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AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

ET BILLEDE SIGER MERE  
END 1000 ORD

diagnostik, siger Sune Mark Henriksen, 
der er direktør i den danske afdeling af 
Sectra, som indtil maj i år hed it-mark 
og var en selvstændig fynsk medico-it-
virksomhed.

Den nu fusionerede virksomhed er 
blandt de førende inden for systemer 
til billeddiagnostik, transmission og it til 
sundhedssektoren. Flagskibet er nu som 
før ’PACS On Demand’. PACS står for 
Picture Archiving and Communication 
System, og ’on demand’ betyder, at der 
kan opnås nem adgang til systemet, og 
at klinikker kun betaler for de optagelser 
og billeder, de rent faktisk bruger, mens 
arkivet ligger på en server, der drives af 
Sectra. Dette og tilsvarende systemer er 
en del af den teknologi, som Sune Mark 
Henriksen oplyser, at vi allerede har.

– Men…, tilføjer direktøren. For der 
er et stort men.

– Billeddiagnostik bliver ikke brugt 
i nær samme omfang, som man ser i 
mange af vores nabolande som fx Stor-
britannien, Norge og Sverige. Det er ær-
gerligt, for der er mange penge, mange 
bekymringer og megen tid at spare ved 
at kunne hente og bruge de utallige bil-
leder, der faktisk findes rundt omkring i 
sundhedsvæsenet. 

… den snakker ikke sammen

Røntgenbilleder, scanninger, fotos, vi-
deo mv. kan i dag optages, transmitteres 
og gengives i en kvalitet, så materialet 
sagtens kan anvendes til sikker diagno-
sticering. Det kan oven i købet gøres 
med udstyr, der bliver stadig billigere og 
stadig bedre – ligesom al anden elek-
tronik.

– Men problemet er, at i Danmark føl-
ger man ikke altid de internationale stan-
darder for, hvor og hvordan data opta-
ges, gemmes og sendes. De forskellige 
systemer kan ikke snakke sammen, og 
selv om de kunne, vil man ikke kunne 
finde de relevante billeder, for de ligger 
gemt på forskellige decentrale servere 
og undersøgelsesudstyr rundt omkring, 
påpeger Sune Mark Henriksen.

Løsningen er i første omgang, at alle 
it-leverandører inden for dette område 

sørger for, at billederne lagres og sy-
stemerne fungerer i anerkendte stan-
darder, så materialet frit kan anvendes, 
uanset hvilket udstyr der bruges. På lidt 
længere sigt – om ti-femten år – så har 
problemet nok løst sig selv, mener Sune 
Mark Henriksen.

– Om femten år vil billeder og andre 
hjælpemidler til diagnosticering være 
tilgængelige for lægerne via Nettet. 
Patienter, der har behov for det, vil være 
udstyret med en APP, som omdanner 
mobiltelefonen, eller hvad vi har af 
hardware til den tid, til instrumenter, 
der kan måle hjerterytme, blodtryk og 
mange andre parametre, tage billeder 
med korrekt belysning og sende det 
hele via Internettet. De praktiserende 
læger vil kunne hente data og billeder 
og konferere direkte med specialister, 
som også har adgang til disse data. 
Patienten kan hurtigt få en diagnose og 
komme videre til rigtig behandling el-
ler blive beroliget. Det vil frigøre tid til 
omsorg og behandling af de patienter, 
der ikke kan eller ønsker at bruge tekno-
logien derhjemme, lyder it-ekspertens 
forudsigelse.

TEKNOLOGI I  PRAKSIS

Færre praktiserende læger, flere 
ældre og nye muligheder for diag-
nosticering og behandling i hjem-
met vil ændre hverdagen i praksis i 
fremtiden. Uden effektivisering og 
brug af den nyeste teknologi vil vi 
ikke kunne løse opgaven. Lægema-
gasinet vil fortsat have fokus på til-
tag, der kan gøre arbejdet i praksis 
lettere og mere effektivt til gavn for 
både læger og patienter. 
Ideer til emner – fx om hvordan 
teknologi kan eller har lettet din 
hverdag – er meget velkomne til 
redaktionen eller direkte til viden-
skabsjournalist Gordon Vahle på 
gordon@sciencejournalist.dk.

’Tvivlen skal komme patienten til gode’ 
og ’sikkerhed frem for alt’ er nogle af de 
talemåder, der altid gælder i en praksis. 
Hvis der er bare den mindste smule tvivl 
om, hvorvidt en misfarvning er en al-
lergisk reaktion eller tegn på kræft, eller 
hvad en skygge på et røntgenbillede 
betyder, så bliver patienten henvist til 
supplerende undersøgelser hos en spe-
cialist på et hospital eller en klinik.

I rigtig mange tilfælde viser det sig 
heldigvis, at patienten ikke fejler noget 
alvorligt. Men inden en sikker diagnose 
er stillet, har patienten været igennem 
dage eller uger med bekymring og æng-
stelse, og samfundet har brugt mange 
ressourcer på hospitalsindlæggelse, 
undersøgelser og transport… En gang i 
mellem ville det være rart, hvis en prak-
tiserende læge kunne have forskellige 
specialister ved hånden, så der hurtigt 
kunne indhentes en ’second opinion’ og 
stilles en sikker diagnose.

Men en sådan lille hjælper findes al-
lerede! Den kaldes billeddiagnostik og 
kan blandt meget andet snildt bruges til 
at afkræfte mistanker om kræft eller som 
supplement til en telefonkonsultation, 
som kan spare et hjemmebesøg eller en 
tur til lægens venteværelse. 

Teknologien er klar, men…

– Teknologien og løsningerne har vi al-
lerede. Der er sket en kolossal udvikling 
i såvel den optiske teknologi som kvali-
teten af transmissionen inden for billed-





EMPAGLIFLOZIN  ( JARDIANCE®) REDUCERER 
MORTALITETEN HOS PATIENTER MED TYPE 2 
DIABETES OG HJERTEKARSYGDOM

Patienter med type 2 diabetes har i gen-
nemsnit en ca. 2 gange øget risiko for en 
kardiovaskulær hændelse sammenlignet 
med baggrundsbefolkningen, og type 
2 diabetes patienten, der har haft en 
kardiovaskulær hændelse, er i meget 
høj risiko for at dø af hjertekarsygdom. 
Omkring 70-80 % af type 2 diabetes 
patienterne dør af hjertekarsygdom. 
Det er baggrunden for den aggressive 
behandling af dyslipidemien og hyper-
tensionen samt at anbefale rygestop. Vi 
ved, at behandling af disse risikofaktorer 
reducerer forekomsten af hjertekarsyg-
dom. Når det gælder effekten af den 
hyperglykæmiske behandling, er kon-
klusionen omdiskuteret.

Hvad er effekten af de 
enkelte antidiabetika på 
hjertekarsgydom?

Metformin er vist at reducere risikoen 
for en kardiovaskulær hændelse og 
mortalitet. Pioglitazon (Actos®) er vist at 
reducere risikoen for en kardiovaskulær 
hændelse, men at øge risikoen for hjer-
tesvigt. Andre antidiabetika, som DPP-4 
hæmmere (sitagliptin (Januvia®), saxag-
liptin (Onglyza®), og alogliptin (Vipidia®) 
og GLP-1 receptor agonisten lixisenatid 
(Lyxumia®) synes at have en neutral ef-
fekt på kardiovaskulær mortalitet. Flere 
kohortestudier har konkluderet, at sulfo-
nylurinstof er associeret med øget fore-
komst af hjerkarsygdom, men evidensen 
er svag, og derfor er CAROLINA studiet, 
der sammenligner sulfonylurinstof-
fet glimepirid med DPP-4 hæmmeren 
linagliptin (trajenta®), af stor interesse 
for deres fremtidige plads i behandlings-
algoritmen. Hvornår CAROLINA studiet 
bliver publiceret er aktuelt uafklaret.

Hvordan virker en SGLT-2 
hæmmer?

SGLT-2 hæmmere virker ved at 
hæmme natrium-glukose co-transpor-
tør-2 (SGLT-2) i nyrerne. Derved øges 

glukoseudskillelsen via urinen, altså 
via en mekanisme der er uafhængig 
af insulinfølsomheden og personens 
evne til at frisætte insulin. Derfor virker 
denne gruppe af lægemidler på alle 
patienter uanset hyperglykæmisk be-
handling. 

Hæmning af SGLT-2 transportøren 
blokerer glukose reabsorptionen i 
nyrerne, og dermed øges glykosurien 
og blodglukose falder. I gennemsnit 
øges glukosurien med 60 til 80 gram i 
døgnet, og derved mistes kalorier (250-
300 kcal per dag) og patienten taber i 
gennemsnit 2-4 kg. Hos patienter med 
en eGFR på under 45ml/min anbefales 
ikke behandling med en SGLT-2 hæm-
mer.

Hvad er de Kliniske effekter af 
SGLT-2 hæmmere?

Effekt på HbA1c
De reducerer HbA1c med 0.5 til 0.9 % 
point sammenlignet med placebo. Re-
duktionen i HbA1c afhænger dog af 
udgangs HbA1c, jo højere HbA1c desto 
større reduktion in HbA1c. Hos dårligt 
regulerede patienter med en HbA1c på 
omkring 10 % reduceres HbA1c med 
omkring 2.5-3.0 % point. SGLT-2 hæm-
merne har i kliniske studier sammenlig-
net med DPP-4 hæmmere og sulfonylu-
rinstoffer udvist en bedre glykæmisk 
kontrol efter 1 til 2 års opfølgning. 

Risiko for hypoglykæmi
Som nævnt har SGLT-2 hæmmerne 
ingen effekt på insulinsekretionen, hvor-
for risikoen for hypoglykæmi er minimal, 
når de adderes til metformin, GLP-1 re-
ceptor agonist eller en DPP-4 hæmmer. 
I situationer hvor de doseres sammen 
med sulfonylurinstof eller insulin, skal 
der tages stilling til om dosis af sulfo-
nylurinstof eller insulin skal reduceres 
for at undgå hypoglykæmi. Hvis HbA1c 
er over 8 % er en tommelfingerregel at 
fortsætte med uændret dosis af sulfo-
nylurinstof eller insulin.

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL
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Effekt på Blodtrykket
SGLT-2 hæmmere har også effekt på 
blodtrykket, formentlig som følge af den 
osmotiske diurese. Reduktionen i systo-
lisk blodtryk er fra 3 til 5 mmHg.

Hvad er bivirkninger ved en 
SGLT-2 hæmmer? 

Urinvejs- og genitalinfektioner
Bivirkninger ved behandling med en 
SGLT-2 hæmmer er en øget forekomst 
af urinvejs- og genital infektioner, og 
hyppigst hos kvinder. De fl este tilfælde 
er milde og kan behandles med stan-
dardterapi. Problemet med infektioner 
ses primært hos patienter med tidligere 
infektioner. Patienter med recidiverende 
urin og genitalinfektioner bør derfor 
ikke behandles en SGLT-2 hæmmer

Volumendepletering
De første dage efter start af behand-
lingen vil diureserne være øget med 
200-300 ml per døgn, hvilket kan give 
bivirkninger så som dehydrering eller 
hypotension. Forsigtighed bør udvises 
hos patienter i behandling med loop 
diuretika. Elektrolytforstyrrelser har ikke 
været noget problem. 

Hvad er resultaterne af EMPA-
REG OUTCOME studiet?

I EMPA-REG outcome studiet blev 7000 
type 2-diabetespatienter med erkendt 
hjertesygdom randomiseret til empag-
lifl ozin i to doser (10 mg og 25 mg) vs. 
placebo som tillæg til standardbehand-
ling. Omkring halvdelen af patienterne 
var i behandling med Insulin (48%), 
metformin 74% og sulfonylurinstof 43 %. 
Patienterne var i intensiv farmakologisk 
behandling med statiner og antihyper-
tensive samt hjertemagnyl, der ikke var 
forskellig fra den, der anbefales i de 
danske kliniske guidelines. Efter 3.1 års 
observationstid var det primære sam-
mensatte endepunkt (kardiovaskulær 
død, ikke-fatalt AMI eller apopleksia ce-
rebri) signifi kant reduceret med relativt 
14 % (10.5 % vs. 12.1 %) sammenlignet 
med placebo gruppen. En nærmere 
analyse viste, at total mortalitet blev 
reduceret med 32 % (5.7 % vs. 8.3 %) 
og kardiovaskulær mortalitet med 36 % 
(3.7 % vs. 5.9 %) (fi gur 1). ”Number ne-
eded to treat” for at undgå et dødsfald 
var 39 patienter i tre år, hvilket er helt 
på linje med eller bedre end de bedste 
resultater, vi kender fra statinstudierne, 
og bedre end hvad der er blevet opnået 
i studier, hvor hypertensionen blev 
behandlet med eksempelvis en ACE-

hæmmer. Risikoen for at blive indlagt 
med hjertesvigt var reduceret med 35 % 
(2.7 % vs. 4.1 %) i grupperne behandlet 
med empaglifl ozin. Resultaterne var 
ikke forskellige i de to grupper behand-
let med en stor og lille dosis af empag-
lifl ozin.

Bivirkninger ved behandlingen var 
få, og omfattede primært genitale infek-

tioner forklaret ved den øgede sukker-
udskillelse gennem urinen. Der var ikke 
en øget forekomst af ketoacidoser eller 
knoglebrud som SGLT-2 hæmmerne 
kasuistisk er blevet associeret med gen-
nem de sidste måneder. Patienterne be-
handlet med empaglifl ozin (Jardiance®) 
tabte tre-fi re kg, og blodtrykket blev 
reduceret med 4-5 mmHg sammenlig-

Figur 1. Viser kardiovaskulær mortalitet I gruppen behandlet med empaglifl ozin og pla-
cebo. Den relative reduction var efter 3 år 38 %. 

Figur 2



net med placebo. Årsagen til den store 
reduktion i mortalitet er meget overra-
skende og uafklaret, men kan formentlig 
ikke forklares ud fra de nævnte ændrin-
ger i vægt, blodtryk og 0,4% reduktion 
i HbA1c i empagliflozin grupperne 
sammenlignet med placebogruppen. 
Formentlig er det en hæmodynamisk 
effekt. Vi ved at SGLT-2 hæmmerne 
har hæmodynamiske effekter, der kan 
påvirke hjertets systoliske og diastoliske 
funktion, ligesom de har en diuretisk 
effekt.

Det er ligeledes uklart, om det er en 
klasseeffekt, eller om empagliflozin mo-
lekylet per se har medført ovennævnte 
resultater.

Vil EMPA-REG OUTCOME 
studiet ændre de klinisk 
retningslinjer?

Resultaterne er de mest interessante 
inden for diabetologien i mange år, og 
de er så markante, at det må forventes, 
at de kliniske retningslinjer omkring 

behandling af hyperglykæmi hos type 
2-diabetespatienter med erkendt hjerte-
kar-sygdom vil blive modificeret snarest. 
SGLT-2 hæmmerene kan dog allerede 
nu vælges som præparat nummer 2 efter 
metformin. Det er første gang at mor-
taliteten er vist at blive reduceret under 
behandling med et antidiabetikum. 

Konklusion

 EMPA-REG OUTCOME studiet, der 
blev publiceret i september i år rappor-
terede en markant effekt af empaglif-
lozin (Jardiance®) på total mortalitet og 
mortalitet på grund af hjertekarsygdom. 
Bivirkningsprofilen består primært i et 
øget antal genitiale infektionen. Studiet 
er godt nyt for type 2 diabetes patien-
ter med erkendt hjertekarsygdom. De 
kan nu både få behandlet deres hy-
perglykæmi, opnå et vægttab på 2-4 kg, 
samtidig med at behandlingen forlæn-
ger overlevelsen (figur 2). Effekten på 
hjertekarsygdom fandtes allerede efter 
3 måneder. Effekten af empagliflozin 

(Jardiance®) på patienter uden hjertekar-
sygdom er uafklaret ud fra EMPA-REG 
OUTCOME studiet. 

Reference

Zinman B et al. Empagliflozin, cardiovascular 
outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N 
Engl J Med 2015, September 17 (Epub ahead 
of print).





SAMMENDRAG AF  INDLÆG VED HOLB ÆK KARDIOVASKULÆRT SYMPOS IUM 29 . MA J  2015

BETYDER ET LAVERE INDHOLD AF HJERTETS 
NATRIURETISKE PEPTIDER I  BLODET NOGET 
FOR UDVIKLING AF HYPERTENSION ?

Hjertets myocytter er også endokrine 
celler, som ved udstrækning, for ek-
sempel forårsaget af en salt- eller 
trykbelastning, producerer og frisæt-
ter natriuretiske peptider. Hjertets 
natriuretiske peptider betegnes atrialt 
natriuretisk peptid (ANP) og B-type na-
triuretisk peptid eller brain natriuretisk 
peptid (BNP). Hos raske personer syn-
tetiseres ANP og BNP helt overvejende 
i atrierne, og parallelt med de aktive 
hormoner frisættes der også fragmenter 
de aktive hormoners prohormoner. De 
natriuretiske peptider øger udskillelsen 
af salt og vand, ligesom de udvider 
modstandskarrerene, og gennem disse 
mekanismer kan de natriuretiske pep-
tider, som organismens egne diuretika 
og vasodilatatore, sænke blodtrykket. I 
den daglige klinik bruges de natriureti-
ske peptider (specielt BNP og det mere 
stabile N-terminale fragment af proBNP 
(Nt-proBNP)) i et vist omfang til at 
diagnosticere systolisk hjertesvigt, hvor 
det øgede slutdiastoliske tryk i venstre 
ventrikel fører til udstrækning af kardio-
myocytterne og dermed frisætning af 
Nt-proBNP parallelt med BNP.

I løbet af det sidste årti er der publice-
ret mange data, som peger på, at de na-
triuretiske peptider med udgangspunkt 
i deres fysiologiske virkninger kunne 
spille en vis rolle i reguleringen af blod-
trykket hos mennesker og dermed også 
risikoen for at udvikling hypertension. 
Disse data viser, at et genetisk-betinget 

lavere indhold af natriuretiske peptider 
i blodet og et erhvervet lavere indhold 
af natriuretisk peptider i blodet er for-
bundet med højere blodtryk og øget 
risiko for hypertension. Således som 
det resumeres i de 2 tabeller, kunne vi i 
en stor dansk befolkningsundersøgelse 
vise, at de personer, som havde en ge-
netisk variant i “NP precursor B locus” 
(A:A), som var forbundet med et lavere 
indhold i blodet af Nt-proBNP (brugt her 
som surrogat for aktivt BNP), havde en 
højere prævalens af hypertension, defi-
neret som systolisk klinik blodtryk ≥140 
mm Hg, eller diastolisk klinik blodtryk 
≥90 mm Hg, eller brug af blodtryksned-
sættende medicin (Tabel 1), ligesom vi 
kunne vise, at i den del af populationen, 
som ikke fik blodtryksnedsættende 
medicin (eller anden hjertemedicin) 
og havde fået bestemt døgnblodtryk, 
havde personer med den pågældende 
genetiske variant (A:A) et lavere indhold 
af Nt-proBNP i blodet og et højere 24-ti-
mers ambulant systolisk og diastolisk 
blodtryk (Tabel 2), selv om det skal på-
peges, at de faktiske forskelle var relativt 
beskedne (omkring 2 mm Hg mellem 
ydergrupperne). Så et genetisk-betinget 
lavere indhold af BNP i blodet er forbun-
det med højere blodtryk og hyperten-
sion, mens et genetisk-betinget højere 
indhold af BNP i blodet er forbundet 
med lavere blodtryk og lavere risiko for 
hypertension. Liggende fund er gjort 
i et andet og langt større multicenter 

AF PROFESSOR OVERLÆGE DR. MED. 

JØRGEN JEPPESEN

Tabel 1. B-type natriuretisk peptid gensekvensvarianter (SNP rs632793), indhold i blodet af N-terminal probrain natriuretisk peptid, og 
prævalensen af hypertension i en stor dansk befolkningsundersøgelse.

B-type natriuretisk peptid SNP rs632793 (n=2416)

Variable A:A
(n=827)

A:G
(n=1160)

G:G
(n=429)

P

Nt-proBNP, pg/mL 43.1
(5.00-204.7)

49.3
(5.00-225.8)

52.3
(5.27-238.2)

<0.0001

Prævalens of hypertension, % 39.5 35.3 33.1 0.014

Data for Nt-proBNP er median (interquartile range). Tilpasset efter Jeppesen et al. Am J Hypertens. 2012;25:1095-100.
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genetisk blodtryksstudie med mere end 
50.000 deltagere, som udover BNP også 
inkluderede ANP.

Omkring et erhvervet lavere indhold 
af natriuretiske peptider i blodet har 
flere tværsnitsundersøgelser vist, at 
overvægtige og fede personer, alt andet 
lige, har et lavere indhold af natriureti-
ske peptider i blodet, og, at der må være 
tale om reversible forhold, taler den om-
stændighed, at et større vægttab, som 
for eksempel i forbindelse med en fed-
meoperation, kan føre til normalisering 
af indholdet af natriuretiske peptider i 
blodet. Det er endnu ikke afklaret, hvor-
for overvægtige og fede personer har et 
lavere indhold af natriuretiske peptider 
i blodet, men metaboliske forstyrrelser 
som insulin resistens og glukose into-
lerance synes at kunne spille en rolle. 
Da overvægt og fedme er stærke risiko-
faktorer for udvikling af hypertension, 
er det foreslået, at det lave indhold af 
natriuretisk peptider i blodet hos over-
vægtige og fede, men deraf nedsat na-
triurese/diurese og vasodilation, kunne 
have betydning for udvikling af over-
vægts- og fedme-relateret hypertension 
i de tidlige stadier af denne sygdom, før 
der kommer tegn på hypertensions-rela-
terede komplikationer med hjertepåvirk-
ning med forstørrelse af venstre atrium 
og hypertrofi af venstre ventrikel. Som 

støtte for sådanne betragtninger har vi i 
en stor dansk befolkningsundersøgelse 
vist, at et lavt indhold af Nt-proBNP i 
blodet ved baseline, som var karakte-
ristisk hos de normotensive overvæg-
tige deltagere, prædikterede incident 
hypertension, mens et højt indhold af 
Nt-proBNP var associeret med præva-
lent hypertension ved baseline (Figur 1), 
som udtryk af hypertensions-relateret 
hjerteskade.

Det, at overvægtige og fede har et 
lavere indhold af natriuretiske peptider 
i blodet, kan måske i relation til deres 
øgede risiko for udvikling af hyperten-
sion yderligere forstærkes af, at over-
vægtige og fede har et større indtag af 
salt, også selv om de spiser almindelig 
kost som alle andre, fordi jo mere man 
spiser, jo mere salt får man ind. Det 
lavere indhold af natriuretiske pepti-
der i blodet vil således mindske denne 
populations mulighed for at øge na-
triuresen og diuresen som forsvar mod 
et stort indtag af salt med ledsagende 
volumen-afhængig blodtryksforøgelse 
til følge. Denne problemstilling under-
søgte vi blandt 27 raske normotensive 
kontrolmænd med body mass index < 
25 kg/m2 og 103 raske fede mænd med 
body mass index ≥30 mg/m2. Baseret 
på 24-timers ambulant døgnblodtryks-
måling definerede vi i overensstem-

Tabel 2. B-type natriuretisk peptid gensekvensvarianter (SNP rs632793), indhold i blodet af N-terminal probrain natriuretisk peptid, og 
24-timers systolisk og diastolisk ambulant blodtryk (BP) i en stor dansk befolkningsundersøgelse.

B-type natriuretisk peptid SNP rs632793 (n=1397)*

Variable A:A
(n=481) 

A:G
(n=671) 

G:G
(n=245) 

P

Nt-proBNP, pg/mL 39.8
(15.3-80.7) 

45.8
(22.1-82.6) 

48.9
(27.4-94.0) 

0.002

24-timers systolisk BP, mmHg 125.7 ± 13.3 125.0 ± 13.1 123.7 ± 11.7 0.043 

24-timers diastolisk BP, mmHg 74.3 ± 8.6 73.6 ± 9.0 72.6 ± 8.3 0.011 

*Inkluderer kun deltagere uden hjerte- og blodtryksmedicin og med bestemmelse af døgnblodtryk. Data for Nt-proBNP er 
median (interquartile range). Data for BP er gennemsnit ± standard deviation. Tilpasset efter Jeppesen et al. Am J Hypertens. 
2012;25:1095-100.

Figur 1. Odds ratioer for hypertension 
efter N-terminal pro-B-type natriuretisk 
peptid koncentration i blodet ved baseline. 
Figuren viser odds ratioer med 95 % confi-
dence intervaller for prævalent og incident 
hypertension for deltagere med baseline 
serum N-terminal pro-B-type natriuretisk 
peptid koncentrationer over 80. percentilen 
versus deltagere med baseline N-terminal 
proB-type natriuretisk peptid koncentratio-
ner under 80. percentilen justeret for alder, 
køn, puls, nyrefunktion, body mass index, 
livstilsrisikofaktorer, lipider, og metabolisk 
faktorer. Odds ratio estimaterne med 95 
% confidence intervaller er afbilledet ud af 
x-akse. Odds ratio <1 angiver lavere risiko. 
Odds ratio >1 angiver højere risiko. HTN 
= hypertension. OR = odds ratio. Tilpas-
set efter Seven et al. PLoS One. 2015 Feb 
6;10(2):e0117864.

melse med guidelines normotension 
som 24-timers systolisk blodtryk <130 
mm Hg og 24-timers diastolisk blodtryk 
<80 mm Hg, mens hypertension blev 
defineret enten som 24-timers systolisk 
blodtryk ≥130 mm Hg eller 24-timers 
diastolisk blodtryk ≥80 mm Hg. Ingen 
af deltagerne fik hjerte- eller blodtryks-



Tabel 3. Udvalgte demografiske, hæmodynamiske, og natriuretiske variable blandt raske slanke normotensive, og raske obese normoten-
sive og hypertensive mænd.

Variables Slanke normotensive
mænd (n=27)

Obese normotensive
mænd (n=40)

Obese hypertensive
mænd (n=63)

Alder, år 51.5±8.4 47.9±9.8 50.3±10.4

Vægt, kg 74.9±6.7 106.0±10.6* 106.1±11.1*

24-timers SBP, mmHg 112±7 117±6† 137±11*‡

24-timers DBP, mmHg 72±4 73±4 83±6*‡

24-timers urin natrium, mmol 155.5±51.7 233.0±70.0* 213.6±85.2*

MR-proANP pmol/L 69.3 (54.3-82.9) 54.1 (43.2-64.7) 49.2 (37.3-64.7)*

BNP pg/mL 9.40 (5.30-13.0) 6.85 (3.75-11.8) 5.30 (2.80-11.6)

Data præsenteres som gennemsnit ± standard deviation eller som median (interquartile range). SBP = systolic blood pressure. 
DBP = diastolic blood pressure. *P<0.01 vs. slanke normotensive mænd. †P<0.05 vs. slanke normotensive mænd. ‡P<0.01 vs. 
obese normotensive mænd. Tilpasset fra Asferg et al. Hypertension. 2013;62:147-153.

Figur 2. Twenty-four-hour urine sodium excretion in the 3 groups 
of men. Data are presented as means with standard errors of the 
mean. t = Lean normotensive men (Control); n = Obese normo-
tensive men (NT); p = Obese hypertensive men (HT). *P<0.01 
obese normotensive and hypertensive men vs. lean normotensive 
men. Tilpasset fra Asferg et al. Hypertension. 2013;62:147-153.

Figur 3. Log-transformed serum mid-regional pro-atrial natriuretic 
peptide (MR-proANP) concentrations in the 3 groups of men. t = 
Lean normotensive men (Control); n = Obese normotensive men 
(NT); p = Obese hypertensive men (HT). *P<0.01 obese hyper-
tensive men vs. lean normotensive men. Tilpasset fra Asferg et al. 
Hypertension. 2013;62:147-153.

medicin. Af de 103 fede mænd fik de 
63 ny diagnosticeret hypertension. Vi 
brugte 24-timers udskillelse af natrium 
som et surrogatmål for saltindtagelse, 
og vi målte et stabilt fragment af pro-
ANP (mid-regional pro-atrial natriuretic 
peptide (MR-proANP) (som surrogat for 
aktivt ANP) og BNP i blodet. Som det 
ses i Tabel 3, havde de fede hyperten-
sive mænd omkring 20 mm Hg højere 
24-timers systolisk blodtryk og omkring 
10 mm Hg højere 24-timers diastolisk 
blodtryk sammenlignet med de 2 andre 
grupper, mens de normotensive fede 
mænd havde lidt højere 24-timers systo-
lisk blodtryk sammenlignet med kontrol-
lerne. Som det videre ses i Tabel 3 og 

Figur 2, havde de 2 fede grupper højere 
saltudskillelse end kontrollerne, men el-
lers lavere indhold af natriuretiske pepti-
der i blodet, som for MR-proANPs ved-
kommende var signifikant sammenlignet 
med kontrolmændene (Tabel 3 og Figur 
3). Det skal endvidere anføres, at det 
lavere indhold af natriuretiske peptider i 
blodet hos de fede hypertensive mænd 
faktisk var et overraskende fund, idet et 
højere saltindtag og et højere blodtryk 
jo alt andet lige fysiologisk set skulle 
øge indholdet af natriuretiske peptider 
i blodet. Omvendt peger dette fund så 
også på, at det overraskende for lave 
indhold af natriuretiske peptider i blodet 
hos de hypertensive fede mænd trods 

højt saltindtag og højt blodtryk er udtryk 
for et reelt patofysiologisk problem i den 
fedme-relaterede hypertension.

Konkluderende kan man fastslå, at 
der er mange data, som peger på, at et 
lavere indhold i blodet af natriuretiske 
peptider kunne spille en vist rolle for ud-
vikling af hypertension i denne sygdoms 
tidlige stadier, og at den rolle kunne 
blive mere fremtrædende i samfund 
med overvægt og højt indtag af salt. 
Dog skal der mere forskning til, før man 
sikkert kan vurdere nytten af at måle 
natriuretiske peptider i blodet for at for-
udsige udvikling af hypertension.

Fortsættes side 14





Referencer

1)  HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/22785411” Genetic va-
riation in the natriuretic peptide system, 
circulating natriuretic peptide levels, 
and blood pressure: an ambulatory 
blood pressure study.

  Jeppesen JL, Nielsen SJ, Torp-Pedersen 
C, Hansen TW, Olsen MH, Berg ND, 
Linneberg A, Madsbad S, Fenger M.

  Am J Hypertens. 2012 
Oct;25(10):1095-100. doi: 10.1038/
ajh.2012.96. Epub 2012 Jul 12.

2)  HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/25658326” Higher serum 
concentrations of N-terminal pro-B-
type natriuretic peptide associate with 
prevalent hypertension whereas lower 
associate with incident hypertension.

  Seven E, Husemoen LL, Ibsen H, Frie-
drich N, Nauck M, Wachtell K, Linne-
berg A, Jeppesen JL.

  PLoS One. 2015 Feb 6;10(2):e0117864. 
doi: 10.1371/journal.pone.0117864. 
eCollection 2015. 

3)  HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/23670298” Relative atrial 
natriuretic peptide deficiency and ina-
dequate renin and angiotensin II sup-
pression in obese hypertensive men.

  Asferg CL, Nielsen SJ, Andersen UB, 
Linneberg A, Møller DV, Hedley PL, 
Christiansen M, Goetze JP, Esler M, 
Jeppesen JL.

  Hypertension. 2013 Jul;62(1):147-
53. doi: 10.1161/HYPERTENSIO-
NAHA.111.00791. Epub 2013 May 13.





SAMMENDRAG AF  INDLÆG VED HOLB ÆK KARDIOVASKULÆRT SYMPOS IUM 29 . MA J  2015

AF PROFESSOR OVERLÆGE 

DR.MED. HANS IBSEN

ANGIOTENSIN-I I , AT-2RECEPTORER!  
”A BLESSING IN DISGUISE?”
En rejse i forskningsresultater fra 1976 til 2015

Renin-angiotension-aldosteron systemet 
er centralt placeret i kredsløbs-regulatio-
nen og i regulation af nyrefunktion.

I starten af 1970’erne blev metoder til 
bestemmelse af plasma-koncentrationen 
af systemets komponenter udviklet. 
Kort efter kom de første medikamenter 
til blokering af systemet, initialt peptid 
angiotensin II receptorantagonister så-
som Saralasin, hurtigt efterfulgt af angi-
otensin-konverterende enzym-hæmmer. 
Den første isolerede ACE-hæmmer var 
9-peptidet teprotid fra giften fra den 
brasilianske hugorm Botrops Jararaca. 
Herfra udvikledes Captopril til peroralt 
brug.

Som bekendt er medikamenter, der 
blokerer renin-angiotensin-aldosteron 
systemet, de mest anvendte medi-
kamenter i behandling af en række 
kardiovaskulære sygdomme, såsom 

hypertension, hjertesvigt, men også ved 
iskæmiske karsygdomme. Medikamen-
terne har ligeledes en central placering i 
forebyggelse og behandling af diabetisk 
nefropati.

3 danske disputatser fra årene 1976 
til 1988, beskrev samspillet og dynamik-
ken mellem blodtryksregulation, vand- 
og saltbalance og renin-angiotensin-
aldosteron systemet (figur 1).

I vore tidlige forsøg med blokering af 
systemet stod det os klart, at der måtte 
være et betydningsfuldt samspil mellem 
angiotensin-II og det sympatiske nerve-
system.

I dyreforsøg var det påvist, at der 
skulle være angiotensin-II tilstede, for 
at det sympatiske nervesystem kunne 
fungere optimalt.

I et tidligt forsøg fra 1976, hvor 
9-peptidet fra slangegiften blev infun-

1988 

1981 

1976 
Bothrops Jararaca 

Fig. 1: 3 danske disputatser, der beskriver dynamikken og samspillet mellem blodtryk, 
vand-salt balance, renin-angiotensin systemet samt det sympatiske nervesystem.

Fig. 2: Botrops Jararaca. Den brasilianske 
hugorm fra hvis gift den første ACE-hæm-
mer blev identificeret, nemlig 9-peptidet 
teprotid.
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deret på normale forsøgspersoner, 
afsløredes det, at salt depletion og 60 
graders tilt på vippeleje, medførte svær 
hypotension, når systemet var blokeret 
med slangegiften (fi gur og 3). Det var 
hermed vist, at angiotensin-II faciliterer 
det sympatiske nervesystems aktivitet, 
og blokering af angiotensin-II gør, at 
det sympatiske nervesystem ikke i den 
akutte situation kan opretholde dens 
sædvanlige kardiovaskulære homøo-
stase.

Udforskningen af samspillet mellem 
angiotensin-II og det sympatiske nerve-
system var vanskeligt hos mennesket. 
En elegant dyremodel blev udviklet af 
Bumpus og Feuerstein, som hos katte 
anvendte insulin-induceret hypog-
lykæmi og målte binyremarvens adre-
nalin-respons. Insulin-induceret hypog-
lykæmi fører til meget markant stigning 
i binyremarvens adrenalin-sekretion. 
Dette respons kunne fuldstændigt blo-
keres, når man samtidigt infunderede en 
peptid angiotensin-II antagonist (fi gur 
4). Det er værd at bemærke, at Dr. Bum-
pus var den der klarlagde aminosyrese-
kvensen i angiotensinII i 1957!

Vi anvendte modellen hos frivillige 
forsøgspersoner, hvor vi inducerede 
hypoglykæmi med insulin og viste at 
ACE-hæmning med Captopril afsvæk-
kede adrenalin-responset (fi gur 5). 
Dette bekræftede at samspillet også ek-
sisterede hos mennesket, men dog ikke 
i samme markante grad som hos katten 
– eller også brugte vi for lille dosering af 
captopril!

Kort tid efter blev den peroralt anven-

delige angiotensin-II receptor antagonist 
Losartan markedsført.

På det tidspunkt var det klarlagt, at 
der fandtes i hver fald mindst 2 forskel-
lige angiotensin-II receptorer, nemlig de 
såkaldte AT1 receptorer, og AT2 recep-
torer. Alle kendte virkninger af angioten-
sin-II var knyttet til en stimulation af AT1 
receptoren, og der var nærmest ingen 
viden om den fysiologiske betydning af 
AT2 receptoren.

Vi var overbevidste om, at samspillet 
mellem angiotensin-II og binyremarvens 
adrenalin-sekretion også var medieret 
over AT1 receptoren. Stor var vores 
forbavselse, da vi måtte konstatere, at 
blokering af angiotensin-II med AT1 
receptorblokkeren Losartan, ingen ef-
fekt overhovedet havde på forløbet af 
adrenalin-sekretion.

Når det var vist, at adrenalin- respon-
set kunne hæmmes med uselektiv pep-
tid angiotensin-II receptor-antagonist 
og ACE-hæmmer, men ikke med en 
selektiv AT1 receptor antagonist som 
Losartan, var vi tvunget til at se på, om 
det alligevel var AT2 receptoren, der var 
involveret i processen (fi gur 6).

Vi gjorde en række undersøgelser 
på rotter, hvor René Worck og medar-
bejdere gennemførte insulin-induceret 
hypoglykæmi og monitorering af 
adrenalin-responset, under blokering 
af angiotensin-II’s virkning med AT1 
receptor-blokkeren Losartan, ACE-
hæmmer Enalapril og med AT2 recep-
tor-blokkeren PD123319. Med vores 
forsøgsresultater måtte vi konkludere, 
at AT2 receptoren havde en central pla-

cering i samspillet mellem angiotensin-II 
og binyremarvens adrenalin-sekretion 
(fi gur 7 og 8). Dette var, mig bekendt, 
den første demonstration af en fysiolo-
gisk betydning, af AT2 receptoren hos 
det intakte menneske.

Samtidigt opstod tanken, at stimu-
lation af AT2 receptoren kunne være 
klinisk relevant, og at de mange positive 
virkninger af AT1 receptor antagonisten 
Losartan delvist kunne hænge sammen 
med en samtidig stimulation af den 
ublokerede AT2 receptor.

Når man behandler med AT1 recep-
tor antagonist såsom Losartan, øges 
niveauet af renin og angiotensin-II 
markant. AT1 receptoren er blokeret 
fra angiotensin-II’s virkninger, men AT2 
receptoren bliver ekstra stimuleret, da 
denne jo er ublokeret.

Der opstod den hypotese, at denne 
stimulering af AT2 receptoren under 
AT1 receptor blokade kunne være 
klinisk betydningsfuldt, og som af Bir-
kenhäger og de Leeuw blevet kaldet ”A 
blessing in disguise”. Det er i de seneste 
år blevet klart, at stimulation af AT2 
receptoren, fører til vasorelaxation og 
beskyttelse mod karskade, ved eksem-
pelvis hypertension.

Det afprøves i øjeblikket, om AT1 
receptor-blokade kombineret med me-
dikamenter til AT2 receptor-stimulation 
skulle være specielt gavnligt til vasore-
laxation, til karbeskyttelse og muligvis 
blodtryksfald. På dette område forestår 
der et stort forskningsarbejde i de kom-
mende år. Hvorvidt der er tale om et 

Sancho, Haber 1976 

Snake venom – Teprotide 
Botrops Jararaca 

 [Bumpus and Feurstein . Br. J. Pharmac.,1980; 69: 201-205,] 
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Fig.3: akut infusion af slangegiften teprotid hos saltdepleterede 
normale forsøgspersoner under 60 graders “head-up tilt” medfører 
svær hypotension og besvimelse (efter Sancho, Haber, circulation 
1976)

Fig.4: Hæmning af binyremarvens adrenalin secretion under insu-
lin-induceret hypoglykæmi ved “uselektiv” Angiotensin receptor 
antagonisme med modifi ceret angiotensin II ( SAR-ILEU – AII).



25 mg captopril blunts the adrenaline-response 
to hypoglycemia in man 
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Fig. 5: ACE-hæmmeren, Captopril, afsvækker adrenlinresponset 
under insulin-induceret hypoglykæmi hos normale mennesker.
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Fig. 6: Renin-angiotensin systemet. Virkninger af angiotensin II kan 
blokeres med ACE-hæmmere samt med AII-receptor antagonister: 
modifi ceret AII, som blokerer såvel AT1 som AT2 receptorer, med 
AT1 receptor specifi kke antagonister såsom Losartan og med AT2 
receptor specifi kke stoffer såsom PD123379.

princip, som får betydende kliniske im-
plikationer, må de kommende år afsløre.

På Syddansk Universitet i Odense 
har man været så forudseende, at man 
har ansat en professor til specifi kt, at 
koncentrere sig om betydningen af AT2 
receptor agonister, nemlig Professor Ul-
rike Musha Steckelings fra Berlin.

Det er spændende, om det der i 1999 
blev kaldt ”A blessing in disguise”, kan 
bekræftes i de kommende års forsk-
ning.
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Fig. 7: Adrenalin respons hos rotter under insulin-induceret hy-
poglykæmi. Responset afsvækkes ved ACE-hæmning, ved AT2-
receptor blokade og ved kombineret AT1/AT2 receptor blokade, 
men ikke ved isoleret AT1-receptor blokade med Losartan. (Efter R. 
Worck et al)
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Fig. 8: Der er tale om en mekanisme perifert I binyremarven. I an-
dre af vore undersøgelser blev en central virkning i det sympatiske 
nervesystem udelukket. (Efter R. Worck et al)
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TYPE 2 DIABETES  HANDLER 
MERE OM FEDT END OM 
KULHYDRAT

AF KLINISK DIÆTIST, CAND. SCIENT. 

KLINISK ERNÆRING MARIA FELDING

Type II diabetes (T2D) er karakteriseret 
ved insulinresistens og insulinsekreti-
onsdefekt. Sygdommen forekommer 
hos dem, hvis insulinsekretionen ikke 
kan kompensere for insulinresistensen, 
hvorved opretholdelse af beta-cellernes 
funktion (og antal) bør være hovedfokus 
for behandlingen.1) Det fulde antal beta-
celler etableres ved 20-årsalderen, og 
tabet af disse starter mange år før, diag-
nosen stilles. Post-morten studier viser, 
at antallet af beta-celler ved diagnose 
tidspunktet er omkring 50%.2)

Insulinresistens ses især ved over-
vægt og særligt abdominal overvægt 
samt ved fysisk inaktivitet, men er dog 
ikke kun relateret til overvægt.3) 20-30 % 
af type II diabetikere har normal BMI.4)

Diætbehandling med fokus på vægt-
tab gennem kalorierestriktion er derfor 
ikke sufficient. Årsagen til insulinresi-
stensen bør også adresseres, og i hvil-
ken grad kosten medvirker til tabet af 
beta-cellerne.

Mættet fedt øger insulinresistens 
og beskadiger beta-cellerne

Insulinresistens er tæt associeret med 
fedtakkumulering inde i muskelcellerne 
– intramyocellular lipids (IMCL),5) og 
IMCL er en stærk indikator for insulin-
sensitivitet både hos raske og diabeti-
kere.6)

Denne akkumulering af fedt inden i 
cellen forstyrrer mitokondriernes for-
brænding af glucose.7)

Mættet fedt kan øge insulinresistens 
og dette uafhængigt af dets effekt 
på kropsvægt.8,9) Det kan nedsætte 
insulinfølsomheden10) og medvirke til 
beta-celle dysfunktion og død.11) Der-
udover kan en kost rig på mættet fedt 
øge niveauet af frie fedtsyrer i blodet,12) 
og disse øgede lipid-koncentrationer 
(enten fra kosten eller adipocytterne) 
har vist at beskadige beta-cellerne13) 
og hæmme glucosetransporten.14,15) 

Lipid metabolitterne forhindrer insulins 
signaler og virkning inde i cellen, så 
hele glucosemetabolismen forstyrres,16) 
hvilket i sidste ende fører til beta-celle 
apoptose.17)

Selv hos ikke-diabetikere har mættet 
fedt vist at øge insulinresistens uden 
kompensatorisk øget insulinsekretion, 
hvilket igen tyder på nedsat beta-celle 
funktion ved indtag af mættet fedt.18)

Epidemiologisk data viser, at folk med 
højt fedtindtag og særligt mættet fedt 
er mere tilbøjelige til at udvikle T2D, 
forstyrrelser i glucosemetabolismen eller 
forstyrret glucose-tolerance.19)

Indtag af mættet fedt har vist at være 
signifikant associeret med diabetes in-
cidens selv efter kontrol for BMI, alder, 
køn, familiær historie, talje-hofte-ratio, 
alkoholindtag, rygning og fysisk aktivi-
tet.20)

Ifølge en undersøgelse af Parker et al. 
ville en reduktion i indtag af mættet fedt 
fra 14E% til 8E%, betyde en reduktion i 
faste-insulin på 18% og en reduktion i 
postprandiel insulin på 25 %.21)

Flere bønner og mindre kød

Kød og særligt forarbejdet kød er as-
socieret med øget risiko for T2D22,23,24), 
og årsagsmekanismerne tillægges ikke 
blot kødets indhold af mættet fedt. 
Kolesterol, de animalske proteiner, 
”advanced glycation end products” 
(AGE) og indholdet af hæmjern menes 
ligeledes at være medvirkende årsager. 

Endvidere står animalsk fedt for 95% af 
vores udsættelse for ’persistent organic 
pollutants’ og der ses en uafhængig as-
sociation mellem disse og diabetes25).

Tørrede bønner og linser derimod er 
proteinkilder med meget lavt indhold af 
mættet fedt og AGE samt naturligt frie 
for hæm-jern, kolesterol og animalsk 
protein. De har endvidere lavt glykæ-
misk index, højt fiberindhold og bl.a. 
derfor anbefales de af både the Euro-
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pean, Canadian, og American Diabetes 
Association26). Bønner og linser er rige 
på en lang række sundhedsfremmende 
stoffer og særligt relevant her er fytat. 
Fytat har mange fordelagtige virkninger 
heriblandt hæmning af absorptionen 
af stivelse. I colon vil den ufordøjede 
stivelse fermenteres af vores mikro-
biota til bl.a. den kortkædede fedtsyre 
proprionat, hvilken sænker ventrikel-
tømningens hastighed, hvorved gluco-
seresponset mindskes27). Dette bevirker 
den såkaldte ”second meal effect”; ikke 
nok med, at bælgfrugter sænker gluco-
seresponset ved indtagelse28), de sæn-
ker også responset efter næste måltid, 
flere timer senere.29) Ikke overraskende 
er indtag af bønner og linser forbundet 
med lavere blodglucose- og insulinni-
veau samt HbA1c30).

Mere kulhydrat og mindre fedt

En fiber- og kulhydratrig kost (70E%) 
med meget lavt fedtindhold (14E%) har 
vist at øge insulinsensitiviteten.31). Per-
soner på en kulhydratrig vegansk kost 
naturligt lav på mættet fedt har vist at 
have signifikant lavere IMCL og bedre 
beta-cellefunktion sammenlignet med 
omnivorer på trods af samme BMI32).

Et studie af Andersen & Ward33) har 
vist, at 16 dage på en meget fedtfattig 
(9E%) ”semi-vegetarisk” kost med 70E% 
fra kulhydrat (65 g. kostfibre pr. dag), 
signifikant reducerede behovet for in-
sulin hos 11 ud af 20 diabetikere, mens 
insulinbehovet helt ophørte hos de re-
sterende ni. Kalorieindtaget svarede til 
forbruget, og dermed kunne resultatet 
ikke tilskrives vægttab.

En sammenligning af en fedtfat-
tig vegansk kost (70E% kulhydrat, 
10E% fedt) med en kost sammensat 
efter American Diabetes Associations 
retningslinjer (60-70E% kulhydrat, 
10-25 E% fedt) viste signifikant større 
reduktion i HBA1c samt total – og LDL 

kolesterol hos gruppen, der fulgte den 
veganske kost34). Altså en kost uden kød 
med lavere fedtindhold. Vægttabet var 
dog også større i denne gruppe.

I modsætning til en proteinrig og kul-
hydratfattig/low carb kost, som også har 
vist at sænke HbA1c35), så har man her 
adresseret årsagen til insulinresistensen 
– IMCL, og ikke blot symptomet – hy-
perglykæmi.

Alene det at ”behandle” T2D med 
samme kostmønster, som øger risikoen 
for sygdommen til at starte med, er 
dybt ulogisk. Foruden det faktum, at en 
proteinrig kost nok ikke er det mest hen-
sigtsmæssige for en patientgruppe, hvor 
40% rammes af diabetisk nefropati.36)

Kulhydrat bliver ofte synderen i forbin-
delse med diabetes, fordi det hæver 
blodglucosen. Værd at bemærke er 
dog, at øgning i insulin ikke er afhængig 
af øgning i blodglucose37). Protein og 
fedt øger insulinsekretionen i samme 
grad som kulhydratrige fødevarer; kød 
lige så meget som brune ris og fisk lige 
så meget som brød.38) Insulinresponset 
efter 25 g. kulhydrat alene har endda 
vist at være lavere end insulinresponset 
efter samme mængde kulhydrat i kom-
bination med 25 g. protein39). Der ses 

altså en øget insulinrespons ved tilføjel-
sen af protein.

Patienterne mangler korrekt 
oplysning omkring kulhydrat

Når jeg ser type II diabetikere i min kli-
nik, har de ofte skåret drastisk ned på 
kulhydraterne, særligt pasta, ris, kartof-
ler, men også rugbrød og frugt til fordel 
for protein- og fedtrige fødevarer. Pga. 
usikkerhed og/eller anbefaling. Det er 
yderst problematisk, da denne kost-
retning højst sandsynligt vil øge både 
insulinresistensen og beskadigelsen af 
beta-cellerne og desuden øge deres i 
forvejen forøgede risiko for andre meta-
boliske sygdomme.

Det er vigtigt, at patienten forstår, at en 
diabetes-venlig kost ikke handler om at 
undgå kulhydrater, men om at prioritere 
de fiberrige lav-glykæmiske kulhydrat-
kilder såsom bælgfrugter, fuldkorn, frugt 
og grønt, samtidig med, at kilderne til 
fedt og særligt mættet fedt nedsættes 
markant. Det er ikke nok at ”spare på 
smørret”, hvis man skal ned på 10-15E% 
som i de nævnte studier, der i en kost 
med 2000 kcal svarer til 25-35 g. fedt pr. 
dag. Kosten bør centreres omkring ufor-
arbejdede fødevarer med naturligt lavt 



fedtindhold såsom de ovenfor nævnte. At 
udskifte en del af kødet til fordel for bøn-
ner og linser bør ligeledes advokeres for. 

Type II diabetikere bør med andre ord 
fokusere på mængden af fedt og kvali-
teten af kulhydrat, i stedet for at skære 
ned på frugt og fuldkorn, som beskytter 
dem mod langt mere end de (nok så re-
levante!) diabetiske senkomplikationer. 
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NYT  FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

Ny medicin

Levosert® fra fi rmaet Allergan/Actavis
Levosert er en hormonspiral som afgiver 
20 g levonorgestrel/døgn (svarende til 
Mirena). Den er foreløbig kun godkendt 
til 3 år, men 4-års data er på trapperne 
og 5 års-data vil således være tilgænge-
lige næste år.
Opsætningsproceduren er lidt ander-
ledes – svarer mere til den velkendte 
Nova T.

Verrutop® fra fi rmaet Farmisan
Verrutop® er et middel mod kondy-
lomer, som indeholder salpetersyre, 
eddikesyre, oxalsyre, mælkesyre, kob-
berforbindelser og zinknitrat.
81% af kondylomer forsvinder efter kun 
en applikaton.
Verrutop® kan bestilles på 
info@farmisan.dk

Andet

Kvinder, som for brystkræft efter 
overgangsalderen, kan forbedre over-
levelsen ved at få bisfosfonater (mod 
osteoporose), viser ny forskning. Nye 
retningslinjer for behandling af bryst-
kræfter ved at blive udarbejdet. Præme-
nopausale kvinder har ingen effekt af 
bisfosfonater.

Nyt om brochurer/
patientinformationer

Desværre bliver der færre og færre bro-
churer om f.eks p-piller, p-stav o.lign, 
hvilket gør det vanskeligere at orientere 
patienten om produktet. Nogle gange 
kan pt hente en app ( f.eks. Jaydess® 
og Zoely®), andre gange kan man få en 
pdf-fi l af den udgåede brochure (f.eks. 
Implanon NXT®), men alt i alt er servicen 
blevet langt ringere.

Orientering

Indtil nu har Gardasil® fra fi rmaet Sanofi  
Pasterur været den HPV-vaccine, som 

for nogle år siden vandt licitationen til 
de 12-årige piger.
Gardasil® indeholder som bekendt HPV-
typerne 6, 11, 16 og 18 og beskytter 
mod kondylomer samt mod ca 70% af 
tilfælde af cervixcancer.
Sundhedsstyrelsen har alligevel nu be-
sluttet at ny licitation er tilfaldet Cerva-
rix® fra fi rmaet Glaxo Smith Kline.
Cervarix® indeholder kun HPV 16 og 18 
og beskytter derfor ikke mod kondylo-
mer.
Prisen har været altafgørende og har 
intet med de for tiden verserende rygter 
om komplikationer i forbindelsen med 
Gardasil® at gøre.
Kondylomer er jo næsten blevet udryd-
det, medens Gardasil har været den 
foretrukne vaccine, så det virker noget 
mærkværdigt, at man nu har valgt Cer-
varix til de 12-årige piger. Man frygter, 
at incidensen af kondylomer vil stige 
igen.
Kondylomer koster penge.

Nyt fra EPI-NYT

Gonoré er nu opgjort for 2014. Der var 
1.211 tilfælde rapporteret i Danmark. 
68% hos mænd.

Nyt fra IRF

Slut med papiransøgninger om 
individuelle medicintilskud
Fra den 15. november 2015 kan læger 
kun søge om medicintilskud til patien-
terne digitalt. Det gælder både enkelt-
tilskud, forhøjet tilskud, kronikertilskud 
og terminaltilskud.
Det hele foregår på www.fmk-online.dk 

Medicin i restordre

Estrogel® fra fi rmaet Takeda. Geléen 
kommer først igen sidst på året des-
værre.

Vivelle Dot® fra fi rmaet Novartis. Alle 
plastre skulle være på banen igen i uge 
44.

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Årets tredje spalte, som indeholder forskellig information.

Som tidligere listes præparater m.v. i alfabetisk rækkefølge.

Levosert® fra fi rmaet Allergan/Actavis
Levosert er en hormonspiral som afgiver 
20 g levonorgestrel/døgn (svarende til 
Mirena). Den er foreløbig kun godkendt 
til 3 år, men 4-års data er på trapperne 
og 5 års-data vil således være tilgænge-
lige næste år.
Opsætningsproceduren er lidt ander-
ledes – svarer mere til den velkendte 
Nova T.

Verrutop® fra fi rmaet Farmisan
Verrutop® er et middel mod kondy-
lomer, som indeholder salpetersyre, 



Zoely® fra firmaet MSD.
Zoely® er en p-pille indeholdende 1,5 
mg østradiol og 2,5 mg nomegestro-
lacetat. Præparatet har været i restor-
dre, men skulle være på banen igen i 
uge 42.

Udgået medicin

Triquilar® fra firmaet Bayer.
Triquilar® er en trifasisk p-pille inde-
holdende Ethinylestradiol 30/40 µg 
samt Levonorgestrel 50/75 µg. Præpa-
ratet er udgået.
Tilbage findes nu kun Trinordiol® og 
TriRegol® – begge parallelimporter.

Boplads fra stenalderen fundet midt i København.

Arkæologer er begejstrede efter fundet af en 

mulig stenalderplads under en nedlagt pornobutik i 

København.

’Vi har bl.a. fundet nogle bananlignende redskaber, 

der muligvis er blevet brugt som mortere’, 

fortæller arkæolog Elias Gyntelberg. ’Men det 

mest interessante er et stolelignende instrument, 

der peger i retning af, at gynækologi blev benyttet 

allerede i stenalderen’, siger Gyntelberg.

Kilde: ATS

SLUT MED PAPIRANSØGNINGER  
OM INDIVIDUELLE MEDICINTILSKUD
Fra den 15. november 2015 kan 
læger kun søge om medicintilskud 
til patienterne digitalt. Det gælder 
både enkelttilskud, forhøjet tilskud, 
kronikertilskud og terminaltilskud.

Som læge skal du gøre 
sådan:

Det er let at søge digitalt. Du skal 
søge via www.fmk-online.dk. Du 
skal bruge din sundhedsfaglige 
digitale signatur/nøglefil. Læs mere 
her http://sundhedsstyrelsen.dk/
da/medicin/tilskud/individuelle-
tilskud/ansoegning. Her finder du 
også et link til vores vejledning til 
tilskudsmodulet.

Papiransøgninger returneres

Papiransøgninger, vi modtager efter 
den 15. november 2015, returnerer 

vi med besked om, at vi ikke be-
handler dem. Igangværende papir-
ansøgninger behandler vi færdig.

Integration til 
lægesystemerne – LPS og 
EPJ

Det kan blive endnu lettere, hvis 
tilskudsmodulet integreres i læge-
systemerne – LPS og EPJ. Sund-
hedsstyrelsen kan kun opfordre til, 
at man prioriterer dette i forhold 
til sin systemleverandør, og vi står 
gerne til rådighed med vejledning i 
forhold til snitfladen til tilskudsmo-
dulet i fmk-online.dk.

Ændringen fremgår af § 6 i 
bekendtgørelse om ansøgning 
om medicintilskud nr. 461 af den 
8. maj 2014 – https://www.ret-
sinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=163129





HANDEL MED ALMEN PRAKSIS
Det er en stor beslutning for en praktiserende læge at købe eller sælge en almen praksis. Beslutningen 
betyder ofte store ændringer i fremtidige arbejdsforhold, og medfører store økonomiske omvæltninger 
for den praktiserende læge. Det er derfor vigtigt, at både købet og salget af den almene lægepraksis 
planlægges og der sker involvering af de rette rådgivere undervejs i processen. Antallet af handler med 
almen lægepraksis er stigende. Det er vores vurdering at denne tendens vil fortsætte, hvorfor emnet er af 
stor betydning for mange praktiserende læger.

AF STATSAUTORISERET REVISOR 

DENNIS VEJE RASMUSSEN,  

ACTIV STATSAUTORISEREDE REVISORER

Denne artikel vil berøre de alminde-
lige forhold som parterne skal være 
opmærksomme på i forbindelse med 
overdragelse af almen lægepraksis. 
Efterfølgende vil der ske en beskrivelse 
af hhv. Sælgers og købers situation før 
og efter salget, samt de forhold der skal 
fokuseres på. Pligter overfor PLO vil ikke 
blive gennemgået, og artiklen kan ikke 
gøre det ud for konkret rådgivning i for-
bindelse med en praksishandel.

Almen lægepraksis handles ofte ved 
overdragelse af virksomheden. Det 
betyder, at der opgøres og vurderes 
en goodwill med udgangspunkt i den 
hidtidige omsætning og der sker en 
værdiansættelse af de driftsmidler og 
inventar med videre som skal indgå i 
overdragelsen. Goodwill vurderingen 
tager udgangspunkt i den almene 
praksis patientmasse og muligheder 
for fremtidig indtjening. Men goodwill 
er genstand for forhandling mellem 
parterne, og derfor påvirker udbud og 
efterspørgsel goodwillprocenten. En 
praktiserende læge som går med tanker 
om at afhænde sin almene praksis, kan 
derfor begynde at gøre sin praksis salgs-
bar, for derved at opnå højere goodwill 
ved salget. Dette gøres ved at fintune 
praksis, se efter klinikfællesskaber med 
videre.

Den gennemsnitlige goodwill pro-
cent som almen praksis handles til er 
faldende, men den er meget afhængig 
af konkrete forhold, som beskrevet 
ovenfor, samtidig betyder den geografi-
ske placering af den almene lægepraksis 
meget.

Driftsmidler og inventar som skal 
indgå i handlen skal ligeledes værdian-
sættes. Det anbefales, at der foretages 
en værdiansættelse af en ekstern vurde-
ringsmand med kendskab til lægebran-
chen. Derved undgås uenigheder, og 
der bliver ligeledes udfærdiget en liste 

over hvilke driftsmidler med videre som 
overdrages, således at der ikke er tvivl 
herom. Et eventuelt varelager opgøres 
ved samme lejlighed.

I forbindelse med praksisoverdragel-
sen skal den nye ejer ofte indtræde i den 
bestående lejekontrakt. Såfemt den ek-
sisterende lejekontrakt er indgået efter 
1. januar 2000 vil der være afståelsesret, 
således at køber kan indtræde i lejekon-
trakten på samme vilkår som sælger. Det 
anbefales dog at lejekontrakten gen-
nemgås af rådgiver i forbindelse med 
overdragelsen, da der kan være kompli-
cerede forhold forbundet hermed, som 
der skal tages højde for.

Det er almindeligt at der aftales en 
kunde og konkurrenceklausul. Denne 
klausul regulerer sælgers mulighed for 
at arbejde som praktiserende læge i et 
geografisk område i en nærmere fastsat 
årrække, og samtidig forbyder den at 
sælger udøver lægegerninger og lig-
nende for de overdragne patienter i en 
årrække. Overtrædelse heraf vil med-
føre bod. Disse klausuler medtages na-
turligvis fordi køber har betalt for good-
will i forbindelse med overdragelsen.

Alle betingelser skal indgå i overdra-
gelsesaftalen. Det anbefales endvidere 
at aftalen vedlægges bilag med det 
inventar og apparatur som indgår i over-
dragelsen. Aftalen skal udfærdiges af 
kompetente rådgivere.

Sælger af en almen lægepraksis

Når en praktiserende læge sælger sin 
almene lægepraksis er der ofte tale om 
salg af et livsværk. Virksomheden er 
bygget op gennem mange år og den 
praktiserende læge identificerer sig 
med praksis. Derfor vil lægen ofte have 
stærke følelser for praksis og meninger 
om hvem eller hvilken person der skal 
videreføre den almene praksis.
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Hvem skal overtage

Såfremt den praktiserende læge har et 
barn som også er praktiserende læge, 
vil der ofte ikke være tvivl om, hvem der 
skal overtage praksis, og generations-
skifte bliver indenfor familien. Hvis læ-
gen ikke har et barn indenfor branchen, 
kan en ansat læge i praksis være udset til 
at skulle videreføre denne.

Såfremt der ikke er en køber vil 
denne skulle findes gennem en rådgi-
ver eller praksismægler. Ofte kan en 
praktiserende læge som går med tanker 
om en overdragelse søge personale til 
afløsning og aflastning for på den måde 
at finde en kommende køber. Dette kan 
eventuelt ske ved at blive tutorlæge for 
kommende læger, og derved skabe en 
kontakt, eller ved at ansætte en lægevi-
kar.

Nogle sælgende læger ønsker at blive 
i den almene praksis i en begrænset 
årrække efter salget. Såfremt køber er 
kendt af sælger og det øvrige personale 
i praksis kan det være en fordel. Hvis 

der er tale om en udfra kommende kø-
ber vil vi anbefale, at der skal være tale 
om en begrænset periode.

Økonomiske forhold i 
forbindelse med salg af almen 
lægepraksis

Der er en række økonomiske forhold 
der skal overejes i forbindelse med han-
del med almen praksis. Når lægepraksis 
sælges, vil den sælgende læge blive 
beskattet af den fortjeneste ved salget. 
Dette sker uafhængigt af om virksom-
heden drives i et anpartsselskab eller i 
personligt regi.

Drives virksomheden i personligt regi 
og er der et stort opsparet overskud, 
vil det være en fordel at fortsætte virk-
somheden, ved eventuel udlejning af 
fast ejendom eller lignende. Derved vil 
det opsparede overskud ikke falde til 
beskatning. Samtidig kan der indbetales 
optil 30 % af årets resultat på en livrente, 
hvilket vil reducere skatten.

Hvis der ikke er opsparet overskud i 

virksomhedsordningen, kan den prak-
tiserende læge indbetale på en ophør-
spension, hvor der kan indbetales DKK 
2.590.700 i år. Dette beløb kan fratræk-
kes ved opgørelse af det skattepligtige 
resultat, men virksomhedsordningen 
skal ophøre efterfølgende.

Såfremt den almene lægepraksis 
bliver drevet i selskabsform, vil den 
praktiserende læge ligeledes kunne 
reducere skatten ved at foretage store 
pensionsindbetalinger. I et selskab kan 
lægen indbetale ubegrænset til livrente. 
Efterfølgende kan selskabet fortsætte, 
og der kan løbende foretages udbytte-
udlodninger.

I selskabet kan lægen investere i 
værdipapirer, hvilket ikke er lovligt i en 
virksomhedsordning. Derfor kan en 
eventuel omdannelse af en virksom-
hedsordning til et selskab indgå i over-
vejelserne for den sælgende praktise-
rende læge, da det kan ske skattefrit.

Som nævnt ovenfor er den prakti-
serende læges pension en vigtig del af 
planlægningen ved en overdragelse af 



dyrlægepraksis. I disse overvejelser 
anbefales det, at der lægges et se-
niorbudget. Planlægges pensionen 
optimalt vil lægen opleve store skatte-
mæssige besparelser i mange år. Igen 
er det vigtigt at alle forhold inddrages, 
da der er tale om et samspil mellem 
mange faktorer.

Købers overvejelser i 
forbindelse med anskaffelse af 
almen lægepraksis

Det er vigtigt for den købende prak-
tiserende læge at finde den rigtige 
praksis. Som tidligere beskrevet vil 
det være en fordel såfremt lægen al-
lerede er ansat i praksis, således at 
arbejdsgange, patienter og personalet 
er kendt. Omvendt hvis der er tale 
om en ikke kendt lægepraksis, vil det 
kræve en tilpasningsperiode vedrø-
rende særligt personale og patienter.

Igen er det naturligvis væsentligt 
at den almene praksis der skal købes 
passer til lægens specialer og forret-
ningsområder og dermed giver mulig-
heder for kommende indtjening.

Købers økonomiske 
overvejelser

Der er en lang række forhold som 
køber skal tage stilling til i forbindelse 
med købet af almen lægepraksis. 
Først og fremmest skal købet finan-
sieres. Mange banker har afdelinger 
med specielt kendskab til branchen, 
og med det rigtige materiale kan den 
praktiserende læge ofte få rigtigt 
gode forhold. Det er i den forbindelse 
vigtigt, at der lægges et budget, hvor 
både lægevirksomheden og den per-
sonlige økonomi indgår.

Det anbefales at der tages kontakt 
til rådgiver i forbindelse med bud-
getudarbejdelsen og at flere banker 
konsulteres, da mange forhold som 
eksempelvis stiftelsesomkostninger, 
sikkerheder, rentesatser med videre 
spiller ind.

Den købende praktiserende læge 
skal beslutte sig for i hvilken form 
virksomheden skal drives. Det kan 
være i selskabsform eller i virksom-
hedsordningen. Valget er vigtigt, da 
efterfølgende ændringer kan være 
forbundet med skattemæssige konse-
kvenser. Det er muligt at indgå i kom-

paniskaber ved både drift i selskabs-
form eller i virksomhedsordningen.

Valget af virksomhedsform påvirker 
de fremtidige muligheder for aktivi-
teter og beskatning af overførsler til 
den private del af økonomien. Måden 
hvorpå en almen lægepraksis handles, 
ligeledes afgørende valget. Derfor 
anbefales det at der tages kontakt til 
en rådgiver med kendskab til læge-
branchen, så der kan blive tale om en 
målrettet løsning allerede fra start.

Afslutning

Overdragelse af almen lægepraksis er 
en beslutning med store økonomiske 
konsekvenser for både den sælgende 
og den købende praktiserende læge.

Den sælgende praktiserende læge 
skal have fokus på at reducere sin skat 
ved salget af lægepraksis, og forholde 
sig til sin pension. Den købende 
praktiserende læge skal forholde sig 
til valg af virksomhedsform, og den 
kommende drift af praksis. Samtidig 
skal de samlede økonomiske forhold 
indgå i overvejelserne, bla. I forbin-
delse med finansiering af praksis og 
samspil med familiens øvrige forhold.

Ovenstående forhold er meget 
komplekse og det anbefales derfor 
at der tages kontakt til rådgiver i for-
bindelse med både køb og salg af en 
almen lægepraksis.





SKAL BILEN KØBES 
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læge og eventuelt kommende leasingta-
ger skal være opmærksom på.

FORDELE

Den væsentligste fordel ved leasing er, 
at bilen ikke skal finansieres. Der skal 
betales en engangsydelse i forbindelse 
med oprettelsen af leasingaftalen og 
efterfølgende betales faste månedlige 
leasingydelser. Anskaffelse af en bil ved 
leasing er dermed væsentligt mindre 
likviditetskrævende end køb af samme 
bil.

Dette kan have stor betydning, alt 
efter likviditetsbehov i virksomheden i 
øvrigt. Og disse faktorer er væsentlige i 
vurderingen af bilens anskaffelse, eller 
lånemulighederne og budgetteringen, 
såfremt der er tale om privatleasing.

Der skal med andre ord ikke oprettes 
aftaler med banker eller pengeinstitut-
ter. Dette kan være en fordel for yngre 
lægevirksomheder, hvor der kan være 
investeret midler i driftsmidler og good-
will.

Ved leasing har værditabet ikke be-
tydning for leasingtager. Det er leasing-
selskabet som har ejerskabet over bilen, 
og derfor skal bære værditabet. Det er 
almindeligt kendt, at en ny bil er udsat 
for et stort værditab i de første år samt 

at en dyr bil ofte er udsat for et ganske 
stort værditab i netop de første år. Dette 
værditab er leasingselskabets. Derfor 
ses ofte, at leasing kan være en fordel, 
såfremt bilen udskiftes med jævne inter-
valler.

Leasingaftalen omfatter i mange 
tilfælde fuld service på bilen i leasing-
perioden. Dette er en udgift der spares 
i forhold til, hvis man ejede bilen. Lea-
singaftalerne kan variere med hensyn til 
omfang af dækning af service, men bilen 
bør altid mindst sikres service svarende 
til det krævede ifølge servicebogen. 
Fabriksgarantien bør ligeledes forløbe i 
hele leasingperioden.

ULEMPER

Ved leasing er der ikke forbrugerbeskyt-
telse som ved køb, hvor man er omfattet 
af købeloven. Købeloven gælder ikke 
ved leasing, da leasingtager ikke køber 
bilen. Desuden er der et utal af forskel-
lige forhold som kan binde leasingtager 
i en leasingkontrakt. Vi anbefaler derfor, 
at der tages kontakt til rådgiver i forbin-
delse med indgåelse af en leasingkon-
trakt.

Ved indgåelse af en leasingkontrakt 
binder leasingtager sig i en given pe-
riode. Dermed mistes en vis fleksibilitet 
både finansielt, samt hvad angår kørsels-
behov med videre. Det er ofte muligt, 
at finde en løsning på et sådant forhold 
med leasingselskabet. Men hvis en kon-
trakt skal ophæves, vil det almindeligvis 
koste leasingtager.

LEASINGKONTRAKTEN

Gennemgangen af en leasingkontrakt er 
et væsentligt element i overvejelserne 
omkring indgåelse af en leasingaftale. 

Når det er besluttet om den praktiserende læge eller speciallæge skal have bil i privat regi eller 
som fri bil med beskatning heraf, skal det afgøres skal bilens anskaffelse afgøres. Bilen kan købes 
regulært eller kan den leases.

Leasing af biler, kan enten foregå som 
privat leasing, eller hvor arbejdsgiver 
leaser bilen og stiller den til rådighed for 
lægen. Der er flere faktorer med betyd-
ning for dette valg, og flere forhold bør 
indgå i overvejelserne om hvordan bilen 
skal anskaffes.

Traditionelt har leasing af biler alene 
været anvendt af virksomheder, men 
gennem de seneste år, er leasing også 
blevet en mulighed for private, og nu er 
en stor del af nye biler i Danmark leaset. 
Der er massiv konkurrence på området 
og et stort udbud af bilmodeller i alle 
klasser, har medvirket til at gøre leasing 
attraktivt.

Denne artikel vil beskrive fordele og 
ulemper forbundet med leasing, herun-
der forhold i leasingkontrakten som er af 
væsentlig betydning.

Desuden vil valget mellem leasing el-
ler køb af en bil blive gennemgået, med 
særlig opmærksomhed på de forhold 
som en praktiserende læge eller special-
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Derfor anbefaler vi at der tages kontakt 
til virksomhedens rådgiver i forbindelse 
gennemgangen af kontrakten.

De væsentligste punkter i leasingkon-
trakten er opstillet herunder. En række 
af disse punkter er omtalt i forbindelse 
med ovenstående beskrivelse.

Leasingkontrakten skal indeholde:
–   Aftalens varighed
–   Økonomiske forhold, engangsydelsen 

og den månedlige ydelse
–   Kilometer inkluderet i aftalens løbetid
–   Serviceudgifter
–   Stand ved returnering
–   Forholdene er ved skader og eventu-

elle reparationer
–   Længerevarende reparationsforløb – 

stilles der eventuelt en erstatningsbil 
til rådighed

VALG MELLEM LEASING  
ELLER KØB

Som beskrevet ovenfor, er der en lang 
række forhold, der bør indgå i overvejel-
serne omkring indgåelse af en leasing-
kontrakt.

Hvis bilen skal leases privat, er det 
vigtigt, at der tages højde for den prak-
tiserende læge eller speciallæges måde 
at have bil på. Her tænkes hyppighed 
med hensyn til udskiftning af bil. Privat-
leasing fordrer, at der anskaffes en ny 
bil, eller indgås en ny leasingaftale efter 
leasingaftalens udløb. Desuden skal 
lægens finansielle forhold indgå i over-
vejelserne. Det vil sige om den praktise-
rende læge eller speciallæge har midler 
eller mulighed for at låne midlerne til 
bilen, samt til hvilken rente det er muligt 
at låne til. Samtidig skal leasingselska-
bets rente indgå.

Er det lægevirksomheden, der leaser 
og står for anskaffelsen samt afholdelse 
af alle omkostninger forbundet hermed, 
jf. foregående artikel, skal mulighederne 
for finansiering ligeledes indgå. Normalt 
vil den alternative lånerente være lavere 
end den rente som leasingselskabet har 
anvendt til beregning af leasingydel-
serne, men tilsvarende vil der være en 
pengebinding ved købet af bilen.

For lægevirksomheden er der store 
forskelle forbundet med leasing i stedet 
for at eje. Ved leasing omkostningsføres 
hele ydelsen, hvor der ved køb foreta-
ges afskrivninger på anskaffelsesvær-
dien. Leasingydelserne er pålagt moms, 
som en praktiserende lægevirksomhed 
ikke kan få fuldt refunderet, derfor vil 
leasing være dyrere i en lægevirksom-

hed end en anden momspligtig virk-
somhed. Der er andre momsmæssige 
forhold som skal indgå i overvejelserne 
vedrørende speciallægevirksomheder.

Afslutningsvist vil en brugt bil ofte 
indgå i bytte ved købet af en ny bil. Pri-
sen for bilen der gives i bytte samt den 
endelige købspris er ofte genstand for 
forhandlinger, hvor personligt kendskab 
og tidligere handlinger har indflydelse. 
Således kan der ofte gøres en god 
handel. Samme muligheder er der som 
regel ikke ved indgåelse af en leasing-
kontrakt.

De beregninger som offentliggøres 
tager ikke højde for gode handler, men 
anvender listepriser. Bilmarkedet er 
i øjeblikket præget af store rabatter, 
hvorfor forventede rabatter skal indgå i 
beregningerne.

BESKATNING AF EN 
LEASINGBIL

Der bliver ofte reklameret med lea-
singbiler, der har et ganske lavt be-
skatningsgrundlag. Disse lave beskat-
ningsgrundlag fremkommer ved, at 
bilproducenterne holder salgspriserne 
lave, for at reducere registreringsafgif-
ten. SKAT interesserer sig for emnet og 
det kan ikke afvises, at de hæver beskat-
ningsgrundlaget ved leasing.

I øjeblikket kan der være store bespa-
relser i beskatningsgrundlaget på lea-
singbiler i forhold til køb af samme bil.

Der kan ligeledes være store forskelle 
på beskatningsgrundlaget, såfremt der 
anskaffes en let brugt bil, demovogn 
eller lignende. Derfor kræver en kom-

mende udskiftning af bil et vist forar-
bejde. Men der kan være store bespa-
relser forbundet med dette forarbejde.

AFSLUTNING

Som beskrevet herover, er der både 
fordele og ulemper forbundet med lea-
sing. Der er en række forhold som skal 
vurderes inden man foretager sit valg. 
Hyppigheden af bilskift er et væsentligt 
element, men ligeledes skal det indgå, 
om der skal være tale om privat leasing 
eller om den praktiserende læge eller 
speciallæge skal beskattes af fri bil.

Ved tanker om anskaffelse af en ny 
bil, anbefaler vi, at der træffes beslut-
ning om, hvilken bil der skal være tale 
om, inden for de økonomiske rammer. 
Herefter indhentes oplysninger omkring 
prisen for leasing af pågældende model, 
samt hvilken pris bilen kan anskaffes 
til hos en forhandler, under hensyn til 
rabatter med videre. Efterfølgende af-
gøres, om der skal være tale om bil i pri-
vat regi eller som fri bil med beskatning 
heraf. Dette valg afhænger af kørselsbe-
hov med videre.

Vi anbefaler, at der tages kontakt til 
rådgiver i tilfælde af overvejelser om-
kring ovenstående problemstilling, da 
en lang række forhold bør vurderes i 
forbindelse med valget imellem leasing 
af personbil eller ej. Det er en betingelse 
for den optimale løsning, at samtlige 
økonomiske forhold og planer indgår i 
overvejelserne.

Leasing af praksis-bil

Fordele ved leasing Ulemper ved leasing

•  Ingen finansiering ved køb. Dermed 
et væsentligt mindre likviditetsbe-
hov. Især for nyetablerede lægevirk-
somheder, hvor der er investeret 
for nylig, kan det have afgørende 
betydning.

•  Værditab er leasingselskabets ’pro-
blem’.

•  Oftest fuld service – færre uforud-
sete udgifter.

•  Ikke samme forbrugerbeskyttelse 
som ved køb.

•  Bindinger som fast antal årlige ki-
lometer, antal år kontrakten løber, 
krævet stand ved aflevering, be-
grænsninger i, hvem der må køre/
låne bilen etc. gør alt i alt et leasing-
forhold mindre fleksibelt end køb.

•  Udgifter ved ophævelse af leasing-
kontrakten før tiden.

Dertil kommer en række specielle forhold som biltype, kørselsmønster, økonomi, 
beskatningsforhold, hyppighed af bilskift mv. Og det vil oftest være en god ide at 
få det hele regnet igennem af en biløkonom først.
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Læs mere og bestil materiale 
til dig og dine patienter på t2c.dk

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

•	har	vist	signifikant	reduktion	i	HbA1c
2

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

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

SYNJARDY, 
en	kombinationsbehandling	af	
metformin	+	SGLT2-hæmmer1

JARDIANCE,	en	SGLT2-hæmmer	 
til	type	2-diabetes2

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

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

    disse sammen med diæt og motion ikke er tilstrækkeligt.

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

Nyhed	for	patienter	
med	type	2-diabetes
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