbebobler,	
spille	spil 

• Forældre	skal	inddrages	og	gøres	aktive 
• Større	børn:	Fantasirejse,	elektroniske	spil	og	musik 

5.	Hav	en	plan	B	klar		 	 vend 
	

	
	
	

	
	
	
	

1.	Lokalbedøvende	creme 
• Emla	skal	appliceres	mindst	1	time	før	proceduren 
• Ametop	skal	appliceres	30-45	min.	før	proceduren 

2.	Sukkervand	eller	amning	til	børn	under	1	år 
• Start	amning	eller	giv	sukkervand	2-5	min.	før	og	fortsæt	
under	proceduren 

3.	Positionering 
• 0-12	mdr.:	Kropskontakt	eller	svøbt	i	dyne/tæppe 
• 1-5	år:	Sidde	oprejst,	gerne	på	skødet	af	mor	eller	far 
• 6-12	år:	Sidde	oprejst,	forældre	tæt	på,	lad	barnet	vælge	
om	det	vil	se	på 

• 13-18	år:	Mulighed	for	forældres	tilstedeværelse,	sidde	
oprejst,	lad	den	unge	vælge 

4.	Distraktion 
• Små	børn:	Fortælle	historie,	synge,	blæse	sæbebobler,	
spille	spil 

• Forældre	skal	inddrages	og	gøres	aktive 
• Større	børn:	Fantasirejse,	elektroniske	spil	og	musik 

5.	Hav	en	plan	B	klar		 	 vend 
	

	
	

	
	
	
	

1.	Lokalbedøvende	creme 
• Emla	skal	appliceres	mindst	1	time	før	proceduren 
• Ametop	skal	appliceres	30-45	min.	før	proceduren 

2.	Sukkervand	eller	amning	til	børn	under	1	år 
• Start	amning	eller	giv	sukkervand	2-5	min.	før	og	fortsæt	
under	proceduren 

3.	Positionering 
• 0-12	mdr.:	Kropskontakt	eller	svøbt	i	dyne/tæppe 
• 1-5	år:	Sidde	oprejst,	gerne	på	skødet	af	mor	eller	far 
• 6-12	år:	Sidde	oprejst,	forældre	tæt	på,	lad	barnet	vælge	
om	det	vil	se	på 

• 13-18	år:	Mulighed	for	forældres	tilstedeværelse,	sidde	
oprejst,	lad	den	unge	vælge 

4.	Distraktion 
• Små	børn:	Fortælle	historie,	synge,	blæse	sæbebobler,	
spille	spil 

• Forældre	skal	inddrages	og	gøres	aktive 
• Større	børn:	Fantasirejse,	elektroniske	spil	og	musik 

5.	Hav	en	plan	B	klar		 	 vend 
	

	
	

4	obligatoriske		
ved	stik	procedurer	hos	børn 

4	obligatoriske		
ved	stik	procedurer	hos	børn 

4	obligatoriske		
ved	stik	procedurer	hos	børn 

4	obligatoriske		
ved	stik	procedurer	hos	børn 

	

	 	

	

på legepladsen, hvad vil du lave der el-
ler hvad skal vi hygge os med i eftermid-
dag”. Især canadiske undersøgelser har 
vist at reassurance/medfølelse virker 
negativt på smerteoplevelsen, hvorimod 
humor, afl edning, distraktion mindsker 
smerteoplevelsen også ved fremtidige 
stikprocedurer.

Aldrig mere ufrivillig fastholdelse

I undersøgelsen var der desværre også 
eksempler på ufrivillig fastholdelse af 
børn. Denne ultimative måde at gen-
nemføre en procedure på, er voldsom 
traumatisk for barn (og forældre) med 
risiko for følger langt op i voksenlivet. 
Det foregår desværre stadig i Danmark 
og vi afventer en politisk holdning til 
disse uacceptable overgreb på børn. 
Vi har på alle universitetshospitalerne i 
Region Hovedstaden kørt en kampagne 
imod ufrivillig fastholdelse, som kun 
må accepteres i livstruende situationer. 
Ifølge WHO skal vi anvende alle tænke-
lige midler til at forebygge og behandle 
smerte hos børn.

– Vores viden om evidensbaseret 
multimodal smertebehandling af børn 
er øget betydeligt gennem de seneste 
årtier både inden for medicinsk (farma-
kologisk) og ikke-medicinsk (non-farma-
kologisk) smertebehandling, men der 
er tilsyneladende et skel mellem, hvad 
vi ved, og hvad vi gør.  Medicin og 
viden alene gør det ikke. Vi skal lytte 

til børnene og vi skal ændre kultur og 
holdninger.

Tværfaglig indsats er nødvendig

Det er vores ambition, at det ikke be-
høver at gøre ondt, når et barn skal 
behandles eller ”stikkes” på et hospital 
i Region Hovedstaden. For at medvirke 
til at ændre kultur og holdninger har 
Videnscenter for Børnesmerter ændret 
strategi det seneste års tid. Udover den 
faste undervisning for alt sundhedsfag-
ligt personale i Region Hovedstaden 
har Videnscentret lavet kampagner på 
de enkelte hospitaler. Videnscentret har 
afholdt temadage, workshops med for-
ældre, udarbejdet informationsmateriale 
til forældre, lommekort til personale og 
har hjulpet med konkrete udfordringer 
i de enkelte afdelinger i forsøget på at 
hjælpe de sundhedsfaglige og forældre 
til at undgå, at børn oplever smerte i 
forbindelse med procedurer på hospi-
talet. På vores Facebook side ”Hvordan 
undgår vi fastholdelse af børn mod de-
res vilje” og på www.rigshospitalet.dk/
VBS har vi samlet informationsmateriale 
og andre redskaber til både forældre og 
sundhedspersonale.

Vi ved, at ubehandlede smerter har 
store fysiologiske, og psykologiske 
konsekvenser for børnene også senere 
i livet.  At forhindre dette kræver en 
tværfaglig og organisatorisk indsats i det 
danske sundhedsvæsen.
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KRAMMEBAMSER  GØR 
BØRN PÅ HOSPITALER MERE 
TRYGGE
TrygFonden har siden 2007 uddelt mere end 450.000 krammebamser til landets narkoseafdelinger og 
specialklinikker i Danmark og Grønland. Krammebamserne gives til børn, som skal bedøves og i narkose, 
og de har til formål at gøre barnets møde med sundhedsvæsenet mindre ubehageligt, skabe tryghed og 
blive en ven i den ukendte situation. TrygFondens krammebamse er en blød isbjørnebamse, som kommer 
i to udgaver – en drengebamse med et lyseblåt hospitalsarmbånd, Theo, og en pigebamse med et lyserødt 
hospitalsarmbånd, Thea.

AF PROJEKTLEDER, CAND.SCIENT.SOC. IBEN EMILIE 

CHRISTENSEN, PROFESSOR MSO, CAND.SILV., PH.D 

JACOB LADENBURG OG PROJEKTLEDER, CAND.

SCIENT.SOC. MARIE BRANDHØJ WIUFF

I en ny undersøgelse, som KORA (Det 
Nationale Institut for Kommuners og 
Regioners Analyse og Forskning) har 
foretaget på foranledning af TrygFon-
den, sættes fokus på, hvilken betydning 
krammebamser har for børns oplevelse 
af tryghed før, under og efter operation. 
Derudover har fokus været at under-
søge, hvordan sundhedspersonalet an-
vender krammebamsen til at skabe tryg-
hed og ikke mindst afdække, hvornår 
og hvordan i patientforløbet det er mest 
givende at bruge bamserne for at skabe 
en mere positiv oplevelse for både børn 
og forældre.

Metode

Undersøgelsen bygger på et mixed 
methods-design, hvor vi kombinerer 
observationsstudier, interviews og spør-
geskemaundersøgelser. Der er udvalgt 
tre casehospitaler Aarhus Universitets-
hospital, Odense Universitetshospital 
og Rigshospitalet. Genstand for under-
søgelsen var operationsgange/afsnit, 

operationsstuer, opvågning og vente-
værelser, hvor børn og deres familier 
opholder sig, når barnet skal i narkose 
og opereres, og hvor krammebamsen 
udleveres.

Designet inkluderer observations-
studier over 2 dage på hvert hospital, 
on-spot interview med familier, børn 
og sundhedspersonale suppleret med 
otte familieinterview samt tre fokus-
gruppeinterview med sundhedsper-
sonale. Derudover er der gennemført 
to spørgeskemaundersøgelser, som 
undersøger krammebamsens trygheds-
skabende egenskaber og anvendelse 
blandt en bredere gruppe af forældre. 
Har børnene haft en alder, hvor det 
gav mening for forældrene at besvare 
spørgeskemaet i fællesskab med barnet, 
har dette været efterstræbt. Den ene 
undersøgelse er foretaget blandt for-
ældre, hvis barn er opereret på Aarhus 
Universitetshospital, Odense Univer-
sitetshospital, Regionshospital Viborg 
eller Aalborg Universitetshospital. Den 
anden undersøgelse er gennemført via 

Krammebamsens betydning for barnets tryghed på hospitalet
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TrygFondens Facebookhjemmeside 
blandt forældre, hvis barn har mod-
taget en krammebamse. Der er brug-
bare svar fra henholdsvis 94 og knap 
500 respondenter.

Resultater

KORAs undersøgelse viser, at bam-
sen ikke blot fungerer som et objekt 
eller en distraktion, som kortvarigt 
fjerner fokus fra narkose og/eller den 
forestående operation. Tværtimod 
spiller bamsen meget ofte en betyde-
lig rolle i forhold til at forberede bar-
net til det, der skal foregå på hospi-
talet. Personalet udleverer bamserne 
til børnene på selve dagen, hvor 
operationen skal foregå – som oftest 
i ventetiden, lige inden selve opera-
tionen skal foregå. Derudover bruger 
personalet aktivt bamsen til at skabe 
en god kontakt til barnet evt. med en 
lille historie og anvender den også 
som et visuelt forklaringsredskab 
på operationsstuen. For eksempel 
kan personalet påføre masken med 
bedøvelsesmiddel på bamsen, inden 
barnet selv får masken på. Et interes-
sant resultat er, at den aktive brug 
af bamsen inden operation også ef-
terspørges blandt forældre og børn, 
og at bamsens tryghedsskabende 
egenskaber synes at blive forstærket 
herved. Krammebamsen virker tryg-
hedsskabede for både børn og deres 
forældre i narkosesituationen, hvilket 
illustreres i figuren. Figuren viser 
andelen af forældre/børn, der har an-

givet, at krammebamsen gør barnet 
tryggere på hospitalet.

Undersøgelsen peger også på, at 
barnet knytter sig til bamsen i forlø-
bet efter operationen og at bamsen 
derved kan være en støtte, når bar-
net igen er hjemme i vante omgivel-
ser. Derhjemme fungerer den som al-
mindelig bamse og samtidig har den 
sin helt egen unikke funktion, da den 
bliver et symbol på det, som barnet 
har oplevet og gennemgået på hospi-
talet, hvor bamsen var en ven i den 
ukendte situation. Krammebamsen 
medbringes efter hospitalsopholdet 
mange af de steder, hvor vi normalt 
vil forvente, at børn tager bamser 
med, men den synes at have en 
betydende rolle i forhold til barnets 
videre kontakt til sundhedsvæsenet. 
Betydningen i hjemmet og tilknytnin-
gen til bamsen synes at være større, 
hvis krammebamsen er overdraget 
med en historie og har været anvendt 
aktivt inden operationen.

Resultaterne peger på, at perso-
nalet på de tre casehospitaler bruger 
krammebamserne omsorgsfuldt og 
professionelt og i stor udstrækning al-
lerede gør brug af de ting, som ifølge 
undersøgelsens analyser virker. Ud-
leveringen af krammebamsen – især 
den aktive brug af bamsen i forhold til 
at skabe kontakt til barnet med en lille 
historie og til at illustrere narkosen og 
operationen – synes at være en god 
investering, der har et betydnings-
fuldt udbytte for børnene og deres 
pårørende.
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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Ny medicin

Kyleena® fra fi rmaet Bayer
Kyleena® er den tredje hormonspiral fra 
samme fi rma. Den har samme størrelse 
som lillesøsteren – Jaydess®, men kan 
sidde lige så længe – 5 år – som store-
søsteren – Mirena®. Spiralen indeholder 
19,5 mg Levonorgestrel og afgiver 9 µg/
døgn.

Nocdurna® fra fi rmaet Ferring
Nocdurna® er en ”lillesøster” til det 
velkendte Minirin® fra samme fi rma og 
bruges til behandling af nocturi. Ind-
holdsstoffet er det samme, nemlig des-
mopressin, et syntetisk ADH.
Nocdurna® indeholder 25 eller 50 µg 
desmopressin, hvor den lavere dosering 
er beregnet til kvinder. Problemet med 
Minirin har været hyponatriæmi hos 
ældre personer, men dette problem sy-
nes nu løst. Man skal dog stadig huske 
at måle s-Na før behandlingen startes, 
samt efter en uge og en måned.

Ny naturmedicin

Femarelle® fra fi rmaet Nordic Consu-
mer Health
Femarelle® indeholder det patenterede 
DT56a, udvundet af behandlet og fer-
menteret soja. Femarelle® virker som 
et SERM-præparat (Selective Estrogen 
Receptor Modulator = gunstig virkning 
på knogler, men ingen virkning på mam-
mae og uterus)
Dosis er en kapsel 2 x daglig mod gener 
og vasomotoriske symptomer i over-
gangsalderen.

Gammel medicin med nyt navn

Implanon NXT® fra fi rmaet MSD. P-
staven har nu skiftet navn til Nexplanon® 
og har fået nyt varenummer 097847. 
Indholdet i staven er det samme, nemlig 
68 mg etonogestrel.

Forsinket lancering

Lisvy® fra fi rmaet Gedeon-Richter. 
Lisvy® er et nyt P-plaster indeholdende 
13 µg Ethinyløstradiol og 60 µg Gesto-
den, Plasteret er af produktionsmæssige 
årsager blevet forsinket ca. et år.

Tips

Kalkbogen fra fi rmaet Orkla Care
Kalkbogen er en brochure som handler 
om, hvorvidt man har sat nok ind på 
sin ”knoglekonto”, og om hvordan man 
sørger for at få nok kalk, vitamin D og 
vitamin K. Man kan læse mere på 
www.unikalk.dk
Brochuren kan bestilles på tlf.: 43 56 56 
56

Kalkhjulet – også fra Orkla Care
Ved hjælp af kalkhjulet kan man hurtigt 
få hjælp til at vurdere, om man får kalk 
nok til sine knogler. Kalkhjulet kan rekvi-
reres på tlf.: 43 56 56 56

Heldigvis sker der lidt omsider. En ny p-pille er på vej, ligesom 
en ny hormonspiral er lanceret, og endelig er 3-måneders p-pille 
i pipe-linen. Og så er den 9-valente HPV-vaccine stadig på trap-
perne, men kan som tidligere oplyst, fås på dansk recept i Tyskland.
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There is a light that 
never goes out

LÆS LOUISES HISTORIE PÅ SIDE 12

KIUBLADET

KIU – PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET 
NOVEMBER 2016  |   SÆRNUMMER

FOKUS PÅ 
LIVMODERHALSKRÆFT 

Du bør ikke have sex 

med en politimand, for 

han siger bare ”stop”. Og 

ikke med en læge, for 

han siger bare ”næste”. 

Men gerne med en lærer, 

for han siger ”vi tager 

det fem gange”.

Bladet ”Kræft i underlivet” havde i 
december 2016 et temanummer om 
cervixcancer. Meget velegnet til at have 
liggende i venteværelset.
Bladet kan læses på www.kiuonline.dk 
eller www.cancer.dk/kiu

Ny App: ”Medicinkortet” kan hentes i 
App Store eller Google Play
Med appen kan du:
•  Se dine gyldige recepter
•  Se hvor mange udleveringer, der er 

tilbage på dine recepter
•  Anmode din praktiserende læge om 

en ny recept

Appen er udviklet af Sundhedsdatasty-
relsen og kræver NemId første gang.
Se linket: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.trifork.
medicinkortet&hl=da
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HVEM SKAL BEHANDLE 
SØVNPROBLEMER ?

Sundhedsstyrelsens rapport fra septem-
ber 2016, Sygdomsbyrden i Danmark 
– Risikofaktorer, opregner, at søvnpro-
blemer årligt koster samfundet 20 mia. 
kroner, giver 1,3 mio. ekstra lægebesøg 
og 2.700 ny tilkendte førtidspensione-
ringer1. Det er en kendt sag, at læger i 
almenpraksis m.fl. har vanskeligheder 
ved at opnå varige behandlingsresul-
tater vedrørende søvnproblemer. Med 
dette indlæg vil jeg gerne drøfte den 
nuværende praksis.

Søvnproblemer er et medicinsk an-
svar, som varetages af egen læge. Prak-
sis er mange steder, at lægen vurderer, 
om der kan være tale om søvnapnø for 
så at henvise til en speciallæge i ØNH, 
eller om det er et ”mentalt” søvnpro-
blem, som så forsøges afhjulpet med 
søvnhygiejneråd eller korttidsbehand-
ling med hypnotica, antihistamin, SSRI, 
melatonin m.v. Er der ikke effekt af 
behandlingen, henvises ofte til psyko-
log. Proceduren er den samme for de 
1,8 millioner danskere, der er dækket 
af en sundhedsforsikring, de tilbydes 
behandling i selskabernes psykolognet-
værk.

Problemet er, at behandlingen ofte 
ikke har den ønskede effekt, hvilket kan 
hænge sammen med, at der er ca. 90 
diagnoser på søvnområdet, at patienter 
kan have fysiologiske og mentale søvn-
problemer samtidig, og, at diagnostice-
ring og behandling af søvnproblemer 
ikke er en del af uddannelsen til ØNH-
læge eller psykolog. 10 % af befolknin-
gen lider af kronisk insomni, hvor ”gode 
råd”, afslapning, søvnapps, mindfulness, 
korttidsbehandling med medicin og psy-
kologbehandling ikke er effektivt.

Lad os se på, hvad der går galt

Frit ud fra en anerkendt insomnimodel, 
Spielman, 19862, vil jeg prøve at illu-
strere, hvordan kronisk insomni udvik-
les.

Beskrivelse af søjlerne:
Inden man får søvnbesvær: De bag-
vedliggende faktorer er den ”biologiske 
forudsætning” for at kunne sove. Vi har 
forskellig tærskel for, hvor meget der 
skal til, før vi ikke kan sove, dvs. når op 
over ”tærsklen for søvnbesvær”.

Akut insomni (under 1 måned): Der 
sker en påvirkning, så vi ikke kan sove 
– stress, sorg, krise, fysiologisk, social 
eller psykiatrisk tilstand, m.v.

Kortvarig insomni (1-3 måneder): 
Tilstanden fortsætter, og vi forholder os 
til, at vi ikke kan sove (grønne felt). Vi 
reagerer følelsesmæssigt, tankemæssigt 
og adfærdsmæssigt.

Kronisk insomni (mere end 3 måne-
der): Det udløsende problem er ofte 
håndteret – sygemelding, behandling 
af medicinsk tilstand, adaption – så 
dette i sig selv ikke er nok til at over-
skride ”tærsklen”, men søvnproblemet 
varer ved, fordi der er udviklet ”møn-
stre”, så søvnlidelsen vedligeholder sig 
selv.

En psykolog vil typisk behandle de 
udløsende faktorer (det røde område) 
– stress, personlighed, relationer, vær-
dier, målsætning, evt. barndom – hvor 
en søvnspecialist behandler uhensigts-
mæssige tanker, følelser og ikke mindst 
adfærd vedrørende søvnen, via ad-
færdsmedicinsk behandling (CBT-I).

ScanSleeps medicinske søvnspecialist, Søren Berg, undersøger en 
patient med hypersomni

Søvnundersøgelserne opfylder ”Golden Standard” og der er ingen 
ventetid
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Modellen forudsætter, at de bagved-
liggende faktorer er konstante, hvilket i 
en del tilfælde ikke er tilfældet, idet der 
kan være komorbiditet af fysiologiske 
søvnlidelser eller andre medicinske 
tilstande, som skal udredes, før man 
sætter behandling i gang af de mentale 
søvnforstyrrelser.

Psykologisk behandling, eller kort-
tidsmedicinering, kan være relevant ved 
akut og kortvarig insomni, men vil være 
virkningsløs ved kronisk insomni. Her 
er det de vedligeholdende faktorer, der 
skal behandles, ikke de udløsende.

Behandlingsresultater med 
adfærdsmedicinsk behandling af 
psykofysiologisk insomni

Der er publiceret en mængde studier, 
der viser en behandlingseffekt på ca. 
75 %. Diagnosticeres patienterne af 
søvnspecialister og behandles de efter 
art og sværhedsgrad af personale ud-
dannet i søvn, er resultaterne endnu 
bedre:

Upublicerede data fra en dansk pri-
vat søvnklinik (135 patienter, der har 
udfyldt et spørgeskema før og efter be-
handling i 2015-16. 60 % var egen beta-
lere, 40 % fi k undersøgelse og behand-
ling betalt af en sundhedsforsikring):

Udredningen er foretaget af en 
søvnspecialist, akkrediteret af det euro-
pæiske søvnforskningsforbund, ESRS.

2/3 af patienterne havde ”basale” 
søvnproblemer, 1/3 havde komor-
biditet, fordelt på: 18 % fysiologiske 
søvnforstyrrelser, 68 % affektiv lidelse 
eller belastningsreaktion, 14 % andre 
diagnoser.

Komorbiditet behandledes parallelt 
med insomnien i klinikken eller i andet 
regi.

Behandlingseffekt

•  Både de med komorbiditet, og de 
med basal søvnforstyrrelse havde 
”Alvorlig signifi kant søvnforstyrrelse” 
før behandlingen, scoret på valideret 
spørgeskema3 (ISI>21).

•  80 % med komorbiditet og 95 % med 
basale søvnforstyrrelser sluttede 
under tærsklen for søvnforstyrrelser 
(ISI≤14).

•  Af disse kavde 66 % af patienter uden 
og 34 % af patienter med komorbidi-
tet ”ingen søvnforstyrrelse” (≤7 i ISI) 
ved endt behandling.

•  66 % af patienterne blev behandlet 
af søvnterapeuter med sygeplejer-
skebaggrund, resten af adfærdsme-
dicinsk søvnspecialist med psykolog-
baggrund.

•  Der var ikke signifi kant forskel på 
behandlingseffekt, om det var søvn-
terapeuter eller søvnspecialist med 
psykologbaggrund, der behandlede.

•  Der blev anvendt 27 % fl ere konsulta-
tioner til at behandle den komorbide 
gruppe.

Søvnproblemer kan således behandles 
effektivt i en stratifi ceret tilgang, pri-
mært af sygeplejersker, og på baggrund 
af en søvnspecialistudredning.

Denne behandling tilbydes p.t. ikke 
i det offentlige sundhedsvæsen og er 
således forbeholdt dem, der har en 
sundhedsforsikring, eller de der selv kan 
fi nde midler til behandlingen.

Figur 1: Spielman’s model, 1986

Torben Jager Petersen, cand. psych. 
aut., akkrediteret adfærdsmedicinsk 
søvnspecialist er leder af den private 
søvnklinik, ScanSleep.

Fremtid

Der er webbaserede udviklingstiltag i 
gang, så egen læge i samarbejde med 
en kliniksygeplejerske, kan screene 
søvnpatienter og behandle fl ertallet af 
dem i almenpraksis, mens resten hen-
vises til udredning og behandling hos 
søvnspecialister.

Noter

1  Eriksen L, Davidsen M, Jensen HAR, Ryd 
JT, Strøbæk L, White ED, Sørensen J, 
Juel K. Statens Institut for Folkesundhed, 
Syddansk Universitet. Sygdomsbyrden 
i Danmark – risikofaktorer. September 
2016.12.24

2  The natural history of insomnia. From 
Spielman, A., & Glovinsky, P.(1991), 
“The varied nature of insomnia” (pp. 
1–15). In P.J. Hauri (Ed.), Case studies in 
insomnia. New York: Plenum Press.

3  Bastien C. H., Vallieres A., Morin C. M. 
(2001). Validation of the insomnia se-
verity index as an outcome measure for 
insomnia research. Sleep Med. 2, 297–
30710.1016/S1389-9457(00)00065-4 
[PubMed] [Cross Ref]
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KOMMUNIKATION MOD 
ULIGHED I SUNDHED ?

AF CAND. MAG. CHRISTINA BIRKEMOSE OG 

PRAKTISERENDE LÆGE LENE STIGAARD 

understøttes desuden bedre, hvis vi 
yder en sammenhængende kommuni-
kation med patienten – ikke til patienten 
– i hele patientens forløb. Derfor skal vi 
veje vores ord på en guldvægt – og ikke 
per definition vælge de tungeste og svæ-
reste ord, i mødet med patienten.

Gennem de seneste 15 år har der 
været et stigende fokus på kommuni-
kation i sundhedsvæsnet. Udviklingen 
er blevet anført af en gruppe højt kvali-
ficerede læger og forskere, som for ek-
sempel professor Jette Ammentorp (Sy-
gehus Lillebælt), Marianne Lau (Region 
Hovedstadens Psykiatri) og professor 
Pål Gulbrandsen (Syddansk Universi-
tet). Det store projekt ”Klar Tale” på Sy-
gehus Lillebælt har vist både muligheder 
og udfordringer i det moderne danske 
sundhedsvæsen, hvad angår kommuni-
kation mellem læger og patienter. 3000 
ansatte med forskellig faglig baggrund, 
herunder læger og sygeplejersker, har 
været på et kursus af i alt 3 dages varig-
hed, med efterfølgende opfølgning1). 
”Klar tale” er evalueret både i randomi-
serede studier, i effectiveness-studier, i 
langtidsopfølgninger og på forskellige 
måder i hele organisationen. Effekten 
er bl.a., at personalets bevidsthed om 
at følge strukturen i samtalen øges. 
Dermed sikres, at patienten får svar på 
alle sine spørgsmål. Samtalerne er langt 
mere målrettede, og patienterne oplever 
en forskel, efter at personalet har været 
på kursus.

Ulighed i sundhed er et problem, der 
som alle andre smertelige problemer 
bedst bekæmpes med flere interven-
tioner, der angriber problemet gennem 
en målrettet indsats på flere områder 
samtidig. Patientens udfordringer knyt-
tet til at forstå de ord, lægen bruger, skal 
imødekommes i almen praksis såvel som 
på sygehusene og kan med fordel sup-
pleres med en bevidsthed om, hvordan 
vi kommunikerer på skrift (i foldere, bro-
churer, indkaldelsesbreve med mere) 
og hvordan vi kommunikerer digitalt. 
Derfor har Region Sjælland gennem de 
senere år øget brugen af videofilm på 

nettet ved at producere korte film mål-
rettet patientgrupper inden for de store 
folkesygdomme.

Et af flere eksempler på satsningen 
på sprogligt tilgængelige film findes på 
www.helbredsprofilen.dk. Her finder 
fagfolk og patient film, der i et klart og 
tilgængeligt sprog formidler information 
om de store kroniske lidelser KOL, Hjer-
tesvigt, kræft og slidgigt. Også temaer 
som livsstil, at være pårørende og livet 
i den sidste tid bliver gjort tilgængelige 
for patienter via videofilm. Filmene er 
udviklet i samarbejde mellem læger, 
fysioterapeuter, sygeplejersker og an-
dre fagfolk på den ene side, og på den 
anden side patienter og pårørende med 
erfaring inden for førnævnte sygdoms-
områder.

Helbredsprofilen tager fagfolks 
argumenter alvorligt, når disse gør 
opmærksom på, at der ikke er tid til at 
kommunikere med lægfolk på lægfolks 
præmisser. Med Helbredsprofilen.dk 
hjemtager Region Sjælland sin del af an-
svaret og tager borgernes udfordringer 
med kommunikationen alvorligt.

I Region Sjælland er 40 % af borgerne 
i den arbejdsdygtige alder ufaglærte. 
Knap hver fjerde har en videregående 
uddannelse, og 37 % er faglærte2). 
Selvom der gøres en stor indsats for at 
informere patienter om undersøgelser 
og behandling, er det ikke længere 
tilstrækkeligt at sende et brev i E-boks, 
udlevere en folder eller et papir, der 
anviser patienten at lave øvelser mod 
for eksempel slidgigt i knæet. Ikke alle 
patienter har de nødvendige færdighe-
der til at honorere krav, for eksempel til 
læseforståelse. I stedet kan patienten se 
film med øvelser og lytte til instruktio-
nen der gives på filmen – og øvelsen la-
ves det nødvendige antal gange. Kombi-
neret med tæt dialog med praktiserende 
læge, fysioterapeut eller sygeplejerske, 
herunder opfølgende besøg, er der 
potentiale for, at patienten med dette 
værktøj opnår bedre muligheder for at 
honorere de krav, der stilles, for at følge 
behandlingen som anvist (compliance).

De senere år har ulighed i sundhed 
været en udfordring, der har krævet 
et stadigt styrket fokus. Senest kørte 
Danmarks Radio i efteråret 2016 en 
programrække, der satte fokus på pro-
blemet og det komplekse årsagsbillede. 
Programrækken blev fulgt op med en 
levende debat, hvor blandt andre da-
værende sundhedsminister Sofie Løhde 
deltog, og hvor deltagerne blandt andet 
satte fokus på patienter og lægers pro-
blem med at forstå hinandens sprog.

Når lægen taler til patienten på fag-
sprog, har det sin naturlige forklaring. 
Læger opdrages til og lever af at tale 
med et publikum, der er vant til – og i 
en vis udstrækning forventer – at lægen 
taler fagsprog. Imidlertid udfordrer fag-
sproget mange patienters mulighed for 
at forstå deres diagnose, behandlings-
muligheder, prognose og – ikke mindst – 
mulighederne for at forstå, hvad de selv 
kan gøre for at forbedre deres helbred/
tilstand. Individuelt tilpasset og målret-
tet kommunikation med patienter er en 
del af behandlingen. For hvordan skal vi 
sikre en effektiv behandling, hvis patien-
ten ikke forstår, hvad den går ud på, eller 
hvorfor behandlingen gives? Hvad skal 
vi med forebyggelse, hvis ikke patienten 
forstår, hvordan han eller hun skal gøre? 
Patientens oplevelse af sammenhæng 
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Den praktiserende læges syn 
på udfordringer og muligheder 
og Helbredsprofilen som et 
informationsværktøj til patienter

For den praktiserende læge er Helbreds-
profilen.dk et nyt og spændende værk-
tøj, som vinder mere og mere ind i den 
daglige kommunikation mellem læge og 
patient. 

Hjemmesiden er under udvidelse 
med videoer for alle, der lever med 
kroniske lidelser. Den kan anvendes i 
konsultationen hos lægen og i eget hjem 
under forudsætning af internetadgang. 
Ved bare få klik fremkommer menuer 

som nemt kan bruges, og de relevante 
emner kan udvælges og videresendes 
til patienten. De små korte videoer med 
patienter, læger eller fysioterapeuter 
kan nemt fremvises igen og igen. Der 
bruges et sprog som alle kan forstå. Me-
ningen er, at det er lavet som borger til 
borger læring.

Helbredprofilen.dk er et værktøj som 
formidler, giver viden samt hjælper bor-
geren til at forbedre egen opfattelsen 
af helbred. Endvidere giver helbreds-
profilen.dk viden om, hvordan behand-
ling kan foregå og dermed være med til 
at mindske ulighed i sundhed.

Noter

1)  http://sygehuslillebaelt.dk/dwn172151
2)  http://www.regionsjaelland.dk/dags-

ordener/Dagsordener2015/Docu-
ments/2189/2830686.PDF

PRESSENYT

NY PSYKIATRI  F JERNER 
TABU OM ELEKTROCHOK
Ved at placere klinikken for elektrochok-behandling (ECT) helt fremme ved hovedindgangen i Ny Psykiatri 
Bispebjerg ønsker Region Hovedstadens Psykiatri at mindske det tabu, som omkranser behandlingsformen.

Patienter, der kommer for at blive be-
handlet med elektrochok (ECT), behø-
ver om få år kun at gå et par skridt til 
højre for receptionen. Når Ny Psykiatri 
Bispebjerg slår dørene op i 2022, vil de 
nemlig finde ECT-klinikken helt fremme 
i hovedbygningen. Den synlige place-
ring i front er et meget bevidst valg og 
skal gøre op med et tabu, som længe 
har fulgt behandlingsformen.

Behandling med fordomme

”Der er mange misforståelser og for-
domme knyttet til ECT,” fortæller Martin 
Balslev Jørgensen, professor, overlæge 
og ECT-ansvarlig på Rigshospitalet.

”Når jeg fortæller, at det er dét, jeg ar-
bejder med, reagerer mange ved at sige: 
’Bruger I stadig det? Lige som i Gøge-
reden?’ ECT er derfor heller ikke noget, 
man som patient taler højt om. Psykisk 
sygdom er stadig tabubelagt, og især 
ECT som behandlingsform er noget, 

der kan virke meget stigmatiserende for 
dem, der modtager den,” siger han.

Netop dét skal placeringen og ud-
formningen af den kommende klinik 
være med til at ændre.

ECT, der står for ”Electro Convulsive 
Therapy”, blev opfundet i 1930’erne og 
er blevet udviklet som behandlingsform 
i de seneste mange år. Den gives i langt 
de fleste tilfælde som behandling til 
mennesker med en svær depression, 
hvor medicin og terapi ikke har den øn-
skede effekt.

Selve behandlingen tager ganske 
kort tid. Patienten bedøves og gives et 
muskelafslappende middel, elektroder 
placeres på hovedet, hvorefter der 
afgives en svag elektrisk strøm i få se-
kunder. Effekten indtræder hurtigt og 
gør behandlingen til den mest effektive 
hos patienter, som ikke responderer på 
hverken medicin eller terapi. De fleste 
får tre behandlinger om ugen, i alt otte 
til tolv behandlinger.

”Psykisk sygdom er stadig tabubelagt, og 
især ECT som behandlingsform er noget, 
der kan virke meget stigmatiserende,” siger 
Martin Balslev Jørgensen, professor, over-
læge og ECT-ansvarlig på Rigshospitalet. 
Foto: Tania Maria Lüders Rusbjerg
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Behandling skal kunne 
sammenlignes med fysioterapi

Maria Brammer Boldt er en del af pro-
jektledelsen for Ny Psykiatri Bispebjerg 
og facilitator for den arbejdsgruppe, 
der har givet arkitekterne input til ECT-
klinikkens placering i Ny Psykiatri Bispe-
bjerg. Arbejdsgruppen består overve-
jende af læger og sygeplejersker, der 
arbejder med ECT til daglig på Herlev og 
Gentofte Hospital, Bispebjerg og Frede-
riksberg Hospital og på Rigshospitalet.

”Vi ønsker at sende et signal til om-
verdenen om, at ECT er en løsning, man 
ikke behøver at skamme sig over. Det 
skal være på niveau med at gå til fysio-
terapeut eller tandlæge, og klinikken må 
derfor gerne få en fremtrædende og at-
traktiv placering,” siger Maria Brammer 
Boldt.

De fysiske rammer skaber 
tryghed og ro

Samtidig har arbejdsgruppen gennem 
videndeling og dialog lagt store kræfter 

i at sikre, at klinikkens fysiske rammer 
skaber den tryghed og ro, som er afgø-
rende for patienterne.

”Vi har arbejdet meget med lokaler-
nes placering i klinikken. For eksempel 
ligger venteværelset med udsigt til et af 
de grønne områder, og placeringen af 
lokalerne understøtter arbejdsgangen 
for et optimalt behandlingsflow,” fortæl-
ler Maria Brammer Boldt.

Martin Balslev Jørgensen, som også 
er en del af arbejdsgruppen, supplerer:

”Det er et meget stort fremskridt, at 
patienterne i den nye klinik ikke skal kø-
res ad snørklede veje fra omklædningen 
hen til rummet, hvor selve behandlingen 
finder sted. Og at transporten af patien-
ter fra især de lukkede afdelinger ikke er 
for lang, men kan foretages diskret og 
ligetil.”

Arbejdet med ECT-klinikken fortsæt-
ter og skal i en kommende fase blandt 
andet beskæftige sig med rolige sanse-
indtryk i indretningen. Byggeriet af Ny 
Psykiatri Bispebjerg er projekteret til at 
gå i gang i 2018 og forventes at stå fær-
digt i 2022.

ECT-klinikken placeres i hovedbygningen lige ved siden af receptionen i det 22.500 kvm. 
store psykiatriske center, der er en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. 
Illustration: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.

”Vi ønsker at sende et signal om, at ECT 
er en behandlingsform, som er lige så 
nødvendig og vigtig, som den man får hos 
tandlægen og fysioterapeuten,” siger Maria 
Brammer Boldt, projektleder for brugerind-
dragelse i Region Hovedstadens Psykiatri. 
Foto: Karen Grønkjær.
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SKATTEN 2016
Så er det atter ved at være tid til at se på selvangivelsen, og i det følgende vil vi omtale visse af de områder, 
som vi erfaringsmæssigt bliver spurgt om.

AF STATSAUTORISERET REVISOR, PARTNER 

STEN GLARKROG, ECOMENTOR 

ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst.

Besparelsen i rentetillæg skal dog 
altid sammenholdes med, hvad det 
eventuelt vil koste i renter, hvis beløbet 
til betaling af restskatten skal finansieres 
ved at optage et lån. Da der ikke er fra-
drag for rentetillægget, medens der er 
fradrag for renten af et lån, vil det oftest 
kunne betale sig at betale restskatten in-
den fristens udløb – det vil for 2017 sige 
inden den 3. juli.

Indskud på iværksætterkonto

Muligheden for at opspare på en iværk-
sætterkonto med skattemæssig virkning 
har eksisteret i knap 10 år, men det er 
vor opfattelse, at ordningen ikke anven-
des i det omfang, det er muligt.

Ordningen er primært rettet mod per-
soner, der ønsker at spare op til etable-
ring af selvstændig virksomhed, og som 
betaler topskat, men kan også anvendes 
af dig, som har købt en praksis inden for 
de seneste 5 år.

Kort fortalt går ordningen ud på, 
at der kan foretages et fradrag i den 
personlige indkomst for det beløb, der 
ønskes opsparet på iværksætterkontoen 
for 2016. Beløbet skal herefter indsky-
des på en konto i et pengeinstitut i pe-
rioden 16. maj 2016 – 15. maj 2017.

Indskud på en konto kan imidlertid 
undlades, hvis der inden den 15. maj 
2017 er etableret selvstændig virksom-
hed. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis 
der er købt en praksis inden denne dato, 
men har du købt en praksis tidligere, så 
kan ordningen som nævnt anvendes i op 
til 5 år efter etableringen uden indskud.

Da fradraget foretages i den person-
lige indkomst, vil et fradrag på f.eks. 
200.000 kr. betyde en skattebesparelse 
i 2016 på omkring 110.000 kr. Et beløb 
der alt andet lige gør det nemmere at 
finansiere købet af praksis.

Iværksætterordningen gør det såle-
des muligt at rykke fradragene frem i tid 
med væsentlig bedre likviditet til følge.

Indskuddet på iværksætterkonto kan 
maksimalt andrage 60 % af nettolønind-
tægten. Der kan dog altid indskydes op 

til 250.000 kr., og der skal mindst ind-
skydes 5.000 kr.

Har du allerede etableret selvstændig 
virksomhed, så kan der i stedet for 60 % 
af nettolønnen indskydes op til 60 % af 
overskuddet af praksis.

Medarbejdende ægtefælle

Hvis lægens ægtefælle arbejder i prak-
sis, er det muligt at overføre 50 procent 
af virksomhedens overskud til beskat-
ning hos ægtefællen. Der kan i 2016 
dog højst overføres kr. 230.600.

Betingelserne for at kunne overføre 
et beløb er:
•  at ægtefællerne var samlevende ved 

udgangen af 2016, og
•  at indtægten ikke står i misforhold til 

arbejdsindsatsen.

Der skal ikke trækkes A-skat eller AM-
bidrag af overførslen til ægtefællen, hvis 
reglen om medarbejdende ægtefælle 
benyttes.

Alternativt er det muligt at indgå en 
egentlig lønaftale. En sådan aftale skal 
overholde de sædvanlige regler, som 
hvis der var tale om en aftale mellem 
uafhængige parter, og der skal således 
bl.a. indeholdes A-skat og AM-bidrag.

SKAT vil i øvrigt undersøge, om afta-
len dækker over et reelt arbejdsforhold, 
og at der ikke er et åbenbart misforhold 
mellem den faktiske aflønning og den 
præsterede arbejdsindsats.

Faglige kontingenter

Privatpraktiserende læger kan fratrække 
sine udgifter til kontingent til f.eks. læ-
geforeningen og andre faglige sammen-
slutninger ved opgørelsen af den skat-
tepligtige indkomst. Praktiserende læger 
er således ikke omfattet af den samme 
begrænsning i størrelsen af fradraget, 
som gælder for lønmodtagere.

Fradraget vil som hovedregel skulle 
tages som et ligningsmæssigt fradrag, 
og kan derfor ikke fratrækkes i den per-
sonlige indkomst.

Tidsfrister

Frem til midten af marts måned får SKAT 
indberettet oplysninger om indtægter 
og udgifter fra arbejdsgivere, penge-
institutter, kreditforeninger m.fl. Disse 
oplysninger bliver samlet på de enkelte 
skatteyderes hjemmeside hos SKAT. Har 
man ikke selvstændig virksomhed, vil 
årsopgørelsen for 2016 herefter ligge 
klar i sidste halvdel af marts måned 
2017.

Selvstændige vil i stedet for en års-
opgørelse i marts måned få et såkaldt 
servicebrev, hvor alle de modtagne op-
lysninger er samlet. Fristen for at selvan-
give er herefter den 3. juli 2017.

Restskat

Hvis det må forventes, at der vil blive 
en restskat for 2016, kan det være en 
fordel at betale restskatten – eller en 
del heraf – i perioden 1. januar til 3. juli 
2017. Restskat, der indbetales i denne 
periode, bliver kun pålagt en rente på 
2,0 procent p.a. regnet fra 1. januar og 
til betalingsdagen. Hvis der f.eks. beta-
les den 30. juni 2017, vil rentetillægget 
blive 1,0 % af restskatten.

Hvis man betaler efter den 3. juli 
2017, beregnes der i stedet et fast pro-
centtillæg på 4,0 procent.

Uanset hvornår restskatten betales, 
så kan rentetillægget ikke fratrækkes 





OPDATERET 
INDIKATION

Har hos patienter med type 2-diabetes vist1:

• GLYKÆMISK EFFEKT1 

• REDUKTION AF CV- 
 HÆNDELSER VED KENDT  
 HJERTEKARSYGDOM1,*,**

 • 38% RRR AF CV-DØD1,*

JARDIANCE® er indiceret til behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes mellitus som supplement  
til diæt og motion
•  som monoterapi, når metformin betragtes som uhensigtsmæssigt på grund af intolerans
• som supplement til andre antidiabetika 
For studieresultater vedrørende kombinationer, effekt på glykæmisk kontrol og kardiovaskulære hændelser samt  
studiepopulationer, se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.1

 1. JARDIANCE® produktresumé 19.01.2017 
 *  Primært endepunkt i EMPA-REG OUTCOME® viste 14% RRR af 3P-MACE (CV-død, ikke-fatal AMI og ikke-fatal apopleksi).1 
 **  Voksne patienter med type 2-diabetes og kendt koronararteriesygdom, perifer arteriel sygdom,  

myokardieinfarkt, ustabil angina eller apopleksi.1

RRR = Relativ risikoreduktion

Læs mere og bestil materiale 
til dig og dine patienter på t2c.dk/j

J
A

R
-1

7-
0

1-
9

5
 F

E
B

17

A
l h

en
ve

nd
el

se
 t

il: 
SC

A
N

PU
BL

IS
H

ER
 | 

Fo
rla

ge
t 

Jo
hn

 V
ab

ø 
A

/S
 E

m
ilie

ki
ld

ev
ej

 3
5,

 2
93

0 
Kl

am
pe

nb
or

g 
| w

w
w

.sc
an

pu
bl

ish
er

.d
k

Magasinpost MMP 
ID-nr. 42552

Pr
od

uk
tin

fo
rm

at
io

n 
si

de
 3

3


