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XULTOPHY®

Xultophy® er bedre end basal-bolus insulin terapi til intensivering af basal insulin terapi hos patienter med 
type 2 diabetes (DUAL VII studiet)

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

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

Hos mange patienter bliver insulinbe-
handling nødvendig, og den foretrukne 
strategi i dag er at fortsætte med met-
formin, evt. også med andre perorale 
antidiabetika når insulinbehandling ini-
tieres. Metformin er insulinbesparende 
og reducerer vægtstigningen, der er 
forbundet med insulinbehandling.

Gennem de senere år er det blevet 
populært at kombinere insulin – og 
metforminbehandlingen med en GLP-1 
receptor agonist, da det hos hovedpar-
ten af patienterne medfører et vægttab, 
reduktion i insulinbehovet, og en bedre 
glykæmisk kontrol herunder reduktion 
af risikoen for hypoglykæmi sammenlig-
net med insulin alene.

På denne baggrund har Novo Nordisk 
udviklet et nyt lægemiddel Xultophy®, 

hvor det basale insulin degludec (Tre-
siba®) og GLP-1 receptor agonisten 
liraglutid (Victoza®) doseres samtidig i 
en fast ratio. Sanofi  Aventis har ligeledes 
udviklet en ”kombipen” Suliqua®, der 
indeholder insulin glargin (Lantus®) og 
den korttidsvirkende GLP-1 receptor 
agonist lixisenatid (Lyxumia®).

I aktuelle artikel vil først resultaterne 
fra DUAL VII studiet, der blev præsen-
teret ved det årlige møde i American 
Diabetes Association i juni i år, blive 
diskuteret, herefter hvilken betydning 
resultaterne har for intensivering af insu-
linterapi hos patienter med type 2 diabe-
tes. I DUAL VII studiet blev effekten og 
sikkerheden af Xultophy® sammenlignet 
med basal-bolus insulin terapi hos pa-
tienter med type 2 diabetes, der allerede 
var i behandling med basal insulin.

Xultophy®

I Xultophy® er basal insulin Tresiba® med 
en halveringstid på > 24 timer blandet 
med GLP-1 receptor agonisten Victoza®. 
Blandingsforholdet er 50 enheder Tre-
siba® til 1.8 mg Victoza® (fi gur 1). Et 
dosistrin (et klick) indeholder 1 enhed 

Figur 1 illustrerer 
princippet i Xultophy®.
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insulin Tresiba® og 0.036 mg Victoza®. 
Startdosis til patienter behandlet med 
perorale antidiabetika er 10 dosistrin (10 
enheder Tresiba® og 0.36 mg Victoza®). 
Til patienter allerede i behandling med 
en GLP-1 receptor agonist eller med ba-
sal insulin, der seponeres, når behand-
ling med Xultophy® initieres, er startdo-
sis 15 dosistrin svarende til 15 enheder 
Tresiba® og 0.6 mg Victoza®.

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

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

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

DUAL VII studiet

I studiet blev effekten og sikkerheden af 
Xultophy® én gang om dagen sammen-
lignet med behandling med basal-bolus 
insulinterapi hos patienter i behandling 
med basal insulin alene, og som ikke var 
optimal i glykæmisk kontrol.

Forud for randomiseringen var patien-
terne i behandling med insulin Lantus 
20-50 enheder daglig i kombination 
med metformin. Omkring 500 patienter 
blev randomiseret til Xultophy® eller 
basal- bolus insulin med hurtigtvirkende 
insulin før hovedmåltider og insulin 
Lantus® én gang i døgnet. Alderen for 
deltagerne var 58 år, diabetesvarighe-
den 13 år og BMI 32 kg/m2. HbA1c var 
8.2 % (66 mmol/mol) og daglig dosis 
af insulin var i gennemsnit 34 enheder 
Lantus®.

Patienterne, der blev randomiseret 
til Xultophy®, startede med 16 dosistrin 
svarende til 16 enheder insulin Tresiba® 
+ 0.6 mg Victoza®, der blev titreret to 
gange om ugen med et fasteblodglu-
kose på mellem 4-5 mmol/l som mål. 
Øvre grænse for Xultophy® var 50 dosi-
strin svarende til 50 enheder degludec 
og 1.8 mg liraglutide. Gruppen rando-

miseret til basal-bolus insulin fortsatte 
med Lantus®, der blev titreret to gange 
ugentligt med et mål for fasteblod-
glukose ligeledes på 4-5 mmol/l. Før 
hovedmåltider blev startet behandling 
med bolus insulin. Startdosis var 4 enhe-
der før hvert måltid, og der blev titreret 
to gange ugentligt med et mål på 4-7 
mmol/l før frokost, aftensmad og ved 
sengetid. Der var ingen øvre grænse for 
dosis af insulin Lantus® og bolusinsulin 
(Novorapid®). 

Efter 26 uger fandtes der ingen for-
skel i reduktion af HbA1c mellem de to 
grupper, med henholdsvis en reduktion 
i HbA1c på -1.48% vs. 1.46%, og HbA1c 
var ved afslutningen af forsøget omkring 
6.7 % i begge grupper. Der var ingen 
forskel mellem grupperne i fasteblod-
glukose, der var omkring 5.5 mmol/l 
efter 26 uger.

Dosis efter 26 uger for Xultophy® var 
i gennemsnit 40 dosistrin svarende til 
40 enheder insulin Tresiba® og 1.4 mg 
Victoza®, mens dosis i basal- bolus grup-
pen var 52 enheder basal insulin og 32 
enheder bolus insulin, altså en samlet 
dosis på 84 enheder insulin.

Svær og verificeret (måling af blod-
glukose) symptomatisk hypoglykæmi 
var reduceret med omkring 90 % med 
Xultophy® sammenlignet med basal-
bolus gruppen.

Der fandtes en reduktion i vægten på 
ca. -0.9 kg med Xultophy® sammenlig-
net med en stigning i på 2.6 kg i basal-
bolus gruppen.

Ikke overraskende var der således 
flere i Xultophygruppen, der opnåede 
en HbA1c under 7.0% (53 mmol/mol) 

uden samtidig vægtstigning og hypog-
lykæmi (38 %vs 6.4%).

Intensivering af 
insulinbehandling ved type 2 
diabetes

Figur 2 viser behandlingsstrategien, som 
i 2017 er foreslået af de Europæiske 
(EASD) og Amerikanske (ADA) Diabe-
tes associationer. Hvis patienten, der be-
handles med basal insulin i kombination 
med metformin ± andre perorale anti-
diabetika, ikke har opnået det glykæmi-
ske mål foreslås 3 behandlingsstrategier:

Der kan initieres hurtigtvirkende 
bolusinsulin, f.eks. før morgenmåltidet, 
hvis det ikke er nok, kan adderes bolus 
insulin f.eks. før aftensmad eller tre 
gange i døgnet svarende til de tre ho-
vedmåltider. Ulempen ved basal-bolus 
insulin er vægtstigning og øget risiko 
for hypoglykæmi. Endvidere er behand-
lingen besværlig på grund af de mange 
insulininjektioner og blodglukosemålin-
ger, der er nødvendige for at opnå en 
optimal titrering af insulindoser (figur 3).

En anden mulighed er at skifte fra ba-
sal insulin til et præmix insulinpræparat, 
f.eks. 30 % hurtigtvirkende insulin og 70 
% langsomtvirkende insulin. Hos mange 
patienter kan opnås god glykæmisk kon-
trol med to injektioner, før morgenmad 
og aftensmad, og to blodglukosemå-
linger før morgen- og aftensmad til at 
titrere insulindoser efter. Hos enkelte 
patienter kan 3 injektioner være nød-
vendig for at optimere den glykæmiske 
kontrol, altså en injektion før hvert 
hovedmåltid (figur 3). Præmix insulin 

Metformin ± andre	perorale	antidiabetika
Basal	insulin

HbA1c		ikke	i	niveau

Basal-bolus insulin
Basal	insulin	

+
GLP-1	receptor	agonist

eller
Xultophy Suliqua

Præmix insulin	x	2	-3	daglig

Figur 2 illustrerer de Europæiske og Amerikanske Diabetes associationers forslag til intensi-
vering af behandling med basal insulin hos patienten med type 2 diabetes. Xultophy® er et 
kombinationspræparat, der indeholder basal insulin Tresiba® og GLP-1 receptor agonisten 
Victoza®. Suliqua® er et kombinationspræparat, der indeholder basal insulin Lantus® og 
GLP-1 receptor agonisten Lyxumia®.
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øger også risikoen for vægtstigning og 
hypoglykæmi.

Endelig foreslås at der kan adderes 
en GLP-1 receptor agonist til basal 
insulin. Adskillige studier har vist, at 
denne kombination medfører en bedre 
glykæmisk kontrol end insulin alene og 
ofte i kombination med et vægttab og 
reduceret risiko for hypoglykæmi. Kom-
binationen af basal insulin og en GLP-1 
receptor agonist har også i flere studier 
været sammenlignet med basal- bolus 
terapi, hvor resultaterne har været til 
fordel til basal insulin + GLP-1 receptor 
agonist, både i relation til glykæmisk 
kontrol, men ikke mindst i relation til 
reduceret risiko for hypoglykæmi og 
vægtstigning.

DUAL VII studiet har vist at Xultophy® 
én gang i døgnet også er basal bolus in-
sulinbehandling overlegent med samme 
grad af glykæmisk kontrol bedømt ved 
HbA1c, men med en signifikant reduce-
ret risiko for hypoglykæmi og vægtstig-
ning. Behandling kræver også kun én 
injektion og én blodsukkermåling daglig 
(figur 3).

Kommentar

Når behandling med et basal insulin ved 
type 2 diabetes skal intensiveres, synes 
det fornuftigt i første omgang enten at 
addere en GLP-1 receptor agonist til 
basal insulin eller at seponere det ba-
sale insulin og starte behandling med 
Xultophy® én gang i døgnet, specielt 
sammenlignet med alternativt basal-
bolus terapi. I DUAL VII studiet opnå-
ede over 50 % af deltagerne en HbA1c 
< 7.0 % (53 mmol/mol). Behandling 
med Xultophy® kræver kun én injektion 
daglig og fasteblodglukosemåling for 
at kunne titrere dosis af Xultophy®. I 
studiet indgik kun patienter behandlet 
med en maksimal dosis af Lantus® på 50 
enheder i døgnet, og spørgsmålet er, 
om f.eks. en patient, der behandles med 
120 enheder insulin i døgnet, ikke i før-
ste omgang er bedre tjent med, at der 

adderes en GLP-1 receptor agonist til de 
120 enheder insulin. 

Xultophy’s plads i behandlings
algoritmen for patienter med 
type 2 diabetes

Der foreligger nu resultater fra 7 DUAL 
studier, hvor Xultophy® er kombineret 
med perorale antidiabetika, er sammen-
lignet med insulin alene, eller en GLP-1 
receptor agonist alene, og i alle studi-
erne er resultaterne faldet ud til fordel 
for Xultophy®. De vigtigste af de øvrige 
studier med Xultophy® er tidligere om-
talt i Lægemagasinet 2017; 31 (februar): 
16-18.

Metformin bør fortsat være basis-
behandlingen af type 2 diabetes. Med 
progression af sygdommen adderes 
perorale antidiabetika evt. en GLP-1 RA. 
Når diabeten ikke længere kan kontrol-
leres med perorale antidiabetika evt. 
i kombination med en GLP-1 RA, og 
insulinbehandling bliver nødvendig, vil 
Xultophy® være en mulighed i stedet for 
insulinbehandling alene i kombination 
perorale antidiabetika (figur 4). Netop 

på dette sted plads i behandlingsalgorit-
men er det simpelt at initiere behandling 
med Xultophy® 10 dosistrin eller hvis 
patienter er i behandling med en GLP-1 
receptor agonist 16 dosistrin af Xul-
tophy®.

En anden indikation er patienten, 
der allerede behandles med perorale 
antidiabetika og basal insulin, som i 
DUAL VII studiet (figur 4). Ved at skifte 
til Xultophy® opnås gevinsten ved kun 
én injektion om dagen samt den vægtre-
gulerende effekt i kombination med den 
mindre risiko for hypoglykæmi. 

Behandling Antal	injektioner Antal	BG	målinger

Basal	insulin 1 1

Basal	insulin	+	GLP-1 RA 2 1

Xultophy® 1 1

Suliqua® 1 1

Præmix insulin	x 2-3 2-3 2-3

Basal	– bolus insulin	 4 4

Figur 3 viser daglige antal insulininjektioner og blodglukosemålinger ved forskellige be-
handlingsregimer.

Metformin ± perorale	antidiabetika
± GLP-1	RA

Metformin ± perorale	antidiabetika
Basal	insulin	

HbA1c		ikke	i	niveauHbA1c		ikke	i	niveau

Metformin ± perorale	antidiabetika
Xultophy

Metformin ± perorale	antidiabetika
Xultophy

Livsstilsændringer
Metformin

Figur 4 viser indikationerne for Xulophy® hos patienter behandlet med enten perorale anti-
diabetika, eventuel i kombination med en GLP-1 receptor agonist eller med basal insulin, 
hvor der er indikation for intensivering af den glykæmiske kontrol.
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SHOULD ALL PATIENTS WITH 
MILD HYPERTENSION  RECEIVE 
ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT?
Main results from the HOPE-3 study by Jørgen Jeppesen, Glostrup Hospital 
Pro: Michael H. Olsen, Zealand University Hospital, Holbæk 
Con: Torben Jørgensen, Research Centre for Prevention and Health, Glostrup
Fra en debat ved Dansk Hypertensionsselskabs årsmøde 21. april 2017.

En diskussion der jævnligt blusser op:
Skal alle patienter med mild hyper-
tension have blodtryksnedsættende 
behandling? En debat ved Dansk Hy-
pertensionsselskabs (DaHS) årsmøde 
21. april 2017.

Mange store studier viser at generelt 
er hypertension underdiagnosticeret og 
underbehandlet. Der er et stort uudnyt-
tet yderligere forebyggelsespotentiale. 
Alt for mange har uerkendt hyperten-
sion – og modtager således hverken 
non-farmakologisk eller farmakologisk 
intervention. Af dem, der er i behand-
ling er det kun godt halvdelen, der når 
behandlingsmålene!

– Disse synspunkter er alle kardiova-
skulære videnskabelige selskaber enige 
i, herunder også WHO. (1)

Omvendt er der andre, ofte inden 
for almen medicin, der hævder, at alt 
for mange med mild hypertension – og 
uden risikofaktorer i øvrigt–sættes i 
unødvendig antihypertensiv medika-
mentel behandling til skade for deres 
helbred. Det anføres også – og med 
rette – at hvis hypertension alene 
håndteres ud fra enkeltstående kli-
nik blodtryksmålinger overvurderes 
blodtrykkets højde hos en stor del af 
patienterne, og kan udløse unødvendig 
farmakologisk behandling.

Emnet blev debatteret ved mødet 
den 21. april.

Professor Jørgen Jeppesen Glostrup 
Hospital/Rigshospitalet indledte med 
en kort oversigt over hovedresultaterne 
fra det såkaldte HOPE-3 studie. (2) 
Godt 12.000 personer uden CVD, men 
med intermediær kardiovaskulær risiko 
var randomiseret til Candersartan 16 
mg + Hydroklortiazid 12,5 mg. De var 
inkluderet uafhængigt af hypertension 
eller ej. Der var ingen dosistitrering eller 
forsøg på at opnå et bestemt blodtryks-
behandlingsmål. Det er således ikke et 
reelt hypertensions studie. BT ved start 
var i gennemsnit 138/82 mmHg. I hele 
gruppen fandtes ingen reduktion i CVD 
hændelser. Men signifikant reduktion i 
gruppen med SBT ved baseline > 143 
mmHg (øverste 1/3). Dette understøt-
ter behandling af mild hypertension 
hos personer uden CVD ved start. Hele 
undersøgelsen, som også omfatter 
en randomiseret kolestrolsænkende 
behandlingsdel, er fyldigt beskrevet af 
Ovelæge Ib Abildgaard Jacobsen og 
Professor Jørgen Jeppesen i Lægemaga-
sinet september 2016.

Professor Michael Hecht Olsen 
skulle tale for behandling medens 

AF PROFESSOR EMERITUS, 

DR.MED. HANS IBSEN

Thomopoulos et	al	(2014)	calculated	RRR	per	10/5	
mmHg reduction	in	SBP/DBP	in	trials	with	mild	

hypertension	and	low-moderate	CV	risk	at	baseline

CV death rate in the control group (index CV risk) was 4.5% in 10 years

Thomopoulos C,	Parati G,	Zanchetti A.	J	Hypertens 2014;	32(12):2296-2304

Trials used: FEVER (SBP<153(median)), HDFP (DBP 90-94 excluding 
CVD), OSLO, TOMHS, USPHS

Stroke

CHD

Stroke+CHD
CV death

All-cause
Death

47(30-1301)
86(35-531)
29(23-54)

110(72-2223)
54(40-119)

Figur 1. En metaanalyse af studier ved-
rørende mild hypertension visende en 
signifikant reduktion i kardiovaskulære 
hændelser. (Efter Thomopoulus et al 
2014, modificeret af MH Olsen)
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Professor Torben Jørgensen skulle tale 
imod.

Michael H. Olsen gennemgik littera-
turen med fokus på mild hypertension 
(BT 140-159/90-99 mmHg) og uden 
CVD. Hovedsageligt baseret på meta-
analyser er der overvejende god doku-
mentation for en gevinst med signifikant 
reduktion i CVD hændelser på antihy-
pertensiv behandling.

Når man ser på CVD hændelser i 
relation til det opnåede behandlings-
blodtryk, er der en positiv effekt på 
apopleksi helt ned til et SBT på ca. 120 
mmHg. Vedrørende total mortalitet 
synes der at kunne være en tendens til 
stigning, når SBT er under 120 mmHg. 
Man skal erindre, at der i disse analyser 
er tale om observationelle post-hoc 
analyser, og en sådan J-kurve kan være 
forklaret ved for kraftig behandling, men 
også ved co-morbiditet, der medfører 
lavt blodtryk, som ikke skyldes BT ned-
sættende behandling.

Indikation for behandling af mild 
hypertension skal naturligvis ikke alene 
baseres på blodtrykket, men på den 
samlede CV-risiko bedømt ved SCORE 
programmet.

Torben Jørgensen advarede imod for 
intensiv behandling: Man kan unød-
vendigt /uberettiget sygeliggøre raske 
borgere og/eller overbehandle medfø-
rende negative virkninger på helbred. 
Dette er bestemt vigtige pointer, men 
der er ikke den store videnskabelige 
dokumentation på området. Der er 
endda data fra Torben Jørgensens og 

medarbejderes INTER-99 undersøgelse, 
som dokumenterer, at livskvaliteten var 
bedre hos dem, der var randomiseret til 
”intensiv intervention”/rådgivning sam-
menlignet med kontrolgruppen, i hvert 
fald i nogle år. (3, 4)

Torben Jørgensen anførte, at befolk-
nings blodtryksscreeninger ikke virker. 
Det vil sige at selv om man finder en 
gruppe med forhøjet BT, får man ikke 
fulgt dem så tæt op, at interventionen 

bliver succesfyldt med reduceret CVD 
hændelser til følge!

Det er desværre korrekt, at de fleste 
befolkningsscreeningsprogrammer for 
personer med intermediær/høj risiko for 
CVD er faldet negativt ud, og desværre 
også den store INTER-99 undersøgelse, 
som Torben Jørgensen og medarbejdere 
har gennnemført. (4)

Forklaringen, som jeg ser det, er nok, 
at indsatsen for intervention under fol-
low-up over år har været utilstrækkelig 
således, at en meget stor gruppe falder 
fra af mange forskellige årsager.

Der findes ikke mange gennemførte 
”rene” hypertensionsscreeningspro-
grammer. Der findes dog det meget 
store ”Hypertension detection and 
follow-up prgram (HDFP) fra USA 1979. 
(5) Her var patienterne identificeret 
ved et screeningsprogram – og med 
et meget intensivt follow-up med livs-
stil og medicin over en årrække. Hos 
dem, der var randomiseret til intensiv 
behandling ”stepped care” versus ”usual 
care”, fandtes en markant reduktion i 
CVD. Det skal dog som anført af Torben 
Jørgensen påpeges, at HDFP ikke helt er 
mild hypertension!

Som argument for ikke at behandle, 
anføres jævnligt (dog ikke ved den ak-
tuelle debat), at der er observationsdata 
der viser, at dem med mild hyperten-
sion, der er sat i behandling går det 
værre en dem der ikke behandles! Så-
danne observationelle studier er behæf-
tede med en række confounders, som 

Ettehad et al 
(2016) replicated
the reduction in 
most CV events 
calculating the 

relative risk
reduction per 10 
mmHg reduction

in SBP

Ettehad D et al. Lancet 2016;387:957-67.

Major CV events: 0.79 (0.72-0.87)

Coronary Heart disease: 0.80 (0.69-0.94)

Stroke: 0.78 (0.70-0.87)

Heart failure: 0.83 (0.70-1.00)

Renal failure: 3.23 (0.73-14.3)

All cause mortality: 0.99 (0.89-1.09)

Figur 2. Metaanalyse af Ettehad et al 2016, modificeret af MH Olsen. Signifinkant reduk-
tion i ”major CV events”.

Expected additional gain by intervention early
in mild vs. later in moderate hypertension

Olsen MH et al. Lancet 2016;388(10060):2665-2712. 

Figur 3. En model for forventet yderligere gevinst ved tidlig intervention, før der er kom-
met organpåvirkning og når man tager livstidsrisiko i betragtning. De fleste randomiserede 
studier løber over 5 år, men på længere sigt kan gevinsten være større.
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randomiserede undersøgelser undgår, 
såsom højere blodtryk, ikke normali-
sering af blodtryk, generelt højere risi-
koprofil hos dem lægen valgte at sætte 
i behandling–lægen har valgt at sætte 
dem med høj risiko i behandling og ikke 
dem med lav risiko –”confounding by 
indication”. (6)
Hvad gør vi så ved mild hypertension:
Der findes kun en måde at finde dem på 
– det er at måle blodtrykket!

Men for en præcis diagnostik og 
korrekt håndtering, er anvendelse af 
hjemmeblodtryksmålinger, døgnblod-
tryksmålinger og uobserverede klinik-
målinger helt nødvendigt (som beskre-
vet i Ugeskrift for Læger 22. maj). (7)

Når mild hypertension er fastslået, 
handler det om en generel risikovurde-
ring efter sædvanlige principper.

Herefter vil det ofte være rigtig, at 
følge patienter i 3-6 måneder efter infor-
mation om nonfarmakologiske livsstils-
korrektioner. Der findes her en meget 
vigtig observation fra, det noget ældre, 
”MRC-trial on mild hypertension”. (8, 
9) Hvor de personer i placebogruppen, 
der efter 6 måneders livsstilstiltag forsat 
havde højt blodtryk, viste sig i de efter-
følgende år at have en markant højere 
risiko for CVD, end dem i placebogrup-

pen, hvor BT faldt i samme periode. Ob-
servation i 6 måneder er et godt værktøj 
til at adskille de personer der har indi-
kation for behandling versus dem hvor 
fortsat observation er tilrådeligt.

Hvis patienten fastholder det forhø-
jede blodtryk, skal der træffes en be-
slutning om farmakologisk behandling 
og behandlingsmål efter sædvanlige 
retningslinier.
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DIABETES MELLITUS OG FORE
BYGGENDE STATINBEHANDLING

Man skulle tro at det er nemt: Patienter 
der er ramt af Diabetes Mellitus har mar-
kant øget risiko for hjertekarsygdom; 
statinbehandling reducerer risikoen for 
hjertekarsygdom hos diabetes-patienter 
med ca. 20 % i en 5-årig behandlings-
periode. Ergo bør diabetes-patienter 
sættes i statinbehandling når diagnosen 
stilles.

Emnet har været genstand for en 
længere debat i ”Dagens Medicin”, efter 
en omtale af ”Addition”-studiet, hvor 
man fandt meget forskellige behand-
lingsniveauer i almen praksis (1) med 
negative konsekvenser for sygelighed 
og dødelighed, (det skal bemærkes, at 

2 år efter diabetes diagnosen er stillet, 
er godt 80 % af diabetespatienter sat i 
statinbehandling). Den efterfølgende 
diskussion på ”Dagens Medicins” hjem-
meside er meget interessant og indehol-
der både lægefaglige og lægepolitiske 
synspunkter. Der er indlæg der helt 
relevant og legitimt stiller spørgsmål ved 
undersøgelsens videnskabelige værdi, 
især om de indsamlede data er foræl-
dede. Der er indlæg som stiller spørgs-
mål ved forskernes integritet. Har man 
ret til at forske og hvem bestemmer over 
resultaterne? Skal almen praksis overho-
vedet beskæftige sig med forebyggende 
behandling af raske mennesker? Er eks-

AF PROFESSOR DR.MED. 

GORM BOJE JENSEN, 

ØSTERBROUNDERSØGELSEN, 

FREDERIKSBERG HOSPITAL
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perter klogere end andre og hvor meget 
skal de have lov til at bestemme?

Evidens for behandlingseffekten fin-
des i diverse guidelines, for eksempel 
fra Dansk Selskab for Almen Medicin 
(DSAM) (2) og Dansk Cardiologisk 
Selskab (DCS) (3) samt i talrige interna-
tionale guidelines. DCS anfører at dia-
betes skal betragtes som en risikofaktor 
af samme kaliber som tilstedeværende 
kardiovaskulær sygdom og anbefaler 
ubetinget statinbehandling til alle dia-
betikere. DSAM er mere pragmatisk og 
angiver at personer med for eksempel 
DMII uden tidligere kardiovaskulær 
sygdom og uden risikofaktorer som 
hypertension og mikroalbuminuri ikke 
behøver behandles med mindre deres 
LDL-kolestrol er over 2,5 mmol/l. I prak-
sis betyder det dog at stort set alle skal i 
antikolesterolæmisk behandling.

Også publikationer og hjemmesider 
beregnet til lægfolk, for eksempel fra 
Diabetesforeningen, anbefaler statinbe-
handling.

Hvad er der med statiner, som gør 
at behandlingen bruges så lidt, så 
sent og så forskelligt? Hvorfor er 
forebyggende statinbehandling 
så kontroversiel?

Her er nogle forklaringer til overvejelse:

Manglende viden om behandlingsbe-
hov? Diabetes er så hyppig en tilstand at 
alle læger der er ansvarlige for behand-
lingen af diabetes-patienter burde være 
orienterede om den korrekte behand-
ling. Selvfølgelig kan det ikke afvises at 
nogle læger ikke er opmærksomme på 
problemstillingen.

Faglig uenighed i anbefalingerne? Er 
bestemt en mulighed; det er naturligvis 
helt legitimt at man kan have forskellige 
fagligt begrundede meninger om for-
skellige behandlinger. Betragtet udefra 
synes der imidlertid også at være tale 
om en fagpolitisk uenighed. Det ligner 
en slags stammekrig, hvor holdningerne 
hos almenmedicinere tilknyttet Syd-
dansk Universitet og Københavns Uni-
versitet kontrasterer mod holdningerne 
hos kollegerne fra Århus Universitet.

Noget der altid diskuteres er bivirk-
ninger til behandlingen? For at opleve 
bivirkninger skal man prøve medicinen! 
Nogle patienter kan ikke tåle statinbe-
handling på grund af smerter fra musk-
ler og led. Frekvensen af intolerance 
angives meget forskellig, mellem 5 og 
15 %. Selv med den højeste angivne fre-

kvens af bivirkninger skulle man tro, at 
85 % af patienterne var i behandling.

Omkostninger? Statiner er billig me-
dicin. Omkostningerne for en patient er 
under 1 krone om dagen. Der er ingen 
specielle udgifter til kontroller, idet pa-
tienterne under alle omstændigheder 
går til diabeteskontrol, så der er heller 
ingen særlig belastning i almen praksis.

Medicinskræk? Diabetespatienter får 
meget medicin og gruppen er næppe 
præget af almen medicinskræk.

Negativ omtale? Dårlig omtale og no-
cebo-effekt får personer til at undgå sta-
tin eller ophøre med statinbehandling. 
Flere undersøgelser har påvist, at der er 
øget frafald fra statinbehandling når der 
er negativ omtale i presse og fjernsyn. 
Og dårlig omtale af statinbehandling i al 
almindelighed har der været rigelig af!

Sagens kerne er nok helt anderledes. 
Vi lever i en post-faktuel verden, hvor 
” fake news”, meninger, holdninger, 
falsk eller selektiv videnskab, og falsk 
eller selektiv rapportering af videnskab 
tillægges ligeså stor eller større vægt 
end reel ekspertviden og ordentlig vi-
denskab. Der findes grupperinger som 
”kolesterolskeptikerne” der (i modstrid 
med al viden) markedsfører at koleste-
rol er sundt og statinbehandling giftig. 
Samtidig beskyldes fortalerne for fore-
byggende behandling for at være i lom-
men på medicinalindustrien. En hold-
ningsbetinget modstand mod forskning 
og lægemiddelindustri er slået ned i lige 
netop statinbehandlingen.

Jeg er overbevist om at den lave og 
sene behandlingsfrekvens hos diabeti-
kere er ”collateral damage” i forbindelse 
med den altid levende diskussion om 
forebyggende statinbehandling i al al-
mindelighed.

Hvad kan man så gøre ved det? Op-
lysning er vigtig, men ikke tilstrækkelig 
– der er masser af information i omløb, 
uden særlig effekt.

Men er det ikke sådan, at når en 
behandling, der er veldokumenteret, 
underbygget af god videnskab, alment 
accepteret og inkluderet i alverdens fag-
lige anbefalinger, ikke bringes i anven-
delse uden gode grunde, må der være 
tale om fejlbehandling? Kan man over-
hovedet anvende et ”lægefagligt skøn” i 
denne situation? En diabetes-patient der 
ikke er blevet tilbudt statinbehandling, 
uden at der har været faglige grunde til 
at afstå, og som efterfølgende har ud-
viklet en blodprop i hjertet eller anden 

arteriosklerotisk manifestation, er offer 
for behandlersvigt! Tænk bare på de 
juridiske og økonomiske konsekvenser 
for både patienten og den behandlings-
ansvarlige læge.

Måske ville det få lægerne til at over-
veje en ekstra gang, når de tager stilling 
til behandlingen af deres diabetes-
patienter.
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PALLIATIV INDSATS TIL 
BØRN OG UNGE
“Palliative care no longer means helping children die well, it means helping children and  
their families to live well and then, when the time is certain, to help them die gently.”

[Mattie Stepanek 1990-2007]

AF OVERLÆGE SØREN WALTHER-LARSEN 

OG OVERLÆGE MARIANNE OLSEN, 

PALLIATIVT TEAM FOR BØRN OG UNGE, 

REGION HOVEDSTADEN

I Danmark dør årligt ca. 330 børn og 
unge i alderen 0-19 år og heraf dør 
ca. 280 børn og unge af medicinske 
årsager. Flertallet af dødsfald som følge 
af medicinske årsager sker i det første 
leveår (63 %) og heraf dør 1/3 af bør-
nene i perinatalperioden. De hyppigste 
dødsårsager blandt børn under 1 år er 
præmaturitet, samt kongenitte misdan-
nelser og kromosomfejl. I aldersgruppen 
1-18 år er kræft den hyppigste dødsår-
sag med ca. 20 årlige dødsfald.

Sundhedsstrategien ”Jo før jo bedre”, 
der indgik som en del af Finansloven 
for 2015, afsatte 60 MIO kr. over fire 
år til styrkelse af den palliative indsats 
til børn og unge med livsbegrænsende 
eller livstruende sygdomme. På denne 
baggrund er der nu i hver af de fem re-
gioner oprettet hospitalsbaseret pædia-
trisk palliative specialiserede teams med 
udgående funktion til familiernes hjem 
(Tabel 1).

De fem regionale tværfaglige pædia-
trisk palliative teams tilbyder speciali-
seret palliativ indsats til børn og unge 
i alderen 0-18 år og deres familier og 
understøtter mulighed for mest muligt 
tid i familiens hjem inklusiv livsafslut-

ning. De regionale teams er bindeled 
mellem primærsektoren og den pædia-
triske stamafdeling, så kontinuitet og 
specialkompetencerne i den palliative 
indsats fastholdes når barnet er i hjem-
met.

Palliativt Team for Børn og Unge 
(PABU) i Region Hovedstaden åbnede 
1. juni 2016. Teamet udgøres af en 
børnelæge, to børnesygeplejersker, bør-
nesmertesygeplejeske og børnesmerte-
læge, psykolog, socialrådgiver og sam-
arbejder med hospitalspræst. Endvidere 
samarbejder teamet med specialiseret 
palliativt team for voksne på Rigshospi-
talet for at sikre transitionen for de unge 
voksne patienter. I løbet af det første år 
er der henvist i alt 55 patienter til Pal-
liativt Team for Børn og Unge, hvoraf 20 
børn er døde (Fig. 1).

Pædiatrisk palliativ indsats (PPI)

Pædiatrisk palliativ indsats (PPI) fore-
bygger, identificerer og behandler 
fysisk, psykisk, social og eksistentiel 
lidelse hos børn og unge med livsbe-
grænsende eller livstruende sygdomme 
og deres familier (Tabel 2).

CHRISTIAN – EN CASE

Christian var lige fyldt 11 år da han fik diagnosticeret Choroid plexus carcinom med multiple spinale tumorer, som er en 
sjælden form for kræft hos børn. Christian behandles med intensiv kemoterapi, kraniospinal protonstrålebehandling efter
fulgt af vedligeholdelses kemoterapi som tablet behandling. Sygdomsforløbet har nødvendiggjort langvarige hospitalsindlæg
gelser, ophold i Houston, USA til protonstrålebehandling og rehabilitering. 1½ år efter sygdomsdebut og under behandling 
med vedligeholdelseskemoterapi viser en kontrol MR skanning sygdomsprogression i form af nytilkomne tumorer i CNS. 
Christian går i skole og er uden kliniske symptomer på sygdomsprogression.

Der foreligger ikke længere behandlingstilbud med kurativt sigte. Christian henvises til Palliativt Team for Børn og Unge, 
som herefter samarbejder med den behandlingsansvarlige børneonkolog om den videre behandling.
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Den palliative indsats fokuserer på 
lindring og livskvalitet for barnet og dets 
familie og kan tilbydes på ethvert syg-
domsstadie integreret med den kurative 
behandling. Indsatsen er familiecentre-
ret og fokuserer derfor også på forældre, 
søskende, bedsteforældre og andre i det 
nære netværk. Den tværfaglige indsats 
ydes i hjemmet såvel som på hospital.

Pædiatrisk palliation omfatter en me-
get heterogen gruppe af børn og unge 
med forskellige sygdomme, alder, kog-
nitivt niveau og funktionsniveau. For en 
målrettet palliativ indsats kan en arbitrær 
opdeling i alderskategorierne Nyfødte 
(den første levemåned), Børn (fra an-
den levemåned op til 12-års alderen), 
Unge (fra 12 til 18 års alderen) og Unge 
voksne (myndighedsalderen) være hen-
sigtsmæssig. Der gælder særlige forhold 
for den palliative indsats for hver alder-
skategori.

Erfaring fra de første 55 børn og unge 
henvist til Palliativt Team for Børn og 
Unge er, at familierne drager fordel af 
den integrerede palliative indsats. Ved 
vores indsats blandt andet gennem en 
aggressiv symptombehandling øges 
livskvalitet og muligvis også livslængde.

Antallet af børn og unge med behov 
for en palliativ indsats er langt større 
end de få børn og unge der årligt dør 
af medicinske årsager, men det præcise 
antal kendes ikke. Ved brug af engelske 
data har man i Norge estimeret, at 3.500 
børn og unge lever med en livstruende 
eller livsbegrænsende sygdom og der-
med muligt behov for palliativ indsats. 
I henhold til WHO anbefalinger skal 
pædiatrisk palliation iværksættes på 
diagnosetidspunktet og i nogle centre 
introduceres det specialiserede pallia-
tive team allerede kort tid efter, at den 
alvorlige diagnose stilles. Tidlig PPI er 
med til at sætte fokus på sygdommen og 

lidelse i alle faser, man undgår forstyr-
rende overgang til nye behandler-team 
på værst tænkelige tidspunkter, nedsæt-
ter følelsen af at være opgivet og mini-
merer fragmentation af behandling.

Vi arbejder tæt sammen med det 
primære behandlingsansvarlige team: 
Vi lægger vægt på at være et ekstra lag 
eller tilbud, som tilbydes parallelt med 
den behandling, som tilbydes af de 
behandlingsansvarlige læger og syge-
plejersker. 

Palliativ indsats kan fejlagtigt opfat-
tes som, at der ikke længere er noget 
håb. I den pædiatriske palliative indsats 
arbejdes der med omdirigering af håb, 
samtidigt med bevarelse af håbet for 
helbredelse ved f.eks. eksperimentiel 
behandling (Fig. 2).

I et voksenstudie opnåede man ved 
tidlig palliativ indsats en højere livskvali-
tet, mindre depression og længere leve-
tid (Temel). Pædiatriske studier har vist, 
at PPI medførte bedre symptomkontrol 
(smerte, dyspnø og angst) under livsaf-

slutning samt bedre livskvalitet og færre 
hospitalskontakter. Endelig har omsor-
gen for søskende i form af involvering, 
dialog og deltagelse under livsafslut-
ning betydning for den efterfølgende 
sorgproces. 99 % af søskende som var 
til stede ved dødsfaldet fortrød ikke se-
nere at de var til stede, mens 76 % som 
ikke var til stede fortrød efterfølgende 
den manglende tilstedeværelse.

Christian – livsafslutning i 
hjemmet

I løbet af de næste to måneder forvær-
res Christian klinisk med tiltagende 
hovedpine, træthed og neurologiske 
symptomer. Fornyet MR skanning af 
hjernen viser yderligere sygdomspro-
gression og behandlingen med immun-
terapi stoppes. I samtaler til afdækning 
af familiens prognostiske forståelse og 
ønsker til Christian sidste tid afklares 
det, at familien ønsker, at Christian skal 
være hjemme med mulighed for hjem-

Figur 1

Region Pædiatrisk Palliativt Team

Region Hovedstaden Palliativt Team for Børn og Unge

Region Sjælland Børne- og Unge Palliation

Region Syddanmark Pædiatrisk Palliativt Team

Region Midtjylland Børne Palliativt Team

Region Nordjylland Det Børnepalliative Team

Tabel 1

Defi nition af livstruende og livsbegrænsende sygdom

Livstruende sygdom, dvs. høj risiko for tidlig død, men overlevelse er også mulig

Livsbegrænsende sygdomme er defi neret ved, at døden forventes, men ikke 
nødvendigvis nært forstående

Tabel 2
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medød. Christian døbes på hospitalet af 
familiens præst.

Flertallet af børn og unge, som dør i 
Danmark dør på et hospital. Hjemmet 
angives ofte som det ønskede sted for 
livsafslutning, men kun få studier har 
belyst, hvor familier til børn og unge 
med livstruende og livsbegrænsede syg-
domme ønsker at dø. Et studie påpeger, 
at mulighed for planlægning af, hvor 
barnet eller den unge skal dø er vigti-
gere end, hvor barnet eller den unge 
ender med at dø. Et svensk studie har 
vist, at trods mange fysiske symptomer 
blandt børn og unge med kræft kan lin-
dringen varetages i familiens hjem. Som 
følge af det lave antal dødsfald blandt 
børn og unge er erfaringen i primær-
sektorens palliative teams med børn og 
unge lille, hvilket påvirker indstillingen, 
pleje og behandling af døende børn og 
unge.

I henhold til familiens ønske døde 
Christian i familiens hjem 5 uger efter 

den sidste udskrivelse fra hospitalet. 
Den terminale omsorg, behandling og 
pleje blev udført i et tværfaglig og tvær-
sektorielt samarbejde mellem Palliativt 
Team for Børn og Unge, hjemmeplejen 
og familiens praktiserende læge. Pal-
liativt Team for Børn og Unge aflagde i 
løbet af de 5 uger i alt 17 hjemmebesøg 
med deltagelse af alle teamets faggrup-
per. Teamet varetog lindrende behand-
ling med s.c. infusion med midazolam 
og morfin. Familiens praktiserende læge 
havde hjemmebesøg på dage, hvor det 
palliative team ikke besøgte familien.

Afslutningsvis citeres Christians prak-
tiserende læge fra vores sidste telefon-
samtale:

”Tusind tak for godt samarbejde – jeg 
håber jeg aldrig skal arbejde sammen 
med Jer igen”

Navnet i sygehistorien er ændret.

Med etablering af pædiatrisk palliative 
team i Danmark har vi nu mulighed for 

Figur 2. Diagram om håb, når nu jeres barn ikke kan helbredes.

at styrke den palliative indsats til børn 
og unge med livstruende og livsbegræn-
sende sygdom. Samtidig med vedva-
rende forsøg på kurativ behandling skal 
vi fokusere på at forebygge, identificere 
og behandle fysisk, psykisk, social og 
eksistentiel lidelse. I tæt samarbejde 
med de behandlingsansvarlige læger og 
primærsektoren fokuseres på smerte- og 
symptombehandling og ikke mindst på 
opnåelse af den bedst mulige livskvalitet 
hos disse alvorligt syge børn og deres 
familier. En families ønske om hjem-
medød for deres barn kan kun opfyldes 
ved et godt tværsektorielt samarbejde 
mellem det pædiatriske palliative team 
og familiens praktiserende læge.
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Rose blev 5 år. Rose blev født med et 
halvt hjerte. Livet var en udfordring 

for Rose og hendes familie, men i 
flere år var hun en livlig, glad pige. En 

lillesøster. En datter. Et liv. At døden 
kom nu, overraskede. Roses forældre, 
Birgitte og Jacob, valgte at tage deres 
døde datter med hjem for der at sige 
farvel, i stedet for at aflevere hende i 
et kølerum. Storesøster, Lara, åbner 
Roses øjenlåg. Birgitte: ”Jeg tænkte 

på, om det virkede stødende, ikke på 
børnene, men på de andre voksne”. 

Men ingen reagerede. Så besluttede 
jeg, at hun bare skulle have lov til at 

gøre det. ”Se øjnene”, sagde Lara. 
Foto: Martin Lehmann/ritzau
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DEVOTE
– et kardiovaskulært endepunktstudie der sammenligner effekt og sikkerhed af insulin Tresiba®

versus insulin Lantus®

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

Baggrunden for DEVOTE studiet var, 
at U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) forlangte, at Novo Nordisk ud-
førte et kardiovaskulært endepunktstu-
die for at få insulin degludec (Tresiba®) 
godkendt i USA. Begrundelsen var, at 
en samlet vurdering af fase 2 og 3 studi-
erne havde givet mistanke om, at insulin 
Tresiba® kunne være associeret med en 
øget risiko for hjertekarsygdomme sam-
menlignet med insulin glargin (Lantus®). 
Tresiba® er godkendt USA, Europa og i 
mange andre lande.

I aktuelle artikel vil resultaterne fra 
DEVOTE “Trial Comparing Cadiovascu-
lar Safety of Insulin Degludec versus 
Insulin Glargine in Patients with Type 2 
Diabetes at high Risk of Cardiovascular 
Events” studiet blive diskuteret. Studiet 
blev præsenteret ved American Diabe-
tes Association´s møde i San Diego den 
13. juni og samtidig publiceret i New 
England journal of Medicine. Først et 
par ord om de langtidsvirkende insuliner 
Lantus® og Degludec®, der benyttes i 
studiet.

Det ideelle basale 
(langtidsvirkende) insulin

Det ideelle basal insulin dækker alle 
døgnets 24 timer og er uden ”peak” ef-
fekt, altså at insulinet fremtræder med 
den samme koncentration gennem hele 
døgnet. Endvidere ønskes et insulin, der 
absorberes ens fra dag til dag til blodet. 
Det er problematisk, hvis mængden af 
insulin, der absorberes til blodet, va-
rierer fra dag til dag. Det vil medføre, 
at blodglukose også varierer tilfældigt 
fra dag til dag. Patienten vil fremtræde 
med labil diabetes, f.eks. med et faste 
blodglukose på 5 mmol/l den ene dag, 
næste dag måske 14 mmol/l og på 3. 
dagen et blodglukose på 8 mmmol/l. 
Hos denne patient er risikoen for natlige 
hypoglykæmier stor, og den vil øges, 
hvis dosis af basal insulin øges. Labil 
blodglukosekontrol er en hyppig årsag 
til, at patienten fremtræder med dysre-
guleret diabetes og høj HbA1c.

Lantus®

Lantus® er verdens mest solgte insu-
lin, hvilket forklares ved, at det hos de 
fleste patienter dækker døgnets 24 og 
har en mindre udtalt ”peak” effekt end 
f.eks. Insulatard®. Dag til dag variatio-
nen i insulinabsorptionen ligger mellem 
insulinerne Insulatard® og Levemir®, 
og Lantus® er vist at reducere antallet 
af hypoglykæmier sammenlignet med 
Insulatard®.

Tresiba®

Tresiba®, insulin degludec, er et ultra-
langtidsvirkende insulinpræparat til 
indgivelse én gang dagligt på et hvilket 
som helst tidspunkt af dagen, dog op-
timalt på samme tidspunkt fra dag til 
dag. Virkningsvarigheden er på op til 
42 timer med en virkningsprofil stort 
set uden ”peak” effekt. Tresiba® har 
formentlig en mindre dag til dag varia-
tion i absorptionen til blodet end insulin 
Lantus®. Tresiba® er også markedsført 
med 200 enheder per ml, hvilket medfø-
rer et mindre injektionsvolumen, hvilket 
har betydning for type 2 diabetespa-
tienten, der ofte behandles med store 
doser af basal insulin. På grund af den 
lange virkningstid går der 3 dage før en 
ny ligevægt er opnået efter titrering af 
insulin Tresiba®, hvorfor Tresiba® titreres 
optimalt med 3 til 4 dages interval.

DEVOTE Studiet

Design
DEVOTE studiet er et dobbeltblindet 
randomiseret studie, hvor 7.637 type 
2 diabetes patienter blev inkluderet, 
hvoraf de 6.509 havde erkendt hjerte-
kar- eller nyresygdom. Resten af patien-
terne var i høj risiko for at få hjertekar-
sygdom. Studiet var et ”treat-to-target” 
studie hvor man tilstræbte et faste blod-
glukose på mellem 4-5 mmol/l.

Det primære sammensatte endepunkt 
var: mortalitet pga. hjertekarsygdom, 
ikke-fatal myokardieinfarkt og ikke-fatal 
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apopleksia cerebri. Det vigtigste sekun-
dære endepunkt var risikoen for svær 
hypoglykæmi, der var defineret ved, 
at tilfældet krævede hjælp fra anden 
person.

Patienterne blev randomiseret til insu-
lin Tresiba® eller insulin Lantus® adderet 
til deres sædvanlige behandling én gang 
i døgnet. Opfølgningen af patienterne 
var i gennemsnit 24 måneder.

Udvalgte resultater

Gennemsnitsalderen var 65 år, diabe-
tesvarighed 16.4 år, HbA1c på rando-
miseringstidspunktet 8.4% (68 mmol/
mol). Efter 24 måneders opfølgning var 
HbA1c 7.5 % (58 mmol/mol) i begge 
grupper.

Det primære sammensatte kardiova-
skulære endepunkt forekom hos 325 pa-
tienter (8.5 %) og 356 patienter (9.3 %) i 
grupperne behandlet med henholdsvis 
insulin Degludec® og Lantus® (HR 0.91), 
hvilket ikke var signifikant forskellig. 
Forekomsten af ikke-fatal myokardiein-
farkt var 144 vs. 169, ikke-fatal apoplek-
sia cerebri 71 vs. 79 og kardiovaskulær 
mortalitet 136 vs. 142, hvilket ikke var 
signifikant forskellig mellem grupperne.

Svær hypoglykæmi blev rapporteret 
i 187 patienter(4.9 %) i Degludecgrup-
pem mod 252 patienter(6.6 %) blandt 

patienterne behandlet med insulin 
Lantus® (Ratio: 0.73, p< 0.001). Antal-
let af hændelser var henholdsvis 280 
vs. 452 (Ratio: 0.60, p< 0.001, figur 1). 
Antallet af patienter med svær natlig 
hypoglykæmi mellem kl 24.00 og 06.00 
var 38 vs. 73 med i alt 49 vs. 106 tilfælde 
(Ratio 0.47, p<0.001, figur 1).

Kommentar

DEVOTE studiet er det første dobbelt-
blindede kardiovaskulære endepunkt-
studie, hvor to basale insulin sammen-
lignes i patienter med type 2 diabetes. 
Resultaterne viser, at insulin Tresiba® 
ikke øger risikoen for en kardiovaskulær 
hændelse sammenlignet med insulin 
Lantus®. DEVOTE studiet viser også, at 
risikoen for svær og natlig hypoglykæmi 
er reduceret med insulin Tresiba® sam-
menlignet med Lantus®. Resultaterne er 
i overensstemmelse med en meta-ana-
lyse af fase 3 studierne og det dobbelt-
blindede SWITCH- 2 studie i patienter 
med type 2 diabetes.

Insulin Lantus® (glargin)100 enheder/
ml er blevet videreudviklet til insulin 
glargin 300 enheder/ml (Toujeo®). In-
sulin Toujeo® har en fladere profil og en 
længere virkning (ca. 28-30 timer) end 
insulin glargin 100. Sammenligninger 
mellem Insulin Lantus® og Toujeo® har 

vist at Toujeo® reducerer risikoen for 
hypoglykæmi sammenlignet med insulin 
Lantus®. Et studie, der sammenligner in-
sulinerne Toujeo® og Delgudec® vil være 
af stor interesse.

Figur 1. Viser forekomsten af svær hypoglykæmi og af svær natlig hypoglykæmi hos patienter behandlet med insulin Degludec® 
vs. insulin Glargine®. Svær hypoglykæmi var defineres som et tilfælde, der kræver hjælp fra anden person.
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RATIONEL ANVENDELSE  
AF ANTIBIOTIKA

AF SPECIALEANSVARLIG OVERLÆGE I INFEKTIONS-

MEDICIN IDA E. GJØRUP OG OVERLÆGE I KLINISK 

MIKROBIOLOGI MAGNUS ARPI, HERLEV HOSPITAL

Der blev etableret en antibiotika spe-
cialistgruppe, som består af speciallæger 
i klinisk mikrobiologi og Infektionsme-
dicin og en fuldtidstidsansat farmaceut. 
Arbejdet i specialistgruppen har igen-
nem årene haft opbakning fra direktio-
nen og den lokale lægemiddelkomité.

På udvalgte afdelinger på hospitalet 
blev der gennemført audit ad modem 
Gyssen (6), det vil sige at man gen-
nemgik indikationen for antibiotika-
behandling (klinik, laboratoriesvar, 
billeddiagnostik, allergi, aktuel og 
forudgående antibiotika behandling, 
dosis, dosisinterval, administrations-
form, mikrobiologisk prøvetagning og 
prøvesvar). Resultaterne blev sam-
menholdt med resistensudvikling hos 
udvalgte bakterier (E. coli, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa 
) og blev præsenteret for afdelingerne 
med ledsagende anbefaling om reduk-
tion i forbruget af cefalosporiner og 
fluoroquinoloner. Efterfølgende sås et 
markant fald i forbruget af de to bred-
spektrede antibiotika (3).

Konsekvensen blev, at der blev ud-
færdiget en ny antibiotika vejledning, 
hvor fluoroquinoloner og cefalosporiner 
blev erstattet af penicilliner, eventuelt 
suppleret med gentamicin.

Det signifikante fald i forbruget på de 
udvalgte afdelinger resulterede i, at det 
i 2012 blev besluttet at implementere 
antibiotikaindsatsen på hele hospitalet. 
Antibiotikavejledningen i form af en 
pocketudgave kom nu til at gælde på 
hele hospitalet fraset hæmatologisk 
afdeling og intensiv afdeling. Cefuro-
xim og ciprofloxacin blev fjernet fra 
standardsortimentet, der blev indført en 
kampagneboks på intranettet, hvor man 
kunne følge med i udviklingen af anti-
biotikaforbruget, ligesom der blev gen-
nemført regelmæssige audits af særligt 
udvalgte antibiotika kontaktpersoner og 
afholdt to månedlige møder i antibiotika 
specialistgruppen.

Resultatet var et markant faldende 
forbrug af cefalosporiner og fluoroqui-
noloner og et fald i E. coli bakteriens 
resistens overfor de to præparater samt 

et fald i incidencen af Clostridium dif-
ficile (7-9).

Bekymringen var naturligvis, at den 
ændrede stramme antibiotika politik hos 
alvorligt syge kunne få uhensigtsmæssig 
effekt på det kliniske behandlingsresul-
tat. Der blev derfor udført et kohorte 
studie på dataudtræk på bakteriæmipa-
tienter med særlig fokus på mortalitet 
og genindlæggelser indenfor 30 dage. 
Studiet viste faldende mortalitet, færre 
indlæggelser på Intensiv afdeling og 
uændret antal genindlæggelser indenfor 
30 dage (8).

Siden indførelsen af Antibiotic Ste-
wardship på Herlev-Gentofte hospital er 
tiltaget spredt til Region Hovedstadens 
øvrige hospitaler, hvor der nu arbejdes 
målrettet på at reducere brug af bred-
spektret antibiotika.

I 2016 besluttede Region Hovedsta-
den, at antibiotika forbruget skulle være 
et driftsmål på regionens hospitaler. 
Regionens Task Force for forebyggelse 
af hospital infektioner har i samarbejde 
med Task Force for Rationel Medicinan-
vendelse påtaget sig opgaven at facili-
tere implementeringen af dette driftsmål 
på alle regionens hospitaler. Målet er at 
reducere det totale antibiotika forbrug 
med 10 % samt øge forbruget af penicil-
liner til mindst 70 % af det samlede anti-
biotika forbrug.

Der foreligger allerede nu en hel del 
værktøjer til hjælp i hverdagen med 
henblik på at vælge den mest hensigts-
mæssige antibiotikaordination: regional 
antibiotika app, standardvejledninger i 
Sundhedsplatformens medicinmodul, 
antibiotika pocketudgave, lommekortet 
Antibiotic Man, skifteliste ved overgang 
fra intravenøs til peroral behandling 
samt en checkliste til brug ved tavlemø-
der.

Forbruget af kritiske antibiotika (cefa-
losporiner, fluoroquinoloner, carbapene-
mer og penicilliner med beta laktamase 
hæmmer) vil følges tæt. Vigtige indika-
torer for korrekt antibiotikabehandling 
er relevant prøvetagning, revurdering af 
antibiotikabehandlingen indenfor 48 ti-
mer, antal dage i antibiotika-behandling, 

Indenfor de senere år er der såvel i 
Danmark som internationalt sket en 
udvikling i antallet af multiresistente mi-
kroorganismer samt Clostridium difficile 
infektioner.

Infektionssygdomme udløst af disse 
mikroorganismer forlænger indlæg-
gelsestiden på grund af behov for dyre 
intravenøse antibiotika behandlinger og 
øger såvel morbiditet som mortalitet (1, 
2, 3).

Resistensudvikling er tæt korreleret 
til hyppighed og varighed af antibioti-
kabehandling samt valg af præparat (4). 
Det væsentligste forbrug af antibiotika 
foregår i primærsektoren (90 %) men 
trods dette er resistensudviklingen og 
nye tilfælde af Clostridium difficile størst 
på hospitalerne. Dette skal ses i relation 
til forbruget af bredspektrede antibiotika 
som cefalosporiner, fluoroquinoloner, 
carbapenemer og penicilliner med beta 
laktamase hæmmere (5).

På grund af denne bekymrende ud-
vikling blev det i 2010 indledningsvist 
på Herlev-Gentofte hospital, besluttet 
at indføre et Antibiotic Stewardship 
program. Formålet med Antibiotic Ste-
wardship er at optimere det kliniske be-
handlingsresultat og samtidig minimere 
de utilsigtede konsekvenser af antibioti-
kabehandlingen.
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skift fra iv til peroral behandling, antal 
patienter i iv behandling uden sepone-
ringsdato og fremskyndet udredning af 
mulig penicillinallergi.

Vi står overfor en udfordring i Dan-
mark, hvis vi vil sikre reduktion af anti-
biotikaforbruget og sikre, at resistensen 
ikke udvikler sig, så vores samfund 
i fremtiden ikke bliver truet af svært 
behandlelige infektioner med multiresi-
stente bakterier. Vi er nødt til fortsat at 

intensivere indsatsen for at begrænse 
det totale antibiotika forbrug og mest 
muligt bruge målrettet smalspektrede 
antibiotika-behandling.

Det er afgørende, at primærsektoren 
tænkes ind i den samlede antibioti-
kaindsats, da langt den største del af 
det totale antibiotikaforbrug ligger i 
denne sektor. Især skal fokus her ret-
tes mod øvre luftvejsinfektioner, hvor 
hovedparten af disse infektioner er selv-

limiterende (for eksempel otit, sinuit, 
akut bronkit) og ikke kræver antibiotisk 
behandling.

Generelt går tendensen mod kortere 
antibiotikabehandlinger og det skal ind-
skærpes, at de nye antibiotikavejlednin-
ger for hospitaler og for primærsektoren 
som allerede er kommet og løbende vil 
komme fra Medicinrådet skal efterleves.
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RYTMISK MUSIK KOMBINERET MED 
MOTION, DANS OG SANGTRÆNING 
TIL PARKINSONPATIENTER

Hvorfor musik?

Hippocrates beskrev allerede for 2.500 
år siden, at musik er medicin for lege-
met.

Musik har den fantastiske evne, at 
den påvirker vores hjerne både positivt 
og negativt. Musik har været brugt i alle 
kulturer i mange år. Det ældste musik-
instrument der er fundet – en fløjte – er 
formentlig 35.000 år gammel. Indenfor 
30 år, specielt de sidste 10 år, er der 
samlet en række beviser for, at musik 
har en positiv indflydelse på både psyki-
ske og somatiske lidelser.

Videnskabelige undersøgelser

Udvikling af nyere scanningsformer 
såsom funktionel MR-scanning og PET-
scanning har i de senere år givet vær-
difulde oplysninger om, hvor musikken 
udøver sin effekt i hjernen. Musik sti-
mulerer store dele af hjernen samt øger 
hjernens plasticitet, primært følgende:

• Primær og sekundær hørecortex
• Præfrontale cortex
• Basalganglier
•  Limbiske system, her specielt hippo-

campus og amygdalae
• Hypothalamus
• Hjernestamme
• Cerebellum

Der er endvidere ved PET-scanning do-
kumenteret, at musik stimulerer mange 
neurotransmittorer, hvoraf følgende skal 
fremhæves:

•  Dopamin, (belønningsstoffet), som 
har stor betydning for motorik og 
kognition, og som er et af de stoffer, 
der er betydeligt reduceret ved Par-
kinson

• Oxytocin
• Endorfin
• Serotonin
• Epinefrin og norepinefrin

•  Gammaglobulin A – (bl.a. målt 20 % 
øgning i spyt i forbindelse med 
 musik)

• Melatonin
• Endocannabinoider
• Nitrogenoxid
• Opioider

Herudover nedsætter musik kortisol-
spejlet og dermed reduceres stressni-
veauet.

Der er således god forklaring på, at 
musik påvirker vores auditive miljø, 
emotionelle tilstand (humør, glæde, 
følelser), forståelse (distraktion, kon-
centration), adfærd (bevægelse, social 
adfærd), fysiologi (puls, blodtryk, im-
munsystem), hvilket giver inspiration 
i forhold til at bruge musik indenfor 
mange forskellige sygdomsområder og 
ikke mindst hos Parkinsonpatienter, som 
ud over den nævnte dopaminmangel 
også mangler mange af de øvrige stof-
fer, hvorfor man hos den patientgruppe 
ofte også ser både nedsat arousal (vå-
genhed og dermed nedsat kognition), 
depression, søvnforstyrrelser (specielt i 
REM-søvnfasen) samt af og til forhøjet 
arousal (angst).

Hvordan anvendes musik?

Musik kan bruges på mange måder. Her 
er det væsentligt at skelne mellem:
1)  Musiklytning (eksempel: det er 

bevist at musik på operations- og 
opvågningsstuer næsten halverer 
forbruget af såvel smerte- som angst-
dæmpende medicin).

2)  Udøvelse af musik (eksempel: det er 
beviseligt at koncentrationen øges 
hos såvel ADHD-børn som andre 
skoleelever ved musiklytning samt 
ved udøvelse af musik).

3)  Receptiv musiklytning i forbindelse 
med musikterapi udøvet af profes-
sionel musikterapeut (5-årig cand.
mag uddannelse i musikterapi, har 
eksisteret i 35 år på AAU). Det skal 

AF SPECIALLÆGE I NEURO-

MEDICIN ANNE GERSDORFF 

KORSGAARD

Indledning

Det skal anføres, at denne artikel først 
og fremmest indebærer resultater ved-
rørende musikstimulation til motion, 
dans og sang til Parkinsonpatienter, idet 
forfatteren forudsætter, at symptomerne 
ved denne sygdom er bekendt af alle 
læsere.

Det skal dog pointeres, at hovedpro-
blemet ved Parkinson kan sammenfattes 
i at patienterne mister deres automatik 
fysisk og for en dels vedkommende 
også mentalt, hvilket hos mange resulte-
rer i nedsat initiativ, nedsat kognition og 
depression.

Det er netop disse symptomer samt 
koordination, gang- og balanceproble-
mer, der afhjælpes af musikstimulation.

Langt de fleste Parkinsonpatienter bli-
ver i dag rådgivet om værdien af motion, 
at effekten heraf i den grad forstærkes 
af musik, bliver der trods videnskabe-
lig dokumentation for ca. 30 år siden, 
desværre ikke rutinemæssigt informeret 
om, hvorfor forfatteren med denne ar-
tikel håber, at der vil blive rettet op på 
dette.
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fremhæves, at der er videnskabelig 
evidens for effekt af musikterapi 
ved følgende lidelser: Skizofreni, 
autisme, motoriske følger efter 
apopleksi, kognitive problemer ved 
mange tilstande inkl. udviklings-
forstyrrelser, demens, Parkinson, 
smerte, mange former for søvnfor-
styrrelser, angst, stress og depres-
sion.

4)  Rytmisk stimulation til motion og 
dans.

I 1996 viste Michael Thaut (musikpro-
fessor, Colorado), at rytmisk auditiv 
stimulation (RAS) med metronom i for-
bindelse med gangtræning af Parkinson-
patienter bedrede gangfunktionen i en 
sådan grad, at de pågældende personer 
kom til at gå svarende til en rask person 
i samme alder. Han har yderligere vist, 
at en drug holiday på 48 timer ikke æn-
drede ved denne gangfunktion, mens 
alle andre parametre forværredes. Der 
skal således henvises til, at off-medikati-
onstest dokumenterer, at andre neural-
systemer end basalganglier er involveret 
i gangfunktionen.

Der er endvidere lavet pilotstudier, 
der viser, at effekt af rytmisk gangtræ-
ning med metronom indtræder straks. 
Efter en måneds daglig træning holder 
effekten sig yderligere en måned, selv 
hvis man tager medicinen fra patienten, 
hvilket dog ikke er tilrådeligt, da mange 
af de andre symptomer kan forværres. 
Metronom kan erstattes af rytmisk mu-
sik, som primært tilpasses patientens 
egen rytme og som i forbindelse med 
træning gradvis øges. Det kan derfor 
anbefales, at alle Parkinsonpatienter fra 
tidligt stadie opfordres til at anvende hø-

retelefoner med musik både på gåture 
og i forbindelse med andre aktiviteter i 
hjemmet.

Det må ligeledes anbefales, at der 
ved fysiurgisk træning såvel individuelt 
som ved holdtræning anvendes rytmisk 
musik.

Forfatterens egne erfaringer

Indenfor de sidste 5-10 år er der i 
mange Parkinsonkredse startet forskellig 
dansetyper samt sangkor for Parkin-
sonpatienter. Forfatteren har for fem år 
siden startet et hold, hvor vi anvender 
motion sammen med rytmisk musik, 
dans og sangtræning, sidstnævnte fordi 
det har meget stor betydning for stem-
mevolumen, som Parkinsonpatienter 
erfaringsmæssigt mister. Forfatteren ser 
en helt klar effekt, som yderligere kan 
bekræftes ved, at mange af patienterne 
ikke har haft brug for at øge deres me-
dicin igennem de sidste 3-4 år, hvilket 
ellers er reglen. Det skal her tilføjes, at 
forfatteren ikke tror, at dans kan erstatte 
medicin, men at træning til musik i den 
grad kan udsætte det tidspunkt, hvor 
patienterne nødvendigvis skal have 
mere og mere medicin og dermed ople-
ver bivirkninger.

Indenfor de sidste fire år har danse-
instruktør Elisabeth Dalsgaard skabt 
et helt nyt koncept – ”Ballroom fitness 
for Parkinsonpatienter”, som dels ud-
øves her i landet og dels udbydes som 
kursus to gange om året på Lanzarote 
sammen med ambassadør for Parkin-
sonforeningen, Anne Mette Rasmus-
sen. Forfatteren har selv deltaget i et af 
disse kurser og må konstatere, at selv 
om der ikke er videnskabelig dokumen-

tation endnu for denne danseform, er 
effekten meget overbevisende på gang-
funktion, balance, koordination, smi-
dighed, initiativ og hastighed – og ikke 
mindst livsglæde. Et projekt, som har 
været medvirkende til – sammen med 
videnskabelig dokumentation fra udlan-
det om dansens effekt – at Trygfonden 
har doneret 3,75 millioner til at udbrede 
dels dette danseprojekt i hele landet 
dels et andet projekt ”Dance for PD” 
som er grundlagt af David Leventhal, 
New York, og startet op det sidste år i 
Tivolis Ballet Skole. Dette danseprojekt 
er allerede iværksat flere steder i landet 
ved balletdanser Mette-Ida Kirk og 
danser Susanne Frederiksen. Projektet 
tager udgangspunkt i ballet, moderne 
dans og koreografisk repertoire. ”Dance 
for PD” har ved flere ikke randomi-
serede undersøgelser, blandt andet 
i USA, også vist sig at være særdeles 
effektivt for gang, balance, kognition, 
depression og livsglæde hos Parkinson-
patienter.

Indenfor det sidste år har de tre 
komponistforbund skabt en tænketank, 
som har til opgave at bygge bro mellem 
dem og sundheds- og socialvæsenet og 
sammen med forskellige specialister få 
bredt viden om musik og sundhed til 
hele landet

Konklusion

Der er ingen tvivl om, at musik er et 
kraftigt virkemiddel for sundheden, 
hvorfor det bør implementeres ved rig-
tigt mange sygdomme. Vigtigt er det at 
være opmærksom på, at den anvendte 
musik skal være den musik, patienten 
kan lide, og til brug for stimulation af 
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Parkinson, er det væsentligt, at man 
bruger rytmisk musik, som primært 
rammer patientens egen rytme så præ-
cist som muligt. Der er undersøgelser 
som klart viser, at træningseffekten er 
langt bedre med musik end uden. Der 
findes endnu ikke undersøgelser af, 
hvorvidt der er forskel på effekten af de 
forskellige danseformer eller forskel af 

disse i forhold til blot rytmisk stimula-
tion til motion.

At pardans måske vil vise sig mest 
effektiv skyldes det faktum, at en pårø-
rende medinddrages, og ligesom ved 
korsang, udløser det forhøjet udskillelse 
af neurotransmittere og i særdeleshed 
Oxytocin, hvilket har beviseligt stor 
betydning for generel velvære og sam-

hørighedsfølelse og dermed bedring af 
livskvalitet.

Der foreligger allerede en del viden 
om musikkens værdi i Parkinsonforenin-
gen, men det er alligevel særdeles vig-
tigt, at såvel patient som pårørende også 
rådgives grundigt herom i forbindelse 
med lægekonsultationerne.
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SÅDAN OPTIMERER 
DU ØKONOMIEN  SOM 
PENSIONIST

AF CHEFSPECIALIST ANNETTE PLESNER 

STEENSTRUP, NYKREDIT

Mange mennesker tror, at bare de har 
en pensionsopsparing, så skal det hele 
nok gå. Men desværre er det ikke altid 
nok. Det kan være en god idé både at 
udarbejde en opsparingsplan – og når 
tiden kommer udarbejde en nedspa-
ringsplan, så man sikrer, at økonomien 
matcher de økonomiske behov, man har 
– uanset alder.

For et stykke tid siden mødte jeg en 
god og engagerede læge, der havde viet 
sit liv til almen praksis og arbejdet som 
familielæge. Hans kone, har fulgt ham 
gennem alle årene, som medhjælp og 
sygeplejeske i hans praksis. De havde 
som de fleste af os levet med børn, gæld 
og prioriteter og sad i dag uden gæld i 
deres hus – og med en forventning om, 
at de om få år kunne begynde en god 3. 
alder.

Desværre havde de ikke i tide haft øje 
for, hvordan økonomien skulle hænge 
sammen for at realisere en pensionist-
tilværelse med rejser, oplevelser og 
samme muligheder, som de har i dag. 
De havde bl.a. indregnet salg af praksis, 
herunder goodwill som den væsentlig-
ste del af deres pensionsopsparing. Og 
her ligner deres historie andre praktise-
rende læger. De praktiserende læger har 
nemlig for vane at indregne salg af prak-
sis som en væsentlig del af en pensions-
opsparing. Det er der også god grund 
til, især hvis salg af praksis og goodwill 
indbringer det forventede beløb. Men 
sådan er det langt fra for alle, desværre. 
Jeg møder ofte praktiserende læger på 
vej ud af praksis, der opdager, at praksis 
ikke sælger sig selv, og derfor reelt ikke 
udgør nogen værdi.

Pensionistens All Inklusive

Samtidig har læger ligesom mange an-
dre en forventning om at fortsætte livet 
som pensionist med aktiviteter og en 

økonomi, der er på samme niveau som i 
den erhvervsaktive alder. Der skal rejses 
med familien til ofte eksotiske feriemål. 
Livet skal fortsat leves med hus, have, 
bil, sommerhus og måske båd. Et liv på 
første klasse med All Inklusive. Og hvis 
sådanne forventninger skal realiseres, 
skal det planlægges i tide – altså mange 
år før man vælger at gå på pension.

I Nykredit har vi udarbejdet syv gode 
råd, som du bør overveje, hvis du har en 
forventning om, at leve et pensionistliv 
på første klasse.

Syv gode råd

1. Hav en plan
  Det er vigtigt, at du tidligt i livet ud-

arbejder en opsparingsplan, der gør 
det muligt at realisere dine drømme 
som pensionist.

  – Hvornår vil du trække dig tilbage ?
  – Hvad har du af forventninger til din 

økonomi og levestandard ? Vil du 
blive boende, vil du rejse og hvad stil-
ler det af krav til din opsparing.

  Du skal ligeledes i tide udarbejde en 
nedsparingsplan. Du skal have en 
plan for i hvilken rækkefølge, du vil 
begynde at bruge dine penge, og 
hvor hurtigt eller rettere over hvor 
mange år, du forventer at have en 
god økonomi. 

2. Du behøver ikke være gældfri
  Mange sætter en ære i at indfri al 

gæld i boligen, fordi de tror, at det 
giver dem frihed. Udfordringen er 
imidlertid, at mange penge til at 
forsøde alderdommen, står bundet i 
mursten – og du kan som pensionist 
få problemer med at låne penge i 
banken. Overvej derfor, om ikke du i 
stedet for at have betalt din bolig, skal 
spare mere op i pension. Det kan vise 
sig at være en fordel.

I Nykredit har vi specialiseret os i 
helhedsrådgivning på tværs af privat 
og erhverv målrettet praktiserende 
læger. Vores rådgivere har stor 
indsigt i og forståelse for hverda
gen og dens forretningsmæssige 
udfordringer, fx når det gælder 
patientgrundlag, praksistype, ydelser, 
personale m.m. men også når det 
gælder din privatøkonomi og behov 
for formuerådgivning.
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3. Sæt hurtigt gang i livrenten
  Du skal hurtigt sætte gang i din liv-

rente. Den er jo netop etableret til at 
kunne støtte op i mange år og lægge 
bunden i dine månedlige udbeta-
linger. Der er altså ingen grund til at 
vente. Den skal i gang, så snart, det 
er muligt.

4. Brug de frie midler
  Begynd altid med den del af din op-

sparing, der har det laveste afkast. 
Det vil ofte være penge, som blot står 
på en konto eller penge, du har bun-
det i aktier.

5. Gem ratepensionen
  Vent med at sætte gang i din ratepen-

sion til det er nødvendigt. Her kan du 
ofte vælge om raterne skal udbetales 
over en 10 til 25 årig periode. Vent 
derfor med de penge, til du reelt har 
brug for dem.

6. Gem aldersopsparingen
  Har du en aldersopsparing, så gem 

den. Du kan vente med at få beløbet 
udbetalt ad en gang eller i flere por-
tioner. Pointen er, brug først disse 
penge, når de frie midler er brugt og 
måske først, når ratepensionen også 
er brugt. 

7. Hav blik for modregningen
  Din folkepension består af et grund-

beløb og et pensionstillæg. Mange 
pensionister bliver ofte overraskede 
over, at de opsparede midler bliver 
modregnet offentlige tilskud. Netop 
derfor skal du have en plan – så du er 
forberedt, bliver modregnet mindst 
muligt, og så du kan få mest muligt 
ud af dine penge.

Alt i alt, lev livet, som du har lyst, men 
hav en tanke for, om det gode liv skal 
fortsætte ind i pensionistalderen. Pen-
sionistens All Inklusive kræver, at der er 
lagt en plan i god tid…

PRESSENYT

ÆLDRE PATIENTERS MEDICIN SKAL 
GENNEMGÅS PÅ SYGEHUSET
En række ældre patienter, der tager 
flere former for medicin, bliver nu 
tilbudt et medicintjek, hvis de bliver 
indlagt på et sygehus. Sundheds- og 
Ældreministeriet har udmøntet en 
pulje på 4,5 mio. kr. fra handlingspla-
nen for den ældre medicinske patient, 
så tre regioner kan afprøve medi-
cingennemgang for ældre patienter 
systematisk.

Mange ældre patienter er ramt 
af flere forskellige sygdomme på én 
gang.

Derfor får de også en række for-
skellige former for medicin, og det 
kan øge risikoen for dårligere effekt af 
den enkelte pille eller give uforudsete 
bivirkninger.

Det er derfor særligt vigtigt, at der 
er styr på medicinen hos de ældre 
patienter, som i forvejen er en sårbar 
gruppe.

Nu er 4,5 mio. kroner fra hand-
lingsplanen for den ældre medicinske 
patient, der blev vedtaget i juni 2016, 

på vej ud til konkrete projekter i tre 
regioner.

Pengene skal bruges til afprøvning 
af modeller for systematisk medicin-
gennemgang rettet mod ældre bor-
gere indlagt på sygehus og som ved 
indlæggelsen er i behandling med 
flere lægemidler.

”Mange ældre har flere kroniske 
sygdomme og tager derfor hver dag 
flere forskellige slags medicin. På 
sygehuset kan man se, hvad de ældre 
tager, i en sammenhæng, så ved at 
gennemgå medicinen, kan vi forbedre 
behandlingen af den enkelte ældre 
patient. Det er et meget vigtigt skridt i 
indsatsen for at nedsætte risikoen for 
alvorlige bivirkninger og forkert me-
dicinering,” siger sundhedsminister 
Ellen Trane Nørby.

Ud over de 4,5 mio. kr. skal der 
bruges en halv million kroner på en 
ekstern evaluering af projekterne, 
så Danske Regioner – i dialog med 
Sundhedsstyrelsen – kan sikre, at 
alle regioner fremadrettet visiterer 
relevante ældre medicinske patienter 
til medicingennemgang, når de er 
indlagt.

Kilde: Sundheds-  
og Ældreministeriet
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PRESSENYT

CARLSBERGFONDET GIVER TIL 
FORSKNING I ETISKE ASPEKTER AF 
PERSONLIG MEDICIN
Carlsbergfondet bevilger 15 mio. kr. til forskningsprojektet Personalized Medicine in the 
Welfare State. Glædeligt, at der nu afsættes midler til netop at dykke ned i det område, mener 
sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Ved årsskiftet fremlagde regeringen 
og Danske Regioner en national 
strategi for Personlig Medicin. Med 
den bliver Danmark en aktiv del af 
en international udvikling, der har 
som ambition at tilpasse diagnostik, 
behandling og forebyggelse til den 
enkelte patient.

”I lyset af den nye nationale strategi 
og det øgede fokus, der i disse år 
er på udviklingen af medicin skræd-
dersyet til den enkelte patient, har 
Carlsbergfondet fundet det oplagt at 
igangsætte et forskningsprojekt, der 
skal kaste et grundvidenskabeligt lys 
over de etiske, juridiske og organi-
satoriske udfordringer, som opstår i 
kølvandet på det hastigt voksende 
felt. Vi er glade for at kunne støtte 
et projekt, der vil bidrage med ny 
vigtig viden, som kan gøre os bedre 
i stand til at håndtere etiske aspekter 
på en proaktiv snarere end en reaktiv 
måde,” udtaler Carlsbergfondets 
bestyrelsesformand Flemming Besen-
bacher.

Personlig medicin vedrører 
både individ og kollektiv 

Respekt for den enkeltes autonomi og 
privatliv har traditionelt været funda-
mentet for sundhedsvæsenets etiske 
og juridiske regulering, og den enkel-
tes veloplyste selvbestemmelsesret er 
set som den afgørende mekanisme til 
at sikre beskyttelse af borgernes ret-
tigheder og tillid til sundhedsvæsenet.

”Personalized Medicine in the 
Welfare State” skal bl.a. undersøge, 
hvordan begreber som person, me-
dicin og behandling afgrænses og 
forstås i sundhedsorganisatorisk sam-
menhæng og i offentligheden. Hvor-

dan skal ”personen” forvaltes, når de 
grundlæggende etiske, juridiske og 
organisatoriske rammer ikke længere 
harmonerer med den virkelighed, 
som patienter, forsøgsdeltagere, for-
skere og klinikere befinder sig i? Hvad 
sker der, når personen manifesterer 
sig som data? Hvordan forstås indivi-
dualitet, autonomi og autenticitet?

”Der er behov for at undersøge, 
hvordan industriens repræsentanter, 
sundhedsvæsenets administratorer, 
læger, forskere og patienter oplever 
de nye muligheder for genetisk infor-
mation, og hvordan de opererer i et 
felt, hvor meget er muligt og meget 
stadig kun i sin vorden. Selvom per-
sonlig medicin i udgangspunktet er 
målrettet det enkelte individ, skabes 
den på baggrund af eller i relation til 
et kollektiv – for eksempel art, slægt, 
referencegenom, nationalt fællesskab, 
sundhedsvæsen eller velfærdsstat. 
Projektet undersøger, hvordan det 
personlige forstås, og hvilke kollek-
tiver, som er impliceret i det person-
lige. Derfor hedder projektet ”me in 
we,” siger Mette Nordahl Svendsen.

Til gavn for danskerne 

Med den nationale strategi er Per-
sonlig Medicin højt på regeringens 
og Danske Regioners dagsorden, og 
der arbejdes på, at de nye muligheder 
skal komme danskerne til gavn på 
bedst mulig måde.

”Med Personlig Medicin kan vi 
gøre behandlingen af den enkelte 
patient mere målrettet. Vi kender det 
allerede fra nogle kræftsygdomme, 
hvor genteknologien betyder, at 
man kan sikre den rette behandling 
første gang med færre bivirkninger. 

Og håbet er, at det også kan komme 
mennesker med de store folkesyg-
domme som gigt og diabetes til gavn 
fremover. Lægerne skal blive skarpere 
på de dybereliggende årsager til syg-
domme som f.eks. de genetiske mu-
tationer. Udviklingen stiller samtidig 
vigtige etiske spørgsmål. Hvad ønsker 
vi hver især at vide om vores even-
tuelle fremtidige sygdomme? Derfor 
er det glædeligt, at der nu afsættes 
midler til netop at dykke ned i det 
område. Med den nationale strategi 
samarbejder vi om behandling, forsk-
ning, viden og investeringer, og vi 
har et stærkt fokus på inddragelse af 
borgerne og patienterne”, siger sund-
hedsminister Ellen Trane Nørby.

Som grundlag for strategien har re-
geringen sat 100 mio. kr. af på Finans-
loven 2017 over de næste fire år til at 
medfinansiere arbejdet med Personlig 
Medicin. Formand for Danske Regio-
ner Bent Hansen udtaler:

”Vores klinikere bruger allerede i 
vid udstrækning gentest til at målrette 
behandlingen. Og vi har længe talt for 
stærkere belysning af de etiske dilem-
maer. Danske Regioner hilser derfor 
donationen fra Carlsbergfondet varmt 
velkommen. Mange flere borgere 
skal i fremtiden kunne få gavn af per-
sonlig medicin. Den kan give store 
behandlingsmæssige fremskridt, og 
både de medicinske og de etiske 
aspekter er væsentlige at kortlægge. 
Det skal ske med såvel forskeres som 
befolkningens bidrag. De mange in-
formationer skal nemlig kunne bruges 
både målrettet og nænsomt, til bedst 
mulig gavn for borgerne i fremtidens 
sundhedsvæsen”.

Kilde: Sundheds-  
og Ældreministeriet
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PRESSENYT

ER FØDEVAREN SUND? 
Se på hele fødevaren – ikke kun på indholdet af fedt og kulhydrat

Næringsstoffer

Sundhedsværdien af en fødevare skal 
afgøres på baggrund af en vurdering af 
hele fødevaren og ikke som en effekt 
af fødevarens enkelte næringsstof-
fer. Det konkluderer et internationalt 
ekspertpanel, med forskere inden 
for epidemiologi, fødevare- og ernæ-
ringsvidenskab, samlet af Københavns 
Universitet. Indsigten rykker ved hele 
ernæringsforskningens opfattelse af 
næringsstoffernes betydning i føde-
varer.

Når ernæringsforskningen under-
søger en fødevares betydning for 
sundheden, fokuserer man traditionelt 
på indholdet af enkelte næringsstoffer 
som proteiner, fedtstoffer, kulhydrater 
etc. Men forskningen i dag viser, at 
sundhedsværdien af en fødevare ikke 
blot kan afgøres ud fra det samlede 
indhold af næringsstoffer. Man skal se 
på hele fødevaren – og i øvrigt også 
hvad den spises sammen med. Konklu-
sionerne er udgivet i en videnskabelig 
artikel i det anerkendte tidsskrift ’Ame-
rican Journal of Clinical Nutrition’.

Vi spiser mad og måltider – 
ikke næringsstoffer

Postdoc og ph.d. Tanja Kongerslev 
Thorning, fra Institut for Idræt og Er-
næring ved Københavns Universitet 
er ledende forfatter på den viden-
skabelige artikel. Hun forklarer, at 
baggrunden er, at forskerne gennem 
årene har undret sig over, at den reelle 
sundhedseffekt af en fødevare var an-
derledes, end den man kunne forvente 
ud fra fødevarens indhold af nærings-
stoffer. Derfor er man begyndt at se på 
tingene i en større sammenhæng:

”Forskerne er igennem de sidste 
mange år blevet dygtigere, og vi har 
fået flere muligheder for at dykke ned 
i, hvad de specifikke næringsstoffer 
betyder for fordøjelsen og sundhe-
den”, siger ph.d. Tanja Kongerslev 
Thorning. Hun forsætter. ”Men når vi 
spiser, så indtager vi jo ikke enkelte 

næringsstoffer. Vi spiser hele føde-
varer. Enten alene eller sammen med 
en masse andre fødevarer i et måltid. 
Derfor forekommer det jo indlysende, 
at man bør vurdere fødevarerne i sam-
menhæng”.

Det betyder i sidste ende, at sam-
mensætningen af fødevarer og næ-
ringsstoffer kan ændre egenskaberne 
af næringsstofferne på måder, der ikke 
kan forudsiges ud fra en analyse af 
det enkelte næringsstof i fødevaren. 
Eksempelvis påvirker ost blodets ind-
hold af kolesterol i mindre grad, end 
hvad man kunne formode, hvis man 
udelukkende analyserede produktet 
ud fra indholdet af mættet fedt. Der 
sker altså nogle interaktioner imellem 
næringsstofferne i fødevaren, der har 
betydning for den overordnede sund-
hedseffekt.

”Et andet eksempel er mandler, som 
der er meget fedtstof i, men som frigi-
ver mindre fedt end forventet under 
fordøjelsen. Selv hvis man tygger dem 
rigtig grundigt,” fortæller ph.d. Tanja 
Kongerslev Thorning og fortsætter ”På 
den måde påvirker både det indbyrdes 
forhold mellem næringsstofferne men 
også selve tilberedningen eller pro-
duktionsmetoden sandsynligvis sund-
hedsværdien af mange fødevarer. Det 
betyder altså, at nogle fødevarer kan 
være mere eller mindre sunde, end vi 
alle sammen går rundt og tror.”

Dele af ernæringsforskningen 
skal gentænkes

Bag konklusionerne står et internatio-
nalt forskerhold bestående af 18 eks-
perter inden for epidemiologi, føde-
vare- og ernæringsvidenskab. De var 
samlet til en workshop arrangeret af 
Københavns Universitet i samarbejde 
med University of Reading i septem-
ber 2016. Her debatterede forskerne 
mejeriprodukter, og hvordan den 
komplekse blanding af næringsstoffer 
og bioaktive stoffer som mineraler og 
vitaminer kan påvirke fordøjelsen af 
fødevarerne og i sidste ende ændrer 

fødevarens overordnede næringsmæs-
sige og sundhedsmæssige egenskaber.

Forskerne konkluderede blandt 
andet, at yoghurt og ost har en ander-
ledes og sundere effekt på kropsvægt, 
på risikoen for at udvikle hjerte-/kar-
sygdomme og på knoglesundheden, 
end hvad man kunne forvente, hvis 
man analyserede de enkelte produkter 
ud fra deres indhold af mættet fedt og 
kalcium.

Professor, dr. med Arne Astrup, 
institutleder på Institut for Idræt og 
Ernæring ved Københavns Universitet 
var leder af forskerholdet. Han forkla-
rer, at eksemplet med ost er godt til at 
illustrere, at fødevarers sundhedsef-
fekter ikke skal afgøres på basis af de 
enkelte næringsstoffer:

“I modsætning til de nuværende 
anbefalinger der langt hen ad vejen 
anbefaler, at vi ikke skal spise fed ost, 
så viser ny forskning tydeligt, at ost 
har vigtige sundhedsmæssige fordele 
i forhold til at forebygge type 2 diabe-
tes, hjerte-/karsygdomme og kræft. 
Alle de positive virkninger skyldes 
et komplekst samspil mellem gavn-
lige bakterier, mineraler og bioaktive 
osteingredienser.”

Der skal flere undersøgelser til, 
men perspektivet er i sidste ende, at 
man bliver nødt til at gentænke dele af 
ernæringsforskningen og næringsde-
klarationen. Forskerne konkluderer, at 
man ikke kan fokusere på et nærings-
stof uden samtidig at undersøge, hvor-
dan det indtages og hvad det indtages 
sammen med.

Konklusionerne er udgivet i artiklen 
”Whole dairy matrix or single nutrients 
in assessment of health effects: cur-
rent evidence and knowledge gaps” i 
det videnskabelige tidsskrift ’American 
Journal of Clinical Nutrition’.

Ost påvirker kolesteroltallet mindre, end 
hvad man skulle tro, hvis man udeluk-
kende analyserede ost ud fra indholdet 
af mættet fedt.





OPDATERET 
INDIKATION

Har hos patienter med type 2-diabetes vist1:

• GLYKÆMISK EFFEKT1 

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

 • 38% RRR AF CV-DØD1,*

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

 1. JARDIANCE® produktresumé 20.04.2017 
 *  Primært endepunkt i EMPA-REG OUTCOME® viste 14% RRR af 3P-MACE (CV-død, ikke-fatal AMI og ikke-fatal apopleksi).1 
 **  Voksne patienter med type 2-diabetes og kendt koronararteriesygdom, perifer arteriel sygdom,  

myokardieinfarkt, ustabil angina eller apopleksi.1

RRR = Relativ risikoreduktion

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