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Der bliver brugt mange penge på at 
måle blodglukose hos patienter med 
type 2 diabetes, hos nogle patienter 
flere end på selve den farmakologisk be-
handling af hyperglykæmien. Værdien 
af blodglukosemålinger hos patienter 
med type 2 diabetes, der ikke behandles 
med insulin, er yderst omdiskuteret. Det 
har været vanskeligt at vise, at blodglu-
kosemålinger i sig selv forbedrer den 
glykæmiske kontrol. Holdningen i Dan-
mark er dog, at via blodglukosemålinger 
får patienten indsigt i sin sygdom og 
derigennem selv mulighed for at deltage 
aktivt i reguleringen af blodglukose. 
Patienten har således mulighed for at 
forstå effekten af kost, motion, farma-
kologisk behandling eller interkurrent 
sygdom på blodglukose.

Måling af blodglukose, hvis de ikke 
benyttes i beslutningsprocessen af 
behandlingen, er ofte værdiløs. Under-
visning af patienten er derfor vigtigt, 
således at patienten kan forstå og han-
dle rationelt ud fra måleresultaterne. En 
blodglukosemåling giver et øjeblikkelig 
feedback til patienten f. eks. under 
hypoglykæmi og interkurrent sygdom, 
hvor en HbA1c måling er uden værdi. 
På den anden side måles blodglukose 
ofte for hyppigt.

Nedenfor vil blive givet forslag til 
en individuel monitorering af blodglu-
kose hos forskellige typer af patienter 
med type 2 diabetes. Patienterne skal 
opfordres til at føre de målte blodglu-
kosemålinger ind i en ”dagbog”, der 
gør målingerne overskuelige, også for 
behandlerteamet. 

Type 2 diabetes patienten der be-
handles med livsstilintervention 
uden farmakologisk behandling.
Hos de fleste patienter er der oftest in-
gen indikation for at måle blodglukose. 
Måling af HbA1c ca. hver 3 måned er 
tilstrækkelig til at ændre på behandlings-
strategien, bortset fra under interkurrent 
sygdom. Måling af blodglukose kan dog 
give patienten indsigt i, hvordan æn-

dring af kost og motionsvaner influerer 
på den glykæmiske kontrol.

Type 2 diabetes patienten der be-
handles med antidiabetika, der ikke 
kan inducere hypoglykæmi (met-
formin, DPP-4 hæmmer, SGLT-2 hæm-
mer og GLP-1 receptor agonist). Disse 
patienter kan oftest nøjes med at måle 
blodglukose før morgenmaden i faste, 
for at dokumentere at blodglukosekon-
trollen er i det ønskede niveau. Hvis 
patientens blodglukose er nær-normalt i 
faste, så vil blodglukose som regel været 
godt reguleret resten af døgnet. Bag-
grunden herfor er, at disse lægemidler 
regulerer blodglukose, som illustreret 
i figur 1 ved at parallelforskyde kurven 
gennem døgnets 24 timer, således, at 
hvis fasteblodglukose er i niveau, så vil 
patienten være godt reguleret resten af 
døgnet og omvendt ved et højt faste-
blodglukose. Hvis f.eks. HbA1c viser, at 
patienten ikke er så godt reguleret som 
vurderet ud fra fasteblodglukose, så kan 
der udføres en ekstra blodglukosemå-
ling før aftensmaden, og hvis den ikke 
forklarer, hvorfor der ikke er overens-
stemmelse mellem HbA1c og de målte 
blodglukoseværdier, så må der måles en 
4- punktsprofil med måling før hoved-
måltider og ved sengetid.

Type 2 diabetes patienten der be-
handles med sulfonylurinstof, der 
kan inducere hypoglykæmi (glimepi-
rid, gliclazid).
For denne gruppe af patienter gælder, 
at det er yderst hensigtsmæssigt, at de 
kan måle blodglukose. Ofte kan de nø-
jes med at måle blodglukose i faste som 
ovenfor beskrevet, men endvidere skal 
de instruereres i at måle blodglukose, 
når de har symptomer på lavt blodglu-
kose eller har sygdomsfølelse. Husk 
at symptomerne hos ældre på hypog-
lykæmi ofte mangler, da de adrenarge 
symptomer som sved, hjertebanken 
og indre uro er afsvækkede. Ældre har 
ofte ukaraktiske symptomer på hypog-
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lykæmi, eventuelt fremtræder de kon-
fuse eller fraværende. 

Når behandling med sulfonylurinstof 
initieres, er det afgørende, at patienten 
måler fasteblodglukose, der kan beny-
ttes til at titrere dosis af sulfonylurinstof 
med 1-2 ugers intervaller, indtil faste-
blodglukose er i niveau. Patienter, der 
behandles med sulfonylurinstof, skal 
ikke reguleres for stramt, det gælder 
specielt de ældre patienter, patienter 
med nedsat nyrefunktion eller med en 
uregelmæssig livsstil. Ofte vil et faste-
blodglukose omkring 6-8 mmol/l være 
passende, alt afhængig af kompliance til 
behandlingen.

Type 2 diabetes patienten der be-
handles med basal insulin én gang i 
døgnet (insulatard, lantus, toujeo, leve-
mir eller tresiba)
De kan ofte nøjes med at måle faste-
blodglukose og titrere insulin ved hjælp 
af denne måling. Insulin er et lunefuldt 
præparat, og oftest vil det være hen-
sigtsmæssigt at måle en 4-punktsprofi l 
som ovenfor beskrevet, specielt hvis 
hypoglykæmi mistænkes. Ved mistanke 
om natlig hypoglykæmi måles både 
blodglukose ved sengetid og kl 03 om 
natten. Denne gruppe af patienter skal 
også instrueres i at måle blodglukose 
under interkurrent sygdom samt ved 
bilkørsel.

Type 2 diabetes patienten der be-
handles med basal insulin to gange 
i døgnet
De bør måle blodglukose før morgen 
og aftensmad for at kunne regulere på 
insulindoser som beskrevet nedenfor 
under præmix insulin. Hvis natlig hy-

poglykæmi mistænkes, suppleres med 
blodglukosemålinger ved sengetid og 
kl 03 om natten. Normalt anbefales at 
de måler 1-2 gange om ugen, og som 
ovenfor ved mistanke om hypoglykæmi, 
interkurrent sygdom og ved bilkørsel.

Type 2 diabetes patienten der 
behandles med præmix insulin 2 
gange i døgnet (f.eks. novomix30)
Præmix doseres før morgenmad og 
aftensmad og patienterne bør måle 
blodglukose før injektion af insulin for 
at kunne justere på insulindoser. Først 
benyttes morgenblodglukose til at ju-
stere på insulin givet før aftensmaden, 
og når blodglukose om morgenen er i 
niveau, reguleres på morgeninsulindosis 
indtil blodglukose før aftensmaden er i 
niveau. Ekstramålinger ved mistanke om 
hypoglykæmi, interkurrent sygdom og 
bilkørsel.

Type 2 diabetes patienten der be-
handles med basal bolus terapi, 
som det kendes fra type 1 diabetes pa-
tienten med hurtigtvirkende insulin før 
hovedmåltider og basal insulin én gang 
i døgnet bør måle blodglukose 4 gange 
daglig med henblik på at få et overblik 
over glukosekontrollen og variationen i 
blodglukose over døgnet. Eventuelt skal 
der også måles blodglukose om natten, 
hvis natlig hypoglykæmi mistænkes, 
f.eks. lave blodglukoser ved sengetid og 
om morgenen. Ofte behøver type 2 dia-
betespatienten ikke at måle disse profi -
ler dagligt, da type 2 diabeten alt andet 
lige er mere stabil end ved en type 1 
diabetes. Specielt hvis patienten ikke 
benytter profi ler til at ændre på insulin-
doser, er daglige profi ler ikke nødven-

dige. Ved basal bolus regimer skal man 
være opmærksom på risikoen for hypo-
glykæmi, at vekslende fødeindtagelse 
ofte kræver justering af insulindoser, 
samt ikke mindst at måle blodglukose 
før og regelmæssig under bilkørsel og 
huske at medbringe hurtigtabsorber-
bare kulhydrater. 

Konklusion

Måling af blodglukose bør individualise-
res både i relation til behandlingen men 
også i relation til den enkelte patients 
kompliance og forståelse for at benytte 
målingerne. Ofte benyttes målingerne 
kun af behandlerteamet hos patienter 
med type 2 diabetes. Undervisning er 
vigtig for at få udbytte af de dyre målin-
ger, og det er vigtigt at teste fotomete-
rets nøjagtighed, samt at patienten kan 
udføre målingen korrekt.

Der kan kun bevilges stiks til blod-
glukosemåling til type 2 patienter, der 
behandles med perorale antidiabetika 
eller GLP-1 receptor agonister (150 
stk. om året) eller insulin (”ubegrænset 
antal”). Patienten skal henvende sig på 
Borgerservice og medbringe erklæring 
fra behandlerteamet, der redegør for 
behandlingen. 

Figur 1 viser to kurver fra den samme person med type 2 dia-
betes. Den røde kurve viser et døgn, hvor glukosekontrollen er 
dårlig, og den blå kurve viser et døgn, hvor glukose er fl ot regule-
ret. Det ses, at når personen med type 2 diabetes bliver godt eller 
dårligt reguleret, sker det ved at glukosekurven parallelforskydes 
nedad eller opad. Det ses også, at fasteblodglukose fortæller, 
hvordan diabeten er reguleret hele døgnet. Hvis fasteblodglukose 
er højt vil blodglukose ligge højt reguleret resten af døgnet, og 
omvendt ved er normalt fasteblodglukose. En blodglukosemåling 
ca. 2 timer efter et måltid viser sammen med fasteblodglukosemå-
lingen, hvordan blodglukose svinger gennem døgnet.
(M, F og A står for morgenmad, frokost og aftensmad).



PRESSENYT

NYE DATA VISER FORDELE VED 
MEDTRONICS INSULINPUMPER FOR 
PATIENTER MED TYPE 2-DIABETES
Forsøg viser, at insulinpumper gav signifi kante, vedvarende og reproducerbare 
forbedringer af glukosekontrol på en sikker måde sammenlignet med fl ere 
daglige injektioner

Medtronic, verdens førende virksom-
hed inden for medikoteknologi har 
netop bekendtgjort offentliggørelsen af 
nye data i Diabetes, Obesity and Me-
tabolism fra forlængelsesfasen af OpT-
2mise-forsøget, som giver yderligere 
klinisk evidens til støtte for insulinpum-
per til patienter med insulinkrævende 
type 2-diabetes. OpT2mise-forsøget er 
det største randomiserede kontrollerede 
forsøg til sammenligning af effekten af 
og sikkerheden ved behandling med 
insulinpumpe kontra fl ere daglige in-
jektioner (MDI) til patienter med dårligt 
kontrolleret type 2-diabetes.

Resultaterne af forsøget viste, at 
MiniMed®-insulinpumper gav signifi -
kante, vedvarende og reproducerbare 
forbedringer i glukosekontrol på en sik-
ker måde sammenlignet med MDI. Efter 
12 måneder havde den gruppe, som 
skiftede over til MiniMed-insulinpumper 
efter de første 6 måneder med MDI, 
forbedret deres A1C med en reduktion 
fra 0,4 % til 0,8 %, og de brugte 19 % 
mindre insulin. (A1C er en blodmåling til 
angivelse af glukosekontrol).

“Forlængelsesfasen af OpT2mise 
bygger på resultaterne af den indle-
dende forsøgsperiode, som viste, at 
insulinpumper hjalp deltagere med 
insulinkrævende type 2-diabetes med at 
opnå glukosekontrol på en sikker måde 
med lavere insulindoser end ved MDI,” 
fortæller Ronnie Aronson MD, FRCPC, 
FACE, hovedforfatter af forlængelses-
fasen af forsøget og executive director 
hos LMC Diabetes & Endocrinology i 
Toronto, Ontario, Canada. “Vi fandt, 
at deltagere, som skiftede fra MDI til 
insulinpumper, var i stand til at opnå 
de samme resultater efter 12 måneder. 
Med baggrund i at mange patienter 

med type 2-diabetes har problemer med 
at opnå glykæmisk kontrol, viser disse 
yderligere data, at insulinpumper inde-
bærer en signifi kant fordel i forhold til 
MDI med en sikker og stabil effekt.”

For personer med diabetes er glu-
kosekontrol nøglen til at forhindre 
både kortsigtede og langsigtede kom-
plikationer. En reduktion på 1 % i A1C 
er forbundet med et fald i risikoen for 
langsigtede komplikationer som f.eks. 
apopleksi, hjertesygdom, øjenskade og 
nyresygdom på 40 %. 1,2

De første resultater fra OpT2mise 
viste, at efter 6 måneder opnåede 
patienter med insulinkrævende type 
2-diabetes, som brugte MiniMed-insu-
linpumper, bedre glukosekontrol end 
dem, der brugte MDI. Resultaterne efter 
1 år omfatter:
•  Signifi kant forbedring af glukose-

kontrol for alle patienter. Patienter, 
som fi k MDI i de første 6 måneder af 
forsøget, kunne opnå en yderligere 
A1C-reduktion på 0,8 % (p<0,0001) 
efter skift til behandling med insulin-
pumpe; begge grupper opnåede en 
reduktion på 1,2 % i A1C efter 12 må-
neder sammenlignet med baseline.

•  Den kliniske fordel ved brug af insu-
linpumpe var reproducerbar. MDI-
gruppen, som skiftede til behandling 
med insulinpumpe efter 6 måneder, 
oplevede en lignende reduktion i 
A1C som den, der blev set i den op-
rindelige insulinpumpegruppe. Ved 
afslutningen af forlængelsesfasen 
viste deltagere, som skiftede fra MDI 
til insulinpumpe, derudover en re-
duktion på 19,0 % i den totale daglige 
insulindosis, hvilket gjorde den ens i 
begge behandlingsgrupper.

•  Glukosekontrol med insulinpumpebe-

handling blev opretholdt i 12 måne-
der. Den oprindelige pumpegruppe 
viste en yderligere reduktion på 0,1 % 
i A1C og opnåede en endelig 12-må-
neders værdi på 7,8 %. Der var ingen 
forskel mellem grupper i forhold til 
vægtøgning.

“Hos Medtronic Diabetes ser vi på, 
hvordan vi kan give større frihed og 
skabe bedre sundhed hos alle med 
diabetes, også dem med type 2,” sagde 
Francine R. Kaufman, M.D., chief me-
dical offi cer og vice president for det 
globale, kliniske og medicinske område 
hos Medtronic Diabetes. “Resultaterne 
af OpT2mise-forsøget, som er det stør-
ste forsøg af sin art, vil hjælpe os med 
at øge adgangen til insulinpumpebe-
handling som standardbehandling til det 
voksende antal patienter med insulin-
krævende type 2-diabetes, så de kan få 
bedre kliniske udfald.”

Om OpT2mise

Det randomiserede, kontrollerede OpT-
2mise-forsøg var sponseret af Medtro-
nic og blev udført med deltagelse af 331 
patienter i alderen 30 til 75 år. De første 
6-måneders forsøgsresultater, hvor 
MiniMed-insulinpumpebehandling blev 
sammenlignet med MDI, blev publice-
ret i The Lancet i juli 2014. I forsøgets 
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6-måneders forlængelsesfase blev MDI-
gruppen skiftet over til behandling med 
MiniMed-pumpen, og opfølgningen for 
begge grupper fortsatte, så forsøgspe-
rioden var på i alt 12 måneder.

Om Diabetes Group hos 
Medtronic 

(www.medtronicdiabetes.com) 

Medtronic samarbejder med det globale 
samfund for at ændre den måde, hvorpå 
folk håndterer diabetes. Virksomheden 
stræber efter at transformere diabetes-
behandlingen ved at udvide adgangen, 
integrere behandlingen og forbedre 
udfaldene, så personer, der lever med 
diabetes, kan få større frihed og bedre 
sundhed.

Alle udsagn om fremtidige forhold er 
med forbehold for risiko og usikkerhed, 
som blandt andre er beskrevet i Medtro-
nics årsrapporter, som er deponeret hos 
Securities and Exchange Commission. 
Faktiske resultater kan afvige væsentligt 
fra forventede resultater.

Noter

1  UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) 
Group. Intensive blood-glucose control 
with sulphonylureas or insulin compared 
with conventional treatment and risk of 
complication in patients with type 2 diabe-
tes (UKPDS 33). Lancet. 1998; 352:837-
853.

2  The post trial monitoring results: 10 years 
follow up: Holman RR, Paul SK, Bethel MA, 
Matthews DR, Neil HAW. 10-year follow-
up of intensive glucose control in type 2 
diabetes. N Engl J Med. 2008; 359:1577-
1589.

OM MEDTRONIC

Medtronic plc. (www.medtronic.
com) har hovedsæde i Dublin, Ir-
land, og er blandt verdens førende 
virksomheder inden for medi-
koteknologi, medicinske ydelser 
og løsninger til smertelindring, 
helbredelse og livsforlængelse for 
millioner af mennesker verden 
over. Medtronic har over 85.000 
medarbejdere på verdensplan, 
som betjener læger, hospitaler og 
patienter i ca. 160 lande. Virk-
somheden har fokus på at samar-
bejde med interessenter over hele 
verden om at drive sundhedsplejen 
Further, Together.





POLYCYSTISK OVARIESYNDROM 
I  ALMEN PRAKSIS
Udredning, opfølgning og behandling

Introduktion 

Hyppigheden af PCOS anslås til 10 % 
hos præmenopausale kvinder [1]. De 
hyppigst benyttede kriterier for at stille 
diagnosen PCOS er Rotterdamkriteri-
erne, som ses herunder:
1.  Oligo- eller amenoré som følge af 

anovulation
2.  Klinisk- og/eller biokemisk hype-

randrogenisme
3.  Mindst et polycystisk ovarium (PCO).

To ud af de tre kriterier skal være opfyldt 
og andre årsager til patientens sympto-
mer skal være udelukkede, før diagno-
sen kan stilles [2]. Flere sygdomme kan 
debutere med symptomer som minder 
om PCOS. I et tidligere dansk patient-
materiale var prævalensen af alvorlige 
endokrine sygdomme 1,5 % (5/340) 
hos præmenopausale kvinder henvist 
med hirsutisme/obs PCOS [3]. En lav 
prævalens af alvorlig endokrin sygdom 
skal afvejes mod prognosen af disse 
sygdomme og det er vigtigt at huske 
at behandlingen og opfølgningen, her-
under eventuel indikation for genetisk 
udredning, er helt anderledes ved disse 
differentialdiagnoser.

Hirsutisme defineres som øget hår-
vækst af mandlig type, dvs vækst af 
terminalhår i ansigt og på androgenføl-
somme områder af kroppen. Hirsutisme 
er særdeles hyppigt forekommende og 
prævalensen anslås til at være ca. 20 % 
blandt kvinder i fødedygtig alder. Kvin-
der fra Mellemøsten er oftere generet af 
hirsutisme end kvinder fra Nordeuropa 
[4]. Virilisering karakteriseres derud-
over af øget muskelfylde, udtynding af 
hårvækst på hovedet og dyb stemme. 
Mere end halvdelen af alle kvinder fjer-
ner uønsket hårvækst i ansigtet eller på 
kroppen. For den praktiserende læge 
er det således væsentligt at afklare om 
kosmetisk generende hårvækst er af 
androgen type og om tilstanden kræver 
videre udredning og behandling (Figur 

1). Over 90 % af kvinder med hirsutisme 
kan diagnostiseres med enten PCOS 
eller idiopatisk hirsutisme. Idiopatisk 
hirsutisme defineres som hirsutime med 
regelmæssig ovulation og normalt ni-
veau af testosteron i blodet. Tilstanden 
skyldes formentlig en arvelig tendens 
til øget hårvækst samt øget aktivitet af 
enzymet 5-α reduktase i hårsækken. 
Behandlingsprincipperne for idiopatisk 
hirsutisme er de samme som ved PCOS.

Udredning i almen praksis

Hovedformål med udredning:
•  Afklare om patienten opfylder kriteri-

erne for PCOS
•  Afklare om der kan være tale om al-

vorlig endokrin sygdom

Hvis patienten har PCOS foretages 
efterfølgende metabolisk status – se 
herunder.

Hvis der er mistanke om endokrin 
sygdom henvises patienten videre til 
endokrinologisk udredning.

Hurtig progression af symptomer og/
eller nyopståede uregelmæssige men-
struationer vil altid kræve at patienten 
udredes endokrinologisk og gynæko-
logisk. Virilisering vil altid tale for bety-
delig hyperandrogenæmi og dermed 
foranledige videre hurtig undersøgelse 
af patienten.

Tendensen til hyperandrogenisme 
forværres ved overvægt blandt andet på 
grund af en øget fraktion af frit mandligt 
hormon.

Brug af p-piller vil maskere sympto-
merne på PCOS. Et eksempel på bio-
kemi før og efter p-pille behandling er 
vist i Tabel 1. Ideelt bør kvinden holde 
pause med p-piller i mindst 3 måneder 
med henblik på menstruationsanamnese 
og øvrige symptomer. Unge kvinder, 
som er velbehandlede på p-piller, bør 
ikke pausere p-piller for at udrede for 
PCOS med mindre specielle forhold 
taler herfor. I mange tilfælde kan PCOS 

AF OVERLÆGE, PH.D., DR.MED. DORTE GLINTBORG 

OG OVERLÆGE, PH.D., DR.MED MARIANNE 

ANDERSEN, ENDOKRINOLOGISK AFDELING M, 

ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
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Figur 1: Hirsutismescoringsskema

Tabel 1: Eksempler på androgenstatus målt før og efter behandling med p-piller hos en 
rask kvinde og kvinde med PCOS

Rask PCOS

Reference 
interval

Efter 
p-piller

Ingen
behandling

Efter 
p-piller

Androgen fraktion

Total testosteron 
(nmol/l) 0,5-1,8 ↓ 2,3 (↑) 1,9

SHBG (nmol/l) 41-170 ↑↑ 32 (↓) 175 (↑)

Frit testosteron 
(nmol/l) 0,006-0,034 ↓ 0,042 (↑) 0,010

Referenceinterval fra Statens Seruminstitut
Referenceinterval fra Vejle Sygehus: Total testosteron 0,31 – 1,91 nmol/l, SHBG 20 – 140 nmol/l, 
frit testosteron 0,006 – 0,034 nmol/l.
Tabellen viser eksempler på mulige værdier.
Ved PCOS ses ofte let forhøjet total testosteron, lav SHBG og forhøjet frit testosteron. SHBG stig-
ning ved p-piller. Ved p-pille behandling vil også ses lave værdier af estradiol, LH og FSH.
Beregning af frit testosteron er foretaget ved Vermeulens formel 
(http://www.issam.ch/freetesto.htm)

diagnosen ikke stilles med sikkerhed de 
første år efter menarche og tendens til 
akne og uregelmæssige menstruationer 
er ofte forbigående symptomer hos helt 
raske kvinder. PCO lignende ovarier 
ved ultralyd kan ses hos størstedelen af 
yngre kvinder og kan derfor ikke tillæg-
ges isoleret diagnostisk betydning.

Forslag til indledende undersøgelser 
er vist i Tabel 2. 

Objektiv undersøgelse: Det er 
væsentligt at afgøre om den øgede 
hårvækst er af androgen type. Til dette 
formål benyttes oftest et Ferriman Gall-
wey scoringsskema (Figur 2). Det er vig-
tigt, at kosmetisk generende hårvækst 
på skinneben, underarme og mellem 
øjenbrynene ikke er karakteristisk for 
hyperandrogenisme. Ved den objektive 
undersøgelse vurderes også om patien-
ten er viriliseret eller har tegn på alvorlig 
endokrin sygdom, fx Cushing’ syndrom 
eller akromegali og der måles BMI og 
taljemål.

Paraklinik: Hos patienter med PCOS 
ses ofte let forhøjet niveau af totalt 
testosteron, lavt niveau af kønshormon-
bindende globulin (SHBG), og deraf 
følgende højt niveau af frit testosteron 
(Tabel 1). Lavt SHBG er associeret med 
insulinresistens ved PCOS. Hvis total te-
stosteronniveauet er over to gange hø-
jere end den øverste grænse giver det 
mistanke om androgenproducerende 
tumor (ovarie eller binyre) og patienten 
bør henvises til endokrinologisk eller 
gynækologisk udredning [5]. Graden af 
hirsutisme korrelerer dårligt til niveauet 
af testosteron i blodet. Måling af te-
stosteron under p-pille-behandling har 
oftest ingen værdi. Biokemisk screening 
for de vigtigste differentialdiagnoser er 
vist i Tabel 2.

Viderevisitation af patienten:
I en del tilfælde vil det være nødvendigt 
at henvise kvinden til praktiserende 

speciallæge eller sygehus m.h.p. videre 
udredning og behandling. Polycystiske 
ovarier er et af kriterierne ved PCOS. 
Patienter med uafklarede symptomer (fx 
længerevarende amenore, fortolknings-
problemer af biokemi) må henvises til 
vaginal ultralydsskanning hos gynæko-
log/ PCOS klinik. Kvinder med uhono-
reret graviditetsønske i over 6 måneder 
og diagnosticeret PCOS kan henvises til 
gynækolog eller lokal PCOS klinik. Ved 
mistanke om endokrinologisk sygdom, 
hurtig progression af hirsutisme/acne/
androgen alopeci eller ved diabetes 
mellitus henvises der til endokrinologisk 
specialafdeling. Det skal bemærkes at 
forhøjet prolaktin ikke kan tilskrives 
PCOS men kræver udredning og videre-
henvisning [6]. På Fyn er der udarbejdet 

retningslinjer for viderevisitation af pa-
tienten på www.visinfosyd.dk.

Metabolisk risiko ved PCOS

Insulinresistens er en vigtig patogene-
tisk faktor ved PCOS (Figur 2) og det 
anslås at over 50 % kvinder med PCOS 
er insulin resistente [5]. Der findes ikke 
gode målemetoder for insulin resistens i 
klinisk praksis, så det anbefales i stedet, 
at der screenes for elementerne i det 
metaboliske syndrom. Metabolisk syn-
drom defineres i Rotterdam kriterierne 
som kombination af nedsat glukose-
tolerance, abdominal fedme (talje >88 
cm), forhøjet blodtryk (>130/85 mmHg) 
og dyslipidæmi (HDL-cholesterol <1,3 
mmol/l, triglycerid >1,7 mmol/l) [2]. 



Patienter med PCOS har højere blod-
tryk end vægtmatchede kontroller og 
ligeledes findes dyslipidæmi (hypercho-
lesterolæmi og hypertriglyceridæmi), 
påvirkede koagulationsfaktorer og 
endotelcelledysfunktion [7]. I danske 
og udenlandske studier er hyppighe-
den af diabetes fem gange højere ved 
PCOS sammenlignet med vægt- og 
aldersmatchede kontrolgrupper [3]. 
Det metaboliske syndrom ses hos ca. 50 
% af overvægtige kvinder med PCOS, 
mens abnorm glukosebelastning og til-

stedeværelse af metaboliske syndrom er 
sjældent ved normal BMI [3]. Indikation 
for oral glukosebelastning ved PCOS 
diskuteres. I danske guidelines anbefa-
les screening for diabetes med HbA1c 
og evt faste glukose.

Prospektiv screening for elementerne 
i det metaboliske syndrom kan være 
relevant hos overvægtige patienter, 
mens systematisk måling af lipider og 
blodtryk hos lav-risiko patienter med 
PCOS ikke er relevant. Det anbefales 
dog at der screenes for diabetes med 

intervaller, fx HbA1c måling hvert 2-3 
år. Muligvis udgør postmenopausale 
patienter med PCOS en risikogruppe 
for udvikling af kardiovaskulær sygdom 
og diabetes, men der foreligger indtil 
nu ingen rekommandationer på denne 
patientgruppe.

Behandling af PCOS

Patogenesen til PCOS indbefatter hy-
perandrogenisme, central adipositas og 
insulinresistens. Behandling af patienten 

CASE

Anamnese: En 21 årig kvinde henvender sig til egen læge pga generende hårvækst og uregelmæssige menstruationer. Kvin-
den havde første menstruation som 12 årig, menstruationerne har aldrig været regelmæssige og aktuelt er der menstrua-
tioner med 1-3 måneders intervaller. I puberteten fik hun tiltagende øget hårvækst og hun fjerner aktuelt uønsket hårvækst 
nogle gange om ugen. Ikke graviditetsønske og har aldrig taget p-piller. 

Objektiv undersøgelse: let adipøs med central fedtfordeling, BMI 31 kg /m2. Øget hårvækst, ikke viriliseret. Hårene blonde 
og ikke velegnede til laserbehandling. Normal gynækologisk undersøgelse.

Paraklinisk undersøgelse: Total testosteron 2,1 nmol/l, SHBG 21 nmol/l (se tabel 1 for referenceinterval). 17-hydoxyproge-
steron, FSH, LH, prolaktin, TSH, HbA1c og faste blodsukker normale. 

Vurdering: Der er ikke mistanke om alvorlige endokrine lidelser. Patienten opfylder kriterier for PCOS. 

Behandlingsforslag:
1.  Der er ingen kontraindikationer mod p-piller og patienten opstartes i 2. generations p-pille præparat. Samtidig tilrådes 

livsstilsintervention. Vægtkontroller og måling af HbA1c foretages med intervaller via egen læge. Efter opstart af p-piller 
normaliseres menstruationscyklus og hårvæksten kan fjernes med længere intervaller. 

2.  Patienten behandles med livsstil alene i 6 måneder og patienten revurderes derefter. Ved manglende effekt af livstilsinter-
vention tilbydes behandling med metformin eller p-piller. Patienten informeres om at livstilsintervention og metformin ikke 
forventes at have væsentlig effekt på hårvækst. 

Tabel 2. Undersøgelsesprogram i almen praksis

Anamnese: Familiær disposition
Alder for debut, progression og udbredning af hårvæksten
Menstruationsforstyrrelser, tidligere gravidite ter, infertilitet, galaktoré
Vægtøgning, forhøjet BT, diabetes mellitus
Tidligere behandling, medicin, herunder p-piller

Objektiv undersøgelse: Hirsutisme grad, blodtryk, taljemål og hoftemål
Galaktore, klinisk mistanke om Mb. Cushing?

Blodprøve analyser: Total og frit testosteron 
LH, FSH for at udelukke tidlig menopause/hypofysesygdom
Prolaktin
17-hydroxyprogesteron
HbA1c eller faste plasma glukose 
Faste lipidstatus 
TSH

Blodprøver bør foretages i follikulærfase efter 3 mdrs. p-pille pause. Ved amenore >3 mdr foretages undersøgelserne på 
vilkårligt tidspunkt. 
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med PCOS bør derfor rettes mod disse 
tre elementer og livstilsintervention bør 
altid indgå som et element af behand-
lingen. 

Hyperandrogenisme
P-pille behandling hæmmer testosteron 
og reducerer antallet af nye hår. Den 
primære effekt af p-piller er en øget 
produktion af SHBG, hvorved den frie 
fraktion af testosteron reduceres (Ta-
bel 1). Der er formentlig kun mindre 
forskelle på p-pille-mærker. Derfor bør 
man vælge behandling med en alminde-
lig 2. generations p-pille som første valg. 
Kvinder med manglende effekt af 2. 
generations p-pille kan skiftes til p-pille 
med antiandrogen effekt (fx Yasmin). 
Ved kontraindikation mod p-piller kan 
der behandles med spironolakton, som 
konkurrerer med bindingen af dihydro-
testosteron på receptorniveau. Behand-
ling med spironolakton må først initieres 
når graviditet er udelukket og sikker 
antikonception skal anvendes under 
behandlingen. Det anbefales at disse 
patienter følges hos speciallæge med 
interesse for hyperandrogenisme.

Metformin og livsstilsmodifikation 
hæmmer i mindre grad testosteronni-
veauet og har kun begrænset effekt på 
hirsutisme [8].

Kosmetisk behandling: Medicinsk 
behandling har ingen effekt på allerede 
tilstedeværende hårvækst, hvorfor ef-
fektiv behandling af hirsutisme nødven-
diggør supplerende kosmetisk behand-
ling. Tilskud til kosmetisk behandling 

gives i nogle regioner. Lysbehandling 
(”laser”) kan være effektiv ved mørk 
behåring, men kan ikke benyttes hos 
patienter med lys hårvækst. Den kos-
metiske behandling har kun effekt på 
synlige hår og det er væsentligt at gøre 
kvinden opmærksom på at der oftest vil 
være behov for væsentlig flere kosmeti-
ske behandlinger end hvad der betales 
af det offentlige.

Blødningsforstyrrelser
P-piller medfører regelmæssigt blød-
ningsmønster, modvirker endometriehy-
perplasi og dermed risiko for endome-
triecancer. Se ovenfor vedrørende valg 
af p-piller.

Vægttab kan føre til reetablering af 
ovulation og graviditet. Undersøgelser 
har ikke kunnet dokumentere en øget 
effekt af visse diættyper frem for andre 
[9]. Livsstilsændring kombineret med 
metformin behandling (Tabl. Metformin 
500 mg x 2, stigende til 1000 mg x 2) kan 
ofte normalisere menstruationsmønstret.

En gestagenspiral kan anvendes til 
beskyttelse af endometriet. Ved op-
lægning af gestagenspiral accepteres at 
patienten har sjældne/ingen blødninger. 
Hos øvrige patienter bør opnås 8-10 
blødninger/år. Opnås dette ikke, henvi-
ses patienten til gynækolog til skanning 
af endometriet/ intermitterende gesta-
genprovokeret afstødning af endome-
triet.

Metabolisk syndrom
Vægttab på 5-10 % bedrer elementerne 
i det metaboliske syndrom og livsstilsin-

tervention er den primære behandling. 
Der er ikke evidens for at en speciel 
kostsammensætning er mere fordelag-
tig ved PCOS. I en nylig undersøgelse 
resulterede et års behandling med 
metformin i et signifikant vægttab [10]. 
Effekten af behandling med p-piller på 
elementerne i det metaboliske syndrom 
diskuteres, men der kan være en mindre 
forværring i insulinresistens og vægtstig-
ning [10].

CASE

Anamnese: ovenstående case har 
graviditetsønske gennem nogle 
måneder.

Behandlingsforslag:
1.  Patienten informeres om at 

mindre vægttab kan være med-
virkende til at regulere ægløsning 
og menstruationer. Patienten 
behandles med livsstil alene i 3-6 
måneder og patienten revurde-
res derefter mhp viderehenvis-
ning til fertilitetsklinik/gynækolog. 
Metformin kan tillægges efter 
minimum 3-4 måneder såfremt 
livsstils intervention alene ikke 
har haft effekt.

Figur 2: Patogenese for PCOS
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Ovariel
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TRIAGERING  
– I  DAG MINDRE BLODIGT MEN STADIG KONFLIKTFYLDT

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

Hvis der er noget, der kan skille van-
dene mellem faggrupper i sundheds-
væsenet, så er det ’triagering’. For 
nogle er triagering et diagnosticering 
light-værktøj, som gør det muligt for 
ikke-lægeuddannet sundhedspersonale 
at udføre lægearbejde. For andre er det 
et brugbart værktøj, som er til gavn for 
patienter og læger. Måske er det både 
og…? 

Triagering som metode opstod under 
Napoleonskrigene, og blev yderligere 
udbygget i efterfølgende krige frem til 
og med 1. Verdenskrig. Ordet kommer 
af det franske ’triage’, der oprindelig 
blot betød at adskille. Den gang gik det 
ganske enkelt ud på at sortere hårdt så-
rede soldater i muligvis levedygtige og 
næsten døde. Det var den mest erfarne 
feltlæge, der udførte triageringen, der 
betød, at de værst medtagne fik lov til 
at dø uden indblanding, mens ressour-
cerne blev sat ind på dem, der havde en 
chance.

I dag er det omvendt. Det handler 
stadig om at adskille alvor fra mere alvor, 
men de mest alvorlige tilfælde bliver na-
turligvis prioriteret til behandling først. 
Det er ofte ikke de mest erfarne læger 
men andet sundhedspersonale, der ud-
fører triageringen. Men principperne er 
de samme som for hundrede år siden: 
Ud fra nogle enkle registreringer af 
parametre som fx puls, respiration, øjen-
pupiller, temperatur mv. vurderes, hvor 
meget patienten afviger fra ’normaltil-
standen’. Denne afvigelse afgør, hvilke 
handlinger der skal sættes i værk.

Fagligheden skal altid med

»Hvis man udelukkende opfatter triage-
ring som et beslutningsstøtteværktøj, er 
der ikke bestemt ikke noget galt i meto-
den. Hvis jeg som vagtlæge kommer ud 
til en patient på et plejehjem, er det kun 
en fordel, at patienten er gennemgået i 
forvejen, og jeg ved, at personalet har 
husket det hele,« siger Morten Bondo 
Christensen, der ud over at være prak-
tiserende læge i Aarhus også forsker i 
det primære sundhedsvæsen på Aarhus 
Universitet.

Triagering brugt som en slags udvidet 
huskeseddel, der skal hjælpe plejeper-
sonalet med systematisk at gennemgå 
en patients eller beboeres almene til-
stand, er altså til gavn for både patienten 
og den læge, der eventuelt senere skal 
udføre en behandling. 

»Dér, hvor det bliver problematisk, er, 
når triagering udelukkende bruges som 
et effektiviseringsværktøj og man giver 
køb på fagligheden. Når man glemmer, 
at det er et værktøj, der skal støtte læge-
faglige beslutninger, men bruger det til 
at træffe beslutninger med,« siger Mor-
ten Bondo Christensen.

Som fortalt i Lægemagasinet nr. 1 fra i 
år, varetages visitationen af akut syge el-
ler tilskadekomne af sygeplejersker efter 
et triage-system i Region Hovedstaden, 
mens det er praktiserende læger, der 
foretager visitationen i de øvrige regio-
ner. 

Kært barn…

Der er mange eksempler på, at tria-
gering og lignende systemer bruges i 
Danmark, og der er i øjeblikket mange 
succesfulde forsøg i gang i de danske 
kommuner. På et hvilket som helst 
førstehjælpskursus lærer almindelige 
mennesker et system, kaldet ABC for 
Air, Breath og Circulation, der bruges 
til at sortere tilskadekomne efter alvor-
lighed. Det er også grundprincipperne 
i triagering. Og ingen betvivler værdien 
af, at behandlere i katastrofesituationer 
kan bruge triage-metoder til at finde ud 
af, hvem af de tilskadekomne der har 
livstruende, alvorlige eller lettere skader. 
Her er læge-ressourcerne altid begræn-
sede og skal naturligvis først og frem-
mest bruges på at redde liv.

I den primære sundhedstjeneste er 
fire kommuner omkring Randers i øje-
blikket ved at evaluere på et system, 
der kaldes TOBS – Tidlig Opsporing af 
Begyndende Sygdom. Det er et obser-
vationssystem, der bygger på en samlet 
vurdering ud fra værdier som puls, 
bevidsthed, temperatur, respirations-

Samarbejde mellem faggrupperne i 
det primære sundhedsvæsen bliver 
ofte nævnt i diverse skåltaler. Mange 
steder fungerer det også i praksis. 
I dette nummer af Lægemagasi-
net tager vi fat på et flittigt brugt, 
men også udskældt sygeplejefagligt 
værktøj, nemlig triagering. Hvis du 
har erfaringer med, hvordan læger, 
sygeplejersker og andre faggrupper 
i fællesskab kan blive bedre til at 
løse vores opgaver, så giv gerne et 
praj til redaktionen eller direkte 
til journalist Gordon Vahle på 
 gordon@sciencejournalist.dk. 
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frekvens og systolisk blodtryk. TOBS 
udføres ved mistanke om ændringer 
i borgerens tilstand. Det kan være, at 
borgeren føler sig dårlig, eller det kan 
være social- og sundhedshjælpere, 
som observerer, at noget er anderle-
des, end det plejer.

Uanset om systemerne hedder 
TOPS, triagering eller noget andet, er 
formålet i den primære sundhedstje-
neste at opdage begyndende sygdom 
så tidligt som muligt, så behandlingen 
i hjemmet eller på sygehus kan iværk-
sættes, inden sygdommen udvikler sig 
mere alvorligt. 

To tredjedele færre 
indlæggelser

Alle triagerings-metoder har to trin. 
Først skal en ’normaltilstand’ defi-
neres – enten ud fra statistiske og 
erfaringsmæssige kriterier eller ud fra 
observationer hos den enkelte patient. 
Så måler personalet på afvigelser fra 
denne normaltilstand på en række klart 
definerede parametre. Afvigelserne 
sættes ofte i et skema, hvor forskellige 
farver – rød, gul, grøn og eventuelt 
flere – indikerer sygdommens alvor-
lighed.

De steder, hvor ’normaltilstanden’ 
måles ud fra, hvordan den enkelte 
patient ’plejer’ at have det, har man ret 
gode resultater. Det gælder fx på flere 

medicinske afdelinger og plejehjem 
rundt om i landet.

I Aalborg Kommune har man kunnet 
måle både en kvalitativ og en kvanti-
tativ effekt, fordi man i efteråret 2014 
brugte værktøjet på plejehjem med i 
alt 400 beboere og ikke brugte det i 
en anden gruppe med ligeså mange 
beboere. Medarbejderne oplevede en 
større faglighed, fordi triage-værktøjet 
brugt som tjekliste sikrede, at der blev 
holdt øje med alle beboere på en kva-
lificeret måde. Og for de beboere, der 
fik målt afvigelser blev disse opdaget 
så tidligt, at antallet af forebyggende 
indlæggelse kun var en tredjedel af 
antallet i kontrolgruppen – henholdsvis 
10 og 28.

Resultaterne har betydet, at Aalborg 
Kommune i 2015 indførte triagering på 
alle plejehjem i kommunen.

Så – brugt rigtigt – er triagering en 
metode, der nok er kommet for at blive 
i det primære sundhedsvæsen. Måske 
vil triagering endda en dag finde vej til 
almen praksis, hvor kliniksygeplejer-
sker ud over de sygeplejefaglige opga-
ver, de har i dag, kan bruge metoden 
til at give lægen et støtteværktøj til de 
beslutninger, der skal tages i konsulta-
tionen…? 

Triageringsskemaer findes i adskillige varianter. Dette skema bruges på OUH i forbin-
delse med overvågning af patienter på Øre-, Næse-, Halskirurgisk afdeling. Her bruges 
de såkaldte vitalparametre (de fem øverste rækker), men for KOL-patienter accepteres 
en lavere iltmætning. På samme måde kan parametrene tilpasses enkelte patienter eller 
grupper af patienter, hvis deres ’normaltilstand’ afviger fra andres.





BØRN OG ALLERGI
Fokus på høfeber (allergisk rhinoconjunctivitis)

AF LEDENDE OVERLÆGE, DR. MED.  

ARNE HØST, H. C. ANDERSEN BØRNE-

HOSPITAL, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Forekomst af allergiske 
sygdomme hos børn

Allergisk rhinoconjunctivitis (høfeber) 
kommer hos 1-3% af småbørn, og fore-
komsten stiger derefter igennem bar-
nealderen til ca. 10-15% hos skolebørn 
og 15-30% hos voksne. I barnealderen 
omfatter de allergiske sygdomme bør-
neeksem (atopisk dermatitis), fødevare-
allergi, astma og allergisk rhinoconjunc-
tivitis (høfeber). Symptomer varierer 
med alderen. I spædbarnsalderen er de 
hyppigste symptomer børneeksem og 
fødevareallergi, medens astma og aller-
gisk høfeber er de hyppigste allergiske 
sygdomme senere i barnealderen. Al-
lergi mod fødevarer som f.eks. mælk og 
æg er hyppigt i de første leveår, medens 
allergi mod luftbårne indendørsallerge-
ner som husstøvmider og dyrehår samt 
udendørsallegener som pollen forekom-
mer senere i barnealderen. Hvor børne-
eksem og fødevareallergi ofte forsvinder 
i løbet af de første leveår, fortsætter de 
fleste børn med astma og høfeber med 
at have symptomer ind i voksenalderen 
(se Tabel 1).

Høfeber hos børn

Ligesom andre allergiske sygdomme 
afhænger udvikling af allergisk rhi-
noconjunctivitis af et samspil mellem 
arvelige faktorer og udsættelse for mil-
jøfaktorer, herunder de allergener som 
kan fremkalde høfeber-symptomer. De 
allergener, der hyppigst giver anledning 
til høfeber, er pollen (løvtræ, græs, 
gråbynke), husstøvmider og pelsdyr 
(hest, hund, kat, marsvin m.fl.). Andre 
allergener kan også forårsage høfeber 
som f.eks. fødevarer (mælk, æg, fisk, 
jordnødder m.fl.), skimmelsvampe og 

mange andre. Sensibilisering overfor 
allergener (dannelse af IgE-antistoffer) 
opstår typisk i den rækkefølge, som man 
udsættes for de pågældende allergener, 
dvs. typisk først fødevareallergener, 
som f.eks. mælk og æg, senere inden-
dørs-allergener som husstøvmider og 
pelsdyr og senere udendørsallergener 
som pollen. Høfeber kan groft inddeles 
i sæsonhøfeber og helårshøfeber (se 
Tabel 2).

Ved sæsonhøfeber skyldes høfeber-
symptomer allergener, som typisk optræ-
der i en ganske bestemt periode af året. I 
Danmark kan høfeber forårsages af reak-
tion mod pollen fra el og hassel allerede 
i januar og februar måneder, hvorefter 
elm forekommer i marts og april måne-
der, og pollen fra birk i april-maj måne-
der. Senere er allergi mod græspollen i 
maj/juni/juli måned typisk årsag til som-
merhøfeber. I midt- og sensommeren 
kan gråbynke og skimmelsvampe også 
være årsag til høfeber (Figur 1).

Ved hjælp af meddelelser i dagspres-
sen og på Tekst-TV om ”pollental” er det 
muligt at sammenholde symptomer på 
høfeber med forekomsten af pollen. Der 
er især høje pollental i klart solskinsvejr 
med blæst, men der er lavere pollental 
i vindstille vejr samt i regnvejr. Pol-
lenmængden kan variere fra år til år og 
forekommer tidligst i de år, hvor der har 
været milde vintre/forårsmåneder. Men 
allerede fra slutningen af januar/begyn-
delsen af februar kan der være pollen 
fra el og hassel. Hvis de typiske symp-
tomer optræder i en bestemt periode år 
efter år skyldes det ofte allergi overfor 
pollen, som forekommer netop i den 
pågældende periode. Pollental varsles i 
tre niveauer: Få, moderate eller mange 
pollen. Nogle allergikere reagerer på få 
pollen, mens andre med højere tærskel 
kun reagerer på højere pollenniveauer. 
Ved allergitestning kan man nøjes med 
at undersøge overfor et græspollen (en-
grottehale er standard i Danmark) og et 
træpollen (birk er standard i Danmark).

Symptomer

Hos børn optræder symptomerne i øjne 
og/eller næse, ofte begge steder, men 

Tabel 1: Forekomst af allergiske sygdomme hos børn

Diagnose Tidlig barndom Skolealder

Fødevareallergi 5-6% 1-2%

Atopisk dermatitis 10-15% 5-10%

Astma 2-5% 7-10%

Rhinoconjunctivitis 1-3% 10-15%
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nogle har overvejende symptomer fra 
næsen og andre fra øjnene. De typiske 
symptomer fremgår af Tabel 3.

Børn med høfeber er afhængigt af 
symptomernes sværhedsgrad og va-
righed ofte præget af træthed, søvnbe-
svær, koncentrationsbesvær og nedsat 
livskvalitet.

Det er vigtigt at være opmærksom 
på, om børn trækker vejret igennem 
munden pga. tilstoppet næse. ”Mund-
åndere” har ofte samtidig påvirket tale 
med tendens til at snøvle, og om natten 
er der udtalt snorken, som dog også kan 
have andre årsager som f.eks. polypper 
i næsesvælget.

Nogle børn har pga. kløe i næse og 
øjne tendens til ufrivillige, grimasse-
rende bevægelser i ansigtsmuskulatu-
ren, og dette kan undertiden fejltolkes 
som tics. Der er eksempler på, at børn 
fejlagtigt er blevet behandlet for Touret-

te’s syndrom (neurologisk sygdom med 
ufrivillige tics). Hos små børn forveksles 
allergisk snue ofte med almindelige for-
kølelsessymptomer, som børn kan have 
op til 8-10 gange årligt i de første leveår. 
Små børn med allergisk snue har ofte 
andre allergiske symptomer som f.eks. 
bøjefureeksem, nældefeber eller mave-
tarmsymptomer pga. en fødevareallergi 
(Figur 2).

Høfebers sværhedsgrad karakteriseres 
på baggrund af symptomernes hyp-
pighed og indflydelse på daglige aktivi-
teter:
Mild: Normal søvn, ingen påvirkning af 
daglige aktiviteter, og symptomerne op-
fattes ikke som belastende.

Ved en sværhedsgrad beskrevet som 
moderat-svær vil søvnen forstyrres, og 
daglige aktiviteter påvirkes, og sympto-
merne beskrives som belastende.

Tabel 2: Årsager til sæsonhøfeber og helårshøfeber

Sæsonhøfeber Helårshøfeber

Træpollen, f.eks. birk, el, elm og hassel Husstøvmider

Græspollen Dyrehår

Gråbynkepollen Skimmelsvampe

Skimmelsvampe (Cladosporium og Alternaria) Fødevarer

Tabel 3: Symptomer på høfeber hos børn

Næse Øjne

Vandig snue Kløe i øjnene

Tæt, tilstoppet næse Rindende øjne

Kløe i næsen Opsvulmede øjne

Nysen Røde øjne

Figur 1. Kilde: Astma-Allergi Danmark

Associerede symptomer

Cirka 1/3 af børn med allergisk rhino-
conjunctivitis har også astma, og op til 
2/3 af børn med astma har også aller-
gisk rhinoconjunctivitis ofte pga. allergi 
overfor helårsallergener som f.eks. hus-
støvmider eller dyrehår. Ofte er astmaen 
ikke erkendt hos børn med høfeber. 
Hos børn med astma er høfebersymp-
tomerne og deres sværhedsgrad ofte 
udiagnosticeret og underbehandlet. Når 
der er tilstoppet næse, trækkes vejret 
gennem munden direkte ned i de øvre 
luftveje og lungerne, uden at den ind-
åndede luft nyder godt af næsens tre 
vigtige funktioner:
1.  Filtrering af partikler større end 8 μ i 

diameter
2.  Opvarmning
3.  Fugtning

Derfor øges risikoen for forværring af 
astma, fordi allergener inhaleres direkte 
til luftvejene og indånding af kold, ikke 
fugtet luft kan fremkalde hyperreak-
tivitet i luftvejene. Specielt hos små 
børn er der ved langvarig mundånding 
risiko for fejludvikling af ansigtsskelettet 
(”barn med åben mund og polypper”). 
Mange undersøgelser har bekræftet, at 
børn med ubehandlet/underbehandlet 
høfeber har nedsat livskvalitet, som i 
høj grad påvirker de daglige aktiviteter 
og forringer indlæring i skole og under 
uddannelse. Endvidere øges risikoen 
for kronisk serøs otitis media, sinuitis, 
adenoide vegetationer, tonsilhypertrofi, 
nasal polypose, snorken, søvnapnø, ho-
vedpine og nedsat lugtesans.

Krydsreaktioner

Der er krydsreaktioner mellem pollen fra 
forskellige græsser og mellem pollen fra 
forskellige løvtræer. Hver pollengruppe 
har sine hyppigt forekommende kryds-
reaktioner overfor almindelige frugter 
og grøntsager, se Tabel 4.

Ved krydsreaktioner forstås, at 
der i allergener er mange forskellige 
proteinmolekyler, som kan udgøre 
allergen-epitoper (allergifremkalende 
proteinenheder, som er tredimensionale 
bindingssteder for IgE-antistoffer). Når 
to eller flere allergener har epitopfæl-
lesskab, kan de derfor binde de samme 
IgE-antistoffer. Derfor kan en person, 
der har høfeber og allergi over for birke-
pollen f.eks. også reagere med sympto-
mer som kløe og irritation i mundhule og 
svælg efter indtagelse af f.eks. hassel-
nød eller æbler, fordi der er allergenfæl-
lesskab mellem allergener i hasselnød 
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og æbler og et allergen i birkepollen. 
Dette fænomen kaldes pollenrelaterede 
krydsreaktioner mod fødevarer og 
benævnes pollen-food-syndrome eller 
”Det orale allergisyndrom” (OAS). Så-
danne krydsreaktioner er oftest milde, 
men der kan også forekomme nælde-
feber, astma, kvalme og mavesmerter 
samt diaré. Nogle pollenallergikere kan 
også få eksem på hudområder ved kon-
takt med fødevarer, der krydsreagerer 
med pollen. Krydsreaktioner er til stede 
hele året uafhængigt af pollensæsonen.

Tabeller over mulige pollenrelaterede 
fødevarer og krydsreaktioner skal tolkes 
med forsigtighed. Serologisk krydsre-
aktion er nemlig ikke ensbetydende 
med klinisk krydsreaktion. Mange pol-
lenallergikere reagerer kun på enkelte 
af de nævnte frugter og grøntsager og i 
visse tilfælde er det kun friske frugter og 
grøntsager, der giver anledning til symp-
tomer, hvorimod forarbejdede (f.eks. 
varmebehandlede og frosne) frugter og 
grøntsager tåles. Derfor må en klinisk 
betydende sammenhæng ofte bekræf-
tes ved fødevareprovokationsforsøg.

Udredning

Med priktest og/eller undersøgelse for 
specifi kt IgE i blodet påvises det/de 
allergener, som er årsag til allergisymp-
tomerne. Allergiudredning er en forud-
sætning for:
•  Korrekt diagnose
•  Påvisning af det/de allergener, der 

skal undgås
•  Korrekt medicinsk behandling
•  Afklaring af mulighed for evt. allergi-

vaccinationsbehandling

Hos større børn og unge undersøges 
for standard allergenpanel (birk, græs, 

gråbynke, hest, hund, kat, husstøvmider 
og skimmelsvampe (alternaria og clado-
sporium)).

Endvidere kan det være relevant hos 
småbørn også at teste for fødevarealler-
gener, som f.eks. mælk, æg, jordnød og 
evt. andre. Afhængig af reaktioner på 
bestemte ekspositioner testes for andre 
relevante allergener. Allergiudredning 
bør foretages i alle tilfælde, hvor barnet 
har vedvarende behandlingskrævende 
symptomer, og ved svære vedvarende 
symptomer og påvirkning af daglige 
aktiviteter bør der også undersøges for 
samtidig astma, rhinosinuitis og serøs 
otitis media. Almindelig objektiv under-
søgelse bør også omfatte undersøgelse 
af næsehulen (OBS! Evt. fremmedle-
geme hos små børn). Udredning kan 
foregå i almen praksis, men i sværere til-
fælde med vedvarende symptomer, ved 
tvivl om diagnosen samt ved manglende 
effekt af behandling anbefales henvis-
ning til børnelæge/børneambulatorium.

Vigtige differentialdiagnoser

•  Adenoid hypertrofi 
•  Rhinosinuitis
•  Septumdeviation
•  Cystisk fi brose
•  Nasale polypper
•  Primær ciliedyskinesi
•  Fremmedlegeme

Behandling

Behandling af høfeber hos børn er vigtig 
og bør prioriteres højt for at sikre normal 
livskvalitet og indlæringsevne. Behand-
lingen omfatter:
•  Elimination/reduktion af allergeneks-

position, hvor det er muligt (husstøv-
mider, pelsdyr, fødevarer)

•  Farmakologisk symptomatisk behand-
ling

•  Allergenspecifi k immunterapi = aller-
givaccination

•  Patientuddannelse

Farmakologisk behandling

Ved milde symptomer behandles lokalt 
med antihistaminer i øjne og/eller næse.

Ved milde, vedvarende symptomer, 
hvor der er symptomer fra øjne og næse 
samtidig, kan der foretrækkes peroral 
behandling med ikke-sløvende antihi-
staminer som mikstur eller tabletter.

Ved sværere, vedvarende symptomer 
fra næsen og ved tilstoppethed, snøvlen 
eller snorken og manglende effekt af 
behandling med antihistaminer, behand-
les kontinuerligt med nasalsteroid som 
spray eller pulver.

Ved vedvarende symptomer fra næse 
og øjne uden tilfredsstillende effekt af 
eller mulighed for allergen-elimination 
og optimal symptomatisk behandling 
kan barnet tilbydes allergen-specifi k im-
munterapi = allergivaccination.

Vedrørende behandling med antihi-
staminer er det vigtigt at anvende ikke-
sløvende, 2. generationshistaminer, som 
har været anvendt siden 1988. Deslo-
ratadin er registreret til anvendelse fra 
1 års alderen, loratadin, cetirizin og 
levocetirizin er registreret til anvendelse 
fra 2 års alderen, mens fexofenadin først 
er registreret til anvendelse fra 12 års 
alderen.

Lokalbehandling i næse med steroid 
som spray eller pulver (kortikosteroi-
der) er de mest effektive midler mod 
næsetæthed/tilstoppethed og er før-
stevalgsbehandling ved denne tilstand. 
Behandling med nasalsteroid kan også 
have effekt på samtidige øjensympto-

Figur 2: Typisk udseende ved allergisk 
rhinoconjunctivitis
Børn med allergisk snue har ofte et typisk 
udseende med mørkfarvning og hævelse af 
nedre øjenlåg, og ofte har de tværfure over 
næsetippen, som især er synlig om som-
meren som en hvid, ikke solbrændt stribe. 
Årsagen til dette er, at børnene gnubber/
skubber næsen opad pga. kløe.
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mer samt medføre bedre astmakontrol 
pga. forbedret vejrtrækning gennem 
næsen og genoprettelse af næsens 
basale funktioner som filter, fugter og 
opvarmer af inhaleret luft. Det er vigtigt 
at sikre, at patienten anvender en kor-
rekt sprayteknik, hvor sprøjtedysen ikke 
peger direkte ind på næseskillevæg-
gen, men bagud opad i retning mod 
øret for at sikre en optimal deponering i 
næsehulrummet. Ved anvendelse af de 
rekommanderede doser for behandling 
med nasal steroid er der ikke risiko for 
hæmning af vækstraten hos børn, og de 
nyere nasale steroider har dokumen-
teret effekt inden for få dage og har 
normalt ingen systemisk effekt. Tabel 5 
viser effekt af forskellige medikamenter 
til børn.

Detumescerende næsemidler kan 
anvendes til få dages brug ved svær til-
stopning i næsen og bør ikke bruges ud 
over en uges tid pga. risikoen for reaktiv 
hyperæmi og ødem.

Allergivaccination

Ved utilstrækkelig effekt af allergeneli-
mination og symptomatisk behandling 
anbefales allergivaccination (specifik 

immunterapi) under forudsætning af, at 
det drejer sig om dokumenteret IgE-me-
dieret allergisk rhinit overfor allergener, 
som der er dokumenteret effekt af ved 
allergivaccination. Allergivaccination er 
den eneste behandling, som har poten-
tiale til at påvirke det naturlige forløb af 
sygdommen og give langtidseffekt. Den 
subkutane allergivaccination er doku-
menteret effektiv ved birk- og græsal-
lergi, mens der er begrænset evidens for 
effekten ved dyrehårs- og husstøvmide-
allergi.

Behandlingen strækker sig over 3-5 
år. Der gives injektioner med en uges 
mellemrum i en opstartsfase, og efter 
at vedligeholdelsesdosis er nået, øges 
intervallet mellem injektionerne til ca. 6 
uger. Barnet skal kunne samarbejde til 
de subkutane injektioner og skal derfor 
normalt være 5 år gammel. Denne be-
handlingsform skal foretages under akut 
anafylaksiberedskab af læger med ud-
dannelse og erfaring.

Inden for de seneste år er der kom-
met mulighed for allergivaccination over 
for græspollen med en smeltetablet, 
som placeres under tungen. En sådan 
tablet skal gives dagligt i 3 år.
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Tabel 4: Krydsreaktioner

Birk Græs Gråbynke

Fødevarer Æble, hasselnød, kirsebær, pære, 
abrikos, blomme, fersken, kiwi, nektarin, 
mandel, paranød, gulerod, tomat, 
kartoffel, selleri, peberfrugt

Appelsin, melon, tomat, 
ært, jordnød

Melon, solsikkekerner, selleri, pastinak, 
persillerod, gulerod, peberfrugt, kamille, 
persille

Pollen El, elm, hassel, bøg, ask Rug, hvede, maj, byg, 
havre

Kurveblomster, krysantemum, kamille, 
mælkebøtte

Tabel 5: Effekt af forskellige medikamenter til børn

Præparater registreret til børn Nysen Løbenæse Nasalstenose Næsekløe Øjensymptomer

Antihistaminer
• Mikstur, tabletter
• Næsespray
• Øjendråber

+++
+++

0

++
++
0

+/-
+
0

+++
+++

0

++
0

+++

Kortikosteroid
• Næsespray
•  Kombination af kortikosteroid og 

antihistamin

+++
+++

+++
+++

+++
+++

+++
+++

++
+++

Detumescerende næsemidler
• Næsespray
• Næsedråber

0
0

0
0

++++
+

0
0

0
0

Antikolinergika
• Næsespray 0 ++ 0 0 0







TIDLIG OPSPORING AF KOL 
OG FORLØBSPROGRAMMER

AF OVERLÆGE ANDERS LØKKE, 

LUNGEMEDICINSK AFDELING, 

ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Baggrund

På baggrund af regeringens sundheds-
program ”Sund Hele Livet”, hvor otte 
folkesygdomme blev fremhævet som 
særlig relevante i den patientrettede 
forebyggelse, arbejdede Sundheds-
styrelsen (SST) tilbage i 2007 med at 
udvikle systematisk forebyggelse og 
medvirke til, at den blev integreret i be-
handlingsindsatsen.

I kølvandet på dette arbejde bar-
slede SST med: ”Anbefalinger for tidlig 
opsporing, opfølgning, behandling og 
rehabilitering af Kronisk Obstruktiv Lun-
gesygdom, KOL”(1).

KOL-anbefalingerne var evidensbase-
rede og udarbejdet på baggrund af den 
nyeste tilgængelige litteratur på områ-
det, der dokumenterede, at man gen-
nem en målrettet og systematisk indsats 
kan påvirke sygdomsudvikling, behand-
ling, mestring af sygdommen, funktions-
evne, sygelighed og overlevelse.

Forløbsprogrammerne

Anbefalingerne blev vel modtaget, og 
hurtigt adapteret og integreret i Regio-
nernes forløbsprogrammer for Kronisk 
Obstruktiv Lungesygdom, med KOL 
samt i Dansk Selskab for Almen Medicin 
(DSAM) og Dansk lungemedicinsk Sel-
skabs (DLS) vejledninger om KOL.

Senest skriver Region Midt i deres: 
Forløbsprogram for Kronisk Obstruk-
tiv Lungesygdom, 2015 (2), at:” Det 
forventes at man følger sundhedssty-
relsens retningslinjer for spirometri, jf. 
Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for 
KOL (2007). Det er vigtigt for den tid-
lige opsporing af KOL, at der foretages 
spirometrier på borgere, der er i risiko-
gruppen for udvikling af KOL. 

Der opfordres til, at regionen tilby-
der opsporingsinitiativer i samarbejde 
med de enkelte kommuner, som f.eks. 
spirometri i belastede boligområder, 
storcentre og arbejdspladser med sær-
lig risiko”.

Almen Praksis

I Danmark er almen praksis indgang-
sporten til sundhedsvæsenet, og da 
>90% af de praktiserende læger har 
direkte adgang til lungefunktionsmåling, 
synes det oplagt, at opsporingsarbejdet 
foregår dér.

Dette er baggrunden for, at Sund-
hedsstyrelsen i 2007 anbefalede, på linje 
med International Primary Care Respira-
tory Group og Dansk Selskab for Almen 
Medicin (DSAM), at personer over 35 
år med mindst ét lungesymptom og en 
eller flere risikofaktorer får foretaget 
lungefunktionsmåling mindst hvert an-
det år. Effekten af et sådant tiltag var på 
daværende tidspunkt imidlertid aldrig 
undersøgt.

Sidenhen er der kommet en lang 
række studier fra ind- og udland, der 
dokumenterer, at man ved ovenstående, 
såkaldt case-finding, hvor man ved 
hjælp af lungefunktionsmåling blandt 
risiko patienter (relevant eksponering 
og symptomer), kan konstatere, at 20-
25 % af de undersøgte har uopdaget 
KOL(3,4).

Sundhedsstyrelsen

I 2015 valgte sundhedsstyrelsen at op-
datere de hidtidige KOL-anbefalinger 
fra 2007 med udgivelsen: Sundhedssty-
relsen anbefalinger for tværsektorielle 
forløb for mennesker med KOL (5), med 
det formål at højne kvaliteten af tidlig 
opsporing, behandling, rehabilitering, 
palliation og opfølgning i forhold til 
mennesker med KOL.

Med den opdaterede anbefalingen 
fulgte en forventning om indarbejdelse 
i de regionale forløbsprogrammer for 
mennesker med KOL, idet man fra SST 
vurderede, at mennesker med KOL 
fortsat diagnosticeres for sent, og at alle 
ikke får de tilbud, der kan medvirke til at 
bremse sygdomsudviklingen.

Med opdateringen fulgte en mindre 
ændring i anbefalingerne vedrørende 
opportunistisk lungefunktionsmåling (jf. 
faktaboks).

FAKTA

Det vurderes, at det vil styrke den 
tidlige opsporing af personer med 
KOL at tilbyde opportunistisk 
spirometri til målgruppen:

Personer over 35 år der enten/
eller :
•  ryger eller er udsat for lungeska-

delige stoffer på arbejdspladsen 
under hensyntagen til vurdering 
af risikoeksponering.

•  har et eller flere vedvarende lun-
gesymptomer (hoste, åndenød, 
hvæsen, opspyt eller hyppige 
luftvejsinfektioner), også selv 
om de ikke har været udsat for 
skadelig eksponering (rygning el-
ler arbejdsmæssig udsættelse for 
lungeskadelige stoffer).
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Ud er gledet eksrygere uden symp-
tomer, da de allerede er i mål med den 
væsentligste intervention, nemlig ryge-
stop, og ikke har symptomer.

Ind er kommet nuværende rygere 
uden symptomer, for at skærpe fokus 
i forhold til rygestop. Samtidig er også 
symptomer – selv uden rygning – frem-
hævet, for at øge opmærksomheden på 
astma-diagnostik.

Denne ændring har imidlertid skabt 
så meget debat om evidensen bag æn-
dringer, at SST har valgt at nedsætte 
en arbejdsgruppe, der skal gennemgå 
evidensen og man vil efterfølgende 
revidere kapitlet om tidlig opsporing og 
diagnostik.

Evidensen

Tilbage I 1986-88 rekrutterede man I 
Canada 5887 rygere i alderen 35-39 år 
med mild til moderat KOL. Formålet var 
at se på effekten af rygestop overfor 
“usual care” – det såkaldete lung Health 
Study. Resultaterne er løbende blevet 
opgjort – senest 15 års opfølgningen i 
2004 (6).

Allerede fra starten af studiet har det 
været tydeligt, at rygestop medfører 
en markant opbremsning i tab af lunge-
funktion sammenlignet med dem, der 
fortsætter med at ryge. Over tid kan 
rygestop stort set forhindre, at KOL-
sygdommen forværres og bliver klinisk 
betydende.

Vigtigheden af tidligt rygestop er 
således overordentlig veldokumenteret 
– uafhængigt af køn, alder og graden af 
lungefunktionsnedsættelse ved start på 
rygestop – det er aldrig for sent!

I 2008 kunne man i et randomiseret 
studie dokumenterede, at man kunne 
få signifikant flere personer til at stoppe 
med at ryge – blot ved at oplyse dem 
om deres ”lungealder” (7).

Ovenfor er refereret et par (blandt 
mange) studier, der har dokumenteret, 
at man kun skal undersøge 4-5 risiko-
patienter for at finde én med uopdaget 
KOL.

Selv om US Preventive Services Task 
Force i deres rapport (8) skriver, at de 
ikke fandt nogle direkte beviser, der 
kunne afdække fordele og ulemper ved 
screening af asymptomatiske voksne 
med KOL (fordi der slet ikke var nogle 
studier, der direkte belyser denne pro-
blematik), understreger de samtidig, 
at det er indiskutabelt, at screening af 
risiko-patienter med symptomer er vel-
dokumenteret.

I lyset af ovenstående evidens synes 
det tvingende nødvendigt og menings-

fyldt også at opspore rygere – selv uden 
symptomer, med det formål at motivere 
dem til rygestop, idet effekterne heraf er 
slående – både på den korte- og på den 
lange bane.

Konklusion

Alt for mange patienter med kronisk 
obstruktiv lungesygdom (KOL) får stillet 
deres KOL diagnose ganske sent i syg-
domsforløbet, hvilket kan have markant 
betydning for såvel sygelighed som 
livskvalitet. Mange vil i flere år forud for 
diagnosen have et eller flere symptomer 
på sygdommen i form af f.eks. åndenød, 
hoste og/eller opspyt. Kombinationen af 
symptomer og relevant arbejds- og/eller 
tobakseksposition bør give mistanke om 
KOL, som så bør endelig bekræftes med 
en lungefunktionsmåling. Behandling, 
hvor særligt rygestop er uhyre vigtig, 
kan bedre symptomerne og livskvalite-
ten samt selve sygdomsforløbet, såfremt 
der sættes tidligt ind.
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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Årets anden spalte, som indeholder forskellig vigtig information. 
Der snart spændende nye ting på vej, f.eks. et P-plaster, en 
hormonspray og ikke mindst den ni-valente HPV-vaccine.

Ny medicin

Meriofert® fra fi rmaet IBSA
Meriofert® er et humant menopausalt 
gonadotropin (hMG). Præparatet in-
deholder hCG i stedet for LH. Dette 
skyldes at 1 IU hCG er ligeså aktivt som 
6 IU LH.
75 IU Meriofert® indeholder 13 IU hCG.
Meriofert® er det eneste produkt på 
markedet som indeholder hFSH med en 
bred isoform profi l, svarende til isoform-
profi len i den naturlige cyklus og  pla-
cental hCG.
Meriofert® fi ndes i Danmark som 75 IU 
og 150 IU

Ny naturmedicin

HERPesEX fra fi rmaet Wellfor
HERPesEX og HERPesEX intim (Til hhv 
mund og bund) indeholder følgende 
naturlige ingredienser: 
Glycerol – Fugtgivende, sårhelende
Honning – Antibakteriel og antiseptisk, 
fugtgivende, sårhelende
Alchemilla vulgaris (Alm. løvefod) – 
Astringerende, antiinfl ammatorisk, lin-
drende og sårhelende
Mimosa tenuifl ora – Antimikrobiel, antii-
ral og antiinfl ammatorisk. Vasodilatorisk.
Echinea purpura (Purpur solhat) – Im-
munostimulerende, antiinfl ammatorisk, 
antibakteriel og antiviral.
Kan købes på www.inositol.dk 

Loumill økologiske tamponer fra fi r-
maet Loumill
Tamponerne består af 100% økologisk, 
certifi ceret bomuld og kan købes bl.a. i 
MENY. De fi ndes i Normal og Super. Et 
fi nt, tyndt, økologisk trusseindlæg kom-
mer også snart på markedet.
Læs mere på www.loumill.dk

Nyt hjælpemiddel til inkontinens

Lelo Luna smart Bead fra fi rmaet 
Props and Pearls.
Luna smart Bead er en personlig bæk-
kenbundstræner. Den kommer med 
et skræddersyet program til træning 
af bækkenbunden. Når Luna vibrerer 
starte man med at knibe. Det handler 
om at ikke bare holde knibet, men også 
om at få knibet i gang – f.eks. i forbin-
delse med stressinkontinens.
Læs mere på www.propsandpearls.com 

Der er endelig kommet nye retnings-
linjer for udredning af mikroskopisk 
hæmaturi:
Asymptomatiske patienter skal IKKE 
udredes, uanset alder. Symptomatiske 
patienter med mikroskopisk hæmaturi 
tilbydes symptomudredning ved alder 
under 60, mens kun patienter > 60 år 
med symptomer udredes i pakkeforløb. 
Makroskopisk hæmaturi hos voksne 
patienter udredes fortsat i pakkeforløb 
uanset alder.

HPV-vaccinen

Det forlyder nu, at kun 27% af de 
12-13-årige får vaccinen, dette mod ca 
90% for blot et par år siden. Det skyldes 
mediernes negative omtale, ikke mindst 
TV2 og MetroXpress.

Efter næsten at have fjernet kondylo-
merne og tydeligt kunnet se en nedgang 
i cervixdysplasierne, kan vi nu forvente 
en stigning i begge dele.

Sundhedsstyrelsen er ved at fi nde ud 
af, hvad der kan gøres for at stoppe den 
kedelige trend.

Prævention

Nyt site om prævention: 
www.prævention.dk

 
HERPesEX og HERPesEX intim indeholder naturlige ingredienser: 
 
• Glycerol – Fugtgivende, sårhelende 
• Honning - Antibakteriel og antiseptisk, fugtgivende, sårhelende 
• Alchemilla vulgaris (Almindelig løvefod) – Astringerende, antiinflam- 
      matorisk, lindrende og sårhelende 
• Mimosa tenuiflora – Antimikrobiel, antiviral og antiinflammatorisk.  
      Vasodilatorisk 
• Echinacea purpura (purpur solhat) – Immunostimulerende, 

antiinflammatorisk, antibakteriel og antiviral 

Kan købes på www.inositol.dk 
Pris  
HERPesEX 5 ml:        59,- 
HERPesEX intim 2 x 5 ml: 119,- 





BESØGSHUNDE GIVER 
STJERNESTUNDER
Hunde kan noget, mennesker ikke kan. For demensramte og andre grupper med kognitive udfordringer 
kan besøgshundene være et vigtigt lyspunkt i en måske ensformig hverdag.

En logrende hale og et par søde, brune 
hundeøjne er svært at stå for. Men 
besøgshunde er mere end det. En god 
besøgshund er en sund, robust og vel-
socialiseret familiehund med en rolig ad-
færd, der kan lide kontakt til fremmede 
mennesker og elsker klap og kærtegn. 
Og den kommer med en kompetent 
hundeejer, der gerne vil gøre en forskel.

I Danmark er omkring 500 frivillige 
besøgshunde og deres ejere fra Tryg-
Fonden Besøgshunde dedikerede til 
at glæde beboere på plejeinstitutioner 
med besøg.

– Vi vil gerne give beboerne gode 
oplevelser – det, vi kalder stjernestun-
der. Det er sjældent, at fx demensramte 
har hele gode dage, men de kan have 
øjeblikke i løbet af dagen – måske bare 
ti minutter – hvor de liver op og kom-
mer ud af den skal, hvori de er svære 
at nå for andre mennesker, siger Galina 
Plesner, projektleder og adfærdsbiolog i 
TrygFonden, og fortsætter:

– En besøgshund kan vække noget i 
demensramte. En hund er en taknem-
melig besøgsven, for den stiller ikke 
krav til dig på samme måde som et 
menneske. Mennesker uden sprog, fx 

demensramte eller hjerneskadede, kan 
kommunikere med hunden gennem 
berøring og lyde, og hunden kræver 
ikke, at du kan huske den fra gang til 
gang eller ved, hvad den hedder. Hun-
dene vækker noget i beboerne – måske 
gamle minder om deres egen hund – og 
det giver dem mulighed for at give om-
sorg, hvor de ellers er vant til at være 
dem, som modtager omsorg fra deres 
pårørende og plejepersonalet. På den 
måde er besøgshundene også med til at 
opretholde en følelse af værdighed hos 
beboeren, siger Galina Plesner.

Beboerne kan pludselige mere

TrygFonden Besøgshunde blev etable-
ret i 2010 og er den eneste landsdæk-
kende besøgshundeordning i Danmark. 
Hundeejerne og de ansatte på institu-
tionerne aftaler selv, om besøgene skal 
foregå på fællesarealerne, hvor alle 
beboerne kan være med, eller om den 
enkelte beboer skal have besøg i egen 
bolig og have hunden helt for sig selv. 
Nogle hundeejere tager beboerne med 
på en gåtur med hunden, så besøget ud 
over den sociale kontakt også giver be-

Jutta har fået en god ven i golden retrieveren Marcel, som får livsgnisten frem i hendes 
øjne.

BLIV EN DEL AF 
TRYGFONDEN 
BESØGSHUNDE

TrygFonden Besøgshunde søger 
løbende nye hunde og ejere, som 
har lyst og overskud til at gøre en 
forskel for andre. Læs mere på 
besøgshunde.dk om, hvordan man 
melder sig til, og hvilke krav der 
gælder for besøgshundene.
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boerne frisk luft og motion. De ansatte 
melder begejstret tilbage, at besøgene 
gør en kæmpe forskel.

– Vi får mange tilbagemeldinger fra 
institutionerne om, at hundene væk-
ker stor glæde blandt beboerne. Men 
de sætter også gang i nogle hverdags-
rutiner, som kan være svære at finde 
motivation for ellers. Nogle kan fx have 
meget lidt lyst til at komme ud af sengen 
om morgenen, men når de hører, at 
hunden kommer, kan de ikke komme 
hurtigt nok i tøjet og hen til den, fortæl-
ler Galina Plesner og fortsætter:

– Andre beboere har et begrænset 
sprog og siger sjældent noget, men når 
hunden kommer, begynder de at tale. 
Og andre igen har måske nogle fysiske 

begrænsninger, men når hunden er 
der, kan de pludselig bukke sig ned og 
klappe den eller gå lidt flere skridt, end 
de plejer.

Det kan være svært at sætte ord på, 
hvad det præcis er, at hundene kan, 
men det er så livsbekræftende at opleve, 
at livsgnisten springer frem igen for et 
øjeblik eller i det hele taget.

– Vi samler på de gode stjernestunder, som 
besøgshundene giver. Det er så livsbe-
kræftende at høre, hvordan hundene på et 
øjeblik kan ændre humøret hos en demens-
ramt eller et menneske med hjerneskade, 
siger Galina Plesner.

BEBOERNE HAR FORSKELLIGE BEHOV

Forskere fra Aarhus Universitet har i samarbejde med Tryg-
Fonden forsket i hundenes effekt på plejecenterbeboere. 
Forskningen viser, at der er forskel på, hvordan de ældre får 
mest ud af besøgene afhængigt af, hvor demensramte de er. 
Denne forskning videreføres nu, og et nyt forskningsprojekt 
skal afdække, hvilke typer besøg der passer til hvilke typer 
ældre. Resultaterne ventes at være klar i 2017.

Forskningsresultaterne danner sammen med TrygFondens 
flerårige erfaring fra besøgshundeordningen baggrund for 

det materiale, der udleveres til både besøgshundeejere og 
kontaktpersoner på plejeinstitutionerne. Det er vigtigt, at 
de forstår, hvordan de bedst møder beboernes forskellige 
behov. De kan nemlig være meget forskellige. Er der fx brug 
for en hund, der kan komme på skødet til en stille stund? El-
ler er der behov for en større hund og en ejer, der kan gribe 
de minder, der dukker op i løbet af besøget? Samarbejdet 
mellem institutionen og hundeejeren er meget vigtigt.

Se filmen om en stjerne-
stund, når besøgshunden 
Marcel besøger Jutta.



DE FLESTE FÅR NOK 
VITAMINER OG MINERALER 
FRA KOSTEN ALENE

Tager kosttilskud

Tager ikke kosttilskud
59%

Tager kosttilskud 
med vitaminer 
og mineraler

41%
Tager ikke kost-

tilskud med 
vitaminer og 

mineraler

AF ANJA BILTOFT-JENSEN, HELLE HINDBORG, 

TUE CHRISTENSEN, ERLING SAXHOLT, LEA 

BREDSDORFF, VIBEKE KILDEGAARD KNUDSEN, 

GITTE RAVN-HAREN, DTU FØDEVAREINSTITUTTET

Danskere er storbrugere af kosttilskud. En opgørelse fra DTU Fødevareinsti-
tuttets nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet viser, 
at seks ud af 10 danskere tager et eller flere kosttilskud. En ny analyse fra 
instituttet peger imidlertid på, at de fleste danskere får tilstrækkeligt med 
vitaminer og mineraler fra kosten – med få undtagelser. Størstedelen af be-
folkningen får for lidt D-vitamin og en stor andel af specielt piger og kvinder 
får for lidt jern fra kosten. Enkelte grupper af befolkningen har desuden et 
utilstrækkeligt indtag af andre vitaminer og mineraler fra kosten. Opgørelsen 
peger på, at personer, der spiser en almindelig varieret kost, ikke har behov 
for at tage kosttilskud, men at de ved at tage kosttilskud øger deres risiko for 
at indtage visse vitaminer og mineraler i for høje doser. 

Langt de fleste mennesker i Danmark får 
tilstrækkelige mængder af vitaminer og 
mineraler fra kosten alene med undta-
gelse af D-vitamin og jern (Pedersen et 
al, 2015).

Alligevel tager 59% af danskerne kost-
tilskud, der bidrager med disse og andre 
vitaminer og/eller mineraler. Det viser 
Den nationale undersøgelse af dansker-
nes kost og fysiske aktivitet 2011-13, 
DANSDA.

Hvad er et kosttilskud?

Kosttilskud har til formål at supplere den 
normale kost. De er koncentrerede kil-
der til næringsstoffer eller andre stoffer 
med en ernæringsmæssig eller fysiolo-
gisk virkning og markedsføres i dosis-
form fx som kapsler, pastiller, tabletter, 
piller, pulverbreve, væskeampuller, drå-
bedispenseringsflasker og lignende.

Kosttilskud er ikke medicin. Det vil 
sige, at kosttilskud ikke må markedsfø-
res med henblik på at lindre, helbrede 
eller forebygge sygdomme (Fødevare-
styrelsen 2011).

Ét kosttilskud er mest almindeligt

De fleste mennesker tager bare ét kost-
tilskud, men det er ikke usædvanligt, at 
især voksne tager to forskellige slags. 

Særligt multivitamin-mineraltilskud er 
populære (Knudsen, 2014) på trods af, 
at der ikke er anbefalinger om, at raske 
mennesker bør tage multivitamin-mine-
raltilskud, da en almindelig varieret kost 
bidrager med tilstrækkelige mængder 
af de fleste vitaminer og mineraler (Nor-
disk Ministerråd 2014, Fødevarestyrel-
sen 2015a).

Desuden er der ingen dokumenta-
tion for, at brug af kosttilskud forebyg-
ger livsstilssygdomme og fremmer 
den generelle sundhed (Taylor et al, 
2014; Bailey et al, 2015). Der er deri-
mod solide beviser for, at en kost, der 
indeholder frugt og grønt, fuldkorn 
og fisk hjælper med at beskytte mod 
kræft, hjertekarsygdomme og diabetes 
(USDA, 2015).

Datagrundlag

DTU Fødevareinstituttet har tidligere 
analyseret danskernes brug af kosttil-
skud, og hvor meget de bidrager til dan-
skernes indtag af vitaminer og mineraler. 
Den tidligere analyse er baseret på data 
fra 5.850 danskere i alderen 4-75 år, der 
indgik i DANSDA i 2000-2004. Den nye 
undersøgelse er foretaget på data fra 
3.936 danskere i alderen 4-75 år, der 
indgår i DANSDA 2011-13 (Hindborg, 
2015). Information om deltagernes brug 
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D-VITAMIN

Vi får dækket hovedparten af vores 
D-vitaminbehov via sollyset om 
sommeren, men om vinteren er 
kosten den væsentligste kilde til 
D-vitamin. Raske danskere, som 
følger rådene om soleksponering, 
vil normalt ikke have behov for 
kosttilskud med D-vitamin. 

Ved mistanke om D-vitaminmangel 
er det nødvendigt at måle D-vita-
minstatus hos den enkelte person 
for at afgøre, om der er tale om en 
eventuel mangeltilstand. 

D-vitamin er især nødvendigt for 
optagelsen af calcium fra tarmen 
samt opretholdelsen af stabile kon-
centrationer af calcium og fosfat i 
blodet. Det sikrer optimale forhold 
for funktioner af nerver, muskler og 
knogler (Mejborn, 2010). 

Der er en særlig risiko for, at små 
børn, gravide, ældre og personer, 
der får for lidt soleksponering eller 
har mørk hud, får for lidt D-vitamin. 
Derfor anbefaler sundhedsmyndig-
hederne, at disse grupper tager et 
kosttilskud. 

Læs mere om D-vitamintilskud på 
www.altomkost.dk

NOGLE MENNESKER BØR TAGE KOSTTILSKUD

I Danmark er der ingen anbefaling om, at den almindelige befolkning skal tage 
kosttilskud. Visse befolkningsgrupper anbefales dog at tage et kosttilskud. 

•  Tilskud af D-vitamin til spæd-og småbørn fra to uger til to år. Dog skal børn 
med mørk hud og børn, som går klædt, så kroppen oftest er tildækket om 
sommeren (lange ærmer, lange bukser/ kjoler, eller tørklæder) fortsætte med 
tilskuddet af D-vitamin gennem hele barndommen.

•  Tilskud af jern til for tidligt fødte.

•  Calciumtilskud til børn med allergi over for mælk. 

•  Multivitamin-mineraltilskud til småtspisende ældre.

•  Tilskud af D-vitamin og calcium til personer over 70 år og til plejehjems-
beboere.

•  Tilskud af D-vitamin og calcium til personer i øget risiko for osteoporose.

•  Tilskud af D-vitamin til personer med mørk hud samt personer, som får me-
get lidt soleksponering, fordi de kun opholder sig udendørs meget lidt eller er 
tildækkede.

•  Tilskud af folsyre, D-vitamin og jern til kvinder, som er gravide, samt et 
calciumtilskud til gravide, der ikke drikker mælk eller spiser mælkeprodukter. 
Folsyretilskud bør tages fra graviditeten planlægges. 

(Fødevarestyrelsen 2015a, Sundhedsstyrelsen 2014)



af forskellige typer kosttilskud er begge 
gange indsamlet via et personligt inter-
view.

I 2000-2004 tog 60% af de 4-75 årige 
danskere kosttilskud med vitaminer 
og/eller mineraler (Spagner, 2007). I 
2011-2013 er det 59% af de 4-75 årige, 
der tager et tilskud med vitaminer og 
mineraler. På trods af mindre forskelle i 
undersøgelsesdesign tyder det således 
på, at det er blevet hverken mindre eller 
mere udbredt i den danske befolkning 
at tage kosttilskud i det seneste årti.

Når indtaget af vitaminer og minera-
ler skal vurderes, er det vigtigt at vide, 
at den anbefalede mængde af et givet 
næringsstof (også kaldet Recommended 
intake (RI)) ikke er lig med et menneskes 
behov for næringsstoffet. Der er fastsat 
internationale/nordiske referencevær-
dier for, hvor meget en gennemsnitlig 
person har brug for af et givet nærings-
stof (også kaldet Average Requirement 
(AR)).

Indenfor en befolkningsgruppe kan 
de enkelte individers behov for forskel-
lige næringsstoffer imidlertid variere 
meget. Mens nogle få personer har 
meget lave behov, har nogle få personer 
omvendt meget store behov. For de 

DEFINITIONER PÅ UDVALGTE VÆRDIER RELATERET TIL INDTAG AF 
NÆRINGSSTOFFER

Average Requirement (AR) angiver gennemsnitsbehovet 
for vitaminer og mineraler hos en befolkningsgruppe. Indtag 
under AR anvendes almindeligvis til at vurdere sandsynlighe-
den for utilstrækkeligt indtag af vitaminer og mineraler ofte 
sammen med det nedre indtagsniveau betegnet som Lower 
intake Level (LI). For børn er der ikke etableret AR-værdier, 
derfor anvendes RI-værdier (ekstrapoleret fra RI-værdier for 
voksne) til at vurdere deres indtag.

Recommended intake (RI) angiver anbefalingen. RI er tillagt 
en sikkerhedsværdi, som er to standardafvigelser højere end 
AR. RI er den mængde, der vurderes at opfylde behovet og 
opretholde en god ernæringsstatus hos praktisk taget alle 
raske personer i en gruppe. Indtag under RI kan ikke tolkes 
som utilstrækkelige.

Lower intake Level (LI) angiver det nedre indtagsniveau, 
som anvendes til at vurdere andelen, der har meget høj 
sandsynlighed for utilstrækkeligt indtag. 

Upper intake Level (UL) angiver den øvre tolerable grænse 
for længerevarende daglige indtag, der vurderes til at være 
uden risiko for helbredet hos raske personer.

Referenceindtaget (RI*) (før kaldet ADT= anbefalet daglig 
tilførsel) angiver de værdier, der anvendes i forbindelse 
med næringsdeklarationer og til mærkning af kosttilskud. 
Værdierne er fastsat i EU regi. RI* må ikke forveksles med 
Recommended intake (Fødevarestyrelsen 2015b).
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fleste ligger behovet dog omkring gen-
nemsnittet.

Når en anbefaling fastsættes for 
indtag af et næringsstof, tager den 
udgangspunkt i AR, men der bliver til-
lagt en sikkerhedsværdi, som sikrer, at 
praktisk taget hele befolkningen vil få 
dækket deres behov for næringsstof-
fet, hvis de indtager en mængde, som 
svarer til RI.

Kosten dækker behovet for de 
fleste næringsstoffer

Langt de fleste mennesker får dækket 
deres behov for vitaminer og mineraler 
gennem kosten (tabel 1). Der er dog 
primært to undtagelser. Den ene er i for-
hold til D-vitamin, hvor kun en lille andel 
får dækket behovet, da det er meget 
svært at få dækket fra kosten.

Den anden er jern, hvor en væsentlig 
andel – især blandt de 11-17 årige piger 
– heller ikke får dækket deres behov fra 
kosten. DTU Fødevareinstituttets ana-
lyse viser imidlertid, at 4-10 årige børn 
højst sandsynligt har et tilstrækkeligt 
indtag af alle vitaminer og mineraler fra 
kosten undtagen af D-vitamin og jern.

Blandt børn fra 4-10 år er der ingen 
forskel på indtaget af vitaminer og mi-
neraler fra kosten blandt brugere og 
ikke-brugere af kosttilskud. Men for 

de 11-17 årige og de 18-50 årige tyder 
resultaterne på, at brugere af kosttilskud 
er den gruppe, der i forvejen får flest 
vitaminer og mineraler fra kosten.

Bidrag fra kosttilskud

For kosttilskudsbrugere bidrager kost-
tilskud i gennemsnit med cirka 20% af 
det samlede indtag af de fleste mikro-
næringsstoffer. I alle aldersgrupper er 
bidraget fra kosttilskud højest for D-
vitamin, hvor kosttilskud står for mellem 
73% og 80% af det samlede indtag. Der-
udover bidrager kosttilskud med cirka 
50% af E-vitamin- og B6-vitaminindtaget 
blandt alle unge og voksne.

De 11-17 årige har i særdeleshed et 
utilstrækkeligt indtag af D-vitamin fra 
kosten. Således har 97% af de 11-17 
årige et indtag, der ligger under AR 
og 62 % har et indtag, der ligger under 
det laveste indtagsniveau (LI) og har 
dermed meget høj sandsynlighed for 
et utilstrækkeligt indtag (figur 1). Des-
uden har en betydelig andel af de 11-17 
årige et indtag fra kosten af jern, selen, 
E-vitamin, B6-vitamin og A-vitamin, der 
ligger under AR.

Blandt de 14-17 årige piger har hhv. 
79% og 41% et indtag af jern og folsyre 
fra kosten under AR.

Ovenstående resultater indikerer, 

at kosten især hos de 11-17 årige ikke 
indeholder tilstrækkeligt frugt og grønt, 
fuldkorn og fisk samt magre kød- og 
mælkeprodukter.

Blandt voksne er det kun for D-
vitamin, at en større gruppe (34%) har 
et indtag under LI. Desuden har 53% af 
kvinderne i alderen 18-50 år et indtag af 
jern fra kosten under AR.

Indtag af andre næringsstoffer, blandt 
andet riboflavin, thiamin og E-vitamin, 
ligger også under AR, hvilket er et tegn 
på, at kosten heller ikke for de voksne 
følger kostrådene.

Når bidraget fra kosttilskud bliver lagt 
til bidraget fra kosten falder forekom-
sten af indtag under AR markant for næ-
sten alle vitaminer og mineraler blandt 
de 11-17 årige. For D-vitamin har 35% af 
brugerne dog stadig et indtag under AR 
(figur 1).

Samme mønster gør sig gældende 
for voksne, hvor indtaget af D-vitamin 
for 26% af brugerne i alderen 18-50 år 
stadig ligger under AR, selv når bidraget 
fra kosttilskud bliver inkluderet.

Når kosttilskud ikke bidrager med 
hele behovet for D-vitamin og andre 
vitaminer og mineraler, skyldes det for 
det første, at den mængde, der tilsættes 
kosttilskud, kan variere fra produkt til 
produkt. For det andet at ikke alle kost-
tilskud, der indgår i undersøgelsen, inde-

Tabel 1. Andel af brugere og ikke-brugere af kosttilskud der ligger på eller over anbefalingen (RI: Recommended Intake) eller gennem-
snitsbehovet (AR: Average Requirement) for udvalgte vitaminer og mineraler fra kosten. 

4-10 år* 11-17 år 18-50 år 51-75 år

Ikke 
brugere 
% ≥ RI

Brugere % 
≥ RI

Ikke 
brugere 
% ≥ AR

Brugere % 
≥ AR

Ikke 
brugere 
% ≥ AR

Brugere % 
≥ AR

Ikke 
brugere 
% ≥ AR

Brugere % 
≥ AR

A-vitamin 90 93 70 74 85 89 89 91

D-vitamin 2,6 1,6 3,2 7,7 12 15 20 23

E-vitamin 72 72 66 67 83 88 84 88

Thiamin 89 88 67 75 75 79 75 79

Riboflavin 87 87 69 76 80 85 82 84

B6-vitamin 82 77 62 69 84 86 87 87

Folsyre 97 98 75 84 90 93 91 94

C-vitamin 96 98 79 82 85 92 88 92

Calcium 84 85 92 95 97 98 94 97

Fosfor 100 100 100 100 100 100 100 100

Magnesium** 89 89 34 40 68 77 74 75

Jern 48 46 53 60 70 71 94 96

Zink 84 85 96 97 98 99 98 98

Selen 77 80 75 74 88 90 90 90

* Da der er ikke etableret AR-værdier for børn anvendes RI-værdier, ekstrapoleret fra voksne, til at vurdere indtaget
**Der findes ingen AR for magnesium, derfor er RI anvendt
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Figur 1. Andelen af unge (11-17 år) 
brugere og ikke-brugere af kosttilskud 
hvis indtag af vitaminer og mineraler 
fra kost (ikke-brugere) og kost + kost-
tilskud (brugere) er under gennmsnits-
behovet (AR). 

holder D-vitamin eller alle vitaminer og 
mineraler og for det tredje, at kosttilskud 
ikke altid indtages regelmæssigt blandt 
kosttilskudsbrugerne (Knudsen, 2014).

Risiko for alt for høje indtag af 
visse vitaminer og mineraler

Når mennesker udelukkende får vita-
miner og mineraler via kosten, gælder 
det for de fleste vitaminer og mineraler, 
at den øvre tolerable grænse for indtag 
(UL) ikke overskrides. Blandt børn i 
alderen 4-10 år er der dog grupper, hvis 
indtag gennem kosten af retinol (30%) 
og zink (22%) overskrider UL.

Alle de børn, der overskrider UL 
via kosten, har et højere energiindtag 
og indtager mere leverpostej, kød- og 
kødpålæg, fedtstoffer, brød og cerealier, 
mælkeprodukter samt salt end de, der 
ikke overskrider UL. Overskridelser af UL 
via kosten er dog ikke så bekymrende, da 
kostvanerne, og dermed indtaget af vita-
miner og mineraler, varierer over tid fx fra 
uge til uge og sæson til sæson.

Disse variationer medvirker til, at ind-
taget generelt udjævner sig set over en 
længere periode.

Forbrug af kosttilskud fører ikke over-
raskende til en stigning i forekomsten af 
indtag over UL for A-vitamin (retinol), 
zink og jern blandt børn i alderen 4-10 
år. Andelen af brugere med indtag over 
UL er højest blandt børn i alderen 4-6 år 
og falder med alderen. Således er ande-

lene, der overskrider UL blandt de 4-6 
årige på 43% for vitamin A (retinol), 45% 
for jern og 73% for zink (figur 2).

Blandt de 11-17 årige fører brugen af 
kosttilskud ligeledes til overskridelser 
af UL for zink (20%). Blandt voksne ses 
mindre overskridelser for retinol og 
zink.

I modsætning til en almindelig vari-
eret og sæsonbestemt kost har et kost-
tilskud altid det samme høje indhold af 
vitaminer og mineraler. Er man regel-
mæssig bruger af kosttilskud, varierer 
indtaget af vitaminer og mineraler fra til-
skuddene derfor ikke over tid, men for-
bliver konstant højt. Det kan resultere i 
længerevarende overskridelser af UL.

En overskridelse af UL er uønsket. 
Det er især tilfældet med A-vitamin i 
form af retinol, hvor UL er fastsat for 
den generelle befolkning med henblik 
på at beskytte mod leverskader (Euro-
pean Food Safety Authority, 2006).

Resultaterne af den nyeste undersø-
gelse fra 2011-2013 er næsten ensly-
dende med resultaterne fra 2000-2004, 
hvor børn, der tog kosttilskud, også 
overskred UL for A-vitamin (retinol), 
jern og zink.

Ingen af undersøgelserne tager højde 
for indtag af vitaminer og mineraler, 
der er tilsat berigede fødevarer som 
konsekvens af den frivillige berigelse i 
Danmark. Derfor kan det reelle indtag 
af vitaminer og mineraler være højere 
end anslået for de grupper, der indtager 

berigede fødevarer. Det skal dog tilfø-
jes, at andelen af berigede fødevarer på 
det danske marked fortsat vurderes at 
være lav.

Multivitamin-mineraltilskud inde-
holder ofte 100% af referenceindtaget 
(RI*), dvs. de værdier der anvendes til 
mærkning af kosttilskud for vitaminer 
og mineraler. DTU Fødevareinstituttets 
modelberegninger viser, at de populære 
tilskud med fordel kunne indeholde 
halvt så meget af referenceindtaget (RI*) 
for langt de fleste vitaminer og mineraler 
– især for retinol og zink i alle vitamin-mi-
neraltilskud samt jern i tilskud til børn for 
at undgå indtag, der er for høje. Selvom 
indholdet sættes ned, vil det stadig give 
et tilskud til kosten hos den mindre 
gruppe af personer, der har et lavt indtag 
af vitaminer og mineraler, og det vil være 
i overensstemmelse med, at produkterne 
er tiltænkt som et tilskud til kosten.

Små børn og sunde kvinder 
i alderen 66-75 år er flittige 
brugere

De yngste børn (4-7 år) er mere tilbø-
jelige til at tage kosttilskud end ældre 
børn (12-14 år) (65 vs. 49%). Derudover 
er det mere almindeligt, at børn af for-
ældre, som er ikke-rygere (64%), tager 
et kosttilskud, end børn af forældre, der 
ryger dagligt (48%).

De voksne, der er mest tilbøjelige til 
at tage et kosttilskud, er kvinder i alde-



ren 66-75 år, ikke-rygere, de der spiser 
mindst 400 g frugt og grønt om dagen, 
og selv udtrykker ønske om at spise 
sundt, men som ikke vurderer deres 
heldbred som værende optimalt.

Kosttilskud kan aldrig erstatte en 
sund og varieret kost

Sund mad – som frugt, grønt, fuldkorn, 
fisk, kød og mælkeprodukter – har 

mange ernæringsmæssige fordele frem 
for kosttilskud. Sund mad indeholder de 
vitaminer og mineraler og kostfibre, som 
kroppen har brug for. Der er også andre 
naturligt forekommende stoffer i maden, 
der er vigtige for et godt helbred (Pan-
dey & Rizvi, 2009). Et kosttilskud kan 
derfor ikke erstatte en sund kost og de 
vitaminer og mineraler og andre aktive 
komponenter, der findes i kosten.

Konklusion

Undersøgelsen peger på, at langt de 
fleste mennesker i Danmark får tilstræk-
keligt med vitaminer og mineraler fra 
kosten alene. Der er dog få undtagelser.

Størstedelen af befolkningen har et 
D-vitaminindtag under AR, hvoraf indta-
get for en stor andel ligger under LI. For 
jern har især piger 14-17 år og kvinder 
18-50 år et indtag under AR.

Gode kilder til vitaminer og mineraler

D-vitamin Fede fisk (fx laks, sild, makrel og sardiner), torskerogn, torskelever 
og torskelevertran.

Jern Kød, indmad og leverpostej, fuldkornsprodukter, bælgfrugter og 
mørkegrønne bladgrøntsager

E-vitamin Vegetabilske olier, hvedekim, fuldkornsprodukter, avocado og nød-
der (især mandler)

B6-vitamin Laks, tun, lever, fuldkornsprodukter, fjerkræ, fisk, sojabønner, nød-
der og bælgfrugter 

A-vitamin. Der findes 2 slags: 
1)  Retinol som er fra dyreriget og umiddelbart har A-

vitaminvirkning 
2)  Karotener fra planteriget, som er et slags provitamin 

- hvoraf beta-caroten er det vigtigste. Betacaroten 
kan omdannes til retinol i kroppen. Det sker især hos 
mennesker, som har et lille lager af A-vitamin.

Retinol: Lever og leverpostej, æggeblommer, tun, makrel og ost.
Betacaroten: Gulerødder, tomat, spinat, grønkål og broccoli

Selen Fisk og skaldyr, indmad og fuldkornsprodukter

Folsyre Lever, mørkegrønne bladgrøntsager, grøntsager, bælgfrugter, nød-
der og leverpostej

HVIS DU VÆLGER AT TAGE ET VITAMIN- OG/ELLER MINERALTILSKUD

Det er generelt ikke nødvendigt at tage et vitamin- og/eller mineraltilskud, men hvis du alligevel beslutter at tage et tilskud, er 
her nogle retningslinjer :

Vælg så vidt muligt tilskud med mindre end 100% af referenceindtaget (RI*) for A-vitamin (retinol) og zink samt jern i 
tilskud til børn. 

Undgå megadoser medmindre en læge har tilrådet det. Det kan være farligt at give børn såvel som voksne for høje doser 
eller meget høje enkelt doser af vitaminer og mineraler. 

Hvis du vælger at give dit barn et vitamin- og/eller mineraltilskud, er det vigtigt at vælge et produkt til børn. Du skal undgå 
at give dit barn voksen-multivitaminpiller.

Læs mere om kosttilskud på: www.fvst.dk

Kilde: Fødevarestyrelsen
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Indtaget af andre vitaminer og mine-
raler fra kosten er også utilstrækkeligt 
i forhold til AR. Det drejer sig om E-
vitamin, B6-vitamin, A-vitamin og selen 
især for gruppen af 11-17 årige, og om 
jern og folsyre for unge piger i alderen 
14-17 år.

Indtag af kosttilskud bidrager ikke 
overraskende til at andelen med util-
strækkeligt indtag mindskes. Samtidig 
bevirker indtag af kosttilskud, at flere 
overskrider UL for zink, jern og A-vita-
min (retinol). Det gælder især blandt de 
yngre børn (4-6 år).

Kosttilskud kan aldrig erstatte en sund 
og varieret kost, fordi en almindelig 
varieret kost bidrager med mange flere 
vigtige stoffer end blot vitaminer og mi-
neraler. DTU Fødevareinstituttets anbe-
faling er derfor, at behovet for vitaminer 
og mineraler først og fremmest dækkes 
gennem en kost, der er rig på frugt og 
grønt, fuldkorn samt fisk og passende 
mængder kød og mælkeprodukter, 
hvilket sikrer en optimal indtagelse af 
vitaminer og mineraler uden længereva-
rende overskridelser af UL.

Samtidig vil det være ønskeligt, at 
kosttilskudsproducenter nedsætter 
niveauerne af vitaminer og mineraler 
specielt zink og retinol i alle deres kost-
tilskud samt jern i tilskud til børn.
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Læs mere og bestil materiale 
til dig og dine patienter på t2c.dk

•	effekten	af	både	empagliflozin	og	metformin	i	én	tablet1*≠

•	har	vist	signifikant	reduktion	i	HbA1c
2

•	har	vist	signifikant	vægttab2*≠
• har vist effekt ved tillæg til eksisterende behandling,  
inklusive	insulin2

•	med	dokumenteret	risiko-	og	tolerabilitetsprofil2
• med dosering én gang dagligt2

SYNJARDY, 
en	kombinationsbehandling	af	
metformin	+	SGLT2-hæmmer1

JARDIANCE,	en	SGLT2-hæmmer	 
til	type	2-diabetes2

SYNJARDY	(empagliflozin/metformin)	
SYNJARDY	er	indiceret	til	patienter	på	18	år	og	derover	med	type	2-diabetes	mellitus	som	
tillæg til kostomlægning og motion for at forbedre den glykæmiske kontrol,
• hvis	patienten	har	utilstrækkelig	glykæmisk	kontrol	på	den	maksimalt	tolererede	dosis	 
  metformin alene
• hvis	patienten	har	utilstrækkelig	glykæmisk	kontrol	med	metformin	i	kombination	med	andre	 
		glukosesænkende	lægemidler,	herunder	insulin
• hvis	patienten	allerede	er	i	behandling	med	en	kombination	af	empagliflozin	og	metformin	 
  som særskilte tabletter

JARDIANCE	(empagliflozin)
JARDIANCE	er	indiceret	til	forbedring	af	den	glykæmiske	kontrol	hos	voksne	patienter	med	
type	2-diabetes	mellitus	som:	
• Monoterapi når diæt og motion alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol og  
			metformin	ikke	betragtes	som	hensigtsmæssigt	på	grund	af	intolerance.	
•	Kombinationsbehandling	med	andre	glucosesænkende	lægemidler,	herunder	insulin,	når	 

    disse sammen med diæt og motion ikke er tilstrækkeligt.

*Hverken	SYNJARDY	eller	JARDIANCE	 
er	indiceret	til	vægtreduktion.
≠Vægtændring	var	et	sekundært	endpoint	i	kliniske	studier.

Nyhed	for	patienter	
med	type	2-diabetes
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