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FÆRRE LÆGER  PÅ 
PLEJEHJEMSBESØG
En aftale introducerer faste plejecenterlæger og sikrer bedre behandling, færre indlæggelser for beboerne 
og – som en ekstra gevinst – bedre udnyttelse af de praktiserende lægers ressourcer. 

Beboerne på et typisk plejecenter i en 
større by er tilsammen ofte tilknyttet op 
til en snes forskellige praktiserende læ-
ger. Mange af beboerne har skavanker 
og sygdomme, og som regel er de ikke 
selv i stand til at tage sig til lægens prak-
sis. Det betyder, at der ofte er behov for 
et hjemmebesøg.

Selv om det er lægens ’egne’ pa-
tienter, er det ikke altid, at den prak-
tiserende læge kender ret meget til 
den enkelte patient. Som regel er der 
tale om en kompliceret situation, hvor 
alderssvækkelse og flere forskellige syg-
domme er med til at mudre billedet og 
gøre diagnosticering og behandling van-
skelig. Derfor ender mange lægebesøg 
med en indlæggelse, så beboeren kan 
blive ’udredt’ af hospitalets specialister.

Kinderæg med ekstra 
overraskelse

Færre strabadserende indlæggelser for 
den ældre, en hurtigere, bedre og mere 
kompetent plejeindsats samt knap så 
mange forstyrrelser af læger, der tager 
plejepersonalets og beboernes opmærk-
somhed. Dét er det Kinderæg, som 
ventes at blive resultatet af en aftale, 
der den 30. maj blev indgået mellem 
de fire store spillere på det primære 
sundhedsområde: Sundheds- og Ældre-
ministeriet, Danske Regioner, KL og de 
Praktiserende Lægers Organisation.

Og aftalen gemmer på yderligere en 
overraskelse, nemlig en mulighed for 
at effektivisere arbejdsgangen og mini-
mere hjemmebesøgene for de praktise-
rende læger.

Selve aftalen, der har 100 mio. kr. 
bundet i halen, består af to enkle punk-
ter:
1.  Beboerne på det enkelte plejecenter 

bliver tilbudt at vælge en læge, der er 
fast tilknyttet til centret.

2.  Denne læge vil på konsulentbasis 
kunne yde generel sundhedsfaglig 

rådgivning til personalet på plejecen-
trene.

Roser fra flere

Fordelene ved at have faste plejecen-
terlæger er åbenbare set fra en næsten 
hvilken som helst synsvinkel. Beboernes 
ve og vel vejer naturligvis tungest. En 
læge, der kommer dagligt i plejecentret, 
og som kender beboernes normaltil-
stande og sygdomme, vil dels kunne 
gribe tidligere ind, dels bedre kunne 
vurdere, om en forværring kræver 
indlæggelse. Alt i alt betyder det færre 
indlæggelser og måske tidligere indlæg-
gelser, når der virkelig er behov for det.

Specielt de demente beboere er også 
mere trygge ved et kendt ansigt og ved 
daglige rutiner og faste rammer.

Set fra plejepersonalets synsvinkel 
er det også en fordel, at de personer, 
som kommer i centret, kender rutinerne 
og kan finde rundt. Desuden omfatter 
aftalens andet punkt jo løbende sund-
hedsfaglig rådgivning og mulighed for 
løbende sparring med lægefagligt per-
sonale.

Den politiske begejstring gælder 
ikke blot for udsigten til at forbedre 
forholdene på landets plejehjem. Sund-
heds- og Ældreminister Sophie Løhde 
udtrykte i Berlingske, at hun også ser 
aftalen som et led i bestræbelserne på at 
reducere overbelægningen på hospita-
lerne. Og Ældre Sagen er inde på noget 
af det samme.

»Det bliver en klar gevinst. Plejecen-
terlæger vil forebygge indlæggelser, 
fordi der kan gribes tidligere ind, fx ved 
begyndende lungebetændelse,« siger 
konsulent i Ældre Sagen, Anna Wilroth 
til Berlingske.

Lokal forankring

De praktiserende læger synes naturlig-
vis også, at det er en god aftale, da PLO-

AF VIDENSKABSJOURNALIST 
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formanden Christian Freitags autograf 
optræder på linje Sophie Løhdes, Martin 
Damms og Bent Hansens fra henholds-
vis ministeriet, KL og Danske Regioner 
på det kun halvanden side korte doku-
ment, som udgør fireparts-aftalen.

Mange praktiserende læger opfatter 
besøg på plejehjem som meget res-
sourcekrævende, og de vil givet opfatte 
aftalen som en mulighed for at effekti-
visere arbejdet i praksis, hvis antallet af 
sådanne besøg kunne reduceres.

Men set fra lægernes synsvinkel er 
det naturligvis heller ikke uvæsentligt, 
hvordan de 100 mio. kr. bliver brugt. 
Det er aftalt, at honoreringen af pleje-
centerlægerne foregår efter reglerne i 
Overenskomst om almen praksis, og at 
konsulentydelser honoreres med 901 kr. 
i timen efter niveauet pr. 1. april 2016. 
Øvrige forhold aftales lokalt.

Lokal selvbestemmelse er i det hele 
taget et gennemgående tema i aftalen. 
Hverken beboere, plejecentre eller de 
enkelte kommuner bliver påtvunget ord-
ningen. Det siger sig selv, at beboerne 

naturligvis kan vælge at forsætte med at 
være tilknyttet den læge, de har i forve-
jen. Ordningen bliver heller ikke påtvun-
get de enkelte plejecentre, men bliver 
gennemført, efterhånden som de enkelte 
centre og kommuner er parate til det.

De fire aftalepartnere lægger dog 
ikke skjul på, at de venter, at ordningen 
bliver landsdækkende efter en fireårig 
indfasningsperiode. Der er afsat 40 mio. 
kr. i 2016 og 20 mio. i de følgende tre 
år som ekstra satspuljemidler til hono-
rering af lægerne for sundhedsfaglig 
rådgivning. Men i øvrigt er det op til 
kommuner og plejecentre at vurdere, 
hvordan og i hvilken takt ordningen skal 
implementeres. Lokale forhold som ud-
fordringer med lægedækning mv. skal 
der også tages hensyn til, og det afgøres 
lokalt, om ordningen skal bemandes 
med praktiserende læger eller fx læger 
fra sundhedsklinikker.

Der er kun nogle få kommuner, der 
i dag har faste læger tilknyttet til pleje-
centrene. De få erfaringer, der er, er dog 
overvejende positive. 

VI FØLGER SAGEN

Aftalepartnerne vil løbende fore-
tage monitorering og opfølgning 
på ordningen. Første opfølgning 
vil finde sted i starten af 2017, og 
indrapportering skal ske én gang 
om året, første gang sidst i 2016.

Også Lægemagasinet ønsker at 
følge op på, hvordan det går. Måske 
arbejder du i en af de få kom-
muner, der allerede nu har prøvet 
at ansatte faste plejecenterlæger? 
Måske er du en af dem, der får en 
sådan tjans? 

Du er altid velkommen til at 
 kontakte Lægemagasinet eller 
 journalist Gordon Vahle på  
gordon@sciencejournalist.dk, hvis 
du nu eller på et senere tidspunkt 
har erfaringer – gode eller dårlige – 
du vil dele med dine kolleger. 
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Psykiske symptomer og lidelser udgør 
en vigtig del af sygdomsbyrden blandt 
børn og unge, og problemer af psy-
kisk karakter tidligt i livet kan medføre 
psykiske helbredsproblemer senere i 
livet. Det debatteres hyppigt, hvorvidt 
der er en reel stigning i forekomsten af 
psykiske problemer blandt danske børn 
og unge. Denne artikel er baseret på en 
rapport fra Vidensråd for Forebyggelse 
fra 2014, som kortlægger de sidste 20 
års udvikling i danske børn og unges 
mentale helbred.

Psykiske lidelser

ADHD
ADHD regnes for at være den hyppigste 
børnepsykiatriske diagnose [1]. Blandt 

10-24-årige i Danmark i dag vurderes 
det, at ca. 5% blandt drenge og 2% 
blandt piger har fået diagnosen under 
opvæksten [1]. Internationale under-
søgelser vurderer, at 3-5% opfylder de 
diagnostiske kriterier [2]. Diagnosen 
ADHD er hyppigere blandt drenge end 
blandt piger [2], men ADHD-sympto-
mer rapporteres lige hyppigt af drenge 
og piger i teenagealderen. Flere i lav 
socioøkonomisk gruppe diagnosticeres 
med ADHD [3]. Forekomsten vurderet 
ved diagnosticering viser en mangedob-
ling over de seneste 15 år, og i Danmark 
har der været mindst en tidobling i me-
dicinering for ADHD de sidste 10 år [1] 
(Figur 1).

Autisme-spektrum-forstyrrelser
Igennem de sidste 20 år ses en stigning 
i diagnosticerede tilfælde af autisme fra 
nogle få promille til ca. 1%. Stigningen 
skyldes sandsynligvis primært udvikling 
i diagnostisk praksis og behandlingska-
pacitet. Autisme er fire gange hyppigere 
hos drenge end hos piger [4]. I Dan-
mark er der ikke tegn på større social 
skævhed [5].

Emotionelle lidelser
Forekomsten af emotionelle lidelser 
blandt børn og unge i Danmark er 
sparsomt beskrevet, men angst- og 
depressionsforekomsten angives til ca. 
1,5-4%, og OCD-forekomsten 0,5-4% i 
normalklasser (ikke specialklasser) [6]. 
Der er over tid sket en stigning i både 
affektive lidelser (depression og mani) 
og i andelen af børn og unge med diag-
nosticerede angstproblemer [7]. Emo-
tionelle lidelser ses oftere hos piger end 
hos drenge [7]. Undersøgelser viser, at 
børn og unge, der vokser op i familier 
med lav socioøkonomisk status oftere 
har emotionelle problemer [8]. Ingen 
undersøgelser afdækker, om der er sket 
en udvikling i forekomsten af OCD, og 
det vides heller ikke, om OCD-fore-
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Figur 1. Procentvise udvikling i 
andel af personer mellem 10-24 år, 
som har fået ICD-10- diagnosen Hy-
perkinetisk forstyrrelser og/eller me-
dicinsk behandling for ADHD 2000-
2011 (Dataudtræk fra den nationale 
receptdatabase og Landspatientregi-
stret, analyseret af Jin Liang Zhu).
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komsten varierer med socioøkonomisk 
gruppering.

Adfærdsforstyrrelser
Der findes ikke valide tal for forekom-
sten af adfærdsforstyrrelser i Danmark. 
Undersøgelser i andre vestlige lande vi-
ser hyppigheder for egentlige adfærds-
forstyrrelser på 1-5% for piger og 4-14% 
for drenge, når fokus er på aldersinter-
vallet 10-24 år [9]. Der er grund til at tro, 
at forekomsten undervurderes hos pi-
ger, da en del problematisk adfærd hos 
piger kan fremstå mindre iøjnefaldende 
for voksne. Internationale undersøgel-
ser peger på en nogenlunde konstant 
forekomst af adfærdsforstyrrelser de 
seneste årtier [10]. Adfærdsforstyrrelser 
forekommer oftere i lave socioøkonomi-
ske grupper [11].

Spiseforstyrrelser
Spiseforstyrrelser ses hyppigst hos piger 
og unge kvinder. Anoreksi optræder hos 
ca. 0,5% piger og unge kvinder, 2% har 
bulimi og 3% lider af overspisning [12]. 
Forekomsten af anoreksi og bulimi hos 
drenge og unge mænd er væsentligt 
lavere end hos piger og unge kvinder, 
formentlig i forholdet 1:10 [13]. Det 
er ikke beskrevet, om forekomsten af 
sygdommene er socialt skævt fordelt. 
Danske undersøgelser peger på, at fore-
komsten af bulimi og anoreksi er steget 
gennem 90’erne og starten af 2000-tal-
let [12]. Der er ikke undersøgelser, der 
dokumenterer de sidste 10 års udvikling 

i de enkelte spiseforstyrrelsesdiagno-
ser. Men ser man samlet på diagnosen 
spiseforstyrrelser, har der i 2001-2011 
været en stigning i antallet af børn og 
unge, der er behandlet ambulant eller 
ved indlæggelse [14]. Det er usikkert, 
om stigningen afspejler, at flere får syg-
dommen, er alvorligere ramt, og/eller 
bliver behandlet i sundhedssektoren 
end tidligere.

Psykose
I 2012 blev 0,1% af unge i alderen 10-
24 år indlagt eller kom i kontakt med 
psykiatriske ambulante enheder pga. 
udvikling af psykose [15]. Tallet er 
fordoblet det sidste årti, måske fordi be-
handlingsmulighederne er blevet bedre 
og behandlingskapaciteten udvidet 
betydeligt. Cirka 40% flere unge drenge 
og mænd end piger udvikler psykose 
[16]. Nogle undersøgelser tyder på, at 
der i alle socioøkonomiske grupper ses 
en øget forekomst af unge, der behand-
les for psykose. Den tidlige indsats og 
opmærksomhed på komplicerende mis-
brug er afgørende ift. forebyggelse af et 
kronisk sygdomsforløb.

Selvmordsadfærd
De seneste år har der blandt 10-24-årige 
været ca. 30 selvmord årligt i Danmark 
[17]. Der er tre gange så mange fuld-
byrdede selvmord blandt drenge og 
unge mænd som blandt piger og unge 
kvinder, og forekomsten stiger med 
stigende alder. Antallet af selvmord 

blandt 10-24-årige er faldet med ca. 
70% fra 1980 til 2010. Forekomsten af 
selvmordsforsøg er større blandt piger 
og unge kvinder end blandt drenge og 
unge mænd. I de sidste årtier har fore-
komsten været stigende for begge køn, 
men mest udtalt blandt unge piger, hvor 
antallet af selvmordsforsøg er tredoblet 
(Figur 2). Selvmord og selvmordsforsøg 
er mest udbredt i lave socioøkonomiske 
grupper [18].

Selvrapporterede psykiske 
helbredsproblemer

Psykiske og psykosomatiske 
symptomer
Forekomsten af selvrapporterede psy-
kiske symptomer (ked af det, irritabel/i 
dårligt humør og nervøs) og psykoso-
matiske symptomer (hovedpine, mave-
pine) er relativt høj blandt 10-16-årige. 
Den ugentlige forekomst af hvert af 
disse symptomer ligger mellem 10-50% 
[19]. Forekomsten af symptomerne er 
højere blandt piger og unge kvinder, 
sammenlignet med drenge og unge 
mænd [19, 20]. For symptomerne ked 
af det og mavepine aftager forekomsten 
med alderen. Derimod stiger forekom-
sten af irritabilitet og hovedpine med 
alderen. Alle symptomer undtagen 
mavepine viser højest forekomst i lave 
socioøkonomiske grupper [19], og 
udviklingen over tid viser, at flere end 
tidligere svarer, at de er generet af ner-
vøsitet og stress. Blandt 11-15-årige er 
der de sidste 20 år blevet færre, som 
ofte er kede af det og irritable, og færre 
blandt de yngste skolebørn oplever ofte 
at have hovedpine [19]. Der ses ingen 
ændring i forekomsten af nervøsitet og 
mavepine blandt 11-15-årige i de sene-
ste 20 år.

Medicinforbrug
Mellem 34-60% af de 11-15-årige tager 
medicin mod hovedpine mindst én 
gang om måneden, med den højeste 
forekomst hos 15-årige [19] (Figur 3). 
Flere piger end drenge bruger medicin 
mod symptomer, og kønsforskellen 
tiltager med alderen. Medicinforbruget 
er højest blandt børn og unge fra lave 
socioøkonomiske grupper [19]. Fra 
1988 til 2010 ses en stigning i andelen 
af 11-15-årige, der anvendte medicin, 
f.eks. har der været en fordobling i for-
bruget af medicin mod hovedpine [19].

Stress
Næsten hver femte 10-24-årige føler sig 
ofte stresset [20-22]. Mens hver fjerde 
oplever stress mindst én gang om ugen, 
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Figur 2. Selvmordsforsøg pr. 100.000 blandt kvinder i Danmark i forskellige aldersgrupper 
1994-2011 (dataudtræk fra Landspatientregisteret, analyseret af Annette Erlangsen).



har 1-8% følelsen dagligt. Forekomsten 
af stress stiger med alderen, og flere 
piger end drenge oplever at føle sig 
stressede [20, 21, 23]. I de lave socio-
økonomiske grupper er forekomsten ca. 
dobbelt så høj som i de høje socioøko-
nomiske grupper [22]. Forekomsten af 
stress blandt 16-24-årige blev fordoblet 
i årene 1987-2005 og er mest udtalt for 
unge kvinder (Figur 4). Forekomsten 
steg yderligere fra 2010 til 2013 for 
16-24-årige kvinder [20].

Søvn
Tre ud af fire 15-årige sover i dag mindre 
end de anbefalede mindst otte timer pr. 

nat [19]. Hver tiende 11-15-årige sover 
dårligt om natten mindst én gang om 
ugen [19], og ca. hver fjerde har svært 
ved at falde i søvn [24]. Cirka 10% af 
drengene og 25% af pigerne er meget 
generet af træthed [22]. Der er ikke 
tydelig social ulighed i forekomsten af 
søvnproblemer, men uligheden er kun 
belyst i beskedent omfang [24]. Udvik-
lingen viser en stigning fra 1984 til 2010 
i andelen af 11-15-årige, som sover 
mindre end anbefalet [19]. Samme ten-
dens ses for flere andre søvnrelaterede 
problemer. Også blandt de 16-24-årige 
er andelen med søvnproblemer og træt-
hed steget [25].

Ensomhed
Mellem 5-18% af børn og unge i Dan-
mark føler sig ensomme [24]. Forekom-
sten er højest blandt pigerne, og den sti-
ger gennem barn- og ungdommen. Der 
er en tendens til, at ensomhed blandt 
børn og unge er højest i lave socioøko-
nomiske grupper [24]. Forekomsten af 
ensomhed har ikke ændret sig fra 1988 
til 2010 [24].

Selvskadende adfærd
Nye danske spørgeskemaundersøgelser 
viser, at 20-25% af unge har prøvet at 
skade sig selv. Drenge med selvska-
dende adfærd ser ud til at skade sig hyp-
pigere end piger [26], men der er ikke 
nævneværdig kønsforskel i forekomsten 
af selvskadende adfærd. Nogle studier 
peger på, at hyppigheden af selvskade 
er højere hos unge med en traumatisk 
barndom, unge der er homoseksuelle, 
og unge med en sårbar karakter eller en 
psykiatrisk diagnose [27].

Selvvurderet helbred og 
livstilfredshed

En stor andel (77-95%) af børn og unge 
mellem 10-24 år oplever, at de har et 
godt eller et meget godt helbred, mens 
kun få (<3%) oplever, at de har et dårligt 
helbred [19, 20, 23, 28]. Lidt flere piger 
end drenge rapporterer dårligt helbred 
[19]. En højere andel af 16-24-årige 
vurderer deres helbred som godt sam-
menlignet med de 10-15-årige [19], 
og en større andel af børn i høje socio-
økonomiske grupper oplever at have et 
godt helbred [23]. Der har gennem de 
sidste 20 år været et betydeligt fald i an-
delen af 11-15-årige, som angiver deres 
helbred som meget godt, særligt blandt 
større skolebørn.

Mellem 6-20% af de 11-15-årige ople-
ver en lav grad af livstilfredshed1), mens 
31-42% er meget tilfredse med deres liv 
[19, 28]. Blandt de 10-24-årige er der 
flere af de yngste, som har høj livstil-
fredshed. Endelig har en større andel af 
børn og unge i lave socioøkonomiske 
grupper lav livstilfredshed, og andelen 
af 11-15-årige børn, som har høj livstil-
fredshed, har været faldende de sidste 
10 år [24].

1  Livstilfredshed kan forstås som børn og unges 
subjektive vurdering af livet og kan defineres 
som: ”en evalueringsproces, hvor individer vur-
derer kvaliteten af deres liv ud fra deres egne 
unikke kriterier” (Pavot W, Diener E. Review 
of the satisfaction with life scale. Psychological 
Assessment 1993;5:164–172).

Figur 4.8
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Diskussion
Rapporten viser samlet, at der er sket 
en stigning både i forekomsten af selv-
rapporterede psykiske symptomer, 
diagnoser og medicinsk behandlede 
for psykiske lidelser blandt 10-24-årige. 
Det kan skyldes en kombination af en 
egentlig negativ udvikling i børns men-
tale helbred og øget fokus på området 
de seneste år, samt den øgede kapacitet 
inden for børne- og ungdomspsykia-
trien. Sidstnævnte faktorer kan betyde 
flere diagnosticerede og behandlede til-
fælde alene på baggrund af den øgede 
tilgængelighed af behandling og uden 
at det nødvendigvis skyldes en egentlig 
stigning i forekomsten af den enkelte 
lidelse.

At forekomsten af mentale helbreds-
problemer blandt børn og unge ser ud 
til at stige samtidig med, at der faktisk 
gøres en del, skal ikke skygge for det 
forhold, at en lang række forebyggende 
indsatser med dagens viden må bedøm-
mes som effektive [29, 30]. En bedre og 
mere udbredt implementering er derfor 
nødvendig. For at kunne følge udvik-
lingen og vurdere eventuelle indsatsers 
effekt er det afgørende, at data og 
undersøgelser, som kan anvendes til at 
monitorere udviklingen i børn og unges 
mentale helbred over tid, understøttes 
og kvalificeres.

Konklusion

De væsentligste ændringer i forekom-
sten af psykiske lidelser omfatter bl.a. 
en stor stigning i antallet af diagnosti-
cerede ADHD-tilfælde og et voksende 
forbrug af tilhørende medicin. Forekom-
sten af psykoser og selvmordsforsøg 
er steget, men antallet af selvmord er 
faldet med 70%. Også antallet af børn 
og unge diagnosticeret med bulimi er 
steget. Det er ikke muligt at beskrive 
udviklingen i antallet af børn og unge 
med angst og depression, da der ikke 
er gentagne valide målinger af forekom-
sten af symptomer relateret til disse to 
tilstande blandt 10-24-årige i Danmark. 
Registrerede, diagnosticerede tilfælde 
må desuden forventes at underestimere 
forekomsten betydeligt.

For en række psykiske og psykosoma-
tiske symptomer har forekomsten de se-
neste 20 år været nogenlunde uændret. 
Men for selvrapporteret stress, søvn og 
medicinforbrug er der sket en stigning, 
f.eks. er forekomsten af stress mere end 
fordoblet, og forekomsten af søvnpro-
blemer er steget. Uanset at vi ikke ken-
der årsagerne til denne udvikling er den 
bekymrende.
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FAKTA

Psykiske lidelser
Inden for de seneste 15 år ses en tidobling i forbruget af medicin mod ADHD.

Der ses en stigning i antallet af børn og unge, som diagnosticeres med autisme.

Der ses en fordobling i forekomsten af psykoser blandt de 10-24-årige de seneste ti år.

Der ses en stigning i selvmordsforsøg, blandt unge piger svarende til en tredobling af forekomsten.

Der ses en stigning i forekomsten af diagnosticerede tilfælde af emotionelle lidelser, som angst og depression, og det  
samme gælder for bulimi, men målinger af forekomsten af depression og angst er sporadiske. Kun for adfærdsforstyrrelser  
og  ano reksi kan der ikke dokumenteres en stigende forekomst.

Psykiske helbredsproblemer
Forekomsten af en række psykiske og psykosomatiske symptomer blandt de 10-24-årige er ikke steget de seneste 20 år, og 
andelen af unge, som begår selvmord er faldet med 70%. Når det gælder alle andre indikatorer for børn og unges mentale 
helbred, er forekomsten derimod steget de seneste 20 år :

Forekomsten af stress er mere end fordoblet, og 16-24-årige kvinder er hårdest ramt, når man betragter befolkningen 
 mellem 16 og 75 år.

Forekomsten af søvnproblemer af alle typer er steget blandt 10-24-årige.

Medicinforbruget, særligt forbruget af medicin mod hovedpine, har været i stigning blandt de 11-15-årige.
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HVOR LÆNGE SKAL MAN BEHANDLE 
MED ANTIDEPRESSIV MEDICIN ?

Når en depression forhåbentligt er ble-
vet vel behandlet med antidepressiv 
medicin, spørger patienten ofte: ”Hvor-
når kan jeg så stoppe med medicinen 
igen?”. Dette i bedste fald, men rigtigt 
mange mennesker seponerer selv medi-
cinen, når de har opnået effekt, hvilket 
selvfølgelig ikke er hensigtsmæssigt og 
understreger vigtigheden af grundig 
information fra lægen om måden, man 
skal behandle depression på.

Men spørgsmålet om, hvor længe 
man skal fortsætte med medicinen, er 
ikke noget helt nemt spørgsmål, for der 
er en række individuelle forhold, der 
skal tages i betragtning.

Tommelfingerreglerne først: Hvis 
det er patientens første depression, 
anbefaler RADS (1) som de fleste in-
ternationale guidelines at fortsætte be-
handlingen i mindst 6 mdr. efter remis-
sion af depressionen – med det samme 
præparat og i den samme dosis, som har 
ført til remission. Hvis patienten deri-
mod har haft en eller flere depressioner 
tidligere, eller hvis andre risikofaktorer 
for tilbagefald er til stede, anbefales det 
at fortsætte behandlingen i minimum 2 
år efter opnået remission.

Patienten, der er i langvarig antide-
pressiv behandling, bør fortsat kontrol-
leres med jævne mellemrum. Mindst 
én gang om året bør man sammen med 
sin patient overveje, om behandlingen 
skal aftrappes. Det gælder særligt, hvis 
patienten ikke har haft gavn af behand-
lingen. Så bør diagnosen revurderes 
og seponering overvejes ligesom det 
bør ske ved uacceptable bivirkninger, 
der trods forsøg på dosisreduktion eller 
præparatskift overstiger den gunstige 
effekt af behandlingen.

Når seponering overvejes skal bl.a. 
følgende forhold hos den enkelte tages i 
betragtning:
•  Hvor sikker er depressionsdiagno-

sen? Var det en sorgreaktion og slet 
ikke en depression, som førte patien-
ten til lægen?

•  Har patienten tidligere haft svære de-
pressioner?

•  Mere end to tidligere episoder? Dette 
medfører øget risiko for at der kom-
mer en ny episode

•  Skønner lægen og patienten, at me-
dicinen har haft gavnlig effekt? eller 
manglende effekt?

•  Hvad har patienten af bivirkninger 
ved behandlingen?

•  Er der depressive restsymptomer? 
Sådanne symptomer er en stærk 
prædiktor for, at patienten vil få tilba-
gefald ved forsøg på seponering af 
medicinen.

•  Er der fortsat psykosociale belastnin-
ger, som kan tænkes at få depressio-
nen til at blusse op igen – eller som 
kan forværres ved en ny depression?

•  Har der tidligere været svær selv-
mordsfare? Dette kan tale for at være 
meget forsigtig med at afslutte be-
handlingen

•  Har tidligere depressioner eller nuvæ-
rende depression været særligt svære 
at behandle? Dette taler også imod 
seponering, idet man nogle gange 
ser det ubehagelige, at behandlingen 
ikke virker igen, hvis den senere gen-
optages

•  Særligt tidlig eller sen debut af første 
depression medfører øget risiko for 
tilbagefald

•  Er der kroniske somatiske syg-
domme? Disse kan dels være en 
stress-faktor i sig selv dels blive påvir-
ket uheldigt ved recidiv af depressio-
nen

•  Psykiatrisk komorbiditet (fx angst) 
kan ligesom psykotisk depression 
gøre recidiv meget sandsynligt eller 
svært at behandle

•  Er der disposition til bipolar sygdom?
•  Har patienten tidligere haft hypo-

mani/mani?
•  Er der udvikling af tegn på hypomani/

mani?

Ved de tre sidste punkter bør man over-
veje assistance fra psykiater hhv. hurtig 
seponering, hvis patienten er ved at 
udvikle symptomer på hypomani. Dette 
kan vise sig ved en forværring i tilstan-
den med fx tiltagende søvnbesvær, uro, 
rastløshed, ny opdukket angst, korte 
perioder med overstadigt humør osv. 
Ellers risikerer man, at patienten kom-
mer fra asken og i ilden. Hvis dette ikke 
opdages i tide, kan situationen blive me-
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get alvorlig for patienten pga. de sociale 
konsekvenser af en evt. mani, ligesom 
der er risiko for, at man inducerer så-
kaldt rapid-cycling, hvor patienten hur-
tigt skifter mellem de forskellige faser.

Den sikreste prædiktor for tilbagefald 
ved ophør med en antidepressiv be-
handling er som nævnt tilstedeværelsen 
af restsymptomer, mens behandlingen 
pågår. Det vil typisk dreje sig om træt-
hed, apati og kognitive symptomer. 
Sådanne restsymptomer er meget al-
mindelige, og bl.a. pga. recidivrisikoen 
bør man altid forsøge at behandle de-
pressionen til bunds.

Når patienten vælger at trappe ud af 
den antidepressive behandling, er det 
meget vigtigt, at tidspunktet vælges 
omhyggeligt. Dvs. at man skal fraråde 
udtrapning midt i større psykosociale 
belastninger, eller hvis et evt. recidiv 
vil bringe fx uddannelse eller arbejde 
i fare. Har patienten været langvarigt 
sygemeldt og er netop kommet tilbage 
i arbejde, er det ikke tidspunktet til at 
forsøge at komme ud af medicinen. Det 
er forbløffende, hvor ofte patienter på 
egen hånd vælger tiden før en betyd-
ningsfuld eksamen eller et belastende 
jobskifte til også at trappe ud, hvilket 
selvfølgelig er risikabelt. Det er derfor 
vigtigt, at man diskuterer disse forhold 
grundigt igennem med sin patient. Hvis 
patienten tidligere har haft klare sæson-
svingninger i stemningslejet – typisk 
tendens til vinterdepressioner – bør 
man planlægge udtrapningen til om 
sommeren.

Der eksisterer meget få kontrol-
lerede langtidsstudier af antidepressiv 
behandling, men i en undersøgelse af 
3 års vedligeholdelsesbehandling med 
hhv. tricykliske antidepressiva (TCA), 
interpersonel psykoterapi eller placebo 
fik kun 20% af patienterne tilbagefald 
ved behandling med TCA mod 80% ved 
placebo. Der var en effekt af interper-
sonel psykoterapi, men den var mindre 
end ved TCA. Recidiv indtrådte typisk 
inden for det første halve års tid, og ef-
ter ca. 1½ år stabiliseredes patienternes 
tilstand tilsyneladende, så tilbagefald 
derefter var sjældne gennem de 3 års 
follow-up. Det ser også ud til, at mind-
fulness kan forhindre recidiv, hvis man 
har haft flere depressioner, og i nogle til-
fælde kan medicinen endog undværes.

Langtidsbivirkninger ved 
antidepressiv behandling

Mange patienter er bekymrede for, 
om der er eventuelle langtidsbivirk-
ninger ved behandlingen. Der er kun 

få randomiserede undersøgelser, der 
rækker ud over 2 år, så dem kan man 
ikke rigtigt konkludere ud fra. Data fra 
større registerstudier har imidlertid rejst 
mistanke om, at langvarig behandling 
med antidepressiva kan medføre en 
øget risiko for fx vægtøgning, diabetes, 
frakturer, kognitiv svækkelse samt øget 
dødelighed hos ældre og patienter med 
hjertesygdom. Problemet er imidlertid, 
at depression i sig selv medfører en 
øget risiko for disse hændelser bl.a. 
pga. usund levevis (rygning, manglende 
motion mv.), hvorfor det i disse studier 
er vanskeligt at udelukke såkaldt ”con-
founding by indication”.

Vægtøgning skyldes bl.a., at flere 
antidepressiva virker appetitstimule-
rende. Det gælder særligt mirtazapin 
samt amitriptylin og visse andre TCA 
(nortriptylin kun i mindre grad). Deri-
mod er SSRI og SNRI gennemsnitligt 
ikke forbundet med vægtøgning ved 
langtidsbehandling sammenlignet med 
placebo, men det er vigtigt at være op-
mærksom på, at følsomheden mht. til 
dette overfor et bestemt stof er meget 
varierende fra individ til individ. Proble-
met er kompliceret, for undersøgelser 
viser også, at depression i sig selv øger 
risikoen for overvægt, og overvægt øger 
risikoen for depression.

En nyere metaanalyse viste en lille 
øget risiko for diabetesudvikling ved 
brug af antidepressiva, men det er en 
meget gammel erfaring, at depression i 
sig selv er forbundet med øget risiko for 
diabetes. Fænomenet blev faktisk første 
gang beskrevet af Thomas Willis i 1684. 
Ubehandlet depression medfører også 
dårligere vægtkontrol, hyperkortisolæmi 
og risiko for metabolisk syndrom. Deri-
mod bedres insulinfølsomheden ved 
SSRI-behandling.

Langtidsbehandling med SSRI er as-
socieret med udvikling af osteoporose, 
sandsynligvis fordi der findes serotonin-
receptorer på osteoclasterne og osteo-
blasterne. Imidlertid er depression i sig 
selv associeret til osteoporose forment-
ligt pga. den medfølgende hypercort-
isolæmi. Desuden ses øget faldtendens 
med risiko for frakturer ved behandling 
med SSRI. Man bør derfor være op-
mærksom på brug af SSRI til patienter, 
som har kendt osteoporose eller har lavt 
østrogenniveau.

Depression kan i sig selv medføre 
kognitiv svækkelse, dvs. forringet op-
mærksomhedsfunktion, hukommelse 
og eksekutivfunktion. Særligt gentagne 
depressive episoder kan have negativ 
indflydelse på kognitionen, og adskillige 
studier har påvist fordoblet risiko for 

demens efter svære depressioner. Dette 
kan ikke forklares som en bivirkning ved 
behandlingen, fordi det også ses hos 
ubehandlede. De fleste undersøgelser 
af antidepressivas effekt på kognitionen 
viser tværtimod, at denne bedres pga. 
bedring af depressionen. De kraftigt 
sederende og antikolinergt virkende 
stoffer som fx mirtazapin og amitriptylin 
er dog undtagelser fra denne regel.

Depression er koblet til hjertesyg-
dom. Der ses således fordoblet hyp-
pighed af depression hos patienter 
med hjertesygdom som fx myokardie 
infarkt (AMI). Endvidere har patienter 
med AMI, som efterfølgende udvikler 
depression, øget dødelighed. Tilsva-
rende er risikoen for at få iskæmisk 
hjertesygdom fordoblet hos mennesker 
med depression. Dette er ikke en effekt 
af behandlingen, fordi det blev påvist 
mange år før antidepressiv medicin blev 
opfundet. I en undersøgelse af 1.834 
patienter, som blev fulgt i 29 måneder 
efter AMI, viste det sig, at SSRI-præpa-
rater havde en signifikant gavnlig effekt 
på overlevelsen. Men en del forskellig 
medicin kan forlænge QTc intervallet og 
dermed medføre øget risiko for alvor-
lig arytmi. I denne sammenhæng skal 
man være opmærksom på citalopram 
og escitalopram. Dette emne er omtalt 
udførligt i en nyere dansk guideline på 
området (2).

Mht. behandling af ældre, er det vig-
tigt at huske, at disse ikke er en homo-
gen gruppe. Mange ældre vil – trods høj 
alder – være i god almentilstand og skal 
dermed stort set behandles som yngre 
patienter. Over for dem er de ”skrøbe-
lige ældre”, som er karakteriseret ved 
generelt dårligt helbred og dårligere 
funktionsevne med større dødelighed 
til følge. Imidlertid er evidensen for 
antidepressiv behandling af de ældste 
meget begrænset, og flere kohorteun-
dersøgelser tyder på øget dødelighed i 
forbindelse med behandling med såvel 
nyere som ældre antidepressiva. Man 
skal derfor udvise særlig stor omhu, 
når man behandler gamle og huske at 
overveje seponering af medicinen med 
mellemrum.

Litteratur

1)  RADS baggrundsnotat om Medicinsk 
behandling af unipolar depression hos 
voksne. 2015. www.rads.dk

2)   http://dpsnet.dk/wp-content/
uploads/2014/12/vejledning_1-2011-
arytmi-dec2011.pdf
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Med det stigende antal ældre i samfun-
det og på de somatiske sygehuse, er 
interessen for geriatri og den geriatriske 
indsats blevet mere markant. Fig. 1. 
Geriatriens funktion har vist sig at være 
omstillingsparat med fl ere akutte og ud-
gående aktiviteter samt stigende tvær-
fagligt samarbejde.

Ældrebefolkningen har ændret sig på 
grund af højere levealder, der specielt er 
øget for mændenes vedkommende (1). 
Der er sket forbedringer i den generelle 
helbredstilstand, blandt andet som følge 
af optimeret behandling af medicinske 
og kirurgiske lidelser. Funktions- og 
aktivitetsniveauet er generelt øget. Den 
frygtede stigning i antallet af demente er 
ikke indtruffet – tværtimod (2).

I samfundet er der lagt mere vægt 
på opsporing af sygdomstegn, nedsat 
funktionsniveau, ensomhed, ernærings-
forstyrrelser og polyfarmaci (Sundheds-
styrelsen, 2015) (3). Der bliver på alle 
niveauer lagt mere vægt på egenomsorg 
og selvtræning.

Geriatriens funktion

Mange akut indlagte patienter på 65 år+ 
er geriatriske med multiple sygdomme 
og symptomer som feber, dehydrering, 
smerter, konfusion, svimmelhed, fald, 
synkoper, inkontinens, medicinbivirk-
ninger og nedsat funktionsniveau.

I de nyetablerede fælles akutmodta-
gelser har der vist sig et stort behov for 
professionel, målrettet geriatrisk indsats 
over for de ældre. Indlæggelserne op-
timeres med hurtig vurdering, under-
søgelser, plan for behandling, pleje og 
rehabilitering (4).

Nye samarbejdsformer har skabt nye 
specialer som ortogeriatri (5) og onko-
geriatri (6).

Alder

Alder kan anskues fra mange vinkler:
1.  Den kronologiske alder, der afgøres 

af fødselsdatoen.
2.  Den biologiske alder, der afgøres af 

aldringsprocesserne, hvor generne 
tilskrives betydning sv. t. 25 %, og 
ydre faktorer som opvækstvilkår, ar-
bejdsmiljø, livsstil og forebyggende 
foranstaltninger sv. t. 75 %. Svækkel-
sen med alderen bliver præget af den 
måde, livet har været levet på.

3.  Psykologisk alder er, når en person 
selv føler sig gammel. De psykiske 
ressourcer øges ved godt helbred, 
mental stimulation, gode sociale rela-
tioner og fl eksibel personlighed samt 
fysisk aktivitet. Uvante og stressende 
situationer kan nedsætte den intellek-
tuelle kapacitet.

4.  Social alder er, når samfundet gør 
personen gammel.

Med alderen tiltagende …
nn Akutte og/ eller kroniske sygdomme
n

n Akutte og/ eller kroniske sygdommeAkutte og/ eller kroniske sygdommeAkutte og/ eller kroniske sygdomme
nn Cognitive defekter 
n

n Cognitive defekter Cognitive defekter 
nn Fysisk svækkelse 
n

n Fysisk svækkelse 
nn Svimmelhed og fald
n

n Svimmelhed og fald
nnn Polyfarmaci
n

n Polyfarmaci
nn Tryksår/ trykskader 
n

n Tryksår/ trykskader Tryksår/ trykskader 
nn Flere og længere hospitalisindlæggelser 
n

n Flere og længere hospitalisindlæggelser 
nn Rehabilitering: 1 dag i sengen = rehab. i 1 uge
n

n Rehabilitering: 1 dag i sengen = rehab. i 1 uge
nn Risiko for ringe føde

Rehabilitering: 1 dag i sengen = rehab. i 1 uge
Risiko for ringe fødeRisiko for ringe føde-
Rehabilitering: 1 dag i sengen = rehab. i 1 ugeRehabilitering: 1 dag i sengen = rehab. i 1 ugeRehabilitering: 1 dag i sengen = rehab. i 1 uge

- og væskeindtagelse
n

n Risiko for ringe føde
nnn Mortalitet 
n

n Mortalitet 
nn Og meget andet

Fig. 2. Problemer med stigende alder

Geriatri
nn Ordet geriatri stammer fra græsk geras = n Ordet geriatri stammer fra græsk geras = Ordet geriatri stammer fra græsk geras = 

alderdom og iatreia = helbredelse. 
n

alderdom og iatreia = helbredelse. 
nn Geriatri er læren om alderdommens n Geriatri er læren om alderdommens Geriatri er læren om alderdommens 

sygdomme og helbredelse. 
n

sygdomme og helbredelse. 
nn Kerneområderne er udredning og behandling n Kerneområderne er udredning og behandling Kerneområderne er udredning og behandling 

af sygdomme samt genoptræning og af sygdomme samt genoptræning og af sygdomme samt genoptræning og 
tilpasning af sociale forhold.

n

tilpasning af sociale forhold.
nn Nøglebegreber er kommunikation, n Nøglebegreber er kommunikation, Nøglebegreber er kommunikation, 

multimorbiditet, funktionsevne, mestring, multimorbiditet, funktionsevne, mestring, multimorbiditet, funktionsevne, mestring, 
holisme, tværfaglighed og rationel holisme, tværfaglighed og rationel holisme, tværfaglighed og rationel 
planlægning. 

Fig. 1. Hvad dækker ordet geriatri over?
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Med stigende alder indtræder der grad-
vist mange forandringer lige fra de syn-
lige grå hår og rynker til de mere skjulte 
som nedsat organfunktion. Fig. 2 og 3.

Aldring

Med alderen ændres DNA-molekyler, 
celler, væv og organer. Nedbrydning 
overstiger gradvist genopbygning. Der 
fremkommer funktionsnedsættelser 
overalt, men i vekslende grad. Degene-
ration i mave-tarmsystemet nedsætter 
absorptionen, også af lægemidler. Ned-
sat funktion i lever og nyrer påvirker me-
tabolisering og udskillelse af lægemidler.

Funktionsevnen er et centralt begreb, 
når konsekvensen af aldersforandrin-
gerne skal vurderes. Der skelnes mellem 
den fysiske, mentale og sociale funktion. 
Den fysiske funktionsevne omfatter det 

kropslige, herunder mobilitet. Den men-
tale funktionsevne deles i den kognitive 
omhandlende indlæring, hukommelse, 
intellekt og sprog, og den emotionelle 
omhandlende bl.a. identitet, følelser og 
psykisk mestring. Den sociale funktions-
evne omfatter kontakter og aktiviteter 
i hverdagen (Activity of daily living = 
ADL) (Fig. 4), arbejde, fritid, familiefor-
hold, netværk, økonomi og bolig.

Befolkning

Ifølge Danmarks Statistik (1) var der i 
Danmark i begyndelsen af 2016 i alt 
5.707.251 personer, 2.837.887 (49,6 %) 
mænd og 2.869.364 (50,4 %) kvinder. 
I gruppen 65 år+ var der 1.074.422 
personer, heraf 490.746 (45,7 %) mænd 
og 583.676 (54,3 %) kvinder. Antal 
personer >100 år var 1.058, heraf 152 

(14,4 %) mænd og 906 (85,6 %) kvinder. 
Middellevealderen for mænd var 78,6 
år og for kvinder 82,5 år. Siden 1993 er 
middellevetiden årligt i gennemsnit ste-
get 0,26 år for mændene og 0,20 år for 
kvinderne. Det betyder, at udviklingen 
har været mere positiv for mænd end for 
kvinder i denne periode.

På Færøerne var der i 2015 i alt 
48.704 personer, 25.161 (51,7 %) mænd 
og 23.543 (48,3 %) kvinder. I grup-
pen 65 år+ var der 8.133, 3.919 (48,2 
%) mænd og 4.214 kvinder (51,8 %). I 
gruppen 95 år+ var der 87, 20 mænd 
(23,0 %) og 67 kvinder (77,0 %). Middel-
levealderen for mænd var 79,6 år og for 
kvinder 84,6 år.

På Grønland var der i 2015 i alt 
50.057 personer, 25.645 (51,2 %) mænd 
og 24.412 (48,8 %) kvinder. I gruppen 
65 år+ var der 3.791, 1.839 mænd (48,5 

Activity of daily living: ADL + Activity of daily living: ADL + Activity of daily living: ADL + 
Instrumental activity af daily living: IADL

ADL
Klares:
n

Klares:
nn Bad?
n

n Bad?
nn Påklædning?
n

n Påklædning?
nn Forflytning?
n

n Forflytning?
nn Egen hygiejne?
n

n Egen hygiejne?
nn Spisning?
n

n Spisning?
nn Alm. gang?
n

n Alm. gang?Alm. gang?
nn Læsning?

IADL
Klares:
n

Klares:
nn Telefonering?
n

n Telefonering?
nn Tilberedning af måltider?
n

Tilberedning af måltider?
nn Egen økonomi?
n

Egen økonomi?
nn Medicin

Egen økonomi?
MedicinMedicin-
Egen økonomi?Egen økonomi?Egen økonomi?
MedicinMedicin--administration?

n

n MedicinMedicinMedicin administration?administration?administration?
nn Tøjvask?
n

Tøjvask?
nn Husarbejde?
n

Husarbejde?
nn Indkøb?
n

n Indkøb?
nn Transport?

Fig. 4. Daglige aktiviteter kan opdeles i ADL, svarende til per-
sonlige aktiviteter, og IADL, svarende til såkaldte instrumentelle 
færdigheder

Ældre versus yngre

nn Mere tørre
n

Mere tørre
nn Mere fragile / sårbar
n

Mere fragile / sårbar
n Mere lette / vægttab 
n

Mere lette / vægttab 
n Mere fede / relativt
n

Mere fede / relativt
nn Mere syge og flere sygdomme
n

Mere syge og flere sygdomme
n Mere komplicerede cases
n

Mere komplicerede cases
nn Mere immobile
nn Mere variation i symptomer og n Mere variation i symptomer og 

tegn samt adfærd

Fig. 3. Væsentlige forandringer hos ældre sammenlignet med 
yngre

Fremtid: 65 år + i Danmark
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Fig. 6. Væksten i antal af 65 år+ fra 2000 til 2040

Mænd Kvinder I alt

Danmark 2016  
Alle
65+

2.837.887 (49,6 %)
490.746 (45,7 %)

2.869.364 (50,4 %)
583.676 (54,3 %)

5.707.251 (100 %)
1.074.422 (100 %)

Færøerne 2015   
Alle
65+

25.161 (51,7 %)
3.919 (48,2 %)

23.543 (48,3 %)
4.214 (51,8 %)

48.704 (100 %)
8.133 (100 %)

Grønland 2015    
Alle
65+

25.645 (51,2 %)
1.839 (48,5 %)

24.412 (48,8 %)
1.952 (51,5 %)

50.057 (100 %)
3.791 (100 %)

Fig. 5. Befolkningens størrelse og sammensætning i Danmark, på 
Færøerne og i Grønland



%) og 1.952 (51,5 %) kvinder. I gruppen 
80 år+ 512, 195 (38,1 %) mænd og 317 
(61,9 %) kvinder. Middellevealderen i 
2012 for mænd var 68,7 år og for kvin-
der 73,5 år. I gruppen 95 år+ var der fem 
kvinder. Ingen grønlændere var over 
100 år. Fig. 5.

Fremskrivning for Danmarks befolk-
ning viser, at antallet af indbyggere 
vil stige til 6.235.961 indtil 2046, hvor 
gruppen af 65 år+ vil omfatte 1.575.537, 
svarende til 25,3 %. Fig. 6.

Generelt om symptomer

Akut sygdom hos i øvrigt raske ældre 
adskiller sig i princippet ikke fra yng-
res. De kroniske sygdomme som gigt, 
lunge-, hjertekarsygdomme og can-
cer optræder med de karakteristiske 
symptomer. Hos ældre optræder der 
imidlertid fl ere sygdomme samtidigt, 
hvorved det kliniske billede bliver mere 
komplekst. Fig. 7.

Hos svækkede ældre med fl ere akutte 
og kroniske sygdomme samt funktions-
nedsættelse vil symptomer og tegn ofte 
være diffuse og ukarakteristiske. Træt-
hed, nedsat appetit, vægttab, svimmel-
hed, gangusikkerhed, fald og mentale 
problemer kan være de eneste sympto-
mer på somatisk sygdom, men bør pri-
mært ikke tolkes som aldersbetingede. 
Feber behøver ikke nødvendigvis at 
være til stede ved infektioner, end ikke 
ved septikæmi, meningitis eller pneu-
moni. Smerter kan være sparsomme og 
uspecifi kke.

Et akut myokardieinfarkt kan debu-
tere med åndenød, uro i brystet eller 
træthed. Akut abdomen – selv med 
perforation – kan præsentere sig som 
ømhed eller lette smerter i mave og 
bryst. Ulcus i ventrikel og tyndtarm kan 
have symptomer som appetitløshed og 
vægttab og afsløres først indirekte ved 
anæmi. Hypo- og hyperthyreoidisme 
har ligeledes atypisk og sparsom symp-

tomatologi. Væske- og elektrolytfor-
styrrelser er hyppige og kan ofte være 
udløst medikamentelt eller af varmepe-
rioder.

Når fl ere sygdomme og sympto-
mer optræder samtidigt, tales der om 
“Olympiade-syndromet” (7). Fig. 8. Det 
sammenfi ltrede sygdomsbillede stiller 
store krav til vurdering, udredning samt 
behandling.

Specifi kke symptomer

Hos ældre tales der ofte om de 5 I’er 
og de 5 D’er (8). Begreberne griber 
ind over hinanden. Fig. 9. Instabilitet, 
balanceproblemer og immobilitet giver 
anledning til symptomer som svim-
melhed og fald, der årligt optræder hos 
op til halvdelen af 80 år+. De kausale 
faktorer, herunder lægemidler, alkohol, 
medicinske lidelser og dehydrering, skal 
gerne klarlægges og behandlingen ret-
tes her imod.

Tabel 1. Forskelle mellem delirium og demens. (Gulmann, Praktisk Gerontopsykiatri, 2001)

Delirium Demens

Opståelsesmåde Akut, ofte om natten Snigende

Forløb Skiftende, evt. symptomfrit interval Uændret i løbet af dagen

Varighed Timer til uger Måneder til år

Bevidsthed Forstyrret Klar

Opmærksomhed Svækket Normal

Orientering Forstyrret, bevidsthedsvækkelse Forstyrret, nedsat hukommelse og agnosi

Hukommelse Korttidshukommelsen nedsat Generelt nedsat

Tankegang Kaotisk (paranoia, angst) Fattig

Hallucinationer Hyppige Sjældne

Døgnrytme Ofte forstyrret Ofte normal

Skavanker og sygdomme griber ind i hinandenSkavanker og sygdomme griber ind i hinanden
Olympiadesyndromet

Sår

Blodpropper

Nedsat
funktion Forkalkninger

Forhøjet
blodtryk

Betændelse Medicin-
bivirkninger

Fald

Ernæring

Overvægt

Øget dødelighed

Apopleksi

AMI

Fig. 8. ”Olympiadesyndromet” med mange ”ringe” af sygdomme 
og tilstande

Diagnoser hos geriatriskeDiagnoser hos geriatriske patienter

nnn Hjertelidelser 40 %
n

HjertelidelserHjertelidelser
nn Lungelidelser 35 %
n

LungelidelserLungelidelser
nn Osteoporeose og artroser        35 % 
n

Osteoporeose og artroser        35 % Osteoporeose og artroser        35 % 
nn Gastrointestinale problemer     30 %
n

Gastrointestinale problemer     30 %Gastrointestinale problemer     30 %
nn Infektioner

Gastrointestinale problemer     30 %
20 %

nnn Cerebrovaskulære sygdomme  15 %
n

Cerebrovaskulære sygdomme  15 %Cerebrovaskulære sygdomme  15 %
nn Cancer

Cerebrovaskulære sygdomme  15 %
10 %

nnn Andre lidelser 50%

Fig. 7. Hyppighed af de ”store” sygdomme hos geriatriske patien-
ter
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Intellektuelle og mentale problemer, 
herunder depression, delirium og de-
mens, er tidskrævende at udrede. En 
grundig anamnese kan være en god 
hjælp. Tabel 1.

Inkontinens er et stort problem for 
mange ældre. Hos kvinder kan anstren-
gelsesudløst inkontinens være udløst af 
svag bækkenbund og slimhindeatrofi . 
Urge-inkontinens og drypinkontinens 
skyldes slimhindeatrofi , evt. kombi-
neret med infektion. Hos mænd ses 
blæretømningsproblemer, oftest pgra. 
prostatahypertrofi  eller cancer. Nogle af 
problemerne kan løses i almen praksis, 
mens andre må viderehenvises.

Ortogeriatri er bedst undersøgt for 
hoftefrakturer, hvor der fi ndes evidens 
for effekt af behandling i et multidisci-
plinært team med hensyn til indlæg-
gelsestid, overlevelse og funktionsevne 
(9).

I et italiensk studie fra 2001 har man 
fundet en signifi kant lavere forekomst 
af delirium og især af de alvorligste 
tilfælde, når en geriater vurderede de 
ortopædkirurgiske hoftefrakturpatienter 
dagligt (10).

Udredning og behandling

Forudsætningen for et optimalt forløb af 
udredning og behandling er, at kommu-
nikationen er god og professionel, præ-
get af empati. De pårørende bør ind-
drages tidligt, så der kan samarbejdes 
om forløbet. Udredning og behandling 
bør principielt følge samme retnings-
linjer som hos yngre. Multimorbiditet 
med tilhørende polyfarmaci er en særlig 
udfordring. Den diagnostiske udredning 
bør være tilrettelagt under hensyntagen 
til, at undersøgelserne ikke må skade og 

svække væsentligt. Undersøgelser bør 
så vidt muligt have terapeutiske konse-
kvenser.

Vurdering af ældres kroniske syg-
domme, ernæringstilstand og funktions-
evne før, under og efter akut/ subakut 
sygdom er central i den geriatriske 
arbejdsmetode.

I princippet skal mobilisering/ gen-
optræning indbygges i forløbet fra 
begyndelsen, da immobilitet fremmer 
tromboser, muskelatrofi , balanceusik-
kerhed, afkalkning af knogler mm.. For 
hver sengedag skal der påregnes en 
uges genoptræning.

Mange tilstande kan udredes og be-
handles i almen praksis. De enkelte pro-
blemer bør ”lines op” med efterfølgende 
sandsynlig genese, mulig udredning og 
behandling. Forslag til en primær udred-
ning fremgår af Fig. 10.

Der kan etableres samarbejde, evt. 
telefonisk, med relevante ambulatorier, 
herunder de geriatriske.

Geriatrisk hjemmebesøg er en mulig-
hed adskillige steder i landet. I Køben-
havnsområdet fi ndes en enkelt praktise-
rende geriater uden om Sygesikringen 
(11).

Polyfarmaci

Det er vigtigt at have den rigtige diag-
nose og indikation, før et lægemiddel 
udskrives. Hos ældre bør behandlingen 
ofte indledes med små doser. ”Go low 
– go slow”. Målet for behandlingen skal 
være klart defi neret og behandlingen 
realistisk at gennemføre.

Polyfarmaci betyder behandling med 
fl ere lægemidler. Polyfarmaci er en vel-
kendt risiko for interaktioner og bivirk-
ninger med nedsat livskvalitet til følge.

Det er ikke blot antallet af lægemid-
ler, der er afgørende for patienternes 
livskvalitet. Særligt hos ældre patienter 
kan det give anledning til utilsigtede 
hændelser, hvis de behandles med et el-
ler fl ere risikolægemidler. Omkring 75 % 
af de indlæggelser, som skyldes forkert 
medicinordination eller medicinhånd-
tering, udgøres af: Blodfortyndende 
medicin, gigtmidler (NSAID) og vand-
drivende medicin (12).

Kombination af lægemidler med 
samme bivirkningsprofi l fører ofte til en 
aggravering af bivirkninger. Det sker 
fx med antikolinerge eller serotonerge 
bivirkninger og fx ved kombinationen af 
angiotensin 2-antagonist og thiaziddiu-
retikum, der giver øget svimmelhed og 
kreatininstigning.

Polyfarmaci er forbundet med nedsat 
compliance, hvorved patienten (og ikke 
den ordinerende læge) selv kommer til 
at prioritere sin behandling.

Ældre kan have højere risiko for at 
opleve bivirkninger end andre. Samme 
lægemiddel kan have forskellige risiko-
profi ler, hvis det anvendes mod forskel-
lige sygdomme. Nyere lægemidler har 
ofte en mindre kendt bivirkningsprofi l 
end lægemidler, der har været på mar-
kedet længe, og patienterne skal da in-
strueres ekstra grundigt om bivirkninger. 
Omvendt er der kun registreret få bivirk-
ninger af meget gamle lægemidler, fordi 
myndighederne tidligere ikke havde de 
samme krav til bivirkningsregistrering 
som nu.

Institut for Rationel Farmakoterapi 
(IRF) har udstukket nogle retningslinjer 
for behandling af ældre. Fig. 11. IFR og 
geriatrien arbejder tillige med modellen 
START/ STOPP med 80 punkter med 
forslag til rationel behandling og ophør 
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Fig. 9. De fem geriatriske giganter kan bestå af fem I’er eller 5 A’er. 
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Fig. 11. Institut for Rationel Farmakoterapi har opstillet nogle for-
slag til optimering af den farmakologiske behandling

hermed (12). www.danskselskabforge-
riatri.dk/ viden.

Behandling med lægemidler bør til-
rettelægges så enkelt, som muligt. Fore-
byggende behandling bør altid vurderes 
i forhold til forventet restlevetid.

Ideelt gives medicinen en gang 
dagligt og helst ikke hyppigere end to 
gange dagligt. Doseringsæske eller do-
sisdispensering anbefales!

Der bør gives skriftlig information 
med tydelig skrift, og de pårørende og 
andre, som hjælper patienten, bør in-
strueres.

Den praktiserende læge bør etablere 
rutiner for jævnlig opdatering og over-
sigt over al den medicin, som den ældre 
patient bruger.

Den behandlende læge er ansvarlig 
for at anmelde bivirkninger. Som huske-
regel kan bruges, at der altid skal ske an-
meldelse, medmindre bivirkningen både 
er ufarlig, velkendt og til et gammelt 
lægemiddel (> 2 år). www.meldenbivirk-
ning.dk (13).

Ensomhed

Ensomhed er en subjektiv oplevelse. 
Lægen og andre fagpersoner må tage 
sig tid til at fi nde ind til et ældre men-
neskes ensomhedsfølelse. Ensomhed 
er nemlig for mange også en skamfuld 
følelse, man nødig udtrykker over for 
andre, fordi den ofte opleves som selv-
forskyldt – man føler sig utilstrækkelig.

Ensomhed blandt ældre er størst hos 
de ældste på 85 år+. Deres ensomhed 
skyldes primært tab af ægtefælle og 
tab af funktionsevne, hvorved de ikke 
i samme grad som før kan gøre ting og 

opleve steder og samvær med men-
nesker, de holder af. Ensomhed kan be-
skrives som en social pendant til fysisk 
smerte, sult og tørst. Det er smerten 
ved at føle sig afskåret fra social kontakt, 
knyttet til savnet af en nærtstående, 
smerten ved at opleve meningsløshed, 
eller at ingen længere har brug for en 
(Swane 2013)(14).

Fonden Ensomme Gamles Værn 
bekæmper ensomhed gennem støtte 
til forskning, sociale formål, ferier og 
legater ved hjælp fra bl.a. arv og gaver. 
Fonden har fokus på socialt og økono-
misk dårligt stillede gamle mennesker. 
At tabe de nærmeste er også et tab af 
livsvidner – de mennesker, de har delt 
deres liv med fra barndom, ungdom og 
tidlig voksenalder. Fonden arbejder bl.a. 
med fortællegrupper gennem en særlig 
metode, der giver de ældres erindringer 
et socialt liv. En deltager i ’Fortæl for 
Livet’ beskriver sin ensomhed således: 
Det er ligesom om, jeg er ved at for-
dampe. Der er ingen, der kan huske mit 
liv. Jeg kan ikke tale med nogen om det.

I Fortæl for Livet mødes ældre men-
nesker i samtalegrupper. Her fortæller 
og lytter de til betydningsfulde historier. 
Ved at dele historier og samvær bliver 
deltagerne nye vidner i hinandens liv. 
Bekendtskaberne rækker ofte ud over 
forløbet i gruppen og kan på denne 
måde afhjælpe social ensomhed og iso-
lation.

Der fi ndes en lang række aktiviteter 
og tilbud til ældre mennesker, der øn-
sker at bryde ensomheden. Læs mere 
på www.egv.dk.

Afsluttende bemærkninger

Speciallægereformen i 2003 har medført 
en større og tidligere specialisering i de 
intern medicinske specialer. Derved er 
geriatriens funktion med viden om den 
brede interne medicin på sygehusni-
veau, blevet endnu mere væsentlig for 
akut/ hurtig og effektiv vurdering og 
behandling af ældre patienter med mul-
tiple problemer.

Geriatriens arbejdsmetode med ana-
lyse af mange facetter omkring en syg 
ældre person kan synes omfattende og 
langsommelig, men den er yderst ef-
fektiv på både kort og langt sigt. Mange 
af principperne kan med fordel benyttes 
i almen praksis i tæt samarbejde med 
kommuner og geriatriske afdelinger.
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HUMAN PAPILLOMAVIRUS 
INFEKTION  – EN RISIKABEL 
AFFÆRE

AF OVERLÆGE, DR. MED. 

KIM TOFTAGER-LARSEN

Det er fuldstændig cementeret, at høj-
risiko human papillomavirus (HR-HPV) 
er en obligatorisk faktor ved udvikling 
af livmoderhalskræft. Ingen HPV, ingen 
kræft. Og 80% af alle danskere er, har 
været eller bliver smittet med HPV-virus 
i løbet af livet. Heldigvis skiller de fleste 
sig af med virus, og ikke alle smittes 
med højrisiko-typerne Men hvis den 
samme højrisiko-type persisterer – fort-
sat er tilstede – efter 2 år, er risikoen for 
at udvikle svære celleforandringer eller 
værre indenfor de følgende 12 år nær 
ved 50% (1).

Hyppigheden af livmoderhalskræft 
har været faldende – blandt andet forår-
saget af cellescreening fra livmoderhal-
sen. Men det er lige så sikkert, at scree-
ning ikke er nok. Blandt de kvinder, 
der stadigvæk får livmoderhalskræft, 
er halvdelen ikke screenet. Omkring 
fire ud af ti, der tilbydes screening, får 
det ikke gjort! Selv om der sendes to 
rykkere, hvis prøven ikke bliver taget. 
Argumenterne for ikke-screening er 
mange: ”Jeg har ikke tid”; ”jeg har glemt 
det”; ”jeg er jo ikke syg”; ”jeg har kun 
én partner”; ”vi bruger jo kondom hver 
gang!” og ”jeg bryder mig ikke om at få 
taget prøven”. Der er kredse, hvor man 
anbefaler, at man bare skal bruge kon-
dom, og så i øvrigt være monogam. Det 
holder desværre ikke. HPV forekommer 
jo alle mulige andre steder i kønsområ-
det end spidsen af penis. Det sidder på 
skaftet af penis, på pungen og i det hele 
taget i hele genitalområdet, både hos 
mænd og kvinder. Og det forekommer 
hyppigt på slimhinden i svælget. Så HPV 
kan også overføres mellem fugtige slim-
hinder i mund/svælg – og alle mulige 
andre steder på kroppen. Og hvis man 
”piller” i den ene ende og senere i den 
anden – på sig selv og/eller partneren, 
så er risikoen for overførsel af HPV me-
get stor. Almindelige, fugtige kys kan 
overføre HPV.

Det er meget overset, at HR-HPV ikke 
kun årsag til kræft på livmoderhalsen. 
Halskræft – især kræft i mandlerne – har 
været voldsomt stigende over de sidste 
10-15 år, men kun de HPV-positive 
kræftformer. I antal er de ved at over-
hale livmoderhalskræft. De er hyppigere 
hos mænd end hos kvinder. Der er 
ingen forstadier, diagnosen stilles, når 
der kommer metastaser, og kræften kan 
ikke opereres, den skal strålebehandles, 
ofte med betydelige bivirkninger i form 
af smerter, synkebesvær m.v. De ikke-
HR-HPV relaterede kræftsygdomme i 
hoved-hals området falder derimod i 
hyppighed, antageligt fordi der ryges 
betydelig mindre. De fleste kræftsyg-
domme på penis, i anus, på vulva, og i 
vagina er også HR-HPV-relaterede. Der 
findes desværre ingen simpel screening 
for disse sygdomme.

Samlet set drejer det sig om op mod 
1000 nye HPV-relaterede kræfttilfælde 
årligt! Det er vurderet, at der dør knap 
300 af HPV-relateret kræft årligt (tal fra 
Kræftens Bekæmpelse).

Vi ved fra meget store randomise-
rede undersøgelser, at udviklingen af 
forstadier til livmoderhalskræft hindres 
ved vaccination med én af de to HPV-
vacciner, det kan ikke længere anfægtes 
(2). Effekten kan forventes at være 70% 
(”KUN” 70% af livmoderhalskræft er 
relateret til HR-type 16 og 18, som er 
indeholdt i vaccinen). Men i en nyligt 
forsvaret PhD-afhandling (3) er vist, at 
80% af forstadierne forsvandt blandt 
de vaccinerede piger, tal der støttes af 
udenlandske undersøgelser. Og der er 
klar evidens for effekt på forstadierne 
til de øvrige kræftformer. Derfor vil 
ikke kun kræftsygdommene næsten 
forsvinde, men de 5.000 keglesnit fra 
livmoderhalsen, og de 15.000 biopsier 
fra livmoderhalsen, på mistanke om 
forandringer efter screeningen, vil blive 
reduceret drastisk.
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Det er selvindlysende, at der endnu 
ikke kan ses direkte effekt på kræftyp-
pigheden, idet det tager 20-30 år før 
en HPV-infektion har udviklet sig til en 
kræft. Men ingen forstadier, ingen livmo-
derhalskræft. Effekten på tonsilkræft vil 
først kunne vises efter en årrække, fordi 
der ikke kan påvises forstadier. To studier 
har imidlertid vist, at forekomst af HR-
HPV i mundhulen er lavere hos vaccine-
rede, end hos ikke-vaccinerede, bl.a. (4).

Bivirkninger til vaccination er et alvor-
ligt emne. Både under de kliniske forsøg 
ved udvikling af vaccinen, men også 
efterfølgende har der været en meget 
intens overvågning. Konklusionen i en 
meget omfattende gennemgang af pub-
licerede sikkerheds- og bivirkningsdata 
var, at der ikke er en øget forekomst af 
bivirkninger (5). EMA (European Me-
dicines Agency) har ud fra meget store 
datamængder konkluderet, at der ikke 
er en øget forekomst af de specifikke 
sygdomsbilleder, vaccinerne mistænkes 
for at give. Det har været argumenteret, 
at det er vaccinens indhold af alumini-
umsadjuvans, der giver bivirkninger. 
Derfor vil der ikke være forskel på piger 
vaccineret med HPV eller placebo, fordi 
der er adjuvans i begge. Men i store 
sammenlignende undersøgelser af fore-
komst af autoimmunsygdomme (som 
vaccinen også mistænkes for at være år-
sag til), er denne problemstilling ikke re-
levant, fordi kontrolgrupperne ikke vac-
cineres med placebo (6), og heller ikke 
her er der nogen forskel i forekomsten 
af sygdom i vaccinerede og i ikke-vacci-
nerede grupper. POTS har næsten været 
erklæret en HPV-vaccinationeudløst 
sygdom. Men POTS er beskrevet siden 
1800-tallet, og med stor opmærksom-
hed i 1990’erne. Før vaccinen blev ud-
viklet. Og kronisk træthedssyndromer er 
særdeles velkendt, beskrevet hos 0,5 % 
eller flere unge kvinder (6). Før vaccinen 
kom på markedet. I en nylig overra-
skende meddelelse fra Seruminstituttet 
udtales, at et meget stort antal af de pi-
ger, der er indberettet med bivirkninger, 
har haft en overhyppighed af kontakter 
til sundhedsvæsenet også forud for vac-
cination. Desværre er der rejst tvivl om 
EMA’s tilgang til problemet, men det 
ændrer ikke på foranstående forhold.

I skrivende stund må det konstateres, 
at der er en betydelig evidens for, at der 
ikke er en overhyppighed af sygdom 
blandt de vaccinerede. Og der er ingen 
evidens for en sammenhæng.

Det kan næppe udelukkes, at et be-
skedent antal piger kan have en bivirk-
ning til HPV-vaccination. Men det må 

være beskedne tal, og det skal ses i re-
lation til de knap 1000 nye kræfttilfælde 
årligt, med en klar relation til HR-HPV. 
Faldet i antallet af vaccinationer er kata-
strofalt i dette perspektiv.

Hvad bringer fremtiden? En endnu 
mere effektiv vaccine med ni typer 
HPV – de syv er højrisiko-typer, som 
vil dække mere end 90% af HR-HPV-
typerne. Den er allerede godkendt; 
bedre algoritmer for test med HPV – vi 
bruger det allerede som test ved fund 
af atypiske celler af uklar oprindelse; til 
kvinder på 60 som sidste screening; og 
som test efter keglesnit; kurative vacci-
ner, som skimtes langt ude i horisonten. 
Med etableringen af regionale centre, 
som skal varetage udredning og be-
handling af de piger, der har mistænkte 
bivirkninger til HPV-vaccination, får vi 
forhåbentlig en snarlig afklaring eller i 
det mindste en beskrivelse af problem-
stillingen omkring bivirkninger.
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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

Kun nogle enkelte små tips før sommer-
ferien
Mest interessant er en HPV-update fra 
min kollega Kim Toftager – kan læses 
andetsteds her i bladet. Vores mening 
er stadig, at alle piger (og helst også 
drenge) skal vaccineres mod HPV.

”Ny” naturmedicin

Remifemin® fra fi rmaet Pharmaforce
Remifemin® indeholder ekstrakt af Ci-
micifuga Racemosa (Sølvlysrod) og er 
registreret til behandling af hedeture 
hos kvinder i menopausen.

Dosis er 1 tablet morgen og aften.
Der har tidligere været mistanke om 
leverpåvirkning. Dette skulle dog være 
afkræftet nu. Idet det drejer sig om et 
håndkøbsprodukt, anbefales det at man 
konsulterer sin egen læge efter et halvt 
år, hvis man ønsker at fortsætte behand-
lingen. Der er dog ingen problemer med 
at fortsætte behandlingen udover det 
første halve år.

Nye hjælpemidler

Belladot – fra fi rmaet Nordic Trading

Britt – en ny device til hjælp til bækken-
bundstræning

Britt Pelvic Floor Trainer er effektive 
knibekugler, som hjælper med at få træ-
net bækkenbunden. Er gode til at fore-
bygge og behandle inkontinens, eller til 
at få styrket musklerne efter en fødsel.

Eveline Menstruationskop fra samme 
fi rma
Evelina Mens-Kop er en sikker menstru-
ationskop, som er lavet af ren silikone. 
Evelina fås i 2 størrelser, en til før fødsel 
og en til efter fødsel. Evelina holder i op 
til 5 år, og kan sidde oppe i 8 til 12 timer, 
før den skal tømmes, skylles og anven-
des igen.

Der er forskellige andre produkter fra 
fi rmaet, som kan ses på www.belladot.
com 

Ny brochure

Fertilitetsbevarende behandling – 
en brochure fra fi rmaet MSD.
Brochuren, som er på 17 sider, er 
skrevet af vores kollegaer Claus Yding 
Andersen og Kirsten Tryde Macklon 
– begge fra fertilitetsklinikken på Rigs-
hos pitalet.

Den omhandler, hvad man kan gøre 
for at bevare fertiliteten hos kvinder, 
som skal i behandling for cancer.

Brochuren kan bestilles på tlf: 4482 
4000

DFKO – Danske fødsels- og 
kvindelægers organisation er 
kommet på Facebook. 
Her bliver aktuelle artikler og 
interviews lagt på.

Chlamydia

En BØN til de praktiserende læger.
Det ville være rart, hvis kvinder under ca 
25 år, i forvejen var podet for chlamydia, 
når de bliver henvist til spiraloplægning. 
Vi ser ikke så få positive podninger, spe-
cielt hos de helt unge teenagere. 

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Den gamle skotske læge gav sin 

unge kompagnon et godt råd.

– Glem ikke, når du udleverer 

hostesaft, øjendråber og 

levertran til patienterne, altid 

at bede om en urinprøve ved 

næste besøg.

– Hvorfor det?

– Så får du jo fl askerne tilbage
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KØB AF PRAKSIS – HVOR STARTER JEG?
Der er de daglige beslutninger. Og så er der de store beslutninger, som definerer et helt arbejdsliv. For en læge hører 
overvejelser om køb af praksis så absolut til kategorien: Store beslutninger. Derfor bør man forberede sig grundigt – 
og hvad er mere oplagt end at begynde med sig selv: Hvilken type er jeg, og hvad vil jeg?

AF LEDER AF PRAKSISTEAMET 

THOMAS BACH ANDERSEN, 

LÆGERNES BANK

anstrengelserne værd, for det er eks-
tremt udbytterigt, hvis du er usikker på, 
hvilken retning, du vil gå. Dels møder 
du mange forskellige patienttyper og 
kommende kolleger, og dels lærer du en 
masse om personalepleje, alt sammen 
erfaringer, som du ikke kan læse dig til, 
men som kan være afgørende for, om en 
praksis går godt eller skidt.

Samtidig bliver du også klogere på 
din egen type og dermed også ambitio-
nerne omkring den praksis, du ønsker 
at drive eller være en del af: Er du den 
”idealistiske” type, der ønsker at stå i 
spidsen for udviklingen af en praksis 
med klare mål og standarder for patient-
dialog og personalepleje? Eller er du 
mere typen, der går efter at finde ind i et 
velfungerende fagligt og kollegialt fæl-
lesskab?

Brug dine kolleger

Mange læger er ret åbne med hensyn til 
at give kolleger gode råd om fx indret-
ning af praksis, praksisdrift og persona-
lepleje, og den vidensdeling kan spare 
en ny praksis for dyre lærepenge.

Den åbne tilgang giver sig også udtryk 
i, at mange med drømme om en praksis 
finder sammen allerede under special-
læge-uddannelsen, så de sammen mere 
målrettet kan gå på udkig efter en praksis 
med potentiale og udviklingsmuligheder. 
Det er også en rigtig go’ ide: En ny prak-
sis kommer ofte lettere fra start, hvis de 
nye ejere kender hinandens styrker og 
svagheder og har afstemt ambitionerne 
med hensyn til økonomi, arbejdstid og 
faglig videreudvikling.

Hvad koster det?

Når du er blevet lidt klogere på det hele, 
er det tid til at kigge på nogle konkrete 
praksisser og nogle konkrete tal. Det er 
the tricky part, hvor du skal have rådgi-
verne på banen.

Et af de spørgsmål, der fylder rigtigt 
meget, er spørgsmålet om goodwill – el-
ler mere præcist: Hvor meget skal du 
betale for retten til at drive praksissen?

Goodwillbetaling var tidligere en stor 
og fast del af ethvert praksiskøb, men i 

dag varierer goodwill voldsomt fra egn 
til egn og fra praksistype til praksistype. 
Hvor en speciallægepraksis og en al-
menpraksis i de større byområder kan 
være en bekostelig affære, er det ander-
ledes økonomisk overkommeligt at købe 
en almenpraksis i yderområderne. 

Og så er der den store og brede 
mellemgruppe med varierende good-
willprocenter, der afhænger af bl.a. 
efterspørgslen, patientgrundlaget og 
behovet for ny-investeringer. Her skal 
man blandt andet være opmærksom på 
at indregne eventuelle behov for inve-
steringer i indretning og udstyr.

Økonomisk er der også betydelig for-
skel på, hvornår praksissen giver over-
skud. I områder med lægemangel kan 
nyetablerede læger tjene godt allerede 
fra år 1, mens det kan være mere møj-
sommeligt at skabe et solidt økonomisk 
fundament i en ny Aarhus-praksis med 
høj goodwill-betaling og stort investe-
ringsbehov.

Valg af rådgiver

Du bør ikke købe en praksis uden at 
søge rådgivning hos en erfaren revisor 
og advokat. Der er et væld af mulighe-
der og faldgruber, når det handler om 
fx selskabskonstruktioner, og din privat-
økonomi skal også tænkes ind. Hvordan 
du griber det an, og hvad du skal lægge 
vægt på ved valg af revisor og advokat, 
vil jeg komme nærmere ind på i næste 
udgave af Lægemagasinet.

Tag banken med på råd nu

Men går du med planer om at købe 
praksis, kan du allerede nu med stor for-
del tage en snak med banken. Det koster 
ikke noget, og du ”risikerer” højest at 
blive klogere på de økonomiske rammer.

I Danmark findes der en lille håndfuld 
banker, der har specialiseret sig i prak-
siskøb. Jeg arbejder selv for en af dem, 
og kendetegnende for os og forhåbent-
lig også vores konkurrenter er, at vi ken-
der lægesektoren, lægernes økonomi og 
tankegang indgående.

Og det er helt afgørende. For et prak-
siskøb er ikke det samme som at købe 

To gange om året har jeg fornøjelsen af 
at deltage i PLO’s praksiskøbskurser på 
det smukke Hindsgavl Slot. Vi er som 
regel omkring 40 stykker inkl. en advo-
kat, en revisor, en medlemskonsulent fra 
Lægernes Pension og undertegnede.

Som rådgivere er vores roller natur-
ligvis at give svar på de mange tekniske 
og praktiske spørgsmål, som kursisterne 
ligger inde med, og det gør vi af bedste 
evne.

De vigtige pauser

Men ofte er det også meget givende at 
lytte til dialogen mellem kursisterne i 
pauserne, hvor man bruger hinandens 
erfaringer flittigt og giver gensidig feed-
back på de mange overvejelser: Over-
vejer du at starte praksis sammen med 
gamle studiekammerater? Har du tænkt 
på at købe dig ind i et større veldrevet 
lægehus? Går du efter en solopraksis? 
Og skal det være i de store byområder, 
eller har du mod på en praksis i provin-
sen – måske fordi du har en familiær til-
knytning til en særlig egn af landet? Kort 
sagt: Hvem er jeg, og hvad vil jeg?

Mange af disse overvejelser bør man 
gøre sig allerede tidligt i forløbet – også 
allerede inden man entrerer med den 
nødvendige revisor – og her er ”learning 
by doing” en rigtig god idé.

Prøv forskellige steder

Flere og flere vælger at arbejde 4-6 må-
neder som vikar, der hvor de overvejer 
at købe praksis.

Det er hårdt arbejde, men er alle 



en hvilken som helst anden virksom-
hed. Sektoren er stærkt reguleret med 
strenge krav til faglighed og regularitet, 
og derfor bør du vælge en bank, der 
kender branchens og lægernes økono-
miske virkelighed til bunds – og helst 
også en bank, der forstår og kan rådgive 
om sammenhængen mellem privatøko-
nomi, praksisøkonomi og pension. Den 
måde, hvorpå du tilrettelægger din øko-
nomi fra starten af, kan få vidtrækkende 
betydning mange år ud i fremtiden.

Den gode bank vurderer de historiske 
tal og budgetter for både praksissen og 
køberens private økonomi. Her er det 
vigtigt, at købsprisen afspejler den re-
elle værdi, så økonomien ikke bliver for 
anstrengt. Til gengæld kan du som regel 
godt låne uden at have sparet op til ud-
betaling. For banken er det afgørende, 
at der er basis for en sund økonomi.

Banken bør også spørge ind til valget 
af rådgivere – og hvis du er længere 
henne i forløbet – kan banken også gen-
nemgå fx købsaftalen, goodwillbereg-
ningen og eventulle interessentskabs-
kontrakter. Her kan der let gemme sig 
nogle faldgruber, som kan undgås.

Pas på med overbud

Læger tjener godt, og er dermed attrak-
tive kunder for de fleste banker. Måske 
derfor ser vi desværre eksempler på, at 
nogle banker accepterer at finansiere en 
praksishandel, hvor ønsket til privatøko-
nomien ikke matcher praksissens bud-
getter. For godt nok tjener læger bedre 
end de fleste, men læger kan også 
sætte sig (for) hårdt med bil(-er), hus og 
måske sommerhus. Dermed risikerer 
man at bruge alt for mange ressourcer 
på økonomiske problemer frem for at 
bruge ressourcerne på praksissen.

Opsummering

Det hele kan koges ned til følgende fem 
gode råd:
•  Forbered dig grundigt
•  Tal med andre læger om deres erfa-

ringer
•  Brug PLO’s kurser om praksiskøb
•  Vælg en bank, der kender lægerne og 

faldgruberne
•  …og find så en erfaren revisor og 

advokat med kendskab til lægebran-
chen.

Så kan det ikke gå helt galt.

LÆS I NÆSTE NUMMER:
Privatbolig og praksis på en gang – kan 
økonomien bære?







VIGTIGT OM VEGANSK 
ERNÆRING

Særligt etik og miljø har fået flere og 
flere danskere til at takke nej til kød, æg 
og mælk og i højere grad basere kosten 
på grønt, bønner og plantemælk. Altså 
langt fra den traditionelle danske kost. 
Jeg får dagligt forespørgsler særligt fra 
bekymrede forældre, der ønsker mere 
viden om vegansk kost, om den er fyl-
destgørende, hvordan man får dækket 
alle næringsbehov etc.

Men er det reelt risikofyldt at træde 
ved siden af kostrådene og droppe den 
animalske fødevaregruppe?

Jeg tager dette emne op, fordi ten-
densen breder sig, og for at rydde op i 
den forvirring og de mange misforståel-
ser, der omkredser vegansk ernæring.

Hvad er en vegansk kost

En vegansk kost udelukker alle ani-
malske produkter, så udover fisk, kød, 
æg og mælkeprodukter ekskluderes 
eksempelvis også honning, gelatine 
og e-numre med animalsk oprindelse. 
Hvad den inkluderer er der til gengæld 

AF KLINISK DIÆTIST, CAND. SCIENT. 

KLINISK ERNÆRING MARIA FELDING
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stor forskel på. Vegansk kan betyde 
hvidt brød med syltetøj skyllet ned 
med cola, eller det kan betyde ristede 
kikærter og korsblomstrede grøntsager 
med valnødde-dressing. Så som det er 
gældende for en ikke-vegansk kost kan 
den sammensættes på mange måder og 
kræver derfor også opmærksomhed for 
at være fyldestgørende.

I bund og grund bør de samme hen-
syn tages som ved en ikke-vegansk 
kost. Mere frugt, grønt, fuldkorn, og 
mindre sukker, salt og mættet fedt. Sluk 
tørsten i vand og anvendes plantemælk, 
vil jeg anbefale de calcium-berigede 
varianter.

Jern, protein og calcium

De første bekymringer, jeg møder om-
kring vegansk ernæring, går på jern, 
calcium og protein. Det er vigtigt at 
anerkende forskellen på en dansk kost 
uden mælk eller kød og så en vegansk 
(plantebaseret) kost. En kost rig på kød, 
men uden mælkeprodukter vil være 
fattig på calcium. Omvendt kan man på 
en mælkerig kost uden kød risikere jern-
mangel. Men i en kost, hvor alle kalori-
erne kommer fra hele planter, der både 
er rige kilder til jern og calcium, vil begge 
næringsstoffer nemt dækkes. Soyayo-
ghurt og beriget plantemælk har samme 
calciumindhold som komælk. Grønkål 
dobbelt så meget. Soyabønners jernind-
hold er 7 gange højere end rødt køds. 
Planter indeholder non-hæmjern, hvor 
optagelsen reguleres efter behov og 
øges ved samtidigt indtag af C-vitamin, 
hvilket planter også er rige kilder til.

Det anbefalede proteinindtag i Nor-
den på 10-20E% er godt umuligt ikke at 
opnå ved at vælge hele planter, da det 
kun er frugt og visse rodfrugter, hvis 
proteinindhold ligger under 10E%. Fuld-
korn og nødder indeholder 10-15E%, 
bælgfrugter 20-30E% og i tofu samt 
mange grøntsager kommer over 40 % af 
energien fra protein.

Alle planter indeholder alle essentielle 
aminosyrer. De skal ikke kombineres for 
at være fyldestgørende. Er et måltid lavt 
på en enkelt aminosyre, vil det supple-
res gennem aminosyrepoolen, og hele 
behovet skal blot dækkes over én eller 
endda flere dage.1)

Ødelagte planter som sukker og olier 
er tomme spildkalorier, og ligeså er de 
raffinerede kornprodukter og de meget 
forarbejdede veganske færdigprodukter 
(såsom soyaost, vegansk bacon m.v. ) 
En kost baseret på disse vil mangle en 
række essentielle næringsstoffer inkl. 
protein, jern og calcium.

Tilskud med B12 og D-vitamin

Dernæst er der de essentielle nærings-
stoffer enhver vegansk eller planteba-
seret kost skal suppleres med. B12 og 
D-vitamin.

Ingen planter er pålidelige kilder til 
B12, og jeg vil anbefale tilskud, også 
selv om kosten ikke er 100 % vegansk. 
Optagelsen varierer, og selv hvis der 
inkluderes æg eller ost, skal der en for-
holdsvis stor mængde til dagligt for at få 
behovet dækket. Og så bliver det svært 
også at overholde rådet om at begrænse 
mættet fedt.

Veganere er ligesom resten af befolk-
ningen i risiko for D-vitamin-mangel i 
vinterhalvåret, hvorfor supplement også 
her er relevant.

Spormineralerne zink, kobber og 
selen fås særligt fra bønner, nødder og 
kerner, hvorfor disse er vigtige sikre sig 
nok af.

Soya og cancer

Soyaprodukter fylder ofte mere i en 
vegansk kost, og mange er bekymrede 
omkring en formodet sammenhæng 
mellem soya og hormonfølsomme 
cancerformer grundet soyas naturlige 
indhold af phytoøstrogener (isoflavo-
ner). En forståelig, men unødvendig 
bekymring.

I 2012 udsendte American Institute 
for Cancer Research (AICR) en pres-
semeddelelse, hvori de slog fast, at ”For 
all cancers, human studies show soy 
foods do not increase risk and in some 
cases may even lower it, the review 
finds.” 2) Ifølge AICR såvel som Can-
cer Research UK og American Cancer 
Society er soya ikke en risikofaktor for 
brystcancer. På organisationernes re-
spektive hjemmesider fremhæves bl.a., 
at soya kan modvirke cancerudvikling, 
at phytoøstrogenerne i soya kan virke 
som anti-østrogener og hæmme østro-
gendannelsen i fedtvæv samt virke anti-
inflammatoriske. 3, 4, 5)

Mellem 2009 og 2011 blev publi-
ceret tre større studier omkring soya 
og brystcancer, og her sås bl.a., at en 
kost rig på soya/isoflavoner reduce-
rede mortalitet efter brystcancer samt 
risikoen for recidiv 6, 7). Efter resultatet 
fra det tredje studie lød den samlede 
vurdering:”These studies, taken to-
gether, which vary in ethnic composi-
tion (two from the United States and 
one from China) and by level and type 
of soy consumption, provide the neces-
sary epidemiologic evidence that clini-
cians no longer need to advise against 

soy consumption for women with a 
diagnosis of breast cancer.” 8)

2 år senere i 2013 blev det yderligere 
bakket op af en metaanalyse, der viste, 
at indtag af soya muligvis var forbundet 
med bedre overlevelse, særligt blandt 
østrogen-receptor negative, østrogen-
receptor positive, progestron receptor 
positive, somt postmenopausale bryst-
cancerpatienter.9)

I 2016 udgav World Cancer Research 
Fund deres nyeste publikation om 
kostens betydning efter brystcancer. 
Konklusionen omkring soya lød, at hø-
jere indtag 12 måneder efter diagnose 
muligvis reducerede mortaliteten10). 

Endvidere er soya og isoflavoner for-
bundet med reduceret risiko for prosta-
tacancer. 11, 12, 13) I moderate mængder er 
soyabønner en både sund og værdifuld 
næringskilde.

En veltilrettelagt vegansk kost 
har mange sundhedsfordele

Veganere har vist at have højere indtag 
af kostfibre, jern, magnesium, C-vitamin, 
folat, beta-caroten og E-vitamin og lavere 
indtag af mættet fedt, transfedt, iod, se-
len, B12 og D-vitamin. Calciumindtaget 
varierer en del.14, 15, 16) Det understreger 
igen vigtigheden af at basere kosten på 
hele planter og tage de rette tilskud.

En veltilrettelagt vegetarisk og veg-
ansk kost er ifølge Den Amerikanske 
Diætistforening passende for alle aldre 
inkl. spædbørn, gravide og for atleter17). 
Sundhedsstyrelsen har ikke godkendt 
vegansk kost til spædbørn. Uden den 
fornødne viden kan en vegansk kost 
blive for fyldig for spædbørn, og de risi-
kerer at komme i underskud af kalorier 
såvel som mikronæringsstoffer. Af den 
grund har jeg udarbejdet en grundig 
vejledningspjece om vegansk ernæring 
til spædbørn, småbørn, gravide og 
ammende for Dansk Vegetarforening, 
som kan bestilles gratis via deres hjem-
meside. Jeg kan kun opfordre til at 
videregive pjecen til alle de kommende 
veganske mødre, man måtte møde i sin 
klinik, så det sikres, at de får den for-
nødne viden.

En sund vegansk kost bestående 
af fuldkorn, bælgfrugter, grøntsager, 
frugt og nødder/kerner er der store 
sundhedsfordele ved. Ikke alene er 
disse fødevarer fri for/fattige på en lang 
række af de stoffer forbundet med øget 
sygdomsrisiko (hæmjern, stegemuta-
gener, carnitin, tilsat nitrat, kolesterol, 
mættet fedt, advanced glycation end-
products, methylkviksølv, arachidonsyre 
m.v.), men de er også rige på stoffer 



forbundet med reduceret sygdomsrisiko 
såsom kostfibre, naturlig nitrat, phytoke-
mikalier, kalium og antioxidanter. Med 
udgangspunkt i en dansk/vestlig kost 
er det svært at argumentere imod, at et-
hvert skridt mod en mere plantebaseret 
kost vil være sundhedsfremmende og 
dermed anbefalelsesværdig. En vege-
tarisk/vegansk kost er forbundet med 
bl.a. lavere BMI, kolesteroltal, blodglu-
cose og lavere risiko for diabetes, forhø-
jet blodtryk, iskæmisk hjertesygdom og 
visse cancerformer18, 19).

Alt i alt er det derfor kun glædeligt, at 
danskerne har fået større interesse for 
en grønnere kost. Men naturligvis skal 
den sammensættes rigtigt. Og suppleres 
med B12.
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NY ANBEFALING FRA SUNDHEDS-
STYRELSEN OM BEHANDLING AF 
TYPE 2-DIABETIKERE
I den seneste vejledning fra Sundhedsstyrelsen anføres som noget nyt SLGT-2 hæmmeren empagliflozin 
til behandling af patienter med hjerte-kar-sygdom. Anbefalingen kommer efter offentliggørelsen af nye 
studiedata, som dokumenterer, at empagliflozin kan forebygge hvert tredje dødsfald blandt type 2-diabetikere 
som samtidig er diagnosticeret med en hjerte-kar-sygdom. Studiedata, som Dansk Selskab for Almen Medicin 
tidligere har beskrevet som havende et ”uudnyttet potentiale for forbedring af den farmakologiske behandling 
ved type-2 diabetes for den gruppe af patienter, som er i intensiv behandling for kendt kardiovaskulær lidelse”4

Faktorer af betydning for 
valg af lægemidler til type 
2-diabetikere

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde 
i marts en ny vejledning med titlen 
”Anbefalinger for tværsektorielle pa-
tientforløb for mennesker med type 
2-diabetes.”1 I dette 60 siders doku-
ment gives blandt andet en oversigt 
over den farmakologisk behandling 
i form af en tabel, der beskriver de 
faktorer, der har betydning for valg af 
glukosesænkende lægemidler:

Tabellen adskiller sig fra tilsvarende 
tabel i 2014 behandlingsvejledningen 
fra Dansk Selskab for Almen Medicin 
(DSAM)/Dansk Endokrinologisk Sel-
skab (DES), idet der er tilføjet resulta-
ter for mortalitet og kardiovaskulære 
risiko fra flere nyligt afsluttede kardio-
vaskulære outcome studier indenfor 
DPP-4 hæmmer henholdsvis SGLT-2 
hæmmer klasserne.

Effekten på mortalitet og kardiova-
skulære risiko indenfor SGLT-2 hæm-
mer klassen er ifølge anbefalingen 
dokumenteret i et studie hos patien-
ter med type 2-diabetes med kendt 
hjertekar sygdom.2

Anbefalingen i tråd med DSAM 
og DES’ holdningspapir

I kølvandet på EMPA-REG OUT-
COME studiets offentliggørelse 
valgte DSAM/DES’ arbejdsgruppe 
for farmakologisk behandling at tolke 

de nye resultater for empagliflozin i 
et holdningspapir. DSAM skriver på 
sit website: ”Overraskende har et af 
de nyeste antiglykæmiske farmaka i 
’2.-valgsrække’ i et større studie vist 
sig, at en SGLT-2-hæmmer synes at 
have en positiv effekt på højrelevante 
endepunkter hos type 2-diabetes-
patienter med kendt kardiovaskulær 
sygdom.”3 I selve holdningspapiret 
skriver DSAM/DES, at studiedata 
”henleder imidlertid opmærksomhe-
den på et indtil nu uudnyttet poten-
tiale for forbedring af den farmakolo-
giske behandling ved type 2-diabetes 
for den gruppe af patienter, som er i 
intensiv behandling for kendt kardio-
vaskulær lidelse.”4
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Tabel 3: Faktorer af betydning for valg af glukosesænkende lægemidler (Dansk Endokrinologisk Selskab og 
Dansk Selskab for Almen Medicin 2014).

*Effekt af SGLT-2-hæmmeren empagliflozin på den kardiovaskulære risiko, hvis det gives som supplement til 
metformin kombineret SU eller insulin, og hvis patienten har kendt hjerte-kar-sygdom. 

#Repaglinid stimulerer som sulfonylurinstofferne (SU) insulinproduktionen. Prisen er moderat. Prissætningen 
følger Lægemiddelstyrelsen. 

Reference: Sundhedsstyrelsen s. 33 ANBEFALINGER FOR TVÆRSEKTORIELLE PATIENTFORLØB FOR MENNESKER MED TYPE  2-DIABETES, 2016

Metformin DPP-4-
hæmmer

SGLT-2-
hæmmer

SU 
+repaglinid#

GLP-1-
receptor 
agonist

Insulin Pioglitazon Acarbose

Effekt på glukose 
niveau +++ ++ ++ +++ +++ ++++ +++ ++

Mortalitet og 
kardiovaskulær 
risiko

Mulig effekt Ingen effekt Effekt* Ingen effekt Data 
afventes Ingen effekt Mulig effekt Mulig effekt

Effekt på 
risikofaktorer

Lidt på 
lipider Ingen Blodtryk Ingen Blodtryk Ingen Blodtryk og 

lipider
Blodtryk og 

lipider

Vægt Neutral Neutral Ned Op Ned Op Op Ned

Risiko for 
hypoglykæmi Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej

Andre hyppige 
bivirkninger

Gastro-
intestinale Nej Urogenital 

infektion Nej Gastro-
intestinale Nej

Fordoblet 
frakturrisiko, 

Væske-
retention

Gastro- 
intestinale

Pris for maksimal 
døgndosis Lav Moderat Moderat Lav Høj Moderat Lav 

(ikke tilskud)
Moderat 

(ikke tilskud)

Kilde: Anbefalinger for tværsektorielle patientforløb for mennesker med type 2-dia-
betes. Sundhedsstyrelsen, marts 2016, s. 33.
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AAU KLAR MED DE FØRSTE NORDJYSKE LÆGER
Den første årgang af læger uddannet i Nordjylland går til deres afsluttende eksamen på Aalborg Universitet 
i næste uge. De er en milepæl for universitetet – og et vigtigt bidrag til at afhjælpe problemerne med 
lægemangel i regionen.

De første læger uddannet i Nordjyl-
land står inden længe klar til at af-
hjælpe lægemanglen i landets nordlig-
ste region. Mandag og tirsdag i næste 
uge går den første årgang af medi-
cinkandidater fra Aalborg Universitet 
(AAU) til deres afsluttende eksamen, 
og en uge senere aflægger de 20 nye 
læger deres lægeløfte.

Det giver anledning til stolthed og 
glæde hos både universitetet og Re-
gion Nordjylland.

– De nye læger fra AAU er en mi-
lepæl i universitetets historie. Og de 
viser, at AAU er med til at løse sam-
fundets store udfordringer – i dette 
tilfælde manglen på læger i Danmark. 
Derudover har universitetets sund-
hedsvidenskabelige fakultet vist, at 
det kan levere endnu flere læger, hvis 
ministeren vil give os lov, siger rektor 
på Aalborg Universitet Per Michael 
Johansen.

Lægeuddannelsen på Aalborg 
Universitet optog de første 50 stude-
rende i 2010 efter en længere debat 
om bl.a. lægemangel i Nordjylland. 
Sidste år fik universitetet tildelt yderli-
gere 50 studiepladser, men hvis antal-
let af medicinstuderende skal svare til 
regionens andel af befolkningen, skal 
det op på 150 studerende om året.

Ulla Astman, regionsrådsformand 
i Nordjylland, bakker op om univer-
sitetets ønske om et årligt optag på 
150 medicinstuderende, men først 
og fremmest glæder hun sig til, at de 

nordjyske patienter får gavn af de ny-
uddannede læger.

– Det er en stor dag for det nord-
jyske sundhedsvæsen, når de første 
lokalt udklækkede læger om få dage 
er færdiguddannede. Jeg håber, at de 
vælger et arbejdsliv her i Nordjylland, 
for vi har brug for dem. De første læ-
gedimittender fra AAU vil helt sikkert 
bidrage til at afhjælpe den lokale læ-
gemangel, men vi har brug for mange 
flere. Derfor bakker vi fuldt op om 
universitetets ønske om at øge det år-
lige optag på lægestudiet til 150, siger 
Ulla Astman.

36 praktiserende lægestillinger 
er ubesatte

Erfaringer fra både Danmark og 
udlandet viser, at læger typisk bliver 
boende og får arbejde i det område, 
hvor de er uddannet. Der er lige nu 
36 ubesatte stillinger som praktise-
rende læge i Region Nordjylland, og 
over en tredjedel af regionens godt 
300 praksislæger er over 60 år. Der-
udover mangler der også speciallæ-
ger på de nordjyske sygehuse inden 
for eksempelvis kirurgi, psykiatri, 
hjertesygdomme og kræftbehand-
ling.

Fagligt set adskiller lægestudiet i 
Aalborg sig ikke fra de andre medi-
cinuddannelser i Danmark. Derimod 
har studiet en anderledes tilgang til, 
hvordan det faglige indhold læres. 

AAU benytter sig af såkaldt problem-
baseret læring, hvilket for medicinstu-
diet bl.a. betyder, at patienthistorier 
altid er omdrejningspunktet i under-
visningen. Derudover prioriteres det 
kliniske aspekt af uddannelsen meget 
højt, og de studerende på kandidat-
delen opholder sig udelukkende på 
Aalborg Universitetshospital eller i 
praksis i alle tre studieår.

– Vi har benyttet et læringskon-
cept, som også bruges på store uden-
landske medicinske fakulteter, nemlig 
den problembaserede læringsmodel. 
Vi anvender cases fra dag et, og casen 
kan være på papir, men det kan også 
være en patient. Jeg er sikker på, at 
dimittenderne med baggrund i AAU’s 
uddannelse bliver gode til at sætte 
patienten i centrum, siger dekan på 
AAU’s Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet Lars Hvilsted Rasmussen.

Lokal uddannelse vigtig for 
lægedækningen

På Aalborg Universitetshospital ser 
lægefaglig direktør Morten Noreng 
frem til, at de nye læger begynder 
deres virke.

– Det har stor betydning, at læger 
uddannes lokalt i forhold til lægedæk-
ningen, hvis vi skal leve op til det na-
tionale mål om sundhed for alle. Det 
er godt for både befolkningen og for 
hospitalet, at vi nu har fået de første 
læger uddannet fra Aalborg Univer-
sitet. Det medfører både ansvar og 
pligter i forhold til at give dem gode 
arbejdsforhold efterfølgende, og det 
er vi meget bevidste om, siger Morten 
Noreng.

Af de godt 50, som begyndte på 
AAU’s medicinstudie i 2010 har en 
del holdt orlov under studiet på grund 
af barsel, sygdom eller i flere tilfælde 
forskningsforløb eller lægevikariater. 
Derfor er det kun 20, som gør ud-
dannelsen færdig i år. Yderligere 16 
forventes at dimittere næste år og to 
i 2018.





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

For patienter med  
type 2-diabetes

•	 effekten	af	både	empagliflozin	og	metformin	i	én	tablet1

SYNJARDY, 
kombinationsbehandling med
SGLT2-hæmmer + metformin1

JARDIANCE, en SGLT2-hæmmer  
til type 2-diabetes2

SYNJARDY	(empagliflozin/metformin)
Voksne med type 2-diabetes mellitus som tillæg til kostomlægning og motion for at 
forbedre den glykæmiske kontrol hos patienter, der  
a) er utilstrækkeligt kontrolleret på den maksimalt tolererede dosis metformin alene,  
b) behandles med metformin i kombination med andre glukosesænkende lægemidler, 
herunder insulin eller  
c) allerede er i behandling med en kombination af empagliflozin og metformin som 
særskilte tabletter.  

JARDIANCE	(empagliflozin)
Voksne med type 2-diabetes mellitus som tillæg til kostomlægning og motion 
for at forbedre den glykæmiske kontrol hos patienter, der er utilstrækkeligt 
kontrolleret. Gives som Monoterapi, når metformin ikke er hensigtsmæssigt på 
grund af intolerance eller som Kombinationsterapi med andre glukosesænkende 
lægemidler, herunder insulin.
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Signifikant reduktion i HbA1c
2

Med supplerende egenskaber i form af:

• Reduktion af kardiovaskulære hændelser vist  
   i EMPA-REG OUTCOME studiet3

 • Vægttab som et sekundært endepunkt  
     i kliniske forsøg2
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