
L Æ S  I N D E  I  B L A D E T

cr
ea
tiv

ep
ro
.c
om

Få en besked i din indbakke når magasinet er 
tilgængeligt elektronisk.

Send din e-mailadresse til hs@scanpublisher.dk

 MAGASINET
M A G A S I N  F O R  P R A K T I S E R E N D E  L Æ G E R  o g  S P E C I A L L Æ G E R

TIL VENTEVÆRELSET
DIT LÆGEMAGASIN

INDLÆG

w w w.laegemagasinet .dk

N r.  4  september  2016

30.  årgang

ISSN N r.  0902-1787

Sammenhæng er nøgleordet  
i fremtidens sundhedsvæsen
AF VIDENSKABSJOURNALIST GORDON VAHLE

HOPE-3 studiet
AF PROFESSOR OVERLÆGE DR. MED. JØRGEN JEPPESEN

Håb om bedre kardio vaskulær 
 forebyggelse?
AF OVERLÆGE, DR.MED. IB ABILDGAARD JACOBSEN

Opstart og intensivering af insulin-
behandling ved type 2 diabetes
AF PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED. STEN MADSBAD





Ansvarshavende:
Adm. direktør Tina Brage Vabø

Journalist:
Gordon Vahle
gordon@sciencejournalist.dk

Redaktionen:
Cand polit. John Vabø (redaktør) 
Speciallæge dr. med.,  
Jette Ingerslev
Speciallæge i gynækologi,  
Christine Felding
Professor, overlæge dr. med,  
Hans Ibsen

Artikler, pressemeddelelser, produkt
informationer m.v. modtages på email: 
tbv@scanpublisher.dk, og skal være 
redaktionen i hænde senest 3 uger før 
udgivelsestidspunktet. Illustrationer, fotos 
mv. skal leveres som orginalmateriale eller 
elektronisk som PDF, JPG. Citat tilladt med 
kildeangivelse.

Annoncer:
Adriana Radaic
ar@scanpublisher.dk

Abonnement:
6 udgaver (incl. moms): 
Kr. 225,

Adresseændringer m.v. bedes mailet til 
Hanne Solberg på hs@scanpublisher.dk
Ved henvendelse bedes abonnements
nummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på 
magasinet).

e-mail:
abonnement@scanpublisher.dk

Redaktionens og udgivers adresse:
SCANPUBLISHER A/S
Forlaget John Vabø A/S
Emiliekildevej 35,
2930 Klampenborg
Tlf.:  39 90 80 00
Fax: 39 90 82 80
www. scanpublisher.dk
ISSN Nr. 09021784

Layout og tryk:
Scanprint a|s

LÆGEMAGASINET 4   3 

INDHOLD 4/2016

Sammenhæng er nøgleordet i fremtidens sundhedsvæsen
AF VIDENSKABSJOURNALIST GORDON VAHLE 4
LEADER – et kardiovaskulært endepunktstudie med  
GLP-1 receptor agonisten liraglutid (Victoza®)
AF PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED. STEN MADSBAD, ENDOKRINOLOGISK AFDELING, 

HVIDOVRE HOSPITAL 8
Opstart og intensivering af insulinbehandling ved type 2 diabetes
AF PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED. STEN MADSBAD, ENDOKRINOLOGISK AFDELING, 

HVIDOVRE HOSPITAL 12
Reduktion af LDL kolesterol med statin nedsætter risikoen for  
hjertekarsygdom hos raske personer med mellem-risiko for  
hjertekarsygdom – HOPE-3 studiet
AF PROFESSOR OVERLÆGE DR. MED. JØRGEN JEPPESEN 18
Håb om bedre kardio vaskulær forebyggelse? 
AF OVERLÆGE, DR.MED., IB ABILDGAARD JACOBSEN, HYPERTENSIONSAMBULATORIET, 

ENDOKRINOLOGISK AFD. M, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 22
Historisk stor kræftplan
 27
Radikal prostatektomi i Danmark 1995-2011
AF LÆGE MIKAEL HEERING OG LÆGE, PH.D., M. ANDREAS RØDER, COPENHAGEN PROSTATE  

CANCER CENTER, UROLOGISK KLINIK, RIGSHOSPITALET. 28
Du skal nok få råd til at finansiere dine drømme
AF LEDER AF TEAM PRAKSIS THOMAS BACH ANDERSEN, LÆGERNES BANK 32
Inhalationsbehandling af astma med fast kombination af  
budesonid+formoterol: evidens savnes
AF ADJUNGERET LEKTOR, OVERLÆGE, DR. MED., BA, OLE D. WOLTHERS, SPECIALLÆGEPRAKSIS,  

BØRNE OG ALLERGI KLINIKKEN RANDERS 34
Forår for ultralyd i almen praksis
AF UDDANNELSESLÆGE CHARLES FRARY 42



SAMMENHÆNG ER NØGLEORDET 
I  FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

Sygehusvæsenet har været igennem 
omfattende ændringer siden 2006, hvor 
sygehusplanen med de 16 såkaldte kva-
litetsfondsbyggerier som fyrtårne blev 
vedtaget. Nu er turen kommet til det 
nære sundhedsvæsen. Og ’kvalitet’ er 
også her i højsædet. 

Regeringen har nedsat et udvalg, der 
her i efteråret ventes at komme med et 
udspil til, hvordan fremtidens primære 
sundhedsvæsen skal organiseres. Som 
en forløber er der opstillet otte ’kvali-
tetsmål’, som skal danne rammen for vi-
dere tiltag på området. Lægemagasinet 
har med udgangspunkt i de otte punkter 
spurgt formanden for PLO, Christian 
Freitag, hvilke ønsker, han som formand 
for de praktiserende læger har til fremti-
dens primære sundhedsområde.

»Det er vigtigt at understrege, at PLO 
endnu ikke har været med i processen 
om de otte kvalitetsmål. Foreløbig er 
de kun rodfæstet i sygehusvæsnet. Al-
ligevel kan vi godt skele til dem. Dels 
fordi de giver god mening, men også 
fordi mange af målene er særdeles 
relevante for arbejdet i almen praksis. 
Måske skal vi spørge os selv: Er tiden 
ved at være moden til at sygehusene 
og almen praksis i fællesskab skal se på 
nogle kvalitetsmål? Vi har en gruppe 
patienter, der er fælles – giver det ikke 
mening at vi ser på disse forløb i fælles-
skab, i stedet for hver for sig?« foreslår 
Christian Freitag.

»Overordnet set, synes jeg, at der er 
godt, at vi genoptager diskussionen om 
kvalitet i hele sundhedsvæsenet. Ingen 
kan være uenig i de otte målsætninger, 
men det bliver selvfølgelig mere spæn-
dende, når vi begynder at diskutere, 
hvordan vi skal udmønte kvalitetsmå-
lene i praksis.«

Reel kommunikation –  
ikke copy-paste

Kvalitetsmålet om et bedre sammen-
hængende patientforløb handler i høj 
grad om kommunikation – både mellem 
de forskellige aktører i sundhedsvæse-
net og med patienterne. 

»Alle dele af sundhedsvæsenet lider 
under knaphed på tid og ressourcer, og 

derfor er vi ofte tilbøjelige til at springe 
over det laveste gærde – og hurtigst 
muligt og med mindst muligt besvær få 
patienten videre til næste instans. Men 
hvis denne ’overlevering’ ikke sker på 
en velovervejet måde, så går vigtig in-
formation tabt, og patienten får en dårli-
gere og et mere tidskrævende forløb det 
næste sted,« siger Christian Freitag.

Han uddyber med et eksempel:
»Når en patient er færdigbehandlet 

på hospitalet, skal den praktiserende 
læge have besked om, hvad patienten 
fejler, hvilken behandling der er givet, 
og hvad der nu skal ske. Denne såkaldte 
epikrise består alt for ofte af copy-paste 
af store stykker fra den fulde journal. 
Det betyder, at den praktiserende læge, 
skal bruge meget lang tid på at sætte sig 
ind i, hvad patienten fejler, og hvad der 
nu skal ske. Patienten opfatter det som 
manglende interesse, hvis lægen ikke 
har haft mulighed for at læse og sætte 
sig ind det hele, og risikoen for fejl og 
misforståelser bliver stor.«

Christian Freitag understreger, at 
heller ikke alle praktiserende læger er 
gode til at kommunikere essensen til 
hospitalerne, når de henviser en patient 
til videre behandling.

»Alle parter – kommuner, institutio-
ner, sygehuse, hjemmeplejen, prak-
tiserende læger – kunne hjælpe med 
at skabe bedre sammenhængende 
patientforløb, hvis vi kunne levere korte 
referater og tydelige planer til hinanden 
i stedet bare at copy-paste journalerne,« 
understreger formanden for de Praktise-
rende Lægers Organisation. 

Kvalitet frem for kvantitet

Christian Freitag mener, at en bedre 
kommunikation og et mere sammen-
hængende patientforløb også vil have 
en positiv effekt for de øvrige syv kvali-
tetsmål. Alle aktører i sundhedsvæsenet 
gør deres bedste og har stor erfaring 
inden for hver deres felt, men når vi ikke 
formår at få viden, erfaringer og gode 
råd bragt videre til andre instanser og til 
patienterne, så forsvinder denne viden, 
og det betyder alt i alt, at kvaliteten bli-
ver ringere.

De otte nationale kvalitetsmål for 
sundhedsvæsenet er:

•  Bedre sammenhængende 
patient forløb

•  Styrket indsats for kronikere og 
ældre patienter

•  Forbedret overlevelse og 
patient sikkerhed

•  Behandling af høj kvalitet

•  Hurtig udredning og behandling

•  Øget patientinddragelse

•  Flere sunde leveår

•  Mere effektivt sundhedsvæsen



LÆGEMAGASINET 4   5 

»De otte kvalitetsmål hænger fint sammen, 
og de kan naturligvis ikke løses alene ved, at 
vi bliver bedre til at kommunikere med hinan-
den. Efteruddannelse, bemanding, struktur, 
ansvar og organisation skal også kigges efter. 
Men generelt er det positivt, at regioner og 
ministeren nu begynder at tale om kvalitet frem 
for kvantitet. I dag bliver vi i alt for høj grad 
målt på kvantiteten. Vi skal nå så og så mange 
operationer, ventelisterne skal være så og så 
korte, og vi skal se så og så mange patienter i 
timen etc. Denne fokus på kvantitet risikerer at 
gå ud over kvaliteten. Den tid, vi bruger på at 
registrere og løbe efter at nå et vist mål, kunne 
bruges bedre på patienterne – eller på at lave 
gode ’overleveringer’ til kolleger andre steder i 
sundhedsvæsenet. Dét ville i sig selv forbedre 
kvaliteten,« understreger PLO-formanden.

SUNDHEDSVÆSENET UNDER FORVANDLING

De praktiserende læger er ikke ene om at pege på, at manglende sam-
menhæng i patientforløbene er den største hindring for at skabe et 
primært sundhedsvæsen, der også er første klasses. I fagbladet ”Sygeple-
jersken” skriver formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grethe Christensen:

»Koordineringen mellem hospitaler, kommuner og almen praksis halter, 
og jeg har store forhåbninger til, at udvalget kommer med klare bud på, 
hvordan vi skaber et sundhedsvæsen, som hænger sammen og sætter 
mennesket i centrum.«

Lægemagasinet vil naturligvis følge arbejdet tæt i de kommende numre. 
Ideer og tanker omkring dette er som sædvanlig meget velkomne til 
redaktionen eller direkte til journalist Gordon Vahle på gordon@science-
journalist.dk.







LEADER 
– ET KARDIOVASKULÆRT ENDEPUNKTSTUDIE MED GLP-1 RECEPTOR 
AGONISTEN LIRAGLUTID (VICTOZA®)

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

Liraglutid (Victoza®) er en GLP-1 recep-
tor agonist, der doseres én gang dagligt. 
Liraglutid reducerer HbA1c mere ef-
fektivt end perorale antidiabetika og i 
de fleste studier også mere end insulin 
behandling. Liraglutid medfører et min-
dre vægttab på 2-3 kg i gennemsnit og 
reducerer også det systoliske blodtryk 
med 2-4 mm Hg. Bivirkninger under 
behandling med liraglutid (Victoza®) er 
primært kvalme, diarre, evt. opkastnin-
ger, der hos de fleste patienter er forbi-
gående, og i høj grad kan undgås ved 
langsom optitrering af dosis. Normalt 
initieres liraglutid behandlingen med 
0.6 mg i en uge, hvorefter dosis øges til 
1.2 mg evt. til 1.8 mg efter yderligere 
én uges behandling, hvis den ønskede 
effekt ikke er opnået med 1.2 mg. Hvis 
patienten har kvalme, når der øges fra 
0.6 mg til 1.2 mg, reduceres til 0. 6 mg 
igen, og efter én uge øges dosis til 0.9 
mg daglig, og der optitreres med 0.3 mg 
af gangen.

Meta-analyser af fase 2 og 3 studierne 
med liraglutid har rapporteret en gun-
stig effekt af liraglutid på hjertekarsyg-
dom, dog uden at effekten var statistisk 
signifikant. Det var derfor stor interesse, 
da LEADER studiet blev præsenteret i 

juni måned i forbindelse med det årlige 
møde i American Diabetes Association.

Leader studiet

Design
I dette dobbeltblindede studie blev 
9.340 patienter med type 2 diabetes 
med erkendt hjertekar- eller nyresyg-
dom eller risikofaktorer til at udvikle 
hjertekarsygdom randomiseret til be-
handling med liraglutid (Victoza®) 1.8 
mg daglig eller placebo tillagt deres 
standardbehandling. De blev fulgt 
imellem 3.5 og 5 år, med en median 
opfølgning på 3.8 år. Patienterne var i 
dårlig kontrol vurderet ved HbA1c (gen-
nemsnit 8.7 % (72 mmol/mol) og havde 
en diabetesvarighed på i gennemsnit 
på 12.8 år. Design af studiet fremgår af 
figur 1. 

Det primære kombinerede ende-
punkt var mortalitet pga. hjertekarsyg-
dom, ikke-fatalt myokardieinfarkt og 
ikke- fatalt apopleksia cerebri. 

Resultater
Det primære kombinerede endepunkt 
var reduceret med 13 % i liraglutidgrup-
pen (608 vs. 694 hændelser, p=0.01). 
Mortalitet pga. hjertekarsygdom var 
reduceret med 22 % ( 219 vs. 278, 
p=0.007). Total mortalitet var reduceret 
med 15 % (381 vs. 447, p=0.02). Fore-
komsten af ikke-fatalt myokardienfarkt 
(281 vs. 317) eller ikke-fatalt apopleksia 
cerebri (159 vs.177) var også lavere i 
liraglutid gruppen, dog ikke signifikant. 
Hospitalisering pga. hjertesvigt blev rap-
porteret i 218 vs. 248 patienter, p:NS. 
Resultaterne er summeret i tabel 1.

Liraglutid beskyttede også mod for-
værring af diabetisk nyresygdom med 
22 %, p=0.003, mens der ingen effekt 
sås på den diabetiske øjensygdom.

Behandling med liraglutid medførte 
et vægttab på 2.3 kg i forhold til place-
bogrupppen, og en reduktion på 1.2 
mm Hg i systolisk blodtryk. Pulsen blev 
øget med 3 slag per minut sammenlig-
net med placebo. Forskellen i HbA1c var 
i gennemsnit 0.4 % (6 mmol/mol) mel-
lem de to grupper under opfølgningen. 

LEADER studiet	- design

Liraglutid 1.8	mg	+	standard	behandling

Placebo	+	standard	behandling

Run-in
periode	

Minimum	varighed	3.5	år	og	maksimalt	5.0	år2	uger
Screening Randomisering (1:1) Slut	behandling

Inklusionskriterier:
• Type	2	diabetes,	HbA1c	>	7.0	%
• Behandling	med	livsstil,	tabletter,	

basal	eller	præmix insulin
• Alder	≥	50	år	samt	hjertekarsygdom	

eller	nyresygdom
• Alder	≥	60	og	risikofaktorer	for	

hjertekarsygdom

Eksklusionskriterier:
• Type	1	diabetes
• Behandling	med	GLP-1	RA,	DPP-4	

hæmmer	eller	hurtigtvirkende	
insulin

Dobbelt-blindet

Figur 1
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Udvalgte	Kardiovaskulære endepunkter

Endepunkt	 Liraglutid
N								(%)

Placebo
N								(%)

Hazard
ratio

P-værdi	

Primære	Endepunkt 608				(13.0)							694			 (14.9) 0.87 0.01

Total	mortalitet 381					(8.2) 447					(9.6) 0.85 0.02

Kardiovaskulær mortalitet 219					(4.7) 278					(6.0) 0.78 0.007

Ikke-fatalt	myokardieinfarkt 281					(6.0) 317 (6.8) 0.88 0.11

Ikke-fatalt	apopleksia cerebri 159					(3.4) 177 (3.8) 0.89 0.30

TCI 48					(1.0) 60					(1.3) 0.79 0.23

Koronar revaskulation 405					(8.7) 441				(9.4) 0.91 0.18

Hospitalisering	pga.	hjertesvigt 218					(4.7) 248				(5.3) 0.87 0.14

Der har været meget diskussion om-
kring den inkretin- baserede terapi og 
risikoen for pankreatitis. Der blev rap-
porteret 18 vs. 23 tilfælde i liraglutid- og 
placegruppen, mens der blev diagnosti-
ceret 13 vs. 5 pankreascancere, p=0.06. 
Totale antal af maligne cancere i de to 
grupper var 296 vs 279, P=0.46. 

Andre utilsigtige hændelser var akut 
galdestenssygdom i 145 vs. 90 tilfælde 
i liraglutid og placebogruppen. Bivirk-
ningerne under liraglutidbehandling var 
de velbeskrevne fra mavetarmkanalen, 
kvalme, evt. opkastninger og diarre ofte 
forbigående. Risikoen for hypoglykæmi 
var reduceret i liraglutidgruppen sam-
menlignet med placebo.

Kommentar
Personer med type 2 diabetes har øget 
mortalitet pga. hjertekarsygdom og 
risiko for at udvikle sendiabetiske kom-
plikationer i øjne, nyrer og nerver. Aktu-
elle studie viser, at liraglutid (Victoza®) 
reducerer risikoen for en kardiovaskulær 
hændelse signifikant hos type 2 diabetes 
patienter enten med erkendt hjertekar-
sygdom eller med risikofaktorer for at 
udvikle hjertekarsygdom. Således blev 
det primære endepunkt (mortalitet pga. 
hjertekarsygdom, ikke-fatalt myokardie-
infarkt og ikke-fatalt apopleksia cerebri) 
reduceret med 13 % og mortalitet pga. 
hjertekarsygdom 22 %. Antallet af pa-
tienter, der skal behandles i 3 år for at 
undgå en hændelse, var 66 i relation til 
de primære kombinerede endepunkt, 
104 i relation til at undgå et dødsfald 
pga. hjertekarsygdom, og 98 for at 
undgå et dødsfald uanset årsag.

Liraglutid beskyttede også mod for-
værring i den diabetiske nyresygdom, 

men var uden effekt på retinopati. 
Liraglutid medførte også et vægttab og 
reducerede risikoen for hypoglykæmi. 
Antallet af patienter, der udviklede 
pankreatitis, var ikke øget under be-
handling med liraglutid.

Betydning for behandlingen af type 2 
diabetes
Behandling med Insulin, DPP-4 hæm-
merne og den kortidsvirkende GLP-1 
receptor agonist lixisenatid er rapporte-
ret at have en neutral effekt på det kom-
binerede kardiovaskulære endepunkt: 
mortalitet pga. hjertekarsygdom, ikke-
fatalt myokardieinfarkt og ikke-fatalt 
apopleksia cerebri. Sulfonylurinstof er 
mistænkt for at øge risikoen for hjer-
tekarsygdom, mens metformin anses 
for at beskytte mod hjertekarsygdom, 
omend evidensen herfor er svag. Piogli-
tazon reducerer ovennævnte kombine-
rede kardiovaskulære endepunkt, men 
øger risikoen for hjertesvigt. 

Vi har nu to lægemidler, der har 
vist, at de reducerer såvel HbA1c og 
hjertekarsygdom. I 2015 blev EMPA-
REG OUTCOME studiet publiceret. I 
alt 7.020 type 2 diabetespatienter med 
erkendt hjertekarsygdom blev randomi-
seret til behandling med SGLT-2 hæm-
meren empagliflozin (Jardiance®) eller 
placebo. Empagliflozin reducerede mor-
taliteten pga. kardiovaskulær sygdom 
med 38 %, risikoen for indlæggelse pga. 
hjertesvigt med 35 %, mens risikoen for 
myokardieinfarkt eller apopleksia cere-
bri ikke var signifikant forskellig fra pla-
cebobehandling. Empagliflozin var også 
associeret med langsommere progres-
sion af eksisterende diabetisk nyresyg-
dom, samtidig med at nyrefunktionen 

vurderet ved eGFR blev forbedret sam-
menlignet med placebo behandling. 

Om det vil vælges at behandle med 
liraglutid eller empagliflozin, afhænger 
af den individuelle patients ønsker om-
kring dosering: oral vs. injektion, effekt 
på hyperglykæmien, bivirkninger og 
pris. Empagliflozin (Jardiance®) anbefa-
les ikke ved en eGFR < 45 ml/min, mens 
liraglutid (Victoza®) ikke anbefales til 
patienter med eGFR < 30 ml/min.

Resultaterne fra LEADER og EMPA-
REG OUTCOME studierne er så mar-
kante, at det forventes at empagliflozin 
og liraglutid rykkes frem i behandling-
salgoritmen af hyperglykæmien hos 
den hjertesyge type 2 diabetes patient. 
Formentligt som lægemiddel nr. to ef-
ter metformin. Hvordan empagliflozin 
(Jardiance®) og liraglutid (Victoza®) re-
ducerer hjertekarsygdom er dog aktuelt 
uafklaret.

Figur 2
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OPSTART OG INTENSIVERING 
AF INSULINBEHANDLING VED 
TYPE 2 DIABETES

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

Type 2 diabetes er en progredierende 
sygdom, der medfører, at en stor pro-
centdel af patienterne efter nogle års 
diabetesvarighed behøver insulinbe-
handling for at kontrollere hyperglykæ-
mien. I dag kan initieringen af insulinbe-
handling dog udsættes sammenlignet 
med for blot få år siden pga. af de 
mange nye antidiabetika: DPP-4hæm-
mere, SGLT -2 hæmmere og GLP-1 
receptor agonister, der kan kombineres 
med metformin og evt. sulfonylurinstof. 
Når hyperglykæmien ikke længere kan 
kontrolleres med 3- eller 4 antidiabetika, 
er insulinbehandling nødvendigt. Ved 
hvilken HbA1c niveau insulinbehandling 
initieres er individuel og afhænger af 
patientens alder, livslængde, komplika-
tioner og patientens ønsker. Hos yngre 
patienter vil en HbA1c på 7.5 -8.0 % 
(58-64 mmol/mol) ofte give anledning 
til insulinbehandling, mens hos ældre 
med kort livslænge vil HbA1c værdier 
over 8.5 % (69 mmol/mol) ofte medføre 
insulinbehandling. 

I aktuelle artikel vil initiering af insu-
linbehandling blive gennemgået, og 
herefter vil det blive diskuteret, hvordan 
insulinbehandling kan blive intensiveret.

Opstart af insulinbehandling

Hvordan initieres insulinbehandling
I Danmark har vi haft en tradition for, 
at alle perorale antidiabetika bortset 
for metformin seponeres. På baggrund 
af, at kardiovaskulære endepunktstu-
dier har vist, at liraglutid (Victoza®) og 
empagliflozin (Jardiance®) beskytter 
mod hjertekarsygdom, vil det være 
hensigtsmæssigt at forsætte med denne 
behandling, når insulinbehandling initi-
eres. Begge præparater reducerer også 
vægtstigningen, der ses under insulin-
behandling, reducerer insulindosis og 
risikoen for hypoglykæmi.

De fleste internationale guidelines 
anbefaler, at der startes med 10 enheder 
basal insulin én gang dagligt. Det kan 
være i form af NPH insulin (Insulatard®), 
detemir (Levemir®), glargin (Lantus®), 
glargin biosimilar (Abasaglar®), glargine 
300 (Toujeo) eller degludec (Tresiba®). 
Patienten kan injicere insulinet om mor-
genen eller ved sengetid (figur 1).

Der måles blodglukose i faste, og det 
anbefales at benytte en simpel algo-
ritme: at øge med 2 enheder hver 3. dag 
indtil fasteblodglukose er reguleret til 
det ønskede niveau, der f.eks. kan være 
mellem 6-8 mmol/l. Patienten benytter 
gennemsnittet af fasteblodglukose de 
sidste 2 dage, før der titreres på insulin 
til at vurdere fasteglukoseniveaet (figur 
1).

Når fasteblodglukose er mellem 6-8 
mmmol/l foretages en vurdering af, om 
der kan strammes yderligere op på den 
glykæmiske kontrol. Det afgøres ud fra 
dag til dag variationen i fasteblodglu-
kose samt ud fra risikoen for hypog-
lykæmi. I denne vurdering indgår også 
patientens kompliance i relation til må-

Faste blodglukose >8 mmol/l  

+ 2 enheder

Initiering	og	titrering	af	basal	insulin
1. Start	med	10	enheder basal	insulin	injiceret om	morgenen eller ved sengetid
2. Fortsæt med	metformin
3. Vælg	terapeutisk	mål	for	fasteblodglukose,	f.eks.	6-8	mmol/l

4.					Mål	fasteblodglukose	dagligt	og	titrer	insulin	hver	3.	dag	ud	fra	sidste	2	målinger	

+

-

Fasteblodglukose 6-8 mmol/l

uændret dosis

Fasteblodglukose < 6mmol/l

- 2 enheder

Figur 1
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ling af blodglukose, justering af insulin-
doser og overholdelse af kostprincipper.

Intensivering af 
insulinbehandling (figur 2)

Basal insulin
Hvis fasteblodglukose er i niveau, men 
HbA1c fortsat er høj, må det skyldes at 
blodglukose stiger i løbet af dagen, hvil-
ket let afgøres ved at måle blodglukose 
før aftensmaden. Der kan nu benyttes 
forskellige strategier. Det letteste er, at 
flytte injektionen fra om aftenen til om 
morgenen når det gælder Insulatard®, 
Levemir®, Abasaglar® og Lantus®. For de 
længerevirkende basale insuliner som 
Tresiba® og Toujeo® får man sjældent 
noget ud af at flytte injektionstidspunk-
tet.

En anden strategi er at initiere 2 
gange basal insulin indgivet både mor-
gen og aften. Det gælder dog ikke for 
insulin Tresiba®, der har en varighed på 
41 timer, og som altid doseres kun én 
gang i døgnet. Toujeo® har en varighed 
på omkring 30 timer, og sjældent vindes 
der noget ved at dosere x 2 i døgnet. 

Præmix insulin
En alternativ strategi kan være at starte 
behandling med præmix insulin x 2 i 
døgnet, altså en kombination af hurtigt 
og langsomtvirkende insulin Figur 2. 
Hvis patienten f.eks. behandles med 50 
enheder basal insulin i døgnet, kan op-
startes med 24 enheder præmix insulin 
før frokost og aftensmad. Ved at øge 

insulin før aftensmaden med 2 enheder 
hver 3.dag justeres først morgenblod-
glukose til f.eks. mellem 6-8 mmol/l. 
Herefter justeres på insulin før morgen-
mad indtil blodglukose før aftensmaden 
er i det ønskede niveau. Eventuel kan 
forsøges med en tredje dosis præmix 
før frokost. Nyeste præmix insulin 
IdegAsp (Ryzodeg®), der er en kombi-

nation af det langsomtvirkende insulin 
degludec (Tresiba®) og insulin aspart 
(Novorapid®) reducerer i forhold til 
f.eks. novomix 30® risikoen for hypo-
glykæmi og er fundet i kliniske studier 
at medfører samme grad af glykæmisk 
kontrol som basal-bolus terapi, der dis-
kuteres nedenfor.

+	DPP-4	h

Metformin
+

Basal	insulin	

+	SGLT-2	h

Hurtigtvirkende
bolus x	2	

Intensiverering af insulinbehandling

Premix	insulin:	kombinationsinsulin med	hurtigt og langsomtvirkende insulin,	f.eks.	Novomix 30
GLP-1	RA: Glucagon-like	peptide-1	receptor	agonist
DPP-4	hæmmer:	Dipeptidyl	peptidase-4	hæmmer
SGLT-2	hæmmer:	Sodium-glucose	cotransporter	2	hæmmer

Præmix x	
2-3	daily

+	GLP-1	RA

Hurtigtvirkende	
bolus x	1	

Basal-bolus x	3

Figur 2

Titrering	af	prandial bolus insulin

Start	med	6-8	enheder	hurtigtvirkende	insulin	før	det	største	måltid

Mål	blodglukose	2	timer	efter	start	af	måltid	

øgØg Mål

Øg	med	2	enheder	daglig	indtil	2	timers	blodglukose	er	<	10	mmol/l		

øgØg Mål

Figur 3
Hvis patienten udvikler hypoglykæmi 2-5 timer efter start af måltidet øges målet for glukose 
2 timer efter start af måltidet til 12 mmol/l. Eventuel kan noget af måltidet benyttes som 
et mellemmåltid 2-3 timer efter start af måltidet, og derved reduceres risikoen for hypog-
lykæmi.



Basal-bolus insulinbehandling
En tredje strategi er at addere hurtigt-
virkende insulin forud for det største 
måltid, f.eks. aftensmaden (figur 2). Der 
startes f.eks. med 6-8 enheder, og pa-
tienten skal nu måle blodglukose 2 timer 
efter måltidet og øge med 2 enheder 
hver 3. dag, indtil blodglukose er under 
10 mmol/l. Risikoen ved denne strategi 
er, at patienten udvikler hypoglykæmi 
3-5 timer efter at have spist (figur 3).

Hvis én gang bolus insulin ikke er 
nok til at opnå god glykæmisk kontrol 
kan adderes hurtigtvirkende insulin før 
f.eks. frokosten, evt. kan benyttes basal-
bolus insulin som det kendes fra type 
1 diabetes med hurtigtvirkende insulin 
før alle hovedmåltider (figur 2). Basal- 
bolus terapi kræver intensiv måling af 
blodglukose før hovedmåltider og ved 
sengetid ofte kombineret med målinger 
2 timer efter måltider, hvilket oftest vil 
være for besværligt for den ældre type 
2 diabetespatient. Når der tillægges 
hurtigtvirkende insulin til behandlingen, 
øges risikoen for hypoglykæmi og vægt-
stigning. 

Intensivering med GLP-1 RA
En populær kombination er basal insulin 
med en GLP-1 receptor agonist, der 
medfører en forbedring i den glykæ-
miske kontrol, vægttab, og ofte en 
reduktion i insulindosis. Risikoen for hy-
poglykæmi reduceres også ved denne 

kombinationsbehandling (figur 2 og 4). 
Liraglutide er vist at reducere mortalitet 
pga. af hjertekarsygdom også i kombi-
nation med insulinbehandling. 

Intensivering med en DPP-4 hæmmer 
eller en SGLT-2 hæmmer
Tillæg af en DPP-4 hæmmer har med-
ført en reduktion på omkring 0.6-0.8 % 
i HbA1c uden vægtstigning eller øget 
risiko for hypoglykæmi (figur 2 og 4). 
Lignende resultater er fundet, når en 
SGLT-2 hæmmer adderes til insulinbe-
handling (figur 2 og 4). Bemærk, at hos 
insulinbehandlede patienter er under 
behandling med en SGLT-2 hæmmer i 
forbindelse med interkurrent sygdom 
som feber og kirurgi beskrevet risiko for 
udvikling af ketoacidose. SGLT-2 hæm-
meren enpagliflozin (Jardiance®) er vist 
at reducere mortalitet pga. hjertekarsyg-
dom 

Afsluttende kommentar

Opstart af insulinbehandling skal forbe-
redes når patienten f.eks. er i behand-
ling med 2 eller 3 antidiabetika. De skal 
ved opstart oplæres i injektionsteknik, 
hvornår de skal måle blodglukose, 
hvordan de skal titrere på insulindoser, 
samt om symptomer og behandling af 
hypoglykæmi. Patienterne skal også ori-
enteres om kørekortsreglerne i relation 
til insulinbehandling. Disse er tidligere 

gennemgået i Lægemagasinet 2015; 29: 
10-13.

Langt de fleste patienter kan blive 
godt reguleret med metformin kombine-
ret med basal insulin evt. også i kombi-
nation med en GLP-1 receptor agonist, 
der også kan inducere et vægttab eller 
medføre at vægtstigning undgås. Da 
type 2 diabetes patienten ofte er æl-
dre, skal det mest simple insulinregime 
vælges. Det ønskede mål for HbA1c 
skal også afstemmes med den enkelte 
patient, så den passer til patientens 
alder, forventet livslængde, forekomst 
af ko-morbiditeter og ikke mindst hvad 
patienten selv vil investere af energi i 
insulinbehandling. 

I fremtiden vil kombinationspræpa-
raterne i form af IDeg/Lira (Xultophy®), 
der er et kombinationspræparat af in-
sulin degludec (Tresiba®) og liraglutid 
(Victoza®) og kombinationen af insulin 
glargin (Lantus®) og GLP-1 receptor 
agonisten lixisenatid (Luxymia®) LixiLan 
være nye behandlingsmuligheder ved 
type 2 diabetes, når insulinbehandling 
bliver aktuel. 

Insulin
+

Metformin

Bedre	glykæmisk kontrol
Reducerer	vægtstigning
Reducerer	insulindosis
Øget	ikke	risikoen	for	

hypoglykæmi

Metformin
Insulin

+
DPP-4	hæmmer

Bedre	glykæmisk kontrol
Vægtneutral

Reducerer	insulindosis
Øger	ikke	risikoen	for	

hypoglykæmi

Metformin
Insulin

+	
GLP-1	RA

Bedre	glykæmisk kontrol
Vægttab

Reducerer	insulindosis
Reducerer	risikoen	for	

hypoglykæmi

Metformin
Insulin

+
SGLT-2	hæmmer

Bedre	glykæmisk kontrol
Vægttab

Reducerer	insulindosis
Øger	ikke	risikoen	for	

hypoglykæmi

Figur 4
Fordele ved kombinationsbehandling med forskellige perorale antidiabetika og en GLP-1 
receptor agonist. Normalt anbefales ikke kombination med sulfonylurinstof pga. risikoen for 
svær hypoglykæmi, eller med pioglitazon (Actos®) pga. risikoen for hjertesvigt.









STATIN NEDSÆTTER RISIKOEN FOR 
HJERTEKAR SYGDOM HOS RASKE MED 
MELLEM-RISIKO FOR HJERTEKARSYGDOM – 
HOPE-3

AF PROFESSOR OVERLÆGE DR. MED. 

JØRGEN JEPPESEN

Introduktion til mellem-risiko og 
HOPE-3 studiet

Det er veletableret, at behandling med 
statiner nedsætter risikoen for yder-
ligere hjertekar-komplikationer hos 
patienter med kendt iskæmisk hjertekar-
sygdom og for førstegangs-hjertekar-
sygdom hos hjertekar-raske personer 
med høj risiko for hjertekarsygdom, 
så som patienter med type-2 diabetes 
og patienter med hyperkolesterolæmi. 
Derudover er det vist, at hjertekar-raske 
personer med normalt kolesterol, som 
har mellem-risiko for hjertekarsygdom 
på grund af lavt HDL kolesterol (1) el-
ler tegn til subklinisk inflammation (2), 
bedømt ved let forhøjet CRP, også får 
reduceret deres risiko for hjertekarsyg-
dom ved sænkning af LDL kolesterol 
med statiner. Når man taler om risiko for 
hjertekarsygdom, er det vigtigt at erin-
dre, at antallet af hjertekar-raske perso-
ner med mellem-risiko er langt højere 
end antallet med høj risiko, og derfor 
er denne gruppe naturligt nok ophav til 
mange flere tilfælde af hjertekarsygdom 
end høj-risiko gruppen. Så hvis man vir-
kelig ønsker at reducere antallet af nye 
tilfælde af hjertekarsygdomme markant, 
er det vigtigt, at man også fokuserer 
på denne gruppe af hjertekar-raske 
personer med mellem-risiko for hjer-
tekarsygdom. Det nyligt publicerede 
internationale multicenter Heart Out-
comes Prevention Evaluation (HOPE)–3 
studie (3-5), tager netop udgangspunkt 
i hjertekar-raske personer med normalt 
kolesterol og mellem-risiko for hjertekar-
sygdom. I HOPE-3 studiet definererede 
man mellem-risiko som en årlig risiko 
for en alvorlige kardiovaskulære hæn-
delse, så som død af hjertekarsygdom, 
ikke-fatalt akut myokardieinfarkt, eller 
ikke-fatal apoplexia cerebri (undersøgel-
sens primære endepunkt), på omkring 
1 %. Da LDL kolesterol samt systolisk 
blodtryk for praktiske forhold er lineært 
eller loglineært associeret med øget 

risiko for hjertekarsygdom, var HOPE-3 
studiets formål med enkle behandlings-
principper at reducere risikoen for hjer-
tekarsygdom hos denne mellem-risiko 
gruppe ved reduktion af LDL kolesterol 
med statinet rosuvastatin og reduktion 
af det systoliske blodtryk med kombina-
tionen af candesartan 18 mg plus hydro-
chlorothiazid 12,5 mg. Studiemedicinen 
blev givet af AstraZeneca.

Studiepopulationen, design, og 
endepunkter i HOPE-3

Vigtige inklusions- og eksklusionskri-
terier er resumeret i Tabel 1. Patien-
ter med behandlet eller ubehandlet 
hypertension kunne inkluderes, hvis 
blodtrykket var kontrolleret baseret på 
forsøgslægens skøn. Formentlig havde 
alle inkluderede systolisk blodtryk < 160 
mm Hg. Derudover er der, måske lidt 
overraskende, ikke angivet specifikke 
øverste grænser for totalt kolesterol 
og LDL kolesterol, men vurderet på 
de oplyste gennemsnitsværdier med 
standard deviationer må langt de fleste 
inkluderede have haft totalt kolesterol 
< 6,5 mmol/L og LDL kolesterol < 4,5 
mmol/L. HOPE-3 studiet inkluderede 
en 4 ugers run-in periode, hvor alle 
deltagerne fik både rosuvastatin og can-
desartan plus hydrochlorothiazid. I alt 
blev 14,682 personer inkluderet i run-in 
perioden, hvoraf 1,977 blev eksklude-
ret. I det hele blev 1327 ekskluderet på 
grund af manglende compliance eller 
ønske om ikke at fortsætte, mens 509 
blev ekskluderet på grund af bivirknin-
ger, først og fremmest relateret til hypo-
tension, eller abnorme blodprøver. Antal 
ekskluderede på grund af bivirkninger 
som muskelsmerter og muskeltræthed 
er ikke angivet, men må antages at være 
meget lavt. Derefter blev i alt 12,705 
personer randomiseret til rosuvastatin/ 
candesartan plus hydrochlorothiazid, 
rosuvastatin/placebo, candesartan plus 
hydrochlorothiazid/placebo, og pla-
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cebo/placebo. I dette indlæg er fokus 
først og fremmest på de 6,361 personer, 
som blev randomiseret til at få rosuva-
statin (3). Det skal påpeges, at HOPE-3 
studiet ikke inkluderede optitrering eller 
specifikke behandlingsmål for LDL kole-
sterol og blodtryk. Man gav, om man så 
må sige, bare medicinen. Follow-up be-
søg fandt sted 6 uger og 6 måneder ef-
ter randomiseringen og derefter hver 6 
måned. Lipid-niveauerne blev målt ved 
baseline i alle deltagerne og efter 1 år, 3 
år, og ved afslutningen af   forsøget i en 
mindre prædefineret gruppe svarende 
til 10 til 20 % af deltagerne. Som ende-
punkter i HOPE-3 studiet havde man et 
første primært endepunkt sammensat 
af kardiovaskulær død, ikke-fatal akut 
myokardieinfarkt, eller ikke-fatal apople-
xia cerebri, og et nummer to primært en-
depunkt sammensat af kardiovaskulær 
død, ikke-fatalt akut myokardieinfarkt, 
ikke-fatal apopelexia cerebri, genoplivet 
hjertestop, hjertesvigt, eller revaskulari-
sering. Grunden til de valgte sammen-
satte (og noget indviklede) endepunkter 
skal ses som et ønske om at opnå størst 
mulig statistiske styrke.

Resultater for behandling med 
rosuvastatin i HOPE-3

De gennemsnitlige koncentrationer for 
totalt kolesterol og LDL kolesterol ved 
baseline var henholdsvis 5,22 mmol/L 
og 3,31 mmol/L. Gennemsnitsalderen 
var 66 år, og 46 % var kvinder. Sam-
menlagt opfyldte 87 % af deltagerne 

talje/hofte ratio inklusionskriteriet, 28 % 
ryge-kriteriet, 36 % lavt HDL kolesterol-
kriteriet, 17 % glukoseintolerance-kri-
teriet, 26 % familiær ophobning af tidli-
gere koronararteriesygdom-kriteriet, 3 
% nedsat nyrefunktions-kriteriet, og 38 
% havde hypertension. I det hele havde 
46 % to af ovennævnte risikofaktorer, 
og 24 % havde tre eller flere. Af de 
inkluderede personer var 20 % hvide 
(europæisk oprindelse), 49 % asiater, 28 
% af spansk oprindelse, og 3 % sorte. 
Efter 1 år, 3, år, og 5 år tog 88 %, 84 %, 
og 76 % i rosuvastatin-gruppen aktiv 
medicin. De tilsvarende tal i placebo-
gruppen var 88 %, 83 %, og 73 %. Efter 
1 år, 3 år, og 5 år tog 0,6 %, 1,7 %, og 
2,5 % i rosuvastatin-gruppen open-label 
statin. De tilsvarende tal i placebogrup-
pen var 1,2 %, 3,3 %, og 5,6 %. I løbet 
af studiet ophørte færre deltagere i 
rosuvastatin-gruppen permanent med 
studiemedicinen end i placebogruppen 
(23,7 % vs. 26,2 %, P = 0,001). Kon-
centrationen af LDL kolesterol, målt i 
den prædefinerede subgruppe omtalt 
ovenfor, var efter 1 år, 3, år, og 5 år 1,0 
mmol/L, 0,90 mmol/L, og 0,76 mmol/L 
lavere i rosuvastatin-gruppen sammen-
lignet med placebogruppen.

I HOPE-3 studiet var median opfølg-
ningsperioden på 5,6 år. Tabel 2 viser 
de primære sammensatte endepunkter, 
de primære endepunkters individuelle 
komponenter, og andre klinisk relevante 
endepunkter i procent i HOPE-3 studiet 
fordelt på rosuvastatin-gruppen og 
placebogruppen. Et første primært sam-

mensat endepunkt (død af hjertekarsyg-
dom, ikke-fatalt akut myokardieinfarkt, 
eller ikke-fatal apoplexia cerebri) indtraf 
hos 235 personer (3,7 %) i rosuvastatin-
gruppen og hos 304 personer (4,8 %) i 
placebogruppen svarende til en lavere 
relativ risiko på 24 % (hazard ratio på 
0,76 med 95 % confidence interval på 
0,64 til 0,91 og en P-værdi = 0,002). 
Udtrykt som “number needed to treat 
(NNT)”, det vil sige, hvor mange skulle 
man behandle i 5,6 år i HOPE-3 stu-
diet for at undgå et første sammensat 
endepunkt, var dette tal 91 personer. 
For et første nummer to primært sam-
mensat endepunkt (kardiovaskulære 
død, ikke-fatalt akut myokardieinfarkt, 
ikke-fatal apopelexia cerebri, genoplivet 
hjertestop, hjertesvigt, eller revaskula-
risering) indtraf dette hos 277 personer 
(4,4 %) i rosuvastatin-gruppen og hos 
363 personer (5,7 %) i placebogruppen 
svarende til en lavere relativ risiko på 25 
% (hazard ratio på 0,75 med 95 % con-
fidence interval på 0,64 til 0,88 og en 
P-værdi < 0,001) og NNT på 73. I Tabel 
2 fremgår det, at forskellene i absolutte 
procenter mellem de to grupper for død 
af hjertesygdom, akut myokardieinfarkt, 
og apoplexia cerebri var fra 0,3 % til 0,5 
% svarende til 17 færre dødsfald af hjer-
tekarsygdom, 24 færre tilfælde af akut 
myokardieinfarkt, og 29 færre tilfælde 
af apoplexia cerebri. Derudover var 
der 26 færre revaskulariseringerne og 
88 færre indlæggelser på grund af hjer-
tekarsygdom i rosuvastatin-gruppen, 
og hvis man se på forskellen mellem 

Tabel 1. Inklusions- og eksklusionskriterier i HOPE-3 studierne.

Inklusionskriterier
Mænd ≥ 55 år, kvinder ≥ 60 år med 2 af de nedenfor nævnte risikofaktorer, kvinder ≥ 65 år 
Mindst 1 af de nedenfor nævnte risikofaktorer
Talje/hofte ratio ≥ 0,85 for kvinder og ≥ 0,90 for mænd
Regelmæssig rygning indenfor de sidste 5 år
Lavt HDL kolesterol (HDL kolesterol < 1,0 mmol/L for mænd og < 1,3 mmol/L for kvinder)
Glukoseintolerance (medindregnet diætbehandlet diabetes)
Let nedsat nyrefunktion (mikroalbuminuri, eGFR < 60ml/min/1.73m² eller kreatinin 124 μmol/L)
Familiær syghistorie for tidlig koronararteriesygdom hos førstegradsslægtning (mænd < 55 år eller kvinder < 65 år)
 
Eksklusionskriterier
Dokumenteret aterosklerotisk hjertekarsygdom
Indikation for statin og/eller ARB, ACE hæmmer, eller thiazid diuretika
Kontraindikationer for statin og/eller ARB eller thiazid diuretika
Symptomatisk hypotension
Kronisk leversygdom eller anormale levertests (ALT or AST > 3 x ULN)
Inflammatorisk muskel sygdom (dermatomyositis or polymyositis) eller kreatinin kinase (CK > 3 x ULN)
Moderate nedsat nyrefunktion (kreatinin > 180 μmol/L eller eGFR <45 ml/min/1.73m²)



rosuvastatin-gruppen og placebogrup-
pen med hensyn til alle de individuelle 
endepunkter i det nummer to primært 
sammensat endepunkt var dette tal 120 
(353 personer (5,5 %) mod 473 perso-
ner (7,5 %) (hazard ratio på 0,75 med 
95 % confidence interval på 0,64 til 0,89 
og en P-værdi = 0,001). Med hensyn til 
adskillelsen af endepunktskurverne mel-
lem rosuvastatin-gruppen og placebo-
gruppen begyndte den efter det andet 
år og tog til derefter, således at effekten 
at rosuvastatin behandlingen nok blev 
større i løbet af opfølgningsperioden, 
hvilket peger på, at hvis studiet havde 
varet længere, ville forskellene i ende-
punkter mellem rosuvastatin-gruppen 
og placebogruppen nok været blevet 
endnu større. I Tabel 2 ses det også, at 
der ikke var nogen forskel i død af alle 
årsager mellem rosuvastatin-gruppen 
og placebogruppen. Afslutningsvis 
skal det nævnes, at resultaterne var de 
samme i alle undergrupper prædefineret 

i henhold til kardiovaskulær risiko ved 
baseline, baseline lipid -niveau og CRP- 
niveau, baseline blodtryk, og race eller 
etnisk gruppe.

Som beskrevet ovenfor og i flere 
detaljer andetsteds i Lægemagasinet 
indeholdt HOPE-3 studiet også en blod-
tryksdel (4,5), og i den forbindelse var 
effekten af behandling med rosuvastatin 
den samme om deltagerne fik kombina-
tionen af candesartan 18 mg plus hydro-
chlorothiazid 12,5 mg eller ikke (P-værdi 
for interaktion = 0,88). Dog havde den 
subgruppe med systolisk blodtryk > 
143,5 mm Hg, som både fik rosuvastatin 
og candesartan plus hydrochlorothiazid, 
en forholdsvis lav hazard ratio på 0,59 
med 95 % confidence interval på 0,40 
til 0,85, selv om der heller ikke her var 
signifikant interaktion indenfor de præ-
definerede blodtryksgrupper (P-værdi 
= 0,39).

I HOPE-3 studiet var rosuvastatin 
veltolereret med en bivirkningsprofil 

stort set som placebo. Dog havde flere 
deltagere i rosuvastatin-gruppen end 
i placebogruppen klager over muskel-
smerter eller muskelsvaghed (367 (5,8 
%) vs. 296 (4,7 %), P-værdi =0,005). 
Omvendt fik færre deltagere i rosuva-
statin-gruppen end i placebogruppen 
problemer med dyb venetrombose el-
ler lunge-emboli (14 deltagere vs. 31 
deltager (hazard ratio på 0,45 med 95 % 
confidence interval på 0,24 til 0,84 og 
en P-værdi = 0,001)).

Diskussion 

HOPE-3 studiet viste, at en reduktion af 
LDL kolesterol på omkring 1,0 mmol/L 
med rosuvastatin førte til en relativ re-
duktion i kardiovaskulære hændelser på 
omkring 25 % hos hjertekar-raske perso-
ner med mellem-risiko for hjertekarsyg-
dom. Studiet er dermed i overensstem-
melse med mange andre studier, som 
også har vist, at en reduktion af LDL ko-

Tabel 2. Primære sammensatte endepunkter, primære endepunkters individuelle komponenter, og andre klinisk relevante endepunkter i 
procent i HOPE-3 studiet.

Kliniske begivenheder Rosuvastatin
Group

(N=6361)

Placebo
Group

(N=6344)

P

Første primære endepunkt*
(Sammensat endepunkt af kardiovaskulær død, ikke-fatal akut 
myokardieinfarkt, eller ikke-fatal apoplexia cerebri)

3,7 % 4,8 % 0,002

Nummer to primære endepunkt*
(Sammensat endepunkt af kardiovaskulære død, ikke-fatalt akut 
myokardieinfarkt, ikke-fatal apopelexia cerebri, genoplivet hjerte-
stop, hjertesvigt, eller revaskularisering)

4,4 % 5,7 % < 0,001

Død af kardiovaskulære sygdomme† 2,4 % 2,7 % -

Akut myokardieinfarkt† 0,7 % 1,1 % -

Apoplexia cerebri† 1,1 % 1,6 % -

Genoplivet hjertestop† 0,1 % 0,1 % -

Hjertesvigt† 0,3 % 0,5 % -

Revaskularisering† 0,9 % 1,3 % -

Koronar-hjertesygdom
(Sammensat endepunkt af fatalt eller ikke-fatalt akut myokardie-
infarkt, koronar-revaskularisering, og angina pectoris med tegn til 
iskæmi)

1,7 % 2,2 % 0.02

Indlæggelser for hjertekarsygdomme 4,4 % 5,8 % < 0,001

Død af alle årsager 5,3 % 5,6 % 0,32

Ny-diagnosticeret diabetes 3,9 % 3,8 % 0,82

*De primære endepunkter inkluderer første hændelse af en af de individuelle komponenter i de sammensatte endepunkter.  
†P-værdi er ikke angivet, da statistikken primært tager udgangspunkt i de primære sammensatte endepunkter.
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lesterol på omkring 1,0 mmol/L med sta-
tin fører til en relativ reduktion i kardio-
vaskulære hændelser på omkring 25 %. 
Det skal bemærkes, at reduktionen på 
omkring 25 % blev opnået, selv om 24 % 
i rosuvastatin-gruppen ophørte med ak-
tiv behandling, der var en overkrydsning 
fra placebogruppen til statinbehandling 
på omkring 5 %, og endepunktskurverne 
adskilte sig mere og mere i løbet af stu-
dieperioden. Derfor er det muligt, at en 
længere opfølgningsperiode og et min-
dre frafald i rosuvastatin-gruppen kunne 
have medført et endnu bedre resultat.

Omkring HOPE-3 studiets resultater 
kan man stille sig en del spørgsmål: Kan 
resultater overføres til danske forhold? 
Jeg mener, at svaret er ja. Selv om kun 
20 % af HOPE-3 studiets forsøgspopu-
lation var af europæisk afstamning, var 
hazard ratio for et første primært ende-
punkt så lavt som 0,60, faktisk lavere 
end for de andre etniske grupper, selv 
om der ikke var signifikant interaktion 
(P-værdi = 0,78). Så behandlingen med 
rosuvastatin havde sikker effekt blandt 
studiets deltagere med europæisk oprin-
delse. Er NNT ikke alt for højt, og er be-
handling kost-effektiv? I HOPE-3 studiet 
skulle der behandles 91 deltagere i 5,6 
år for at udgå et første primært sammen-
satte endepunkt og 73 deltagere for at 
udgå et første nummer to primært sam-
mensatte endepunkt. I HOPE-3 studiet 
blev rosuvastatin (crestor) brugt, som 
aktuelt i Danmark koster ned til omkring 
8 kr. per dag; at udgå et endepunkt vil 
således koste (91 deltagere x 365 dage 
x 5,6 år x (ca.) 8 kr.) 1.488.032 kr. Men 
hvis crestor blev erstattet med det langt 

billigere atorvastatin 10 mg med nogen-
lunde samme effekt, ville prisen være 
(91 deltagere x 365 dage x 5,6 år x (ca.) 
0,4 kr.) 74.401 kr. Så behandling med 
10 mg atorvastatin kunne meget vel 
være kosteffektiv. Er det ikke bedre bare 
at fokusere på at reducere livsstilsrisiko-
faktorer fremfor at give statin til i øvrigt 
hjerteraske personer? Det er det nok 
ikke. I det store danske INTER99 studie 
fra Forskningscenter for Forebyggelse 
og Sundhed, Glostrup, førte et inter-
ventionsprogram med fokus på hjælp 
til rygeophør, sundere kost, og mere 
motion således ikke til nogen reduktion 
i iskæmisk hjertekarsygdom i løbet af en 
opfølgningsperiode på 10 år (6).

Konklusion

Med udgangspunkt i HOPE-3 studiet og 
lignende studier (1,2) er det blevet tid til 
at overveje at give statiner til hjertekar-
raske personer med mellem-risiko for 
hjertekarsygdom, hvis vi altså virkelig 
ønsker at reducere denne gruppes risiko 
for hjertekarsygdom og mindske antallet 
af nye tilfælde med hjertekarsygdom i 
Danmark. I de danske retningslinjer for 
primær prævention anbefales medicinsk 
behandling, hvis 10-års risikoen for at 
død af hjertekarsygdom er 5 % eller der-
over. I HOPE-3 studiet var der efter me-
dian 5,6 år opfølgning ingen signifikant 
forskel i død af hjertekarsygdom, men 
alt i alt var der en væsentlig reduktion i 
mange for patienten og samfundet vig-
tige kliniske tilstande, inklusive hospi-
talsindlæggelser og revaskulariseringer. 
Som overfor nævnt skal der behandles 

mange for at udgå et endepunkt, men i 
denne forbindelse skal det erindres, at 
statinerne i de kliniske undersøgelser 
har været veltolererede med god bivirk-
ningsprofil. I sidste ende kommer det 
også an på, hvad patienten ønsker, men 
hvis en patient med mellem-risiko er 
meget bekymret for at få hjertekarsyg-
dom, for eksempel på grund af ophob-
ning af tidlig hjertekarsygdom i familien, 
er grundlaget for at give statin blevet 
endnu bedre efter HOPE-3 studiet.
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HÅB OM BEDRE KARDIO
VASKULÆR FOREBYGGELSE ? 
– Konsekvenser af HOPE-3 studiet

Baggrund

Forekomsten af kardiovaskulær sygdom 
er tæt associeret med niveauet af systo-
lisk blodtryk (1) og serum kolesterol, 
specielt LDL, og der er omfattende 
evidens for, at antihypertensiv- og kole-
sterolsænkende behandling reducerer 
kardiovaskulær risiko hos patienter med 
hjerte-karsygdom, nyresygdom, diabe-
tes mellitus og subklinisk organskade 
relateret til hypertension samt med 
systolisk blodtryk over 160 mmHg selv 
uden andre risikofaktorer.

I overensstemmelse hermed anbefa-
ler aktuelle guidelines antihypertensiv 
behandling af patienter med høj eller 
meget høj kardiovaskulær risiko, d.v.s. 
10-års risiko for myokardieinfarkt eller 
cerebral apopleksi på mere end 20 % ba-
seret på blodtryk og andre risikofaktorer 
kombineret med kolesterolsænkende 
behandling ved serumkoncentrationer 
af LDL over 3 mmol/l.

Langt de fleste tilfælde af kardiova-
skulær sygdom forekommer imidlertid 
hos patienter med lavere risiko baseret 
på lavere blodtryk, færre andre risiko-
faktorer og uden hypertensionrelateret 
sygdom eller diabetes mellitus. Hos 
disse patienter er værdien af antihyper-
tensiv- og kolesterolsænkende behand-
ling langt mindre sikker, og guidelines 
langt mindre præcise.

Formålet med HOPE – 3 studiet var, 
i overensstemmelse hermed, at belyse 
effekten af blodtryks- og kolesterolsæn-
kende behandling af patienter med mid-
del kardiovaskulær risiko svarende til en 
10-års risiko på 10-15 %.

HOPE-3 studiet

Formålet med studiet var at undersøge, 
om behandling med statin og/eller ACE-
hæmmer kombineret med diuretikum 
kunne reducere kardiovaskulær morta-
litet og mobiditet mere end placebo hos 
patienter med middel risiko. Studiet er 

publiceret i New England Journal of Me-
dicine d. 26. maj (2,3,4).

Der inkluderedes 12.700 patienter, 
mænd ældre end 55 og kvinder ældre 
end 65 år med mindst en risikofaktor 
udover alderen men uden kardiovasku-
lær sygdom, renal dysfunktion eller in-
dikation/kontraindikaion for behandling 
med medikamenter anvendt i studiet. 
Patienter med hypertension kunne 
inkluderes, men kun hvis blodtrykket 
var velreguleret med antihypertensiva 
andre end ACE-hæmmere eller diure-
tika. Der krævedes altså ikke et bestemt 
lipid- eller blodtryksniveau for at indgå 
i studiet. Inden endelig inklusion gen-
nemgik alle en enkeltblindet, fire ugers 
behandling med studiets aktive medica-
menter for at ekskludere patienter med 
utilstrækkelig komplians og med intole-
rans før randomisering.

Deltagerne randomiseredes i et 2x2-
faktorielt design til behandling med 10 
mg rosuvastatin dagl. eller placebo og 
en kombination af 16 mg candesartan 
og 12,5 mg hydroklorthiazid dagl. eller 
placebo i en periode på 5,6 år.

Studiets primære endepunkt var 
et komposit af kardiovaskulær død, 
non-fatalt myokardieinfarkt og cerebral 
apopleksi, og sideordnet hermed, disse 
begivenheder kombineret med gen-
oplivning efter hjertestop, hjerteinsuf-
ficiens eller revaskularisering.

Resultater

Ved studiets start var deltagernes gen-
nemsnitsalder 66 år. De var ligeligt 
fordelt på mænd og kvinder. Systolisk 
blodtryk var gennemsnitligt 138 mm Hg 
og LDL-kolesterol 3,3 mmol/l.

Kombination vs. placebo

I løbet af follow-up faldt blodtryk-
ket med 6/3 mm Hg mere i gruppen 
randomiseret til kombinationen med 
antihypertensiva og statin end i dob-
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Fig. 1. Kummulativ forekomst af kardiovaslulære begivenheder med og uden statinbe-
handling. (Tilpasset efter ref. 3.)

belt-placebo gruppen, og LDL var 0,9 
mmol/l lavere; begge højsignifikante 
forskelle. Samme blodtryksreduktion 
fandtes i gruppen randomiseret til 
candesartan+hydroklorthiazid sammen-
lignet med placebo, ligesom reduktio-
nen af LDL var den samme i gruppen 
randomiseret til rosuvastatin sammenlig-
net med placebo.

Det primære endepunkt forekom hos 
3,6 % af deltagerne i gruppen med dob-
belt intervention og hos 5,0 % i dobbelt 
placebo gruppen svarende til en signifi-
kant reduktion af risiko på 29% eller en 
absolut risikoreduktion på 1,4 %-point. 
Tilsvarende reduceredes det udvidede 
primære endepunkt og sekundære 
endepunkter, herunder kardiovaskulær 
død.

Muskelsvaghed og svimmelhed fore-
kom hyppigere i interventionsgruppen 
end i placebogruppen og med samme 
hyppighed i henholdsvis statin + pla-
cebo og candesartan/hydroklorthiazid + 
placebo, men kombinationsbehandlin-
gen gav ikke anledning til seponering af 
behandlingen hyppigere end i placebo-
gruppen.

Statin vs. placebo

Ved sammenligning af gruppen rando-
miseret til rosuvastatin med placebo 
fandtes en signifikant reduktion af 
risikoen for det primære endepunkt på 
24 %, som ikke er forskellig fra reduk-
tionen ved kombineret antihypertensiv 
og kolesterolsænkende behandling, 
Fig.1. Forekomsten af muskel smerter 

og -svaghed var højere i statingruppen 
end i placebogruppen, men seponering 
af behandlingen på grund af gener var 
ens i de to grupper. Alvorlige bivirk-
ninger som rhabdomyolysis forekom 
kun i 2 tilfælde af de 6361 behandlede 
med statin. Effekten på LDL-kolesterol 
var uafhængig af niveauet ved studiets 
start.

Antihypertensiva vs. Placebo

Blodtryk i studiet blev målt som gen-
nemsnittet af 2 målinger efter 5 mi-
nutters hvile. Som anført reducerede 
kombinationen af candesartan og hydro-
klorthiazid blodtrykket med 6/3 mm Hg 
mere end placebo fra en gennemsnitlig 
værdi på 138/82 mm Hg.

På trods af den betydeliga blodtryks-
reduktion var forekomsten af de pri-
mære endepunkter ikke forskellig i den 
aktivt behandlede og placebogruppen, 
og det samme gjaldt øvrige endepunk-
ter.

Ved en opdeling af basisblodtrykket 
i henhold til studieprotokollen viste det 
sig, at behandlingen af gruppen med de 
højeste blodtryk (>143,5 mm Hg systo-
lisk) medførte en signifikant reduktion af 
forekomsten af det primære endepunkt 
(HR 0,73), mens behandlingen af blod-
tryk i de øvrige tertiler ikke havde nogen 
effekt, Fig 2.

Forekomsten af svimmelhed var hyp-
pigere i den aktivt behandlede gruppe 
sammenligned med placebogruppen, 
men der var ingen forskel på forekom-
sten af alvorlige bivirkninger.

Konklusion

Resultatet af dette store, velgennem-
førte studie var altså, at behandling 
med en fast kombination af rosuvasta-
tin, candesartan og hydroklorthiazid 
reducerede kardiovaskulær mortalitet 
og morbiditet uden at udløse alvorlige 
bivirkninger hos an gruppe af patienter 
med lav eller middel kardiovaskulær 
risiko. Studiet giver således viden om 
behandlingsindikationen hos denne 
gruppe af patienter, som ikke er belyst 
tilstrækkeligt i tidligere interventionsstu-
dier, som helt overvejende har under-
søgt effekten af behandling af højrisiko-
patienter.

Studiets design tillader vurdering 
af den relative effekt af de indgående 
behandlingsmodaliteter, og viste at den 
risikoreducerende effekt alene skyldes 
den lipidsænkende virkning af rosuva-
statin. Blodtrykssænkningen i gruppen 
som helhed havde ingen beskyttende 
effekt, men reduktion af kardiovaskulær 
risiko fandtes ved behandling af den 
tredjedel af deltagerne, som havde de 
højeste blodtryk, over 143 mm Hg. I 
denne gruppe fandtes en additiv effekt 
af statin og antihypertensiva med relativ 
risikoreduktion på 40%.

Kombinationsbehandlingen og de to 
behandlinger separat fandtes at være 
sikre uden alvorlige bivirkninger sam-
menlignet med placebo.

Fortsættes næste side



Betydning for klinisk praksis

Den påviste effekt af rosuvastatin som 
primær profylakse, selv hos patienter 
med lav til moderat kardiovaskulær 
risiko er relevant for klinisk praksis, og 
bør udnyttes. Da studiet kun omhandler 
ét statin i én dosis, må der udvises for-
sigtighed med generalisering, ligesom 
studiet ikke giver viden om, hor meget 
LDL niveauet bør sænkes.

Det er ligeledes af klinisk betydning, 
at studiet viste positiv effekt af antihy-
pertensiv behandling af patienter med 
let (grad 1) forhøjet blodtryk, men at så-
dan behandling ikke har nogen mening 
ved blodtryk, vi definerer som normale 
altså under 140 mm Hg systolisk. Det 
er naturligvis en svaghed, at også den 
antihypertensive behandling er givet 
med én dosis af to specifikke om end 
relevante antihypertensiva, som ikke er 
titreret efter effekt. Med andre ord, ville 
en mere aggressiv blodtrykssænkning 
have haft en gavnlig effekt på den kar-
diovaskulære risiko? Dette kunne for-
modes på baggrund af SPRINT studiet 
(5), men det er vigtigt at tage i betragt-
ning, at SPRINT inkluderede patienter 
med betydeligt højere kardiovaskulær 
risiko, og at blodtrykkene i SPRINT på 
grund af målemetode ikke er sammen-
lignelige med værdierne i HOPE-3.

Generelt må det siges, at studiets 
blodtryksdel støtter aktuelle guidelines 
råd, om behandling af forhøjet blodtryk, 
og at behandlingen ikke er indiceret 
ved normale blodtryk. Den støtter også 
indikationen for kombination for anti-
hypertensiv behandling og kolesterol-
sænkende behandling.

Selv med dets relativt lange varighed 
på 5,6 år efterlader også dette studie 
det vigtige spørgsmål om effekten af 
behandling i et livsperspektiv ubesva-
ret, og udelukker således ikke gavn af 
antihypertensiv behandling af lavere 
blodtryk, som den epidemiologiske 
sammenhæng mellem risiko og systolisk 
blodtryk ned til 115 mm Hg, kunne give 
forventning om.

HOPE-3- studiet baserer sine ef-
fektmål, som de fleste andre interven-
tionsstudier på forekomsten af kardio-
vaskulær død og akut kardiovaskulær 
sygdom. De seneste årtiers forebyg-
gelse og behandling af disse begivenhe-
der har reduceret deres incidens meget 
betydeligt, men efterladt en stigende 
forekomst af kroniske, degenerative, 
kardiovaskulære sygdomme med re-
lation til hypertension og dyslipidæmi. 
Det er derfor meget vigtigt, at fremti-
dens forskning tager sigte på mulighe-
der for at beskytte mod disse tilstande 
som hjerteinsufficiens, atrieflimren, 
kronisk nyreinsufficiens, apopleksi og 
vaskulær demens, som i stigende grad 
præger den stadig ældre befolkning. 
Med andre ord, epidemiologien tilsiger 
os tidligere og mere effektiv primær pro-
fylakse, men vi behøver mere evidens-
baseret viden fra interventionsstudier 
til at begrunde dette. HOPE-3 er et lille 
skridt i den retning.
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Fig. 2. Rekativ risiko for kardiovaskulære begivenheder med relation til blodtryksniveau før 
antihypertensiv behandling. (Tilpasset efter ref. 4)

HOPE3 VISER

•  at reduktion af LDL-kolestrol 
med rosuvastatin hos patienter 
uden hjertekar-sygdom reduce-
rer risikoen herfor.

•  at antihypertensiv behandling 
med candesartan og hydroklor-
thiazid reducerer kardiovaskulær 
risiko hos patienter med middel 
risiko herfor når blodtrykket er 
forhøjet.

•  at samme antihypertensive be-
handling ikke har gavnlig effekt på 
patienter med normalt blodtryk
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SUNDHEDSMINISTER:

HISTORISK STOR KRÆFTPLAN

En massiv økonomisk satsning, der skal 
fremtidssikre og forbedre kræftbehand-
lingen. Sådan betegner sundhedsmini-
ster Sophie Løhde regeringens Kræft-
plan IV, der bl.a. skal sikre, at danske 
kræftpatienter i 2025 skal have samme 
chance for at overleve en kræftsygdom 
som de bedste af vores nordiske naboer. 
Flere skal overleve en kræftsygdom. 
Større fokus på patientinddragelse. 
Og Danmarks første røgfri generation i 
2030.

Det er nogle af hovedtemaerne i 
regeringens Kræftplan IV, som sund-
hedsminister Sophie Løhde netop har 
præsenteret 

Med Kræftplan IV lægger regeringen 
op til at give kræftområdet et samlet løft 
på ekstra 1,5 mia. kr. i løbet af de kom-
mende fire år. Beløbet kommer udover 
de allerede prioriterede midler på 170 
mio. kr. årligt fra 2017 til bl.a. øget kapa-
citet til udredning for kræft. Der er altså 
tale om en samlet satsning på 2,2 mia. 
kr. i 2017-2020.

”Regeringen prioriterer kampen mod 
kræft højt, og derfor ønsker vi at tilføre 
kræftområdet et historisk stort pengebe-
løb. Med Kræftplan IV vil vi bl.a. sikre, 
at endnu flere overlever en kræftsyg-
dom, og at de kan leve et godt liv, når de 
er færdige med behandlingen. Vi skal 
sikre, at kræftpatienter i Danmark kan få 
kræftbehandling i verdensklasse”, siger 
sundhedsminister Sophie Løhde. 

Der er sket store fremskridt i den 
danske kræftbehandling de seneste 
10-15 år, og resultatet er bl.a. et fald 
i dødeligheden og en bedre kvalitet i 
behandlingen. Men på trods af den po-
sitive udvikling, der bl.a. skyldes målret-

tede satsninger med Kræftplan I, II og III, 
halter overlevelsen for visse kræfttyper 
stadig efter de andre nordiske lande. 
Regeringen har derfor en målsætning 
om, at kræftoverlevelsen i Danmark skal 
være på niveau med de bedste af vores 
nordiske nabolande i 2025. 

”Dødeligheden inden for visse kræft-
sygdomme er højere i Danmark end i 
andre lande i Norden. Det kan danske 
kræftpatienter ikke være tjent med. Vi 
skal naturligvis kunne matche de andre 
nordiske lande”, siger Sophie Løhde.

Kræftbehandlingen skal 
fremtidssikres

De kommende år forventes flere dan-
skere at få kræft. Det skyldes bl.a., at 
befolkningen bliver ældre og dermed 
har større risiko for at udvikle en kræft-
sygdom. 

Det stigende antal kræftpatienter er 
en udfordring, og hvis sundhedsvæsnet 
skal kunne følge med, er det nødven-
digt at fremtidssikre kræftbehandlingen. 
Regeringen vil derfor med Kræftplan IV 
øge kapaciteten på sygehusene, så flere 
patienter kan blive udredt og behandlet 
for kræft.

”Vi har tidligere set, at kræftbehand-
lingen i Danmark er blevet overhalet 
af udviklingen med et stigende antal 
kræftpatienter, og det resulterede i 
lange ventelister og forringede patien-
ternes overlevelseschancer. Det må ikke 
ske igen. Derfor skal Kræftplan IV tage 
højde for, at flere vil få kræft, i takt med 
at danskerne bliver ældre. Det handler 
om at udvise rettidig omhu og geare 
sundhedsvæsnet til en fremtid med flere 
kræftpatienter”, siger Sophie Løhde.

Patienternes Kræftplan

Den nye kræftplan har titlen ’Patien-
ternes Kræftplan’. Det skyldes, at 
regeringen med kræftplanen ønsker at 
sætte yderligere skub i en udvikling, 
hvor sundhedsvæsnet sætter patienten 
i centrum og i højere grad inddrager 
dem og de pårørende i beslutninger om 
behandlingen.

Regeringen vil også sikre, at patien-
terne oplever, at der er sammenhæng i 
deres behandlingsforløb. Derfor vil man 

bl.a. indføre patientansvarlige læger, 
som får det overordnede ansvar for den 
enkelte patients behandling og følger 
dem i deres forløb.

”Kræftbehandlingen skal i højere grad 
tage afsæt i den enkelte patients behov 
og livssituation. Patientinddragelse er i 
dag en integreret del af sundhedsvæs-
net, men vi skal tage patienterne endnu 
mere med på råd, lytte mere til dem og 
være bedre til at inddrage deres erfarin-
ger og oplevelser. For patienterne har 
en enestående viden om deres egen 
sygdomssituation, som kan være med til 
at forbedre kræftbehandlingen”, siger 
sundhedsministeren.

Første røgfri generation i 2030

Kræft kan og skal forebygges, og ryg-
ning er den største årsag til kræft. Der-
for indeholder regeringens Kræftplan IV 
også en ambitiøs national målsætning 
om, at Danmark i 2030 skal have den 
første røgfri generation i 2030. 

Målsætningen skal realiseres ved ek-
sempelvis at ændre rygeloven, så elever 
på erhvervsskoler – i lighed med elever 
i f.eks. gymnasiet – ikke må ryge på 
skolens område. Og regeringen er også 
parat til at drøfte røgfri skoletid på alle 
skoler og uddannelsessteder, hvor der 
optages elever under 18 år, med Folke-
tingets partier. Derudover vil regeringen 
indgå partnerskaber med erhvervslivet 
med henblik på, at butikkerne ikke sæl-
ger tobak til mindreårige.

”Alt for mange børn og unge begyn-
der at ryge. Det skal vi gøre noget ved. 
Og hvis vi kan nå målet om, at ingen af 
de børn, som fødes i dag, ryger i 2030, 
er vi kommet rigtig langt i forhold til at 
forebygge nye kræfttilfælde. Derfor hå-
ber jeg, at der vil være opbakning til at 
gennemføre initiativerne i kræftplanen, 
der skal sende et tydeligt signal om, at 
børn og rygning ikke hører sammen, og 
forebygge, at unge bliver rygere, siger 
Sophie Løhde.

Kilde:  Sundheds- og  
Ældreministeriet



RADIKAL PROSTATEKTOMI  
I  DANMARK 1995-2011

Prostatacancer (PCa) er i dag den hyp-
pigste maligne lidelse blandt danske 
mænd, fraset non-melanom hudkræft. 
De seneste 20 år er der observeret 
markant stigning i forekomsten af PCa, 
således var den aldersstandardiserede 
incidensrate på 67/100.000 mænd i 
1995 sammenlignet med 139/100.000 i 
2013. I samme periode er sygdommens 
prævalens tredoblet. Disse dramatiske 
epidemiolgiske ændringer kan tilskrives 
en øget opmærksomhed omkring PCa, 
men i særdeledes den øgede diagno-
stiske aktivitet, som er fulgt i kølvandet 
på anvendelsen af prostata specifikt 
antigen (PSA) som blodprøvemarkør 
i udredningen af mænd med vandlad-
ningsgener eller på mistanke om PCa. 
Disse ændringer står i skarp kontrast 
til dødeligheden, som i Danmark er 
uændret i samme periode [1,2]. Danske 
retningslinjer anbefaler fortsat, at PSA 
ikke anvendes systematisk som scree-
ningsmarkør, idet et stort europæisk 
studie har fundet en begrænset reduk-
tion i den absolutte risiko for død af PCa 
hos PSA screende mænd overfor ingen 
PSA screening. Studiet viste derimod, 
at systematisk screening hvert 4. år hos 
mænd i alderen 55-69 år er forbundet 
med betydelig over-diagnostik og 
over-behandling[3]. Ikke destomindre 
har den øgede diagnostiske aktivtet 
i Danmark medført, at flere og flere 
mænd nu får stillet diagnosen PCa i et 
tidligt stadie, hvor sygdommen kun er 
lokaliseret til prostata, og hvor kurativt 
intenderet terapi fortsat er muligt. Kura-
tiv behandling af PCa kan i dag udføres 
med en lang række metoder, hvoraf 
strålebehandling eller kirurgisk fjernelse 
af prostata med radikal prostatektomi 
(RP) er de bedst evidensbaserede be-
handlinger.

RP i behandlingen af patienter med 
klinisk lokaliseret PCa blev udført før-
ste gang i Danmark i august 1995 på 
Rigshospitalet, og siden er antallet af 
operationer per år steget betragteligt 
landet over. I dag udføres omkring 
1000 operationer om året på 6 forskel-

lige afdelinger, og RP er i dag den mest 
anvendte kurative behandling af PCa. I 
2012 startede et nationalt samarbjeds-
projekt, hvor data fra alle mænd der 
har fået foretaget RP i perioden 1995 til 
2011 blev identificeret og analyseret. I 
perioden blev næsten 7000 mænd ope-
reret og formålet med undersøgelsen 
var først og fremmest at analysere kort- 
og langtidsoverlevelsen efter operation, 
samt at beskrive hvordan kliniske og 
patolgiske karateristika ved operation 
har ændret sig over tid i en tid, hvor 
tidlig diagnostik af PCa har været frem-
trædende.

Metode

De i alt 6857 patienter der fik foretaget 
RP mellem 1995 og 2011 blev identifi-
ceret i Patobank – den landsdækkende 
patoanatomiske databank efter tilladelse 
fra Datatilsynet og Videnskabetisk 
Kommité (file#2011-41-6926 og file#6-
8011-916). Præoperative karakteristika 
blev indhentet fra journalgennemgang 
og fra lokale databaser. Alle patologibe-
skrivelser af operationspræparatet blev 
gennemlæst manuelt i Patobank. Døds-
årsager blev indhentet fra Dødsårsags-
registeret og valideret ved journalgen-
nemgang. Data blev opgjort i april 2015. 
Der blev udført overlevelsesanalyser 
med inklusion af parametrene alder, 
præoperativ PSA, kirurgisk resektions-
rand, RP Gleason score (GS), patologisk 
T-kategori samt lymfeknudestadie.

Resultater

Median follow-up tid var 6,4 år. I løbet af 
follow-up døde 644 af de 6857 patien-
ter, heraf 29,3% af PCa. Median alder 
var 64,1 år og median PSA værdi var 8,9 
ng/ml før operation. Den kumulative 
incidens af PCa-specifik mortalitet og 
mortalitet af anden årsag efter 15 år var 
henholdsvis 10,3% og 18,2% (figur 1). 
En opdeling af patienter i kliniske risiko-
grupper (D’Amico) før operation viste, 
som forventet, at forekomsten af PCa 

AF LÆGE MIKAEL HEERING OG LÆGE, PH.D., M. 

ANDREAS RØDER, COPENHAGEN PROSTATE 

CANCER CENTER, UROLOGISK KLINIK, 

RIGSHOSPITALET.

Projektet er udført i samarbejde med:

Prof. Michael Borre, Urologisk Afdeling, Skejby

Overlæge Henrik Jakobsen, Urologisk Afdeling, 
Herlev Hospitalet

Overlæge Steen Carlsson, Urologisk Afdeling, 
Odense Universitetssyghus

Overlæge Niels Christian Langkilde, Urologisk 
Afdeling, Aalborg Universitetssygehus

Overlæge Jørgen Johansen, Urologisk Afdeling, 
Holstebro Sygehus

Prof. Peter Iversen, Prof. Klaus Brasso og 
Overlæge Helle Hvarness, Urologisk Klinik, 
Rigshospitalet.



LÆGEMAGASINET 4   29 

død er særligt fremtrædende hos pa-
tienter med høj PSA, høj Gleason score 
(GS) i diagnostiske biopsier (en pato-
logisk gradering), samt palpabel tumor 
ved rektal eksploration (Figur 2).

En multivariat analyse af prognostiske 
faktorer ved operation viste, at både 
Gleason score på operationspræparatet 
samt det patologiske stadie er tæt knyt-
tet til risikoen for senere død af PCa. Så-
ledes var der 5,3 gange større risiko for 
at dø af PCa for GS 9 eller 10 sammen-
lignet med GS <6 og 4,5 gange større 
risiko for at dø af PCa ved en T3b/T4 tu-
mor (tumorindvækst i vesikula seminalis 
eller naboorganer) sammenlignet med 
T2 (tumor begrænset til selve prostata).

I projektet udførte vi også en dybde-
gående gennemgang af de specifikke 
dødsårsager efter RP. Her var det mest 
bemærkelsesværdigt, at andre primære 
cancere, herunder især pancreascan-
cer, udgjorde en mere betydelig andel 
sammenlignet med den gennemsnitlige 
danske mand >65 år, hvor kardiovasku-
lære events er dominerende som døds-
årsag[4].

Slutteligt viste analysen, at der har 
været signifikante ændringer af både 
kliniske og patologiske parametre over 
tid. Median PSA før operation er faldet 
fra 12,0 til 8,0 ng/ml. En stigning i ande-
len af mænd med ikke-palpabel sygdom 
før operation blev observeret fra 32% til 
56%. Data antyder, at andelen er mænd 
der opereres for lav- og intermediær 
risiko PCa er steget over tid. Et andet 
vigtigt fund var, at andelen af mænd der 
mikroskopisk er radikalt opereret, dvs 

med ”negativ” resektionsrand, er steget 
fra 67% til 79% (Figur 3). 

Konklusion

Dette studie repræsenterer en komplet 
og national erfaring med radikal prosta-
tektomi i Danmark. Studiet viser, at den 
langsigtede risiko for at dø af PCa efter 
RP er i overensstemmelse med internati-
onale erfaringer[5–7]. Desuden bekræf-
ter studiet, at patologiske parametre 
ved operationspræparatet som GS og 

pT-kategori kan bruges som risikofaktor 
for senere død af PCa, også i et dansk 
materiale[8].

De dramatiske ændringer i den dan-
ske PCa epidemiologi er tidsmæssigt tæt 
koblet til indførelsen af RP. Undersøgel-
ser fra danske laboratorier har vist, at an-
tallet af PSA-analyser steg med faktor 43 
i almen praksis i perioden 1995-2006[9], 
og der er grund til at tro, at denne prak-
sis er fortsat. Den øgede diagnostiske 
aktivitet har utvivlsomt medført en bety-
deligt lead-time på diagnosetidspunktet 

Figur 1. Kumulativ incidens 
af PCa-specifik mortalitet 
og mortalitet af anden årsag 
efter RP

Figur 2. Kumulativ incidens af PCa-specifik mortalitet inddelt efter D’Amico risikogrupper



af PCa, og vores resultateter afslører, 
at en stigende andel mænd opereres 
for lav-risiko PCa. Den flotte stigning i 
andelen af mænd, der også er mikrora-
dikalt opereret, kan bestemt tilskrives 
den øgede kirurgiske erfaring overalt i 
landet, men skal også tolkes i lyset af, at 
mænd i dag opereres for mindre tumo-
rer end i den tidlige periode. Samlet er 
de danske resultater i overenstemmelse 
med internationale erfaringer, og det er 
opmuntrende, at der nu for første gang 
foreligger en opgørelse af de danske 
resultater, hvilket kan tilskrives en stærk 
fælles indsats blandt de urologiske sam-
arbejdspartnere. 

Kurativ behandling af lokaliseret PCa 
er, trods en omfattende forskningsind-
sats, fortsat debatteret. Dette skyldes, 
at mange typer PCa adskiller sig fra en 
lang række andre cancere ved, at have 
et langt latent stadie, hvor sygdommen 
ikke spreder sig. Det åbner op for en 
stor risiko for anden mortalitet i den 
latente periode, hvorfor effekten af ku-
rativ behandling i bedste fald ikke redu-
cerer risikoen for sygdomsspecifik mor-
talitet[10]. RP er den eneste kurative 
behandling, som er sammenlignet med 
anden behandling. I et skandinavisk stu-
die blev mænd randomiseret til RP eller 
observation, hvoraf sidstnævnte først 
blev medicinsk behandlet ved frem-
komst af symptomatisk og/eller metasta-
tisk sygdom. Efter 13 års observationstid 
viste studiet, at man skal operere 16 for 
at undgå 1 dødsfald af PCa sammenlig-
net med observation[11]. Således må 
man acceptere en risiko for overbehand-

ling ved anvendelse af RP som behand-
ling af klinisk lokaliseret PCa, hvilket skal 
opvejes mod de kirurgiske risici som 
omfatter varig impotens og inkontinens. 
Der er indenfor de seneste år kommet et 
alternativ til kurativ behandling af lokali-
seret PCa, som henvender sig til mænd 
hvor risikoen for senere død af PCa er 
særligt lav. Dette alternativ, active sur-
veillance, er et overvågningsprogram, 
hvor gentagne kliniske undersøgelser, 
vævsprøver og PSA målinger over tid, 
kan identificere de mænd der bør gen-
nemgå kurativ behandling, og selektere 
de mænd, hvor sygdommen ikke synes 
at udvikle sig. Active surveillance kan 
bidrage til, at reducere risikoen for 
overbehandling af mænd med lav-risiko 
klinisk lokaliseret PCa.

De senere års forskningsaktivitet 
indfor kirurgisk behandling af PCa an-
tyder, at en ny terapeutisk strategi er 
under optræk. Flere studier antyder, at 
kirurgi eller stråleterapi skal placeres i 
behandlingen af den mere fremskredne 
PCa, som traditionelt har været forbun-
det med endokrin terapi (medicinsk 
behandling). Der pågår aktuelt et vigtigt 
skandinavisk studie, hvor patienter med 
klinisk lokalavanceret, ikke-metastatisk 
PCa, randomiseres til enten RP eller 
strålebehandling. Danmark deltager 
aktivt og flere afdelinger er involeret. 
Indtil videre fastholdes de gældende be-
handlingsvejledninger, således at mænd 
med klinisk lokaliseret PCa og forventet 
restlevetid >10 år er potentielle kandida-
ter til RP.

Figur 3. Ændringer for kirurgisk resektionsrande i RP præparatet over tid
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DU SKAL NOK FÅ RÅD TIL AT 
FINANSIERE DINE DRØMME
For mange yngre læger kan det virke skræmmende at skulle købe både praksis og privatbolig inden for få år 
– eller i nogle tilfælde samtidigt. Men der er som regel ingen grund til at lade sig kyse af de mange nuller på 
pantebrevet, for banken vurderer lægers økonomi på en anden måde end andres. Læs her hvorfor.

måde, privatpraktiserende speciallægers 
økonomi er skruet sammen på.

Det særlige ved læger

Normalt skal en vordende boligejer 
gennem en kreditvurdering, hvor øko-
nomien bliver vurderet på baggrund af 
det seneste års husstandsindkomst og 
de seneste måneders lønsedler. Nogle 
gange kan der også være andre krav fra 
bankens side, fx krav om, at man skal 
sælge sin nuværende bolig, før man kan 
få lov at købe det nye hus.

For en speciallæge med en lægeprak-
sis på hånden, som han eller hun ønsker 
at købe, ser kreditvurderingen anderle-
des ud.

Her giver det ikke mening for banken 
at se de seneste tre måneders lønsedler 
eller husstandsindkomsten, for når læ-
gepraksissen er købt, forlader lægen i 
sagens natur sin nuværende ansættelse.

Kunder i butikken

Derfor er det langt vigtigere at nærstu-
dere praksissens regnskaber for at se, 
hvordan økonomien har hængt sammen 
for den seneste ejer. Regnskaberne 
giver nemlig en ganske god indikation 
af, hvordan omsætningen vil udvikle sig, 
også selvom patientgrundlaget natur-
ligvis kan variere og den enkelte læges 
evne til at drive en effektiv forretning 
naturligvis også spiller ind. Men hvad så 
med kreditvurderingen, hvis du har købt 
et æsel i stedet for en galophest? Altså 
hvis du har købt en ældre praksis, som i 
de senere år har droslet kraftigt ned, og 
derfor kun tjener halvt så meget, som 
nye friske kræfter ville kunne udvikle 
klinikken til i løbet af nogle år.

Æsel eller galophest?

Det tager vi naturligvis med i vores be-
tragtninger, når vi vurderer, hvor meget 

du kan forvente at tjene og dermed, 
hvor meget du kan låne for til både prak-
sis og eventuelt hus. I forvejen indikerer 
prisen på praksissen jo, om du har købt 
æslet eller galophesten. Resten af vejen 
bygger på bankens erfaringer med, hvor 
meget man kan forvente i overskud fra 
en veldrevet praksis i et givet område af 
landet.

Når banken på den måde har fået et 
godt overblik over, hvad husstanden 
formentlig kommer til at tjene, er det 
business as usual. Og det vil sige klas-
sisk kreditvurdering, hvor man som tom-
melfingerregel kan regne med, at det 
”koster” 1 million husstandsindkomst-
kroner at få lov at låne 3,5-4 millioner til 
et nyt hus. Men husk: Tommelfingerreg-
len er kun en pejling og giver dig ikke et 
nøjagtigt billede af, hvad du kan låne. 
Forbrug og anden gæld er nogle af de 
forhold, der også spiller ind.

Faldgruberne

For enkelthedens skyld har jeg kun 
nævnt den situation, hvor man som 
sololæge overtager en enkeltmands-
praksis, men case’en kan fint overføres 
på en situation, hvor man køber sig ind 
på en ledig stol i en etableret praksis. 
Reelt gør det ingen forskel i forhold til 
kreditvurderingen: det er stadig samme 
øvelse med vægt på, hvad klinikken hid-
til har tjent hjem, udviklingspotentialet, 
etc.

Er der slet ingen faldgruber? Jo, na-
turligvis, og en af de klassiske er mistriv-
sel. Måske var arbejdet ikke, hvad man 
havde drømt om, eller måske har samar-
bejdet med kompagnonen udviklet sig i 
en retning, hvor en ”skilsmisse” er uund-
gåelig. Hvad det kan få af økonomisk og 
praktisk betydning, vil jeg komme ind på 
i et senere indlæg i Lægemagasinet.

AF LEDER AF TEAM PRAKSIS  

THOMAS BACH ANDERSEN, 

LÆGERNES BANK

Her er situationen, som mange yngre 
læger vil nikke genkendende til: Uddan-
nelsen som speciallæge er afsluttet, be-
slutningen om køb af praksis er truffet, 
og med udsigt til familieforøgelse bliver 
den nuværende bolig snart for lille.

Midt i krydsfeltet

Et sandt krydsfelt af livsbegivenheder, 
som ud over at definere livsretningen 
for de næste mange år – i nogle tilfælde 
måske resten af livet – også indebærer 
store overvejelser om økonomien. For 
hvordan får man som ung speciallæge 
råd til at finansiere både ny praksis og ny 
bolig på et tidspunkt, hvor man endnu 
har til gode at tjene den første krone på 
sin nye praksis?

Ret skal være ret. Det er sjældent, at 
vi ser nyuddannede speciallæger kaste 
sig ud i at låne 2-3 millioner kroner til ny 
praksis og 5-6 millioner kroner til en ny 
villa på én gang. Det er voldsomt mange 
nuller at overskue, og det normale bil-
lede er da også, at man driver praksis et 
par år, inden man køber drømmevillaen.

Men kan det lade sig gøre at købe 
praksis og nyt hus på en gang? Vil ban-
ken overhovedet være med? Svaret 
er: Det vil banken formentlig gerne, og 
det hænger sammen med den særlige 
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Resume

Behandling med fast kombination af et 
inhaleret kortikosteroid og en lang tids 
virkende β2-agonist kan være effektiv 
hos patienter med astma, som har symp-
tomer trods anvendelse af inhaleret kor-
tikosteroid mono-terapi. Denne artikel 
giver en oversigt over den foreliggende 
viden om den faste kombination af tør-
pulver inhaleret budesonid+formoterol 
fumarat dihydrat (Symbicort Turbuha-
ler® (og generiske produkter), Easyhaler 
Bufomix® og DuoRespSpiromax®) til 
behandling af unge og voksne med 
astma, idet fokus primært er på kliniske 
effektstudier.

Hos symptomatiske unge og 
voksne patienter med astma er ved-
ligeholdelses- og behovsbehandling 
med en fast kombination af tørpulver 
budesonid+formoterol fumarat dihydrat 
i én inhalator en dokumenteret behand-
lingsmulighed. Kombinationsbehandlin-
gen er nem at anvende. Den reducerer 
antallet af akutte forværringer, som 
kræver behandling med orale kortiko-
steroider. Hos nogle patienter reduceres 
den samlede indtagelse af inhalerede 
kortikosteroider også over tid. Hvorvidt 
vigtige effektmål for astma behandling 
så som akut hospitalsindlæggelse og 
skadestue/vagtlæge besøg reduceres, 
er imidlertid uafklaret. De foreliggende 
undersøgelser heraf er påvirkede af 
publikationsbias. Der er behov for ikke-
lægemiddel-firma sponsorerede studier 
til yderligere afklaring. Der er ingen 
evidens for brug af faste kombinationer 
af inhalerede kortikosteroider + lang-
tidsvirkende β2-agonister til børn under 
12 år, og budesonid+formoterol fumarat 
dihydrat bør ikke ordineres til denne 
aldersgruppe.

Introduktion

Inhalerede kortikosteroider anses som 
første valgs behandling af kronisk astma 
uanset sværhedsgrad [1]. Er lungefunk-
tionen ikke tilstrækkeligt kontrolleret på 

et inhaleret kortikosteroid og en kort tids 
virkende β2-agonist ved behov kan en 
lang tids virkende β2-agonist tillægges 
denne behandling [1]. Anvendes en in-
halator, der indeholder en fast dosis af et 
kortikosteroid og en lang tids virkende 
β2-agonist, synes de to medikamenters 
virkning i luftvejene at forstærkes [2]. 
Ved at anvende en enkelt inhalator med 
de to stoffer forenkles behandlingen, 
adherens med behandlingen øges, og 
man sikrer, at den lang tids virkende β2-
agonist ikke anvendes som mono-terapi 
uden, at antiinflammatorisk behandling 
med et kortikosteroid gives samtidigt, 
hvad der synes vigtig for at opnå kontrol 
med den pulmonale hyperreaktivitet 
[1,3]. Kliniske forsøg med deltagelse af 
voksne astmapatienter har peget på, at 
vedligeholdelses- og akut behandling 
med en fast kombination af inhaleret 
tørpulver budesonid+formoterol fuma-
rat dihydrat kan være effektivt hos pa-
tienter, som har astmasymptomer trods 
anvendelse af mono-terapi med et inha-
leret kortikosteroid [4,5]. Dette princip, 
vedligeholdelses- og akut behandling 
med et og samme kombinationsprodukt, 
støttes af internationale kliniske ret-
ningslinjer [1]. Et af de mest anvendte 
og klinisk testede kombinationsproduk-
ter er tørpulver budesonid+formoterol 
fumarat dihydrat, der markedsføres som 
Symbicort Turbuhaler® (og generiske 
produkter), Easyhaler Bufomix og Du-
oRespSpiromax®.

Kemi

Som andre inhalerede kortikosteroider 
har budesonid (16,17- (butylidenebis-
(oxy))-11,21-dihydroxy-, (11-β,16-
α)-pregna-1,4-diene-3,20-dione) 
17-carbon androstan ringstrukturen fra 
cholesterol, figur 1 [6].

Formoterol fumarat dihydrat (rac-
(R,R)-N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-
2-[1-(4-methoxyphenyl) propan-
2-ylamino]ethyl] phenyl]formamide) er 
en selektiv β2-adrenoceptor agonist, 
figur 2 [7].
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Farmakodynamik

Budesonids specifikke anti-astmatiske 
virkningsmekanismer kendes ikke, 
men kortikosteroider som stofklasse 
nedregulerer exudation, inflammatorisk 
celleaktivitet, histamin, tryptase, cytoki-
ner, chemokiner og andre mediatorer, 
der frigives fra inflammatoriske celler, 
hvorved den inflammatoriske aktivitet 
dæmpes [8].

Aktivering af β2-adrenerge recepto-
rer af lang tids virkende β2-agonister 
medfører relaxation of bronkial glat mu-
skel celler, og dermed bronkodilation. 
Denne aktivering synes at foregå via 
en aktivering af adenylat cyclase, som 
resulterer i stimulation of protein kinase, 
der medfører glat muskel celle relaxa-
tion [9]. Bronkoodilation er fundet hos 
voksne med astma 5-10 minutter efter 
inhalation af formoterol fumarat dihydrat 
og op til 2 timer derefter [7].

Farmakokinetik og metabolisme

Farmakokinetiske nøgledata for bude-
sonid er givet i tabel 1. De fleste af disse 
data stammer fra in vitro studier og fra 
kliniske forsøg med deltagelse af raske 
voksne [6].

Inhalerede kortikosteroider meta-
boliseres via det hepatiske cytochrom 
P450 [CYP) enzym CYP3A4, og den 
hepatiske første gangs metabolisering af 
budesonid er betydelig [6]. Budesonid-
metabolitter har lav eller ingen kortiko-
steroid aktivitet.

Ligesom budesonid absorberes 
omkring 100% af formoterol fumarat 
dihydrat fra lungerne til det systemiske 
kredsløb. Biotilgængeligheden af oral 
og pulmonal deponering er 20-45% 
[10]. Omkring 64% af stoffet bindes i 
serum til transportproteiner. Halverings-

tiden i plasma er 8 timer. Formoterol 
fumarat dihydrat metaboliseres primært 
ved direkte konjugering af phenol hy-
droxyl gruppen. Ca. 10% af inhaleret 
formoterol udskilles intakt i urin, me-
dens 15–18% udskilles i konjugeret form 
[10].

De farmakokinetiske og metaboliske 
karakteristiska af den faste kombina-
tion af budesonid+formoterol fumarat 
dihydrat synes at korrespondere med 
de to indholdsstoffer hver for sig, og 
de varierer næppe heller mellem spe-
cifikke tørpulver inhalatorer [22]. Fire 
forsøg fandt ekvivalente pulmonale 
deponeringsrater og sammenlignelige 
karakteristika for systemisk aktivitet 
hos raske voksne efter inhalering af fast 
kombination budesonid+formoterol fu-
marat dihydrat fra to forskellige pulver 
inhalatorer [11].

Klinisk effekt

Primære effektmål i kliniske forsøg med 
fast tørpulver budesonid+formoterol 

fumarat dihydrat har været hyppighe-
den af akutte forværringer, hospitals-
indlæggelser og skadestuebesøg samt 
hyppigheden af akutte forværringer, 
der krævede behandling med syste-
misk kortikosteroid. Desuden er mange 
sekundære effektmål forsøgt testet, så 
som hjemmemåling af peak expiratory 
flow (PEF) morgen og aften, spirome-
tri (FEV1), dagligt forbrug af kort tids 
virkende β2-agonister, symptomer og 
symptom-frie dage, hyppigheden af 
natlig opvågning på grund af astma og 
markører for livskvalitet. Eftersom studi-
erne for langt de flestes vedkommende 
har været statistisk styrkeberegnet med 
henblik på de nævnte primære effekt-
mål, er fokus i det følgende på disse. 
De første og banebrydende kliniske 
astma forsøg blev foretaget med en af 
de i dag tilgængelige faste kombina-
tioner budesonid+formoterol fumarat 
dihydrat, Symbicort Turbuhaler® [12]. 
De tilgængelige kliniske effekt data, og 
derfor også, denne artikel, reflekterer 
dette forhold.

Figur 1. Chemical structure of budesonide 
(16,17-(butylidenebis(oxy)) - 11,21-dihydroxy-, (11-β,16-α)-pregna-
1,4-diene-3,20-dione).

Figur 2. Chemical structure of formoterol fumarate dehydrate (rac-
(R,R)-N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[1-(4-methoxyphenyl) propan-
2-ylamino]ethyl] phenyl]formamide).

Tabel 1. Pharmacokinetic key data of budesonide.

Pulmonary deposition (% of delivered dose)  27
Bioavailability of oral deposition (%)  11
Bioavailability of pulmonary deposition  27
Bioavailability of oral and pulmonary deposition (%)  39
First pass hepatic metabolism  extensive
Pulmonary retention time (h)  <0.5
Esterification  yes
Lipophilicity (LogP)  2.32
Mean volume of distribution at SS* (L)  180
Receptor binding affinity  9.35 times Dexamethasone
Plasma protein binding (%)  91.4
Half-life in plasma (h)  2.8

*Following intravenous administration.



Fase I og II forsøg
Der foreligger ingen fase I eller II kli-
niske effekt forsøg. Ud fra den doku-
mentation, der allerede forelå om de 
to indholdsstoffer hver for sig, gik man 
direkte i gang med fase III forsøg med 
den faste kombination af tørpulver 
budesonid+formoterol fumarat dihydrat 
(Medical Information, Astra-Zeneca 
Nordic, e-mail kommunikation, den 4. 
marts 2016).

Fase III forsøg
Tabel 2 giver en oversigt over fase 
III forsøg. Virkningen af tørpulver 
budesonid+formoterol fumarate dihy-
drat blev sammenlignet med mono-
terapi med budesonid i et randomised, 
dobbelt blindet, parallel gruppe forsøg 

med 852 patienter med stabil astma 
[13]. I 12 måneder blev der to gange 
om dagen behandlet med budeso-
nid 100 μg+placebo, budesonid 100 
μg+formoterol fumarat dihydrat 12 
μg, budesonid 400 μg+placebo, eller 
budesonid 400 μg+formoterol fumarat 
dihydrat 12 μg. Tillæg af formoterol 
fumarat dihydrat 12 μg til budesonid 
100 and 400 μg bevirkede en reduk-
tion i svær astma forværring på 26 og 
63%. Disse fund blev fortolket sådan, 
at medens den faste kombination af 
budesonid+formoterol fumarat dihydrat 
medførte en forbedret astma kontrol 
under akutte forværringer, så var det 
vigtigt, at budesonid dosis blev øget for 
at hæmme den pulmonale inflammation 
og undgå en maskering af inflammatio-

nen [14-16]. Betydningen af en øget bu-
desonid dosis i forbindelse med, at for-
moterol fumarat dihydrat blev anvendt 
under akutte forværringer, blev støttet 
af observationer af, at forskellige mar-
kører for inflammation hurtigere kom 
under kontrol, når budesonid dosis blev 
øget [17,18]. Disse observationer var 
baggrunden for den såkaldte ”SMART” 
(”Single Inhaler Maintenance and Relie-
ver Therapy”) strategi, dvs anvendelse 
af budesonid+formoterol fumarat dihy-
drat til både vedligeholdelses og akut 
behandling [19-24].

I et randomiseret, dobbelt blindet 
forsøg med 2760 adolescensunge og 
voksne med astma var behandlingen 

Tabel 2. Summary of phase III efficacy studies of dry powder budesonide+formoterol fumarate dihydrate in bronchial asthma.  
All studies used a randomized, double blind, parallel group design. Where not indicated otherwise a short-acting β-2 agonist was  
used for as needed treatment. The outcomes were statistically significant except where marked by *.

Reference N Age Duration of Treatment Primary outcomes
  (years) treatment (months)

13) Pauwels RA 852 ≥12 12 bud 100 μg bid
    bud+for 100+12 μg bid Exacerbation rate reduced
    bud 400 μg bid
    bud+for 400+12 μg bid Exacerbation rate reduced

19) Rabe KF  697  ≥11  6  bud+for 80/4.5 μg qd+as Exacerbation and
    bud 160 μg qd  hospitalization rates and use
     of oral steroids reduced

20) Scicchitano R  1890  ≥11  12  bud 160 μg bid
    bud+for 320+9.5 μg od+as Time to first severe exacerbation
     increased; exacerbation,
     hospitalization rates and use of
     oral steroids reduced

21) O’Byrne PM  2760  ≥4  12  bud+for 80+4.5 μg bid
    bud 320 μg bid
    bud+for 80+4.5 μg bid+as Exacerbation rate reduced

22) Rabe KF  3394  ≥12  12  bud+for 160+4.5 μg bid nas
    bud+for 160+4.5 μg bid
    bud+for 160+4.5 μg bid + for as
    bud+for 160+4.5 μg bid+as Time to first exacerbation reduced

23) Kuna P  3335  ≥12  6  bud+for 160+4.5 μg bid+as Time to first severe exacerbation
    flu+sal 250+50 μg bid increased;exacerbation rate and
    bud+for 320+9 μg bid use of oral steroids reduced

24) Bousquet J  2309  ≥12  6  bud+for 320+9 μg bid+as Time to first severe exacerbation*
    flu+sal 500+50 μg bid
25) Patel M  303  ≥16  5.5  bud+for 400+12 μg bid+as Exacerbation rate and use of oral
    bud+for 400+12 μg steroids reduced

od: once daily; bid.: twice daily; qd: four times daily; as: as needed; nas: no as needed treatment
bud: budesonide; for: formoterol fumarate dihydrate; flu: fluticasone propionate sal: salmeterol xinafoate.
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budesonid 80 μg+formoterol 4.5 μg 
plus kort tids virkende β2-agonist til 
behovsbehandling; budesonid 320 μg 
plus en kort tids virkende β2-agonist 
til behovsbehandling; eller budesonid 
80 μg+formoterol 4.5 μg som vedlige-
holdelses og behovsbehandling i 12 
måneder [21]. Alle behandlinger blev 
taget to gange om dagen. Budesonid 
80 μg+formoterol 4.5 μg var associeret 
med en statistisk significant reduktion i 
antallet af alvorlige astma forværringer.

Et randomiseret, dobbelt blin-
det, 6-måneders forsøg med 
budesonid+formoterol fumarat dihydrat 
som vedligeholdelses og behovsbe-
handling sammenlignet med inhaleret 
konventionel behandling med kortiko-
steroid og kort tids virkende β2-agonist 
blev udført med deltagelse af 3335 
symptomatiske voksne patienter [23]. 
Budesonid+formoterol fumarat dihydrat 
160+4.5 μg to gange dagligt samt ved 
behov medførte en øgning af tiden indtil 
den første alvorlige forværring med ho-
spitalsindlæggelse, skadestuebesøg el-
ler behandling med systemiske kortiko-
steroider sammenlignet med behandling 
med fluticason propionat+salmeterol 
xinofoat 125+25 μg to gange dagligt og 
med budesonid+formoterol fumarate 
dihydrat 320+9 μg to gange dagligt 
plus en kort tids virkende β2-agonist 
som behovsbehandling. En dobbelt 
blindet, randomiseret, parallel gruppe 
sammenligning af 2309 symptomatiske 
astma patienter igennem 6 måneders 
behandling med budesonid+formoterol 
fumarat dihydrat 320+9 μg to gange om 
dagen samt ved behov eller fluticason 
propionat+salmeterol xinofoat 500/50 
μg to gange om dagen plus en kort tids 
virkende β2-agonist ved behov fandt in-
gen forskel i tiden indtil første alvorlige 
forværring [24]. Der fandtes statistisk 
signifikante forskelle i antallet af forvær-
ringer og alvorlige forværringer til fordel 
for budesonid+formoterol fumarat dihy-
drat, men de var marginale og sandsyn-
ligvis ikke klinisk betydende [24]. Det 
blev dog antydet, at behandling med 
budesonid+formoterol fumarat dihydrat 
320+9 μg to gange om dagen samt ved 
behov var associeret med en reduktion 
i den totale indtagelse af kortikosteroid 
[23]. Derfor blev der foretaget et ran-
domiseret, åbent, 24-ugers varende 
parallel gruppe forsøg med deltagelse 
af 303 patienter [25]. Behandlingen i 
veligeholdelses- og behovsbehand-
lingsgruppen var budesonid+formoterol 
fumarat dihydrat 400+12μg to gange 
om dagen plus 200+6 μg ved behov; 
behandlingen i den anden gruppe var 

budesonid+formoterol fumarat dihydrat 
400+12 μg to gange om dagen med en 
eller to doser af den kort tids virkende 
β2-agonist salbutamol 100 μg til behovs-
behandling. Antallet af alvorlige astma 
forværringer var statistisk signifikant 
reduceret i vedligeholdelses- og be-
hovsbehandlingsgruppen. Desuden var 
dette regimen associeret med et fald i 
forbruget af systemiske kortikosteroider 
og en øgning i den samlede indtagelse 
af inhaleret kortikosteroid.

Fase IV forsøg
Anvendelse af budesonid+formoterol 
fumarat dihydrat som vedligeholdel-
ses- og behovsbehandling er evalueret 
hos mere end 23000 adolescensunge 
og voksne patienter i 4 ikke-blindede 
observationsforsøg (“real world stu-
dies”), hvor der blev sammenlignet med 
fluticason propionat+salmeterol xinofoat 
eller konventionel behandling [26-29]. 
Budesonid+formoterol fumarat dihydrat 
reducerede hyppigheden af akutte 
forværringer, der krævede hospitalsbe-
handling eller skadestuebesøg og hyp-
pigheden af behandling med systemiske 
kortikosteroider sammenlignet med 
fluticason propionat+salmeterol xinofoat 
eller konventionel behandling [36,37]. 
De patienter, der blev behandlet med 
budesonid+formoterol fumarat dihy-
drat havde et mindre dagligt forbrug 
af kortikosteroid end patienter, der fik 
konventionel behandling [27]. Indta-
gelsen af systemiske kortikosteroider 
var også mindre end under fluticason 
propionat+salmeterol xinofoat eller kon-
ventionel behandling.

Upublicerede forsøg
For et par år siden søgte forfatterne til 
en Cochrane metaanalyse i elektroni-
ske databiblioteker og kontaktede en 
række lægemiddelproducerende fir-
maer for at indhente viden om aktuelle 
og upublicerede kliniske forsøg med 
budesonid+formoterol fumarat dihydrat 
[30]. På den måde fandt man 13 klini-
ske forsøg med budesonid+formoterol 
fumarat dihydrat vedligeholdelses- og 
behovsbehandling med deltagelse af 
13152 adolescensunge og voksne pa-
tienter med astma, hvoraf kun 3 var fuldt 
peer review publicerede. Selekterede 
data var publiceret fra 4 forsøg, og ingen 
data overhovedet var peer review publi-
ceret fra 6 afsluttede forsøg. Alle forsøg 
var sponsoreret af lægemiddelfremstil-
lere. Undtaget i 1 tilfælde var der tale 
om multicenter forsøg med deltagende 
klinikker fra mange lande. I 9 forsøg 
blev symptomatiske patienter, der var i 

monoterapi med et inhaleret kortikoste-
roid, randomiseret til åben behandling 
med budesonid+formoterol fumarat 
dihydrat 160+4.5 to gange om dagen 
plus ved behov – eller til konventionel 
behandling, der omfattede monoterapi 
med inhalerede kortikosteroider og kort 
og lang tids virkende β2-agonister i over-
ensstemmelse med kliniske retningslin-
jer. Observationstiden var 6 måneder. 
Adherens med den konventionelle be-
handling blev ikke målt. Sammenlignet 
med konventionel behandling eller høje 
doser af inhalerede kortikosteroider var 
hyppigheden af astmaforværringer, der 
krævede behandling med systemiske 
kortikosteroider lavere under behand-
ling med budesonid+formoterol fumarat 
dihydrat, men hyppigheden af hospi-
talsindlæggelser og skadestuebesøg var 
ens under de to behandlinger.

Tolerabilitet

Inhalerede kortikosteroider og β2-
agonister optages til og kan spores i det 
systemiske kredsløb. Hos voksne har 
man ofte anvendt koncentrationen af 
cortisol i urinen som et mål for den sy-
stemiske aktivitet af inhalerede kortiko-
steroider, idet denne afspejler hypotha-
lamus-hypofyse-binyrebark funktionen 
[31]. Talrige kliniske forsøg med voksne 
astmapatienter har ikke kunnet påvise 
nogen effekt af inhaleret budesonid i re-
kommanderede doser på cortisol udskil-
lelsen i urin, og der er ingen data, som 
synes at antyde, at det forholder sig an-
derledes med den faste kombination af 
budesonid-formoterol fumarat dihydrat 
[31,32]. Anvendes meget følsomme 
serum markører for den basale adrenale 
funktion, har man dog fundet en dosis 
afhængig cortisol hæmning med visse 
applikationssystemer [31,32]. Sådanne 
tests er ikke rapporteret udført på bude-
sonid-formoterol fumarat dihydrat.

Hypokaliæmi, hyperglykæmi og 
takykardi er kendte systemiske bivirk-
ninger til lang tids virkende β2-agonister 
[33]. Data fra 6 randomiserede, 
dobbelt binde kliniske forsøg med 
deltagelse af 14346 adolescensunge 
og voksne behandlet med tørpulver 
budesonid+formoterol fumarat dihydrat 
i mindste 6 måneder viste, at behandlin-
gen ikke øgede risikoen for død, hjerte-
sygdom eller andre alvorlige bivirknin-
ger [34]. En nylig analyse af disse risici 
bekræftede [35].

Tolerabiliteten af den faste kombi-
nation budesonid+formoterol fumarat 
dihydrat synes at korrespondere med 
de enkelte komponenters profil. Mindre 
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end 10% af behandlede patienter har 
haft bivirkninger [34]. Orofaryngeal kan-
didiasis, dysphoni, tremor, palpitationer 
og pneumoni har været de hyppigste 
fund.

Diskussion

Kombinationen af budesonid+formo-
terol fumarat dihydrat er den mest do-
kumenterede af de faste kombinationer 
af inhaleret kortikosteroid+lang tids 
virkende β2-agonister, der er til rådighed 
idag. Denne kombination har haft stor 
betydning for aktuelle kliniske retnings-
linjer, og i overensstemmelse hermed 
er behandlingen meget udbredt. Uden 
tvivl skyldes det i høj grad, at det er 
nemmere og hurtigere at anvende en 
enkelt inhalator end flere.

Sammenlignet med konventionel 
behandling med inhalerede kortikoste-
roider og kort tidsvirkende β2-agonister 
kan der være flere fordele ved vedlige-
holdelses og behovsbehandling med 
budesonid+formoterol fumarat dihy-
drat. Adherens med behandlingen er 
sandsynligvis højere. Tillæg af formote-
rol fumarat dihydrat til budesonid øger 
den anti-inflammatoriske aktivitet af 
kortikosteroider, og over tid kan astma 
kontrollen sikres ved en lavere total 
dosis af kortikosteroid. Den faste kom-
bination budesonid+formoterol fumarat 
dihydrat kan være mere effektiv til be-
handling af svær astma end inhalerede 
kortikosteroider i høje doser. Dertil kom-
mer, at vedligeholdelses- og behovsbe-
handling med budesonid+formoterol 
fumarat dihydrat nedsætter risikoen for 
forværringer, der kræver behandling 
med systemiske kortikosteroider. Publi-
cerede fase III forsøg har påvist reduk-
tion i hyppighed af akutte forværringer 
målt på antal hopsitalsindlæggelser og 
skadestuebesøg, men en række ikke-
publicerede forsøg genfandt ikke dette. 
Disse vigtige effektmål kan således være 
påvirkede af publikationsbias.

Flere forskellige tørpulver inhalatorer 
med budesonid+formoterol fumarat 
dihydrat er til rådighed, og de kan have 
forskellige fordele for forskellige pa-
tienter [54]. Der foreligger få direkte 
sammenligninger af effekten af de for-
skellige inhalatorer, men da nye faste 
kombinationer oftest er testet i non-infe-
rioritetsforsøg overfor Symbicort Turbu-
haler® kan der næppe forventes at være 
klinisk betydende forskelle mellem dem. 
Der er få data i børnepopulationen, og 
budesonid+formoterol fumarat dihydrat 
bør ikke ordineres til børn under 12 års 
alder [36].

En ulempe ved den faste kombination 
budesonid+formoterol fumarat dihydrat 
er de relativt korte halveringstider, der 
nødvendiggør to gange dagligt dose-
ring. En fast kombination af et nyt kor-
tikosteroid og en ny lang tids virkende 
β2-agonist, fluticason furoat+vilanterol 
trifenatat, med en halveringstid på ca 24 
timer muliggør dosering kun en gang 
om dagen [8]. En gang daglig dosering 
er fra et patient synspunkt en mere at-
traktiv behandling end to gange dagligt 
[37].

Konklusion

Farmakokinetiske og farmakodynamiske 
egenskaber ved den faste kombina-
tion af tørstof budesonid+formoterol 
fumarat dihydrat synes at korrespon-
dere med de enkelte komponenter og 
varierer næppe mellem de forskellige 
inhalatorer. Hos symptomatiske unge 
og voksne patienter med astma er ved-
ligeholdelses- og behovsbehandling 
med en fast kombination af tørpulver 
budesonid+formoterol fumarat dihydrat 
i én inhalator en dokumenteret behand-
lingsmulighed. Kombinationsbehandlin-
gen er nem at anvende. Den reducerer 
antallet af akutte forværringer, som kræ-
ver behandling med orale kortikosteroi-
der. Hos nogle patienter reduceres den 
samlede indtagelse af inhalerede korti-
kosteroider også over tid. Hvorvidt vig-
tige effektmål for astma behandling så 
som akut hospitalsindlæggelse og ska-
destue/vagtlæge besøg reduceres, er 
imidlertid ikke dokumenteret. De fore-
liggende undersøgelser heraf er påvir-
kede af publikationsbias. Der er behov 
for ikke-lægemiddel-firma sponsorerede 
studier til yderligere afklaring. Tolerabi-
liteten af budesonide+fumarat dihydrat 
afspejler de enkelte komponenter, og 
behandlingen tåles generelt godt. Der 
er ingen evidens for brug af faste kom-
binationer af inhalerede kortikosteroider 
+ lang tids virkende β2-agonister til børn 
(<12 år), og budesonid+formoterol 
fumarat dihydrat bør ikke ordineres til 
denne aldersgruppe.
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FORÅR FOR ULTRALYD  
I  ALMEN PRAKSIS

De praktiserende læger i Allerød Læge-
klinik ser store muligheder i brugen af 
ultralyd i almen praksis. Efter at de for 
nogle få år siden fik anskaffet en ultra-
lydscanner bliver, den brugt i flere og 
flere af deres konsultationer som en del 
af diagnostikken så vel som vidensfor-
midling for både patienter og uddannel-
seslæger. Den primære bruger af ultra-
lydscanneren, Uwe Lorentzen, bruger 
ultralyd i gennemsnit flere gange dagligt 
og er ikke i tvivl om, at det vil udbrede 
sig til flere og flere i almen praksis.

Som uddannelseslæge på Allerød 
Lægeklinik blev jeg hurtigt inspireret 
af Uwes store interesse for ultralyd, og 
efter de første hektiske måneder af min 
introstilling i almen praksis på klinikken 
forsøgte jeg at undersøge de mulighe-
der og konsekvenser ultralyd kan give i 
almen praksis.

I marts 2016 blev anvendelsen af 
ultralyd i klinikken registreret, der blev 
ført en ”logbog” med patientdata, ten-
tative diagnoser, dato, samt undersøge-
rens initialer. Efterfølgende blev mate-
rialet gennemgået som journalaudit. 

Tre ud af de fire almen medicinere i 
Allerød Lægeklinik brugte ultralydscan-
neren og alle tre havde deltaget på flere 
ultralydskurser. Uddannelseslægerne i 
klinikken blev inddraget, under super-
vision, til at være med til at bruge ultra-
lyd under konsultationer flere gange i 
denne måned. Uwe, som er den mest 
erfarne, brugte apparatet i gennemsnit 
mere end én gang dagligt, mens hans 
to andre kolleger, brugte scanneren ca 
hver 2. dag.

Det som oprindeligt vakte min inte-
resse for dette projekt, var at finde ud af 
hvilke patientgrupper der fik mest ud-
bytte af ultralydsundersøgelsen. I marts 
2016 blev der registreret 31 konsulta-
tioner hvor ultralyd blev anvendt. 27 af 
de patienter der fik foretaget ultralyd var 
kvinder, mens de resterende fire kon-
sultationer forgik på mandlige patienter. 
Ud af disse fire konsultationer, handlede 
tre af dem om muskuloskeletale pro-
blemstillinger, mens den 4. omhandlede 
residualurin. Fem af alle ultralydscan-

ninger vedrørte måling af residualurin, 
mens otte af alle ultralydsscanninger 
udførtes på gravide i forbindelse med 
svangrekontroller.

Jeg kunne ikke se på patientgrup-
perne uden at fundere over konse-
kvenserne for patienterne. Ud af de 
31 patient konsultationer med ultralyd 
blev kun to af dem videre henvist. Det 
er svært at dokumentere hvor mange 
henvisninger, der rent faktisk blev 
sparet under perioden. 1/4 af alle de 
konsultationer blev brugt på ultralydvej-
ledte cortison injektioner af tendinitter 
og bursitter, som måske ellers ville have 
været henvist til speciallæge, og mindst 
een gravid patient blev afsluttet i prak-
sis, som kom obs abortus imminens og 
kunne afsluttes, idet der kunne påvises 
normal levende intrauterin graviditet.

Graviditetsscanninger samt andre 
simple skanninger, som f.eks. påvisning 
af galdesten, er foreholdsvis let for læ-
ger at tilegne sig/kan læres inden for 25 
forsøg (ref 1)

For patienterne oplevede jeg, at der 
klart var umiddelbare fordele i at kunne 
blive scannet i praksis, men jeg var også 
interesseret i at undersøge, om der var 
en fordel for praksis/lægerne. Ultralyds-
scannere er kostbare og i modsætning 
til f. eks. Norge, bliver almen praktise-
rende læger i Danmark ikke honoreret 
for brug af ultralyd (ref 2). I marts 2016 
blev næsten halvdelen af de scannede 
patienterne på Allerød Lægeklinik af-
regnet alene som konsultation uden 
tillægsydelser. Ud fra de resterende 
konsultationer var det svært at få øje på 
økonomiske fordele for praksis, mens de 
diagnostiske fordele var åbenbare, som 
f. eks. residualurin bestemmelse ved 
udredning af vandladningsproblemer. 
Denne oplysning fås nu hurtigt og uden 
ubehag for patienten. Under denne 
månedsperiode blev der også oplagt én 
spiral. Ultralydskontrol er ikke obligato-
risk, men giver yderligere sikkerhed for 
korrekt placering. Uden honorar for ul-
tralyd i praksis er der umiddelbart ingen 
økonomiske fordele for praksis. Begrun-
delsen for at indføre ultralyd i almen 
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praksis idag er således øget faglighed, 
pædagogisk/diagnostisk værktøj, og 
service over for patienter.

Forbrug af ekstra tid for ultralyd var 
svært at måle via dette projekts proto-
kol, og jeg kunne kun identificere en 
enkelt patient, hvor der blev afsat fem 
minutter ekstra til den planlagte kon-
sultation, 1/4 af de konsultationer hvor 
ultralyd var i brug blev foretaget i akut-
tiden, hvor der således ikke var afsat 
ekstra tid. Man kan diskutere hvor me-
get ekstra tid, der kræves til at lave ultra-
lydvejledt injektion eller om det overho-
vedet kræver mere tid, når først man er 
øvet bruger. Ultralyd i forbindelse med 
blokader sikrer, at man kan se at medi-
cinen injiceres det rette sted, idet båder 
undersøgeren og den undersøgte kan 
følge med på skærmen, ultralyd er såle-
des også et godt pædagogisk værktøj.

I forlængelse af mit introduktionsfor-
løb i Allerød Lægeklinik i almen medicin 

kiggede jeg på brugen af ultralyd, pa-
tientgrupper og konsekvenser for både 
patienterne og praksis. Udover at øge 
læserens interesse for ultralyd i almen 
praksis, håber jeg, at jeg fik skitseret 
et billede af, hvordan en enkelt læge-
kompagnipraksis er kommet godt igang 
med fremtidens diagnostiske redskab. 
Der er ingen tvivl om, at ultralyd vinder 
mere og mere indpas i almen praksis. 
Der udbydes flere og flere kurser. Der er 
mange aktive på Facebookgruppen, ”Ul-
tralyd i almen praksis i Danmark”. Man 
kan håbe på sigt at ultralyd vil blive prio-
riteret i de kommende overenskomster.
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PRESSENYT

MICRO DATA CENTER UDVALGT SOM 
IT-SIKKERHEDSLØSNING TIL SIKRING AF 
PATIENTDATA
Sikring af patientdata er blandt de vigtigste opgaver for hospitaler og lægehuse verden over. Men hvad de færreste tæn-
ker over i det daglige er, hvordan IT-sikkerheden virker, og hvorvidt den følger med tidens nye krav. Det har sygehuset 
Oberlausitzer Bergland i Tyskland, der har valgt syv mikrodatacentre for at opnå maksimal beskyttelse af IT-infrastruktu-
ren, på sparsom plads.

Micro Data Center møder kundernes fysiske sikkerheds-
behov, når et traditionelt sikkerhedsrum er for stort i for-
hold til plads eller omkostninger.

Dette passede netop til sygehuset Oberlausitzer Berg-
land i Tysklands øvre Lusatia region. Sygehuset anvender 
derfor i dag systemet Rittal Micro Data Center på sine 
enheder i Zittau og Ebersbach og totalt er der syv Micro 
Data Centers i drift, som IT-sikkerhedsløsning for patient-
data. Med beskyttet back-up er patientdata sikret og altid 
tilgængelige for rette myndigheder. Udskiftning af eksiste-
rende IT-installation sikrer funktion og sikkerhed, og giver 

tryghed for, at systemet lever op til nye krav og fysiske 
trusler.

– Vi stiller høje krav til vores IT-infrastrukturs fysiske 
sikkerhed, udtaler Romain Seibt, der er ansvarlig for IT-
afdelingen på Görlitz vagtcentral. Et stort datacenter med 
et sikkerhedsrum ville have overskredet vores budget, 
men med Micro Data Center, som en løsning til vores to 
enheder, tilbyder Rittal en teknologi, som præcist tilgode-
ser vores behov. Som nemt og fleksibelt kan udvides, når 
som helst.

Sikrer mod brand og andre fysiske trusler

Rittals sikkerhedsskab, sammenkoblet i grupper af tre 
eller fire, beskytter ikke blot IT-udstyret, de giver også 
beskyttelse mod fysiske farer såsom brand, vand, damp og 
utilsigtet adgang. Den sikre IT-infrastruktur indebærer, at 
patientdata er tilgængelig for omkring 800 læger, sygeple-
jersker og andet medicinsk personale.

Fuldt udrustet

Rittals Micro Data Center er fuldt udrustet. Overvågnings-
systemet Rittal Computer Multi Control (CMC) III kontrol-
lerer, at sikkerhedsskabene fungerer korrekt. Systemet 
udløser en alarm i tilfælde af, at temperatur eller fugtniveau 
er for højt, eller hvis der er forsøg på indbrud. I tilfælde af 
brand reagerer DET AC brandalarm og brandslukningssy-
stem hurtigt og pålideligt. Strømforsyningen leveres af det 
intelligente skinnesystem Power Distribution Unit (PDU) 
og Power System Module (PSM).

Modulkonstruktionen hos Rittal 
Micro Data Center tillader in-
stallation på svært tilgængelige 
arealer, og tilbyder integration 
af udvidet IT-infrastruktur med 
højt sikkerhedsniveau.





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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