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FREMTIDENS LÆGE ER ATTRAKTIV,
EFFEKTIV, SAMARBEJDENDE OG
TILGÆNGELIG
Tankerne om, hvordan fremtidens primære sundhedsvæsen skal fungere, fylder allerede adskillige
hyldemeter på diverse reoler. Senest har Danske Regioner i november barslet med en 16 siders ’Vision for
Almen Praksis’, som Lægemagasinet har kigget nærmere på.

AF VIDENSKABSJOURNALIST
GORDON VAHLE

ER R E GI O N E RNE S
V ISI ON OGS Å VO R E S ?
Regionernes Vision for Almen Praksis er et dokument, som får stor betydning for de almene praktiserende
lægers arbejdsforhold i fremtiden.
Du kan finde pressemeddelelsen
”Praktiserende læger skal rustes til
flere opgaver” på regioner.dk. Der
er også et link til selve visionen.
Lægemagasinet vil følge op på
regionernes tanker. Hvis du har
kommentarer, supplement, ris eller
ros, så skal det frem i lyset, inden
regionernes tanker bliver til planer
og handlinger. Du er velkommen til
at kontakte redaktionen eller journalist Gordon Vahle på gordon@
sciencejournalist.dk, hvis du gerne
vil bidrage med dine visioner om
fremtiden i almen praksis.
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At regionens hovedvision lyder, at ”Borgerne skal have et attraktivt, effektivt,
sammenhængende og tilgængeligt
tilbud om almen lægehjælp i hele landet”, er måske ikke så overraskende.
Men regionerne har også gjort sig nogle
tanker om, hvordan de smukke ord skal
udmøntes i praksis.
Det kræver innovation og nytænkning at skabe mest muligt sundhed for
befolkningen, erkender regionerne og
peger især på tre områder, hvor der er
behov for at tænke nyt: samarbejde,
forebyggelse og viden om de enkelte
befolkningsgrupper.
I stedet for den fremhærskende ”one
size fits all” tilgang er der brug for at
tænke tidlig opsporing og målrettede
indsatser specifikt til de enkelte målgrupper, skriver regionerne i visionen for
almen praksis. Denne viden om patienterne findes først og fremmest hos de
praktiserende læger, der derfor kommer
til at spille en nøglerolle i opbygningen
af et sundhedsvæsen, hvor alle instanser
arbejder sammen om at skabe en effektiv
og målrettet forebyggelse og behandling
til gavn for den enkelte borger.

Flere opgaver til knap ressource
Ni af ti af borgernes kontakter til sundhedsvæsenet afsluttes i almen praksis,
og hovedparten af kontakterne foregår
ikke andre steder. Den almene medicinske kompetence er sundhedsvæsenets
mest knappe ressource, konstaterer
Danske Regioner. Alligevel skal almen
praksis i fremtiden klare flere opgaver –
især over for kronikere og det stigende
antal ældre.
Det tilsyneladende paradoks med, at
den gruppe, hvor der er størst mangel
på personalemæssige ressourcer, skal
klare flere opgaver, kan kun løses på to

måder: Ved at effektivisere eller ved at
skaffe flere til at løse opgaverne. Regionerne vil derfor ”udvikle og investere i almen praksis”, hedder det i visionen, der
bruger de sidste ti sider på at beskrive
nærmere, hvordan det skal foregå.

Populationsbaseret arbejde
Der skal fokus på de befolkningsgrupper, der har særlig risiko for at udvikle
eller få forværring af sygdom. Over for
disse grupper skal lægen være opsøgende og proaktiv og ikke bare fungere
som ”gate keeper” til det specialiserede
sundhedsvæsen. Ved at kigge på særlige risikogrupper, fokusere på tidlig
opsporing og samarbejde med en række
andre instanser i sundhedsvæsenet, kan
man ofte undgå senere dyr behandling,
hedder det.
Som et eksempel nævner regionerne
samkøring af forskellige datasæt. Hvis
man fx sammenligner registrerede diabetespatienter med, hvem der har fået
foretaget fodundersøgelser på hospitaler eller hos praktiserende læger, viser
det sig, at ca. halvdelen af alle diabetes
patienter aldrig har fået tjekket, om de
har forstadier til eller opståede fodsår.
Ubehandlede fodsår kan som bekendt
betyde amputation med forringede
levevilkår og dyr behandling, pleje og
genoptræning til følge.
Ifølge regionerne er det en oplagt
opgave for almen praksis at opspore
sådanne risikopatienter, indkalde dem
til undersøgelse og indlede en eventuel
behandling på et tidligt tidspunkt. Det
skal retfærdigvis siges, at regionerne
er klar over, at det kræver tilførsel af
ressourcer, fx i form af flere og bedre
uddannede sygeplejersker i praksis, at
Fortsættes side 20

DEVOTE – ET KARDIOVASKULÆRT
ENDEPUNKTS TUDIE DER SAMMENLIGNER
INSULIN TRESIBA ® VERSUS INSULIN LANTUS ®

AF PROFESSOR, OVERLÆGE,
DR.MED. STEN MADSBAD
ENDOKRINOLOGISK AFDELING,
HVIDOVRE HOSPITAL

Baggrunden for DEVOTE studiet er,
at U.S. Food and Drug Administration
(FDA) forlangte, at Novo Nordisk udførte et kardiovaskulært endepunktstudie med henblik på at få insulin
degludec (Tresiba®) godkendt i USA.
Begrundelsen var, at en samlet vurdering af fase 2 og 3 studierne havde givet
mistanke om, at insulin Tresiba® kunne
være associeret med en øget risiko for
hjertekarsygdomme sammenlignet
med insulin glargin (Lantus®). Tresiba®
er godkendt i mange andre lande og i
Europa.
I aktuelle artikel vil de præliminære
kardiovaskulære data fra DEVOTE studiet blive præsenteret. Hypoglykæmi er
ofte den limiterende faktor for hvor godt
blodglukose kan blive reguleret. Derfor
vil også hypoglykæmiresultaterne fra
DEVOTE studiet, fase 3 programmet for
insulin Tresiba® og det dobbeltblindede
WITCH-2 studie blive omtalt. Først en
karakteristik af insulin Tresiba® og insulin
Lantus®.

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

er med til at forklare den mindre risiko
for hypoglykæmi sammenlignet med
Lantus®. Tresiba® er også markedsført
med 200 enheder per ml, hvilket medfører et mindre injektionsvolumen, hvilket
har betydning for type 2 diabetespatienten, der ofte behandles med store doser
af basal insulin.
På grund af den lange virkningstid går
der 3 dage før en ny ligevægt er opnået
efter titrering af insulin Tresiba®, hvorfor
Tresiba® titreres optimalt med 3 til 4
dages interval. En fordel ved den lange
virkningstid er, at hvis insulinet normalt
tages om morgenen, og man har glemt
injektionen, kan den tages inden for de
næste 8 timer uden at graden af glykæmisk kontrol forringes.

Lantus®

DEVOTE Studiet

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

Design
I alt 7.637 type 2 diabetes patienter
blev inkluderet, hvoraf de 6.506 havde
erkendt hjertekar- eller nyresygdom.
Resten af patienterne var i høj risiko for
at få hjertekarsygdom. Studiet var dobbeltblindet. Det primære sammensatte
endepunkt var mortalitet pga. hjertekarsygdom, ikke-fatal myokardieinfarkt og
ikke fatal apopleksia cerebri. Patienterne
blev randomiseret til insulin Tresiba®
eller insulin Lantus® adderet til deres
sædvanlige behandling.

Tresiba®
Tresiba®, insulin degludec, er et ultralangtidsvirkende insulinpræparat til indgivelse én gang dagligt på et hvilket som
helst tidspunkt af dagen, dog optimalt
på samme tidspunkt fra dag til dag. Insulinet frigives fra injektionsstedet efter et
nyt molekylært princip (figur 1 og 2). Efter injektionen dannes der lange strenge
af insulinmolekyler, hvorfra insulinmolekylerne frigives enkeltvis og langsomt,
hvorved man opnår en meget lang
virkningsvarighed på op til 42 timer med
en virkningsprofil stort set uden ”peak”
effekt (figur 3). Tresiba® har en mindre
dag til dag variation i absorptionen til
blodet end insulin Lantus®, hvilket også

Udvalgte resultater
Den 29. november udsendte Novo Nordisk en pressemeddelelse, hvoraf det
fremgik, at for det primære endepunkt
var hazard ratio (HR) 0.91 i favør af insulin Tresiba®, men uden at der var statistisk forskel mellem de to insuliner.
HbA1c var ikke forskellig mellem de
to grupper, hvilket gjorde det muligt at
sammenligne risikoen for hypoglykæmi.
Der fandtes en 40 % signifikant reduktion af svære hypoglykæmitilfælde, og
en 54 % signifikant reduktion i risikoen
for natlig hypoglykæmi med insulin Tresiba® sammenlignet med insulin Lantus®.

Insulin Tresiba:
danner lange hexamerkæder efter injektionen

Insulin Tresiba:
frisættes langsomt og ensartet gennem døgnets 24 timer
Subcutaneous depot

[

Phenol;

[Zn2+

]

Zn2+]

Insulin Tresiba injiceres

Insulin Tresiba
multihexamerer

Insulin Tresiba danner
hexamerkæder
Zink frisættes og de enkelte
hexamerer frisættes.
Hexameren deles til monomerer

Monomererne absorberes fra
depotet til blodet

Der samles til lange
hexamerkæder

Figur 1

Figur 2

Insulin Tresiba:
har en flad virkningsprofil uanset dosis

Meta-analyse af fase 3 studer
med insulin Tresiba® versus
insulin Lantus®

SWITCH 2 studiet
Design
I SWITCH-2 studiet, der var et dobbeltblindet, randomiseret overkydsningsforsøg, blev 721 patienter med type 2 diabetes randomiseret til behandling med
insulin Tresiba® eller insulin Lantus® i 32
uger, hvorefter patienterne blev overkrydset til det andet insulin og behandlet i yderligere 32 uger. De 32 uger var
opdelt i en titreringsperiode på 16 uger
efterfulgt af en vedligeholdelsesperiode
på 16 uger.
Resultater
Der var ingen forskel i HbA1c mellem
de to insuliner, der opnåede en HbA1c
på omkring 7.0 % (53 mmol/mol) i første
periode og omkring 7.1 % (54 mmol/
mol) i anden behandlingsperiode efter
overkrydsningen. Insulindoserne var
ikke forskellige mellem de to insuliner

5

Glucose infusion rate (mg/kg/min)

I alt 3.360 type 2 diabetes patienter var
inkluderet i analysen, hvor studierne var
fra 26-52 ugers varighed. Resultaterne
viste, at insulin Tresiba® signifikant reducerede risikoen for hypoglykæmi med
17 %, og natlig hypoglykæmi med 32
% sammenlignet med insulin Lantus®.
Designet af studierne er efterfølgende
blevet kritiseret, blandt andet for ikke
at være dobbelt blindede, samt for at
insulin Lantus® oftest blev givet ved
sengetid, hvilket skulle øge risikoen for
natlig hypoglykæmi. På den baggrund
udførtes SWITCH-2 studiet.

Her illustreret for doserne: 0.4, o.6 og 0.8 enhed/kg

4

IDeg 100 U/mL 0.8 U/kg1
IDeg 100 U/mL 0.6 U/kg1
IDeg 100 U/mL 0.4 U/kg1

3
2

n=21
n=37

1

n=22

0
Day 6

Day 7

Figur 3

og var i gennemsnit 83 enheder per dag
ved studiets afslutning.
Svær eller symptomatisk hypoglykæmi med et blodglukose < 3.1
mmol/l var signifikant reduceret med 23
% og natlig hypoglykæmi med 25 % hos
gruppen behandlet med insulin Tresiba®
sammenlignet med insulin Lantus®.
Svær hypoglykæmi var reduceret med
51 %, der dog ikke var signifikant pga.
få tilfælde i begge grupper. I vedligeholdelsesperioden fra uge 16 til 32 var
reduktionen 30 % for svær eller symptomatisk hypoglykæmi og 42 % for natlig
hypoglykæmi for gruppen behandlet
med insulin Tresiba® sammenlignet med
insulin Lantus®. SWITCH – 2 finder altså
stort set samme reduktion i risikoen for
hypoglykæmi som i meta-analysen og i
DEVOTE studiet.

Kommentar
DEVOTE studiet er det første dobbeltblindede kardiovaskulære ende-

punktstudie, hvor to basale insulin
sammenlignes i patienter med type 2
diabetes. Resultaterne viser, at insulin
Tresiba® ikke øger risikoen for en kardiovaskulær hændelse sammenlignet
med insulin Lantus®. DEVOTE studiet
viser også, at risikoen for svær og natlig
hypoglykæmi er reduceret med insulin
Tresiba® sammenlignet med Lantus®,
hvilket er i overensstemmelse med en
meta-analyse af fase 3 studierne og det
dobbeltblindede SWITCH- 2 studie i
patienter med type 2 diabetes.
Insulin Lantus (glargin)100 enheder/
ml er blevet videreudviklet til insulin
glargin 300 enheder/ml (Toujeo). Insulin Toujeo® har en fladere profil og en
længere virkning (ca. 28-30 timer) end
insulin glargine 100. Sammenligninger
mellem Insulin Lantus® og Toujeo® har
vist at Toujeo® reducerer risikoen for
hypoglykæmi sammenlignet med insulin
Lantus®. Et studie der sammenligner insulinerne Toujeo® og Delgudec® vil være
af stor interesse.
LÆGEMAGASINET 6
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GLP-1 RECEPTOR AGONISTEN SEMAGLUTID
REDUCERER HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER
MED TYPE 2 DIABETES (SUSTAIN-6 STUDIET)
Højdepunktet ved den europæiske diabeteskongres (EASD) i år var præsentationen af GLP-1 receptor
agonisten (GLP-1RA) semaglutids effekt på hjertekarsygdom hos patienter med type 2 diabetes.

Semaglutid er en GLP-1 receptor agonist beregnet til dosering én gang om
ugen, der er udviklet af Novo Nordisk.
Semaglutidmolekylet ligner liraglutide
(Victoza®), der doseres én gang om dagen. Aktuelt er Victoza® den af de 6 registrerede GLP-1 RAs, der medfører den
største reduktion i HbA1c og i vægten.
I forbindelse med kongressen blev der
også vist resultater fra fase 3 udviklingsprogrammet af semaglutid, der tyder
på, at effekten på både HbA1c og på
vægten er signifikant bedre en den, der
er opnået med alle andre GLP-1 RAs,
inklusiv Victoza® 1.8 mg.
Effekten af den antidiabetiske behandling på hjertekarsygdom hos
patienter med type 2 diabetes er altid
af stor interesse, da denne gruppe af patienter har en høj mortalitet af hjertekarsygdom, der er ca. 2-gange øget sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

AF PROFESSOR, OVERLÆGE,
DR.MED. STEN MADSBAD
ENDOKRINOLOGISK AFDELING,
HVIDOVRE HOSPITAL

Studie design
Randomiset, dobbel-blindet, placebo-controlleret, med fire parallel-grupper
Randomisering
(1:1:1:1)
Semaglutid 1.0 mg
Semaglutid 0.5 mg
3297 med T2D
Placebo 1.0 mg

Vedligeholdelse
96–100 uger
Behandlingsvarighed 104 uger

Follow-up
5 uger

Inclusion kriterier
HbA1c ≥7.0%
Behandlet 0–2 OADs, basal eller pre-mix insulin ± 0–2 OADs
Alder ≥50 years med erkendt CVD (prior kardio-, cerebro- or perifer vasculær sygdom ,
hjertesvigt [NYHA class II–III]), eller nyresygdom
Eller
Alder ≥60 years med mindst en kardiovaskulær risikofaktor

•
•
•
•

Figur 1
10
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Design af studiet
I alt 3.297 patienter med type 2 diabetes
blev randomiseret til behandling med
én-gang ugentlig semaglutide (0.5 mg
eller 1.0 mg) eller placebo, og fulgt i 2 år
(figur 1). I alt 2.735 af patienterne havde
erkendt hjertekar- eller nyresygdom,
resten af patienterne havde mindst en
kardiovaskulær risikofaktor og var over
60 år. Det primære sammensatte endepunkt var død af hjertekarsygdom,
ikke-fatal myokardieinfarkt og ikke-fatal
apopleksia cerebri.
Resultater
Det primære endepunkt (figur 2) blev
reduceret med 26 % i semaglutidgrupperne (108 vs. 146 hændelser), Ikke fatalt myocardieinfarkt (figur 3) blev også
reduceret med 26 %, (p= 0.12), Ikke
fatalt apoleksia cerebri (figur 4) med 39
%, p=0.04. Den kardiodvaskulære mortalitet var ikke forskellig i de to grupper.
Semaglutid beskyttede også mod
forværring i diabetisk nefropati, mens risikoen for en forværring i den diabetiske
øjensygdom var øget med semaglutid
(p=0.02). Flere patienter sammenlignet
med kontrolgruppen stoppede behandlingen med semaglutid pga af bivirkninger fra mavetarmkanalen (kvalme,
opkastninger).

Kommentar

Placebo 0.5 mg

Dose
escalation
4–8 uger

SUSTAIN-6 studiet

1

SUSTAIN-6 er et relativ lille kardiovaskulært endepunktstudie med i alt
3.297 type 2 patienter, der blev fulgt
i 2 år, men semaglutid havde alligevel
en gunstig effekt på hjertekarsygdom.
Semaglutid er aktuel i et fase 3 udviklingsprogram, og vil formentlig blive
markedsført indenfor de næste par år.
De foreløbige data tyder på, at semaglutid er en mere potent GLP-1 RA end de
allerede markedsførte agonister, når det

Primære endepunkt

Ikke-fatal myokardieinfarkt

Tid til første hændelse af CV død eller ikke-fatal MI eller ikke-fatal apopleksia cerebri
5

HR, 0.74 (95% CI, 0.58; 0.95)
Hændelser : 108 semaglutid; 146 placebo
P=0.02 for superiority

10

Patienter med hændelse (%)

Antal hændelser (%)

15

Placebo, 8.9%
Semaglutide, 6.6%

5

HR, 0.74 (95% CI, 0.51; 1.08)
Events: 47 semaglutid; 64 placebo
P=0.12

4

Placebo, 3.9%

3

Semaglutide, 2.9%

2

1

0

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

0

104 109

0

8

16

24

32

Tid fra randomisering

40

48

56

64

72

80

88

96

104 109

Tid fra randomisering
Antal personer

Semaglutide

1648

1619

1601

1584

1568

1543

1524

1513

Placebo

1649

1616

1586

1567

1534

1508

1479

1466

Semaglutide

1648

1623

1609

1595

1582

1560

1543

1535

Placebo

1649

1624

1598

1587

1562

1542

1516

1502

2

gælder reduktion af HbA1c og i vægten.
Men direkte sammenlignende studier
mangler
Vi har nu i alt 3 kardiovaskulære endepunktstudier, hvor der er fundet en
positiv effekt af det undersøgte antidiabetikum på hjertekarsygdom.
Det første studie var EMPA-REG,
der viste, at SGLT-2 hæmmeren empagliflozin (Jardiance®) reducerede det
sammensatte endepunkt med 24 %,
kardiovaskulær mortalitet med 38 %,
mens der ingen effekt blev fundet på
ikke-fatalt myokardieinfarkt eller apopleksia cerebri. Det andet studie var
LEADER, der undersøgte liraglutid (Victoza® 1.8 mg), og hvor det sammensatte
endepunkt blev reduceret med 13 %
og kardiovaskulær mortalitet med 22 %.
Det 3. studie SUSTAIN-6 er diskuteret i
aktuelle artikel.
Om andre SGLT-2 hæmmere også reducerer hjertekarsygdom bliver afgjort i
2018, hvor det næste endepunktstudie
med en SGLT-2 hæmmer publiceres.
Med hensyn til GLP-1 RAs, viste ELIXA
studiet med den korttidsvirkende GLP-1
RA lixisenatid (Lyxumia®) neutral effekt
på hjertekarsygdom. Indenfor de næste
år vil blive præsenteret data fra 3 store
kardiovaskulær endepunktstudier, hvor
de langtidsvirkende GLP-1 RAs exenatid, albiglutid og dulaglutid bliver vurderet over for placebo.
Blandt de øvrige lægemidler vi benytter til at behandle hyperglykæmien
ved type 2 diabetes anses metformin at
reducere risikoen for hjertekarsygdom,
mens DPP-4 hæmmerne, sulfonylurinstof og insulin har en neutral effekt på
hjertekarsygdom.

Figur 3
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Figur 4

I de tre ovennævnte positive studier
fandtes også en effekt på risikoen for
at udvikle nyresygdom, der blev signifikant reduceret. I såvel LEADER som
SUSTAIN -6 studiet fandtes en øget
risiko for forværring i den diabetiske
retinopati i GLP-1 RAs grupperne sammenlignet med placebo. Årsagen hertil
er uafklaret.
EMPA-REG og LEADER studierne vil
formentlig medføre, at de danske quidelines for behandling af type 2 diabetes
vil blive revideret, specielt i relation til
behandlingen af patienter med erkendt
hjertekarsygdom. Den 2. december
godkendte U.S. Food and Drug Administration (FDA) en nye indikation for
empagliflozin (Jardiance®) til behandling
af patienter med type 2 diabetes og er-

kendt hjertekarsygdom for at reducere
risikoen for kardiovakulær død.

Reference
Marso SP, Bain SC, Consoli A, Eliaschewitz
FG, Jódar E, Leiter LA, Lingvay I, Rosenstock
J, Seufert J, Warren ML, Woo V, Hansen O,
Holst AG, Pettersson J, Vilsbøll T; SUSTAIN-6
Investigators.Semaglutide and Cardiovascular
Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N
Engl J Med. 2016; 375: 311-22.
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T-CELLE-BASERET IMMUNTERAPI

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, CENTERLEDER
INGE MARIE SVANE, CENTER FOR CANCER
IMMUNTERAPI – CCIT, ONKOLOGISK OG
HÆMATOLOGISK AFDELING, HERLEV HOSPITAL,
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Immunterapi er i disse år ved at revolutionere behandlingen af cancer. En af
de mest lovende former for cancerimmunterapi er T-celle baseret immunterapi. T-celle terapi er en kompleks og
individualiseret behandling, hvor patienten behandles med autologe T-celler i
kombination med lymfodepleterende
kemoterapi og T-celle vækstfaktoren
interleukin-2 (IL-2). T-celle terapi med
tumor-infiltrerende lymfocytter isoleret
fra patientens tumorvæv blev initialt
udviklet på The National Cancer Institute, Bethesda, USA, af Rosenberg og
kollegaer, der publicerede imponerende
resultater fra tidlige forsøg på patienter
med metastaserende malignt melanom.
Udvalgte centre rundt om i verden har
siden afprøvet T-celle terapien i mindre

kliniske forsøg og resultaterne understøtter erfaringerne fra NCI.

T-celle terapi
Det første trin i produktionen af T-celler
er kirurgisk ekscision af tumorvæv fra
patienten. Tumorvævet bringes direkte
til laboratoriet, hvor det skæres i små
fragmenter. T-cellerne migrerer ud af
vævet, hvorefter de ekspanderes i kulturmedie ved hjælp af en særlig proces
til et endeligt celleantal på omkring 100
milliader celler. Det tager 4-6 uger fra
tumorlæsionen fjernes til T-cellerne er
klar til infusion.
7 dage før de ekspanderede Tcellerne reinfunderes intravenøst,
starter patienten behandling med et

T-celleterapi til udbredt modermærkekræft med brug af
T-celler fra patientens egens kræftsvulst
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Figur 1A. Andersen et al. Clin Cancer Res; 22(15); 3734–45.
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Figur 1C. Andersen et al. Clin Cancer Res; 22(15); 3734–45.
en periode med dyb knoglemarvsuppression og deraf følgende behov for
erytrocyt- og trombocyt-transfusion
Patient M26: CR/CMR
samt antibiotika. Samtidig påfører de
høje doser IL-2 patienten sepsis-lignende systemiske bivirkninger herunder
påvirkning af væskebalance og organfunktioner. Patienterne er typisk indlagt i
alt 3 uger og gennemgår kun behandlinn = 25
gen én gang.

Vemurafenib og i kombination med Interferon- i mindre pilotstudier.

Biomarkører og andre
cancerformer
Der er stor forskningsmæssig interesse i
at identificere biomarkører som korrelerer med behandlingseffekt. Det er f.eks.
vist at det er afgørende for behandlingseffekten at de infunderede T-celler er
reaktive overfor cancercellerne og at de
etablerer sig som et memory-respons
i blodet. Med anvendelse af nye mo-

Median OS: 21.8 months

Center for Cancer Immunterapi

Center for Cancer Immun Terapi (CCIT)
på Herlev Hospital initierede i 2009, som
det første europæiske center, et klinisk
forsøg med T-celle terapi til patienter
med metastatisk malignt melanom.
Godt 40% af patienterne har opnået god
behandlingseffekt i form af partiel eller
sygdomsremission,
adskillige
30 komplet40
50
patienter med forsat effekt efter flere år.
IL infusion
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nfusion
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På verdensplan er flere hundrede
patienter behandlet med T-celle terapi
indenfor rammerne af mindre fase I og
ancer Res;II22(15);
kliniske3734–45.
forsøg, men behandlingseffekten er endnu ikke dokumenteret i et
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Before TILs

+24 months
Adapteret fra figur S3. Andersen et al. Clin Cancer Res; 22(15); 3734–45.
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lekylærbiologiske metoder er det det
muligt at foretage avanceret forskning
i tumorantigener. Således har vi netop
ved hjælp af gen-sekvensering vist at
melanomer med et højt indhold af mutationer og heraf afledte neo-antigener
har en højere chance for effekt af Tcelleterapi.
Det er oplagt at forsøge at udbrede
T-celle terapi til andre cancerformer.
På CCIT gennemfører vi mindre pilot
studier på patienter med metastatisk
ovariecancer og nyrecancer. Og vi planlægger at udvide med kliniske forsøg til
yderligere cancerformer.

GMP room for preparation of the cells

Center for Cancer Immunterapi – CCIT, fik i august 2016 publiceret studiet:
Long-Lasting Complete Responses in Patients with Metastatic Melanoma after Adoptive Cell Therapy with TumorInfiltrating Lymphocytes and an Attenuated IL2 Regimen
Andersen et al. Clin Cancer Res; 22(15) August 1, 2016, s. 3734-45 ved American Association for Cancer Research,
www.aacrjournals.org
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MEDICINSK CANNABIS
Cannabis har været anvendt i flere årtusinder i østen både rekreativt og medicinsk. Første lægelige
optegnelse er fra Kina ca. år 2700 før Kristus.

AF SPECIALLÆGE I ANÆSTESI
OG SMERTEBEHANDLING
TINA INGRID HORSTED
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Omkring år 1900 blev cannabis produkter i Europa foreskrevet af læger til
behandling af migræne, menstruationssmerter, kighoste, astma og som beroligende og smertestillende medicin.
I begyndelsen af 1920’erne blev cannabis ulovliggjort og betragtet som et
illegalt rusmiddel.
Den israelske læge og forsker Mechoulam identificerede i 1964 den psykoaktive komponent i cannabis deltatetrahydrocannabinol (THC).
I 1988 identificeredes en specifik protein receptor CB1R. I 1993 identificeredes CB2R, og senere endocannabinoid
systemet.
Endocannabinoidsystemet omfatter
CB1 og CB2 receptorer, samt endogene
lipidligander; enodcannabinoider. CB1
findes overvejende i CNS i nerveterminaler, hvor de regulerer neurotransmitter frigørelse. CB2 receptorerne
udtrykkes hovedsagligt i immunceller
i makrofager og mikroglia, foruden i
milten, mandlerne, tarmen, moderkagen
og i øjet og modullerer cytokinfrigivelse både indenfor og udenfor CNS.
Endocannabinoider syntetiseres udfra

membranlipider, anandemid (N-arachidonoylethanolamine eller AEA) der er
endogen cannabinoid neurotransmitter.
Anandemid er en kemisk forbindelse i
det menneskelige nervesystem hvis primære funktion antageligt er at dæmpe
og lindre fysisk og psykisk ubehag og
smerter, ved at påvirke neurotransmittere der fremmer de hæmmende nerve
impulser og dæmper de exitatoriske
nerve impulser i CNS. Denne mekanisme er kompleks og endnu ikke helt
afdækket.
Exogene cannabinoider kan have
samme effekt som anandemid.
Cannabis til medicinsk brug er frigivet
i Danmark, Holland, Spanien, Frankrig,
Italien, Østrig, Polen, Kroatien, Makedonien, Tyskland, England, Finland, Israel,
Australien, Canada og i 23 stater i USA.
Der findes i Danmark tre registrerede
cannabis præparater, Sativex, Marinol
og Nabilone. Nabilone anvendes stort
set ikke i Danmark.
Sativex er produceret af naturlige
plante ekstrakter og indeholder Tetrahydrocannabinol (THC) 50 % og Cannabidiol (CBD) 50%.

Marinol og Nabilone er syntetisk
fremstillet THC og udleveres på særlig
tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.
Det er kun neurologer der kan udskrive recept på Sativex på indikationen
smertefulde spasmer hos patienter med
dissemineret sklerose.
Pris for Marinol 2.5 mg 60 kapsler er
3.600 kr., for Sativex 3x10 ml er prisen
5.200 kr.
Glostrup Apotek fremstiller to magistrelle cannabis præparater fra naturlige
plante ekstrakter henholdsvis THC og
CBD. THC findes som oile med 25mg/
ml svarende til 0.88 mg/dråbe og CBD
50 mg/ml svarende til 1.75 mg pr dråbe.
Desuden produceres THS som kapsler
og stikpiller i 2.5 mg.
Alle læger kan udskrive magistrelle
recepter på medicinsk cannabis.
Prisen for THC er for 10 ml 2.000 kr.,
THC 2.5 mg 60 kapsler 2.000 kr. og for
CBD 30 ml 2.000 kr.
Anbefalet dosis THC er 20 mg/døgn
og CBD er endnu ikke afklaret, men indtil videre ordineres 30 mg/døgn. I Israel
anvendes doser CBD til epilepsi op til
200 mg/døgn og GW Pharma, der producerer Sativex, har fremstillet Epidiolex
(CBD), og der er gennemført forsøg til
behandling af intraktabel epilepsi, Dravets Syndrome med doser 5-50 mg/kg/
døgn.

Virkning
THC er psykoaktivt, analgetisk, muskelrelakserende, kvalmestillende og appetitstimulerende.
CBD er analgetisk, krampedæmpende, muskelrelakserende, angstdæmpende, neuroprotektivt, antioxiderende,
dæmpende på THC’s psykoaktive effekt
og antiinflammatorisk ved at modullere
frigivelsen af blandt andet cytokiner.

Bivirkninger
Hyppigst mundtørhed, træthed, svimmelhed, hovedpine, muskeltræthed, og
sjældent, eufori.

Afhængighed og psykoser
Det er vigtigt at skelne mellem cannabis
anvendt som rusmiddel og til medicinsk
brug. Det er 2 helt forskellige anvendelsesmåder. Rusen og euforien er uønsket
i medicinsk behandling med cannabis.
Hvis det opleves, nedsættes dosis eller
behandling pauseres eventuelt seponeres.
Der er ikke rapporteret psykoser eller
afhængighed i de studier jeg har læst

og refereret til. Det skal bemærkes der
mangler langtidsstudier.
Addiktionsraten for cannabis er 9 %,
for alkohol 18 % og opioid 32 %.
Det kan oplyses, at 400.000 danskere
får receptpligtigt opioid og 40.000 af
disse har udviklet afhængighed som
følge af behandlingen.

Indikationer
Indikationerne for medicinsk cannabis
er overordnet kroniske neuropatiske
smerter uanset ætiologi, muskelspasmer
hos patienter med dissemineret sklerose
samt lindrende behandling af cancerpatienter for at smertelindre, kvalmestille
og appetitstimulere.
I flere lande er indikationerne udvidet
til epilepsi, Parkinson, Tourettes syndrom, colitis ulcerosa, glaukom, skizofreni, fibromyalgi og osteoporose.

Evidensen for medicinsk
cannabis
Der foreligger få internationale studier
af høj kvalitet. Ved en litteratur gennemgang af 782 studier, var 14 studier kliniske, randomiserede, dobbeltblindede og
placebo kontrollerede forsøg. Overvejende til patienter med dissemineret sklerose, neuropatiske smerter og rygmarvskadede. Der var statistisk signifikans
ved metaanalysen til fordel for cannabis,
og et fald på smerteskala (NRS og VAS)
på 0.5. Det har været diskuteret om
hvorvidt cannabis på den baggrund har
en relevans i kronisk smertebehandling.
Der blev registreret positive sekundære
out comes ved bedre søvnkvalitet, højere
funktionsniveau og højere livskvalitet.
Der foreligger ikke studier der rapporterer langtidseffekter og bivirkninger så
som tolerans udvikling og afhængighed.
Til sammenligning med den konventionelle behandling i henhold til Sundhedsstyrelsens guidelines for behandling
af neuropatiske smerter fandtes numbers needed to treat (NNT) for tricykliske
antidepressiva (THC) 2-3, Gabapentin
3-4, Lyrica 9 og Cannabinoider 3-9.
Kroniske neuropatiske smerter er
vanskelige at behandle, og sædvanligvis
ses, at halvdelen af patienterne responderer med 30 % smertelindring ved
konventionel behandling med Tramadol,
stærke opioider, TCA, anti-epileptika og
SNRI præparater.

Klinisk erfaring kontra evidens
Evidens er fundamentet for lægelig behandling. Det er en traditionel, rationel

og ofte økonomisk fremgangsmåde. Det
sikrer ensartethed og patientsikkerhed.
Virkeligheden i klinikken viser ofte et
andet billede. Mange patienter har været igennem et langt udtrættende flerårigt behandlingsforløb med afprøvning
af op mod 20 forskellige medikamenter.
Mange har uacceptable bivirkninger
i form af kognitive forstyrrelser, stor
vægtøgning, afhængighed, søvnbesvær
og seksuelle problemer. Alt sammen velkendte bivirkninger.
Det estimeres, at 50.000 danskere anvender cannabis illegalt for at behandle
deres kroniske smerter og ubehag ved
cancerbehandling. I skrivende stund er
ca. 200 patienter i behandling med medicinsk cannabis, overvejende kroniske
non-maligne smerter.
Jeg har for øjeblikket ca. 160 patienter i behandling med medicinsk cannabis, både THC og CBD, og overvejende
kroniske neuropatiske smerte patienter.
Ætiologien er varieret og hyppigst sekundær sensibilisering af en nociceptiv
smertetilstand som failed back surgery
syndrome, whiplash, Ehlers-Danlos og
fibromyalgi. Desuden centrale neurogene smerter som følge af dissemineret
sklerose, tetraplegi, paraplegi, appoplexia cerebri og intra cranielle blødninger.
Der er en lille gruppe af HPV-vaccinerede unge kvinder med ukarakteriske
kredsløbssymptomer og neuropatiske
smerter i bevægeapparatet.
Min typiske cannabis patient er
kvinde, over 65 år med rygsmerter og
sekundære neuropatiske smerter.
Jeg estimerer at ca. 50-70 % af mine
patienter har positiv effekt af medicinsk
cannabis, hvilket svarer til outcome for
konventionel behandling. Foruden at
evaluere på smerter, evalueres på søvnkvalitet, funktionsniveau og livskvalitet.
Bivirkninger registreres. Bivirkninger er
få og mest udtalt for THC, hvor træthed
er hyppigst. Jeg har ikke observeret
alvorlige bivirkninger som psykoser, abstinenser eller afhængighed. For CBD er
den hyppigste bivirkning mundtørhed.
Behandlingen evalueres ved ambulant besøg hver 6 uge eller hyppigere.
Hvis ikke der er effekt seponeres
behandlingen. Der trappes ikke ud, behandlingen seponeres uanset dosis.
Min erfaring indtil nu er at medicinsk
cannabis virkning er en stabilisering af
den mentale tilstand og uro hos den
kroniske smertepatient, således at patienten bedre kan rumme sin smerte.
De fleste får øjeblikkelig en god og sammenhængende søvn, hvilket gør en verden til forskel for dem og de kan bedre
overskue deres hverdag. Flere beskriver
LÆGEMAGASINET 6
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”at komme tilbage til sig selv”, være i
stand til at være social, holde fokus og
passe sit arbejde.

Tilskud
Hvis patienten har fulgt Sundhedsstyrelsens guidelines for behandling af neuropatiske smerter, det vil sige, at der er
forsøgt Tramadol, et stærkt opioid, TCA,
Gabapentin, Lyrica og Cymbalta – kan
patienten opnå tilskud til behandlingen.
Der søges om terminaltilskud til terminale cancerpatienter.

Kørekortregler
Der er nultolerance i forhold til THC og
kørekort. En positiv THC test vil medføre en bøde svarende til en månedsløn
samt frakendelse af kørekort i 3 år.
Dette er et stort problem for mange
patienter, idet det afholder dem fra
behandlingen med medicinsk cannabis
THC. CBD indeholder mindre end 0.0
2% THC hvilket gør at det er muligt at
køre bil.
Der arbejdes politisk på at ændre
denne regel, så man kommer hen imod
en form for promillegrænse hvis der behandles kontinuerligt med cannabis. Det
gælder selvfølgelig til enhver tid, at der

Fortsat fra side 4
kunne løfte denne og andre tilsvarende
forebyggende opgaver.

Totalleverandør af sundhed
Ud over at være mere opsøgende skal
medarbejderne i almen praksis ifølge
regionernes vision også fungere som
en slags ’totalleverandør’ af sundhed
i forhold til mennesker med kroniske
sygdomme, først og fremmest KOL-,
diabetes-, astma- og hjertepatienter. Det
betyder, at hele kæden fra udredning,
diagnosticering, behandling, monitorering og kontrol kan foregå hos den praktiserende læge. Nogle af disse opgaver
løses allerede i praksis, men de, der i
dag varetages på sygehusenes ambulatorier, skal (tilbage) til almen praksis.
Det kræver naturligvis et tæt og systematisk samarbejde med og rådgivning
fra specialisternes på sygehusene.

Sammenhæng er akilleshælen
Og en stor del af regionernes Vision for
20
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ikke køres bil eller betjenes maskiner
hvis man føler sig påvirket.

for at blive taget af politiet og skammen
ved at føle sig kriminel.

Etik og politik

Fremtidsperspektivet

Der er vedtaget en 4-års forsøgsordning fra 2018 hvor det bliver muligt at
medicinere med hel planteprodukter,
det vil sige topskud af cannabis planten. Hvordan det præcist kommer til at
blive ført ud i livet er uvist. Overordnet
er der lagt op til at alle læge skal kunne
udskrive recepter på medicinsk cannabis. Økonomien er ikke på plads blandt
andet hvordan behandlingen skal finansieres. Det er en kostbar behandling
og tilskud til behandling er essentiel for
at det rent praktisk kan føres ud i livet.
Desuden skal der være et IT-system til
rapportering af virkning og bivirkninger.
I dag kriminaliserer mange patienter
sig for at behandle deres smerter eller
lindre symptomer ved kemo- og strålebehandling. Jeg kunne fortælle i timevis
om hvor ydmygende og uværdigt patienter og pårørende føler sig, når de
tager den tunge vej ud til Christiania,
handler på nettet, hos illegale cannabis
olieproducenter eller blot dyrker deres
egne cannabis planter i drivhuset på altanen eller i garderobeskabet. Angsten

Som det er nu, giver Sundhedsstyrelsen
når guidelines er opfyldt, tilskud til 3
måneders behandling med medicinsk
cannabis. Dette kan forlænges 1 år ad
gangen , hvis der er effekt.
Til information tilbydes medicinsk
cannabis til neuropatiske smertetilstande i Canada som 3 valg.
Det er ønskeligt at tage patientens
egne ønsker med i forhold til valg af medicinsk behandling.
Som læger kan vi altid ud fra en konkret lægelig vurdering, vælge at fravige
guidelines.
Medindragelse og respekt for patienternes valg og fravalg i forhold til det vi
kan tilbyde, uanset hvilket medikament
der er rekommanderet.
Her bør medicinsk cannabis være muligt, og ikke som nummer 6 mulighed,
som det er nu.
Lad os slippe fordomme og skarpt
adskille cannabis som rusmiddel fra den
medicinske brug og imødekomme en
stor efterspørgsel af medicinsk cannabis
til både smertebehandling og palliativ
behandling.

Almen Praksis handler netop om samarbejdet. ”Patientoplevet sammenhæng
er en af sundhedsvæsenets største
akilleshæle”, erkender regionerne og
peger på, at almen praksis skal indgå i
samarbejdet som en ”ligeværdig og forpligtende part”.
Det skal være muligt for en praktiserende læge at bestille opgaver hos specialisterne på sygehusene og vice versa,
og der skal indføres procedurer, som
sikrer gensidig informationsudveksling.
Regionerne medgiver, at et sådant
samarbejde ikke kommer af sig selv,
og bruger derfor en væsentlig del af
visionen til at forklare om, hvilke ”incitamenter”, der skal til for at få visionen
til at blive til virkelighed. I princippet er
”incitamenter” i dette tilfælde næsten lig
med honorarer.

får praktiserende læger deres løn, når
de ser eller taler med patienterne. At
kontakte en specialist for at få et godt
råd, at indsamle data om kroniske patienter eller at deltage i en faglig klynge
for at blive opdateret med den seneste
viden foregår con amore.
Regionerne peger blandt andet på
eksempler fra Holland og Sverige, hvor
læger fx også honoreres efter antallet af
kroniske patienter, for at holde oplæg
for kolleger, for at videreuddanne sig og
for at drøfte behandling mv. med hospitalslæger.
Som et eksempel peges på den hollandske honorarmodel, der blev reformeret i 2015. Hollandske læger får 75
pct. af deres honorar efter antallet af
patienter i konsultation, telefon, besøg
mv. – ligesom i Danmark. 15 pct. af
honoraret gives for ”multidisciplinær
indsats” over for specielt patienter med
hjerte-kar-sygdomme, astma, diabetes
og KOL, og de resterende 10 pct. er
”pay for performance” – dvs. betaling
for oplæg, videndeling og innovation.

Ydelsesbaseret honorar er en
hurdle
Selv om regionerne bruger en omskrivning, så er de udmærket godt klar over,
at den ydelsesbaserede honorarform
kan virke som en hindring. I princippet

KAN MAN SÆNKE
KOLESTEROLTALLET MED
KOSTTILSKUD?
I Lipidklinikkerne bliver vi ofte spurgt om alternative behandlinger til at sænke kolesteroltallet. Det er som
regel enten raske patienter, hvor der ikke umiddelbart er indikation for statinbehandling; men patienten
gerne vil have sit kolesteroltal lidt lavere alligevel eller patienter, der burde have statinbehandling; men ikke
tolererer behandlingen.

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED.
MOGENS LYTKEN LARSEN, AALBORG
UNIVERSITETSHOSPITAL

Der er i år kommet to nye Europæiske
guidelines om forebyggelse af hjertekarsygdom og dyslipidæmi (1-2) og i disse
retningslinjer er en hjertesund kost karakteriseret som anført i Tabel 1 og bør
være hjørnestenen i kostvejledningen.
Retningslinjerne beskæftiger sig imidlertid også med fænomenet ”functional
food”, der populært sagt er en madvare
der er tilført en ekstra funktion (som
regel helbredsorienteret) ved at tilføre
nye ingredienser eller øge indholdet af
en eksisterende ingrediens. Den eneste
form for funktionelle fødevarer, der er
omtalt i de europæiske retningslinjer er
fødevarer, der indeholder phytosteroler
(plante steroler og stanol). Kendt i Danmark i form af diverse plantemargariner.
Disse fødevarer kan sænke LDL koleste-

Tabel 1. Hjerterigtig kost ifølge de nye europæiske retningslinjer (1)

•	Mættet fedt bør udgøre <10 % af den totale energi indtagelse ved at erstatte
med polyumættet fedt
•	Så lidt transumættet fedt som muligt med mindre end 1 % fra naturlige produkter og intet fra fabrikeret
•	Mindre end 5 gram salt om dagen
•	30-45 gram fibre om dagen, fortrinsvis fra fuldkornsprodukter
•	Mere end 200 gram frugt per dag

Hvad er røde ris?

•	Mere end 200 gram grøntsager per dag

Rød gær ris (Red Yeast Rice, RYR) er det
fermenterede produkt af Monascus purpureus (rødt gær) dyrket på hvide polerede ris. På grund af dets røde farve har
det været anvendt i Kina i flere århundreder til konservering af mad, farvning
af maden og til risvin. Den kendte røde
Peking and er farvet med RYR, Fig.1.
Røde ris indeholder små mængder af

•	Fisk 1-2 gange om ugen
•	30 gram usaltede nødder per dag
•	Maksimalt to glas alkohol per dag (20 gram alkohol/d) for mænd og et glas (10
gram alkohol/d) for kvinder
•	Sukkerholdige drikkevarer bør undgås
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rol med gennemsnitlig 10 %, hvis man
spiser 2 gram per dag. Der er imidlertid
aldrig gennemført kontrollerede undersøgelser, der viser at kolesterolsænkning
på denne måde forebygger hjertekarsygdom. Andre fødevarer i butikkerne
ser man tilført n-3 fedtsyrer (fiskeolier)
og et tilskud af n-3 fedtsyrer på 2-3
gram per dag kan medføre en reduktion
af plasma triglycerid med 25-30 %, mens
højere doser kan øge LDL kolesterol.
Undersøgelser med margariner med
lavdosis tilskud af n-3 fedtsyrer (400 mg
per dag) har imidlertid ikke vist betydende effekt på plasma triglycerid eller
udviklingen af hjertekarsygdom.
En række kosttilskud, som kan købes
på apoteket eller i forretninger med
fokus på sundhed og helse annonceres
som kolesterolsænkende. Man kan
hurtigt fare vild i denne jungle af oftest
udokumenterede effekter af naturmedicin som guargummi, loppefrø, chitosan,
hvidløg og Q10, som ikke skal omtales
videre her. Blandt kosttilskuddene finder man imidlertid flere udgaver, der
indeholder såkaldte ”røde ris” som har
været genstand for flere undersøgelser
gennem årene og også omtales i de nye
europæiske retningslinjer.
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monakolin K, som er den samme substans som flere forskere isolerede i 1979
og senere videreudviklede til det første
markedsførte statin, Lovastatin.
Kosttilskud og naturlægemidler med
røde ris er tilgængelige i adskillige forskellige former i Danmark og indholdet
af monakalin K, der er den bioaktive
komponent, der sænker total kolesterol
og LDL kolesterol varierer betydeligt fra
det ene kosttilskud til det andet. Selv
om produkterne generelt markedsføres
under fællesbetegnelsen røde ris kan
deres indhold imidlertid være meget
forskellige og ofte også tilsat andre
naturprodukter. Der er lavet en række
undersøgelser af diverse kosttilskud
med røde ris og deres effekt på LDL
kolesterol; men langtidssikkerheden ved
regelmæssig indtagelse af disse kosttilskud er ikke kendt.

Undersøgelser med røde ris
Den første randomiserede og kontrollerede undersøgelse med røde ris som
kosttilskud blev publiceret af Heber et al.
i 1999 (3). Patienter med hyperlipidæmi
indtog 4 kapsler med 600 mg af præparatet Cholestin. Patienterne, der indtog
røde ris opnåede et fald i LDL kolesterol
på 22 % mod 1 % i placebogruppen.
Samtidig observerede man også et signifikant fald i plasma triglycerid i gruppen
med røde ris. Der blev ikke observeret
bivirkninger i nogen af grupperne.
I en nyere undersøgelse fra Lipidklinikken i Oslo (4) undersøgte man
effekten af 2,4 gram røde ris ved brug
af præparatet HypoCol overfor placebo
i et randomiseret og placebokontrolleret studie. Undersøgelsen viste et

signifikant fald i LDL-kolesterol på 23 %
og i total kolesterol på 15,5 % i forhold
til placebo efter 16 ugers behandling og
præparatet var veltolereret.
Fornyligt blev et nyt kosttilskud med
røde ris lanceret i Danmark som håndkøbsprodukt. Produktet hedder ArmoLIPID Plus, der indeholder 3 mg monakolin, og er undersøgt i en meget stor
italiensk randomiseret og kontrolleret
multicenter undersøgelse (5). I alt 1.751
personer blev randomiseret til kostintervention (K) eller kostintervention med
supplement af en tablet ArmoLIPID Plus
(K+A) og efter 16 uger så man et fald
i total kolesterol på 9,4 % i K gruppen
mod 19,1% i K+A gruppen. Tilsvarende
sås fald i LDL kolesterol på henholdsvis
23,5 % og 10,8 % i de to grupper. Også
HDL-kolesterol og plasma triglycerid
blev signifikant forbedret. ArmoLIPID
Plus indeholder også en række andre tilskud i form af berberis, policosanol, folsyre, Coenzym Q10 og astaxanthin, som
producenten tilskriver en række positive
egenskaber, som er velkendte men ikke
videnskabeligt begrundede.
I en enkelt randomiseret og kontrolleret undersøgelse (RCT) af patienter
med iskæmisk hjertesygdom fra Kina,
hvor man anvendte en specielt oprenset
ekstrakt af RYR fandt man en reduktion
af nye kardiovaskulære hændelser på
45 %; men disse resultater kan næppe
overføres til de eksisterende kosttilskud
i Danmark (6).

dersøgelser fandtes forekomsten af
bivirkninger ikke større end på placebo
niveau; men i den daglige klinik ses det
noget oftere. Røde ris kan aldrig erstatte
statinbehandling, så man bør virkelig
afprøve alle muligheder før man opgiver
statinbehandlingen til en patient (7).
Vi har tidligere publiceret forslag til at
håndtere statinintolerans (Tabel 2). Ikke
desto mindre møder vi patienter, der på
ingen måde mener de kan tåle statiner,
og det har været naturligt at undersøge
effekten af røde ris på statinintolerante
patienter. Der foreligger to gode undersøgelser af røde ris til statinintolerante
(8,9). Den ene over for placebo, hvor
røde ris var veltolererede og en anden
undersøgelse hvor man sammenlignede

Tabel 2. Overvejelser ved statinintolerans.
Fra Graversen et al. (7)

•	Skyldes det statin?
•	Små stigninger i ALAT og/CK
betyder mindre
•	Interaktioner?
•	Revurder indikation?
•	Pause – genstart
•	Dosis reduktion
•	Evt. kun statin en til to gange om
ugen

Røde ris ved statinintolerans og i
kombinationsbehandling

•	Prøve andre statiner (1-2)

Statintolerans er et velkendt problem.
I de klinisk kontrollerede statinun-

•	Grundig information

•	Kombinationsbehandling (ezetrol)
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med pravastatin blindet og fandt at
begge behandlinger kunne tolereres.
Mange patienter med statinintolerans behandles i dag med kolesterolabsorptionshæmmeren ezetimibe
(Ezetrol) i monoterapi; men den kolesterolsænkende effekt af ezetimibe i
monoterapi er beskeden, så man har
undersøgt effekten af kombinationsbehandling med ArmoLipid Plus og
ezetimibe i denne patientgruppe og
fandt i en mindre undersøgelse med
57 patienter (26M/31K) at de røde ris
øgede den LDL sænkende effekt med
19 % uden bivirkninger (10).
Kombinationsbehandling med statin
og røde ris er ikke undersøgt og bør
formodentlig også frarådes på grund
af røde ris’ statinlignende effekt; men
en kombination af lavdosis statin +
ezetrol + røde ris kunne måske være
en mulighed hos patienter, der ikke
tolererer højdosis statin.

Konklusion

effekt omkring 15-20 %. Der foreligger
ingen videnskabelige undersøgelser,
der dokumenterer, at de pågældende
præparater kan reducere udviklingen
af kardiovaskulære hændelser, og vi
har ingen viden om langtidssikkerheden ved disse kosttilskud, der ofte
fremstilles i kombinationer med andre
naturmidler med tvivlsom effekt.
Kosttilskud med røde ris må derfor
aldrig erstatte den medicinske behandling med lipidregulerende midler;
men historisk set tyder meget imidlertid på at en reduktion af LDL kolesterol altid har gavnlig effekt og man kan
derfor overveje om et kosttilskud med
røde ris, hvor den LDL sænkende effekt er dokumenteret på ordentlig vis,
kan komme i betragtning til udvalgte
raske patienter med ønske om at nedsætte deres kolesteroltal; men ikke
umiddelbart opfylder kriterierne til
forebyggende behandling med statin
eller til patienter, der ikke tolererer statiner efter grundig vurdering.

Den kolesterolsænkende effekt af
røde ris har været kendt i årevis og der
foreligger gode undersøgelser af flere
af de tilgængelige kosttilskud med
røde ris, der viser en LDL sænkende
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HUSDYRS VIRKNING PÅ KARDIOVASKULÆR RISIKO

”EN HUND MED FIRE
POTER” OG BLODTRYK!

AF PROFESSOR EMERITUS,
DR.MED. HANS IBSEN

Alle der har husdyr er naturligvis enige
i, at de har en meget positiv indvirkning
på alment velbefindende og på stressniveau. Det er sundt for helbredet, og det
handler specielt om hunde.
Men er der en videnskabelig dokumentation? – og er der overhovedet
behov for en sådan? – husk Robert
Storm Petersen: ”Du, hva’ er det at være
Akademiker?
– Det er, når man har læst sig til, hvad
andre ved.

Men data
Der er en række undersøgelser – såvel
observations- som interventionsstudier,
som dokumenterer, at personer, der har
husdyr – hunde – har lavere blodtryk
og hjertefrekvens end personer uden
hund, også når man i observationsstudierne korrigerer for en lang række
”confounders”. Data vedrørende katte
er mindre overbevisende.
Der findes en række studier, der
viser, at når man udsætter voksne som
børn for stressende opgaver (matematik
m.m.) har dem der har hund mindre
stress relateret stigning i blodtryk og
hjertefrekvens. Og hvis man har hund
med ved opgaveløsningen er den positive effekt endnu større. Det er bedst
når man har hunden med ved starten af
opgaveløsningen i forhold til, hvis den
introduceres senere i forløbet!
I undersøgelser, hvor forsøgspersoner randomiseredes til en ”lånehund”
versus ingen hund, ses mindre stress
relateret stigning i blodtryk og hjertefrekvens hos dem med ”lånehunden”.
Det er også vist, at hund reducerer
hjertefrekvens og hjemmeblodtryks response på stress – sammenlignet med
ACE-hæmmer behandling. En hund
er således en effektiv inhibitor af det
sympatiske nervesystems reaktion på
stress.
26

LÆGEMAGASINET 6

I et stort kinesisk studie omfattende
godt 9000 børn i alderen 5 til 17 år,
havde børn med hund lavere blodtryk
og mindre risiko for udvikling af hypertension over en årrække – ja selv dem
der havde været ”eksponeret” til hund
”in utero” havde mindre risiko for hypertension – blodtryk hos børn er en vigtig
prædiktor for senere udvikling af højt
blodtryk.
Relation til blodtryk og andre husdyr,
såsom katte og fugle var ikke overbevisende!
American Heart Association (AHA)
har i 2013 publiceret et statement i
Circulation, byggende på en omfattende litteraturgennemgang, hvoraf det
fremgår, at der en kausal sammenhæng
mellem at have hund og kardiovaskulær
risikoprofil – samt at der synes at være
kausalitet til reduceret risiko for kardiovaskulære sygdomme.
Hos normale personer uden kardiovaskulære sygdomme fandtes på
begrænsede data ingen sikker effekt
på mortalitet. Derimod var mortaliteten
hos personer med IHS 4 gange mindre
hos personer med hunde versus ingen
hund. Hos personer der havde været
indlagt på intensiv afdeling med akut
myokardieinfarkt var 1-års mortalitet
markant lavere hos hundeejere 6 % (3
ud af 53) versus ikke-hundeejere 28 %
(11/39).
De påpeger dog at yderligere prospektive studier på dette vigtige område
ville være betydningsfuldt.
Livstilstiltag med potentiel gunstig
effekt på helbred, herunder hjertekredsløbssygdomme er et vigtigt forskningsområde.
Relation mellem husdyr og kardiovaskulær risiko er overbevisende – og
der findes næppe den hundeejer, der
vil sætte spørgsmålstegn ved en kausal
sammenhæng!

”Du kan få kvinder og kager og jordbær for sjov
men der er intet så skønt som en vuffeli-vov”
(Shubidua 1977)

Referencer
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Zhou Y, Qian Z, Vaughn MG, et al. Epidemiology of elevated blood pressure and associated risk
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Xu, Shu-Li; Trevathan, Edwin; Qian, Zhengmin et al. Prenatal and postnatal exposure to pet
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HAR DINE PATIENTER
SØVNPROBLEMER OG
DEPRESSION?

AF SPECIALPSYKOLOG I PSYKIATRI
HENNY DYRBERG, AFDELING Q,
AMBULATORIUM FOR MANI OG
DEPRESSION, REGION MIDTJYLLAND

Deltagere i dette projekt i Region
Midtjylland tilbydes 6 sessioner med
kognitiv adfærdsterapi overvejende
i gruppe rettet mod søvnproblemer.
Deltagerne får en diagnostisk vurdering, Hamilton rating og polysomnografi.
Der er tale om et Shared care
samarbejde, hvor ansvaret for den
medicinske behandling forbliver
hos egen læge, men der tilbydes en
vurdering af den medicinske antidepressive behandling ved speciallæge
i psykiatri. Endvidere kan der efter
projektperioden tilbydes formidling
af resultaterne til praksis. Inklusion
fortsætter til udgangen af 2017.
Deltageren kan henvise sig selv ved
at kontakte projektleder Henny
Dyrberg på tlf. 20363459 eller på
mail: henndyrb@rm.dk eller egen
læge kan henvise patienten.
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Søvnproblemer er et voksende sundhedsproblem i den vestlige verden, hvor
en tredjedel af befolkningen har søvnproblemer, og hvor 12 % lider af kronisk
søvnløshed.1) Søvnløshed (insomni)
beskrives som problemer med at falde
i søvn, afbrudt søvn eller at vågne for
tidligt.2,3) Sædvanligvis fører søvnløshed
til nedsat funktion i dagligdagen som
f. eks sygefravær, nedsat arbejdsevne,
risiko for arbejdsulykker og uheld i trafikken, nedsat immunforsvar, overvægt,
hjerte-kar sygdomme, diabetes, nedsat
hukommelse og indlæring samt større
emotionel ustabilitet4,5). Søvnproblemer i
ungdommen øger risikoen for at udvikle
depression senere i livet6), og generelt
ses der stor komorbiditet mellem søvnproblemer og psykiatriske diagnoser7).
Der er derfor behov for at optimere
behandlingen af søvnproblemer både af
hensyn til den enkeltes livskvalitet og ud
fra et samfundsøkonomisk perspektiv,
da følgevirkninger af søvnproblerme
koster samfundet mange penge, blandt
andet i form af flere kontakter til praktiserende læge, tilbagefald og genindlæggelser i psykiatrien.8)

Indhold og arbejdsmetode
Dette projekt vil undersøge, om psykologisk behandling af søvnproblemer hos
deprimerede mennesker kan resultere
i såvel bedre søvn som et fald i depressive symptomer. Studiet vil ligeledes
undersøge, hvordan behandlingen
tilpasses deprimerede mennesker under
hensyntagen til denne gruppes problemer med energi, initiering og kognitive
vanskeligheder.

Metode
Forsøget er et klinisk, kontrolleret, randomiseret forsøg, der sammenligner en
behandlingsgruppe (n=24) og en kontrolgruppe (n=24). Behandlingsgruppen

er moderat til svært deprimerede patienter, der – i tillæg til standardbehandling
– modtager kognitiv adfærdsterapi ved
insomni (CBT-I), mens kontrolgruppen er moderat til svært deprimerede
patienter, der får standardbehandling.
De inkluderes fra praktiserende læger i
Region Midt, der henviser til projektet i
Ambulatorium for Mani og Depression
ved Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov.
Patienter, der opfylder følgende inklusionskriterier, kan inkluderes i forsøget:
Alder 18- 67 år, unipolar depression enten i enkeltepisode eller som periodisk
depression, Hamilton score > 18, dvs.
moderat til svær depression, indsovningstid på over 30 minutter i mindst
tre nætter om ugen og/eller afbrudt
søvn med vågne perioder på over 30
minutter i mindst tre nætter om ugen.
Problemerne skal have varet i mindst én
måned.
Patienter, der opfylder et eller flere
af følgende kriterier ekskluderes: underlagt tvangsforanstaltninger, anden
søvnforstyrrelse (f.eks. moderat til svær
søvnapnø), fysisk lidelse som i væsentlig
grad kan influere på søvnen, skizofreni
og bipolar lidelse, anden igangværende
psykologisk behandling ud over standardbehandling, er selvmordstruede
svarende til niveau 3 på Hamilton Depressions Rating Scale, aktivt misbrug,
graviditet, skifteholdsarbejde, sprogbarriere.

Forløb
Der foretages en indledende vurdering
ved individuel samtale med deltagerne,
der bl. a. screenes med MINI (Mini
Internationalt Neuropsykiatrisk Interview) og udfylder spørgeskemaerne ISI
(Insomnia Severity Index9)), DBAS-16
(Dysfunctional Beliefs and Attitudes
about Sleep Scale10)) samt Livskvalitetskema11) og fører søvndagbog i to uger.

Desuden vurderes depressionens sværhedsgrad af en uvildig rater ved hjælp af
Hamilton Depressions Rating Scale.
Alle deltagere får foretaget en objektiv undersøgelse af søvnen ved hjælp
af polysomnografi, som er en måling
via påsatte elektroder af hjerneaktivitet
(EEG), øjenaktivitet (EOG), muskelaktivitet (EMG) samt hjerterytme, vejrtrækning mv. under søvn. Denne sker
ambulant med assistance fra en erfaren
søvntekniker, ligesom data analyseres af
erfaren søvnlæge.
Efter den indledende samtale randomiseres deltagerne blokvis. Hver blok
er på to deltagere, der er stratificeret for
køn, alder og depressionens sværhedsgrad. Kontrolgruppen fortsætter sædvanlig behandling hos egen læge.
Deltagerne i behandlingsgruppen ses
individuelt til den første behandlingssession. De mødes herefter hver uge i
90 minutter til behandling i grupper på
3-7 personer. Gruppen er ”slow-open”
og deltagerne starter i gruppen, så snart
de har været igennem assessment og
har modtaget første individuelle samtale. Deltagere vil følge et manualiseret
behandlingsprogram over fem sessioner. Der arbejdes i behandlingsgruppen med adfærdsorienterede metoder:
psykoedukation om søvnhygiejne og
instruktion i stimulus-kontrol metode,
afspænding samt søvnrestriktion. Der
fokuseres desuden på kognitive metoder: sokratisk udspørgen, identificering
af kognitive forvrængninger, de-katastrofering, tankemodifikation, afledning
ved rumination, re-attribuering samt risiko-situationer og advarselssignaler i en
individuel tilbagefaldforebyggelsesplan.
Efter deltagelse i behandlingsgruppe
og kontrolgruppe evalueres alle deltagere igen med polysomnografi, udfyldelse af søvndagbog og spørgeskema.
Desuden rates de igen vedr. depressionssymptomer af uvildig rater, der er
blindet for deltagernes tilhørsforhold til
hhv. behandlingsgruppe eller kontrolgruppe.

Relation, ligheder og forskelle
Utallige forskningsresultater viser, at
insomni uden ledsagende sygdom effektivt kan behandles med CBT-I.12,13)
Der er i mindre omfang forskning, der
undersøger, om CBT-I kan afhjælpe

søvnproblemer ved komorbide medicinske og psykiatriske tilstande. Der er dog
velkendte sammenhænge mellem søvnproblemer og psykiske lidelser14). Dette
gælder især affektive sygdomme.15)
Søvnproblemer relateret til stress i
ungdommen øger risikoen for at udvikle depression senere i livet.16) 90 %
af deprimerede patienter rapporterer
komorbid insomni17). Regulation af søvnen er formodentligt tæt forbundet med
faktorer i depressionssygdommen18) ligesom søvnproblemer hos deprimerede
er relateret til sværere depressionsgrad,
øget selvmordsrisiko samt lavere remissionsrate og risiko for tilbagefald19).
I det psykiatriske behandlingssystem
opfattes søvnproblemer som en del af
den psykiske lidelse, og der gives ofte
ikke en selvstændig diagnose for insomni20).
I diagnosesystemet ICD-10 beskrives
et af kendetegnene ved depression
netop som søvnforstyrrelser21). Det viser
sig dog, at mange patienter, der har været i behandling for depression, fortsat
har søvnproblemer. 30-55 % af deprimerede patienter, der har været i behandling med såvel medicin som kognitiv
adfærdsterapi, har residual insomni,
selv om de ikke længere opfylder kriterierne for depression22). Den hidtidige
antagelse om, at man ved at behandle
grundlidelsen ville få søvnproblemerne
til at forsvinde, synes ikke at holde stik.
Undersøgelser peger på, at behandling
med CBT-I ikke kun afhjælper søvnproblemer, men tillige depressionssymptomer og desuden kan mindske risikoen
for tilbagefald.23,24,25) Der er dog kun tale
om få randomiserede undersøgelser,
og der er fortsat brug for forskning på
området.26,27)

Organisering og
samarbejdspartnere
Projektansvarlig Henny Dyrberg vejledes af Erik Roj Larsen, overlæge,
ph.d., Forskningsenheden, Afdeling
Q – Afdeling for Depression og Angst,
Aarhus Universitetshospital, Risskov.
Desuden gives supplerende vejledning
af Bjørn Bjørvatn, MD, ph.d., Professor,
Research group for General Practice,
University of Bergen og overlæge Marit
Otto, ph.d., Neurofysiologisk Afdeling,

Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade.
Der samarbejdes med praktiserende
læger i Aarhus vedr. henvisning af patienter. Desuden samarbejdes med Neurofysiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade i forhold
til polysomnografi samt med Claus Høstrup Vestergaard, cand.scient., Aarhus
Universitetshospital, Risskov, der bistår
med statistisk beabejdning. Jesper Porsfeld, sygeplejerske, Afdeling Q, Aarhus
Universitetshospital, Risskov foretager
uvildig Hamilton-rating af patienterne.
Der er givet tilladelse fra den Regionale
Videnskabsetiske komité og fra Datatilsynet. TrygFonden har bevilget midler til
opstart af projektet.

Plan for analyse, vurdering og
evaluering
Det primære effektmål er effektiv søvntid målt med søvndagbog samt ambulant polysomnografi. Desuden ønskes
effekten målt for følgende parametre:
Samlet symptomscore målt med Hamilton-rating ved baseline og ved afslutning, effektiv søvn målt ved de 3 søvnitems i Hamilton Depressions Rating
Scale, ændringer i Insomnity Severity
Index, Slow wave sleep og REM-søvn
målt med polysomnografi, ændringer
i dysfunktionelle antagelser om søvn,
livskvalitetsmål iflg. WHO-5 samt komplians ift. metoder målt på en Likert-skala
af både patient og terapeut.

Perspektiver
Undersøgelsen kan forhåbentligt bidrage til at belyse om deprimerede
patienter med søvnproblemer kan
profitere af CBT-I. Hvis dette vurderes
at være tilfældet, kan det overvejes at
indarbejde CBT-I i det eksisterende behandlingstilbud.
En indsats i forhold til søvnproblemer kunne vise sig at bidrage til effektivisering af behandlingen, større
remissionsrate, færre tilbagefald og
genindlæggelser, hvilket både ville have
en samfundsøkonomisk betydning og
betyde større livskvalitet for den enkelte
patient med depression.
Fortsættes
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DET NÆRE SUNDHEDS
VÆSEN UDEN GRÆNSER
Læger uden grænser er kendt for at yde nødhjælp i krige og katastrofer, men midt i kaos og nød står
en lokalbefolkning, der ofte er afskåret fra helt basal lægehjælp. En stor del af den hjælp, der ydes,
består således af basal primær sundhed: behandling af diarré, malaria, pneumoni og hudinfektioner og
patienterne er overvejende kvinder og børn.

AF LÆGE MARIEKE LEEMREIZE

På min ene side står to vandbærere
Sarah og Martha, som begge arbejder
hårdt hele dagen for at sikre, at der er
drikkevand til patienterne og til rengøring af klinikken. På min højre side John
Konyi (klinik-lederen), der har en 9
måneder lang sundhedsmæssig uddannelse og styrer klinikken og personalet,
når vi ikke er tilstede.
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Som leder af to outreach-klinikker i Sydsudan er det netop denne form for helt
nær primær sundhed, jeg arbejder med.
Vores klinikker ligger i hhv. Gumuruk
og Lekonguole. Begge landsbyer ligger
ca. 35 km fra byen Pibor i det sydøstlige
hjørne af landet nær grænsen til Etiopien, hvor Læger uden Grænser driver
et mindre hospital, og hvortil vi henviser
patienterne, hvis de kræver indlæggelse. Ligeledes er det mine kolleger i
Pibor, jeg sparer med, når jeg har brug
for hjælp, og det er der, vi tilbringer
vores weekender. Da regntiden var på
sit højeste for få uger siden, forvandles
området mellem Pibor og Gumuruk til
en mose, og selv de mest robuste Læger
uden Grænser-jeeps kan ikke komme
frem. Også resten af året er disse landsbyer på mange planer afskåret fra resten
af verden. Strøm findes kun i form
enkelte generatorer. Vand skal hentes i
brønden, og når floden tørrer ind. Mad

laves på bål, og telefonnet findes ikke.
Vi må bruge satellittelefon for at holde
kontakt med basen i Pibor. Man står
således meget alene med ansvaret. Ikke
kun ansvaret for patienterne, men også
ansvaret for at rammerne er i orden, og
at personale er tilfreds og magter opgaverne.

Her et lille indblik i en
arbejdsdag i Gumuruk
Da klinikken åbner kl. 8, sidder patienterne i en lang kø på bænken foran
sundhedsklinikken. En patient fanger
straks min opmærksomhed denne morgen, en højgravid kvinde halvt sidder,
halvt ligger på gulvet – hun har udtalt
åndenød. Moses, der registrerer patienterne, sidder roligt og noterer ned og er
begyndt fra den ene ende af bænken.
Registreringen tager tid, da han også
vejer alle og screener børn under fem
år for underernæring samt tager temperatur. Dem med feber sender han ind
først, men ud over det, sorterer han ikke
patienterne. Han har ikke rigtig øje for,
at nogle er mere syge end andre. Sammen med John tager jeg den gravide
kvinde med til vores emergency-seng.
John er nyansat, og jeg er ved at oplære
ham til at blive consultant, der på sigt
selvstændigt skal kunne behandle patienter. Dette er jo en læringsrig case.
Hun er meget udmattet og desuden
underernæret, og jeg tænkte straks det
værste: tuberkulose? hiv? svær infektion? Men da vi får spurgt lidt nærmere
ind og får undersøgt hende, viser det
sig, at hun har et ganske almindelig
ikke særligt eksotisk astmaanfald. Hun
responderer imponerende godt på
inhalationsmedicin, som hun aldrig før
har fået. Særligt patientens ægtefælle

På bænken ses fra venstre
mod højre Sarah (vand
bærer), Clement (apoteker),
Peter (consultant), John Konyi (klinikleder og consultant)
og Mathew (sårforbinder).

er dybt imponeret og taknemlig. Hun er
mest af alt træt, sover et par timer og får
en snak med vores jordemoderassistent
Hawa, som tager sig af forbyggende
svangerskabsundersøgelserne. Derefter
går hun glad hjem med sin turbohaler og
en pose vitaminer, jern og en ormekur.
Biwin skal skubbes lidt i gang. Han er
vaccinator og skal sikre, at alle med sår
får en tetanus-vaccine, og at alle børn i
klinikken, både patienter og søskende,
har et opdateret vaccinationskort. Han
er knap så opsøgende, som vi kunne
tænke os og skal hjælpes lidt i gang. På
sigt skal han også ud og lave opsøgende
arbejde i landsbyen.
Mark til gengæld er skarp, hurtig og
top motiveret. Han styrer ernæringsprogrammet med ugentlig opfølgning i et
særligt trinvis behandlingsprogram for
underernærede børn. Han vil have mig
til at kigge med på en af hans patienter,
en meget lille størrelse på to år som for
nogle dage siden er faldet ind i madlavningsbålet og nu har et grimt inficeret
brandsår på den ene hånd. Det er lige
en opgave for Mathew. Han forbinder
sår på fuldtid og har gjort dette for Læger uden Grænser i mange år.
Peter kalder på mig. Han er en af de
to ”consultants”, som yder den medicinske behandling. I hans konsultationsrum
sidder en ung pige, som for nylig fik behandling for gonoré, og det hjalp godt,
men symptomerne er hurtigt kommet
igen. Peter har bedt hende bringe sin
mand, så de kunne få behandling sammen, men det afviser hun, for han kan
ikke gå – han er gammel og krigsskadet.
Hun er kone nummer fire, fortæller
hun, men det viser sig, at manden heller
ikke længere er så aktiv i sengen, og at
hun derfor har anskaffet sig en elsker.
Ham kan hun slet ikke komme i klinik-

ken med, fordi det i sagens natur er et
hemmeligt bekendtskab. Er det den nye
partner, der har smittet hende? Eller
hendes gamle ægtefælle ? Og hvad med
de andre tre koner? Det er godt nok lidt
op ad bakke med smitteopsporing! Vi
vælger at give to kure med. Til hende og
den nye elsker.
Der er kø hos Tonyan i laboratoriet,
hvor der i dag særligt tages mange malariatests. Udvalget af parakliniske undersøgelser er til at overskue: urinstiks,
syfilistest, blodsukker, blodprocent,
graviditetstest og Kala Azar-test.
Melt er min eneste kollega, som også
er udsendt. Han er sygeplejerske fra
Sydafrika og instruerer James i at give
malariamedicin til de helt små. James er
”health promoter” og skal sikre, at patienterne og deres mødre er informeret
ordentligt. Med jævne mellemrum laver
han små undervisningssessioner i venterummet om hygiejne, ernæring mm. Nu
hvor vi har malaria-epidemi, underviser
han i brug af myggenet og instruerer
mødrene i at give medicinen. Pillerne
skal knuses, blandes op i en kanyle og
sprøjtes lige så forsigtig ind i munden,
så barnet ikke straks kaster det op igen.
Det glider lettere, hvis medicinen blandes med lidt pulveriseret BP5 (en kiks
med højt energi og sukker indhold som
bruges til patienter, der har brug for lidt
hurtig næring). Det er særligt vigtigt, at
moderen instrueres ordentligt, da hun
skal give næste dosis. Børnene observeres i klinikken i mindst 1 time, før de får
lov at begive sig hjem, som for de fleste
betyder en lang vandretur.
Sidst på dagen går Melt i gang med at
tælle piller og lave en bestillingsliste til
Pibor på, hvad vi kommer til at mangle
den kommende uge. Han gør det sammen med Clement, som styrer apoteket

og har et godt overblik over, hvad der er
på hylderne. Clement pakker pillerne i
små poser og udleverer dem til patienterne, mens han fortæller, hvordan de
skal tages. Det gør han med store armbevægelser og utrætteligt engagement.
Hver patient skal gentage efter ham,
hvad han lige har fortalt, og hvis de ikke
har fået alt med, fortæller han det gerne
en gang til, eller fem gange til, hvis det
er det, der skal til.
Jeg bruger eftermiddagen på at
undervise alt personale i Triage. Det
viser sig, at vores rengøringsdame, som
ikke taler ret meget engelsk, er en af
de skarpeste til det. Der er desværre
ingen i klinikken, som har en sundhedsvidenskabelig baggrund. Alt personale
er trænet af mine tidligere kolleger, udsendte fra Læger uden Grænser. Kun kliniklederen har været på et 9-måneders
kursus i hovedstaden. Trods manglende
uddannelse klarer de det i fællesskab
imponerende godt. Hver har de fået
tildelt en bestemt afgrænset opgave, og
sammen er de i stand til at drive klinikken selvstændigt – også de dage vi ikke
er tilstede.
Da klinikken lukker kl. 17, kigger jeg
vores registreringsbøger igennem. På
denne ene dag har klinikken behandlet
52 patienter for malaria. Det svarer til
lidt under hver anden patient. Vores to
consultants noterer alle ned, hvor de
kommer fra, og hvilken behandling de
har fået. Jeg vil se, om der er et mønster i de mange malariatilfælde – om
de kommer fra et bestemt område. Det
er sidst i regntiden, og i de omkringliggende byer er antallet af malariatilfælde
på vej ned, men ikke i Gumuruk. Patienterne er fra alle mulige forskellige
landsbyer, dog kommer der lidt flere fra
de landsbyer, der ligger langs med floLÆGEMAGASINET 6

33

den, hvor der er flest myg. Måske skal
vi sende James ud med nogle myggenet
og undervise der.
Lige inden det bliver mørkt, når jeg
et hurtigt bad med en kop og en spand
vand som vores vandbærere har hentet
til klinikken. Vi overnatter ved siden af
klinikken, og da vi lidt senere står i vores
udendørs køkken og tænder kul for at
varme aftensmaden, kalder Ball, en af
vores vagter mig over. En kvinde, der
netop er blevet stukket af en skorpion,
er dukket op i klinikken efter lukketid.
Hun skriger og hyperventilerer af smerter. Hjulpet af min pandelampe og vagtens lommelygte finder vi lidokain frem,
og jeg lægger en blokade, mens Melt
varmer nudler.
At være ude med Læger uden Grænser får dig til at åbne øjnene for, hvor
meget vi kan udrette med meget lidt.
Det er back to basics. Med få midler
kan man mindske og forebygge meget
lidelse og mest tilfredsstillende af alt,
hjælpe lokalbefolkningen med selv at
tage hånd om sundhedsproblemerne.
I et samfund hvor veje er stort set ikkeeksisterende, og viden om sundhed kan
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ligge på et meget lille sted, oplever man,
hvor vigtigt det er at komme helt tæt
på patienterne og deres hverdag. Man
får også et uvurderligt indblik i, hvordan sygdom og sundhed opfattes og
håndteres på andre egne. Men trods en
sproglig og kulturel barriere når man rigtig langt både med den enkelte patient
og med de internationale teams, man
bliver en del af, for i bund og grund er vi
mennesker alligevel overraskende ens
og arbejder mod samme mål.
Det var fantastisk at se, hvordan vores ansatte voksede med de opgaver, de
blev betroet. De var top motiverede og
meget taknemlige for at få undervisning
og sparring. Samtidig voksede jeg også
overraskende hurtig ind i en rolle som
leder, en rolle som jeg ikke tidligere har
prøvet kræfter med på samme plan,
men som nu er mig knap så fremmed,
som det var engang.
Arbejdet i Gumuruk har beskæftiget
mig i, at almen medicin er det rette valg
for mig, og at det er vejen frem, hvis
vi vil sikre mest mulig sundhed til alle.
Det gælder på globalt plan, men også
i Danmark. Jeg er lige nu godt i gang

med at uddanne mig til almen mediciner herhjemme. Når jeg kigger ud i
venterummet i Lundby Præstø lægehus,
sender jeg til tider stadig en tanke til
ventebænken i Gumuruk, hvorefter
dagens kalender føles knap så lang. Jeg
glæder mig dagligt over det høje niveau
af sundhedsydelser, vi kan tilbyde vores
patienter, samt den fantastisk gode uddannelse jeg får mig. Jeg er ikke i tvivl
om, at jeg engang i fremtiden igen vil
bruge mine evner til at arbejde der, hvor
lægemanglen er betydelig større end
i det sydsjællandske og håber, der er
flere, der vil tage dette spring og få et
globalt perspektiv.

NÅR VEJENE SKILLES
Konflikter i praksissen er et ømtåleligt emne, som alle har hørt om, færre har oplevet og ingen taler
åbent om. Læs her om mulighederne, hvis I ikke kan blive enige og en opsplitning er uundgåelig.

AF LEDER AF TEAM PRAKSIS
THOMAS BACH ANDERSEN,
LÆGERNES BANK

Det var en stor dag, da Lene underskrev
aftalen om at overtage den ledige plads
i tre-mands-praksissen. Den 35-årige
almenmediciner købte den ledige stol
efter en ældre kollega, der var gået på
pension. Hun havde haft gode, konstruktive samtaler med de to tilbageværende læger. Alt så perfekt ud, syntes
Lene.
Efter et halvt års tid blev det imidlertid tydeligt, at Lenes holdninger til at
drive praksis var meget anderledes end
hendes to kollegers. For eksempel var
det vigtigt for Lene at tage sig god tid
til patienterne. Lidt for god tid, mente
kollegerne, der tog flere patienter end
Lene. De tre læger kunne heller ikke
blive enige om fremtiden for klinikken.
Lene ville gerne investere og udvide.
De to mere erfarne læger ville hellere
konsolidere og koncentrere kræfterne
i det nuværende set up. Bruddet var
uundgåeligt.

Flere splitter op
Historien om Lene er typisk. Opsplitning
af praksis sker jævnligt. På landsplan
ser vi årligt 20-25 opsplitninger af almenpraksisser. Tallet svinger, men er
stigende. Det hænger naturligvis sammen med, at der er kommet færre solopraksisser og flere fællesskaber; for når
flere går sammen, er der også flere, der
bliver skilt.

Mange årsager til brud
Årsagerne til et brud kan være mange.
Måske har man ikke fået talt forventninger ordentlig igennem, inden man
besluttede sig for at gå sammen. Måske
er den ene part tilfreds med de nuværende lokaler, mens den anden part vil
bygge op et helt nyt sted. Holdningerne
til selve faget og patienterne kan også
føre til brud. Forskelligt syn på lægegerningen kan føre til uenigheder om
arbejdstider, tempo og effektivitet.
Også udefra kommende årsager som fx
en presset økonomi hos en af parterne
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eller sygdom kan føre til uoverensstemmelser.

Langt de flest slipper godt videre
Et brud kan synes uoverskueligt, men
faktum er, at langt de fleste kommer videre uden økonomiske skrammer.
Selvfølgelig er der omkostninger forbundet med et brud, og de kan i enkelte
tilfælde blive ganske anseelige i form af
fx tabt goodwill. Men de fleste undgår
en større økonomisk belastning, blandt
andet fordi det for langt de fleste er muligt at afvikle eventuel ”skilsmisse-gæld”
over få år via indtægterne i den nye
praksis.

Start med banken
Hvis du overvejer at forlade et praksis
fælleskab, så tal først med din bank.
Det koster ikke noget, og banken kan
hjælpe dig med at skabe overblik over
dine økonomiske muligheder. Hvis du
går videre med planerne, får du før eller
siden brug for at involvere din revisor
og formentlig også en advokat, hvis det
er lidt mere kompliceret – og især hvis
bruddet er konfliktfyldt.

Interessentskabsaftalen kan være
en hurdle
Når lægerne i et praksisfælleskab bliver uenige og ønsker at gå hver til sit,
bliver det pludselig meget vigtigt, hvad
der står i den interessentskabsaftale,
som parterne indgik ved etableringen.
I fredstid ligger den i skuffen og samler
støv, for hvem hænger sig i en interessantskabsaftale, når fællesskabet fungerer, og man kan tale sig til rette om
tingene?
Men når konflikterne tårner sig op,
bliver den et vigtigt stykke papir, hvis
tingene ikke skal gå helt i hårdknude.
Undervurdér aldrig værdien af en
god interessentskabsaftale. I Lægernes
Bank ser vi fra tid til anden eksempler på
svage aftalegrundlag, som tiden er løbet

fra, og som i yderste konsekvens kan få
store økonomiske følger.
Et klassisk eksempel er aftaler, der
indeholder bestemmelser om, at den/de
tilbageværende læge(-r) skal yde goodwillbetaling til den udtrædende part,
hvis de tilbageværende læger ikke inden
for en given frist kan finde en køber til
den ledige andel. Beløbet kan være det,
som var aktuelt sidste gang, der blev
handlet goodwill i praksis.
Det kan blive en dyr fornøjelse i et
område, hvor goodwill betalingsprocenterne er faldet markant, siden det
skibbrudne praksisfællesskab blev
etableret.

Indviklet
I Lægernes Bank råder vi som regel til
at få en advokat ind over, når man laver
interessentskabsaftalen. Mange vælger
imidlertid at gøre det selv, og her bruger
flere den skabelon, som findes på Lægeforeningens hjemmeside. Pas på med
at redigere for meget i teksten, især de
afsnit, som ved første øjekast kan forekomme indviklede. Der er en årsag til de

måske kryptiske formuleringer, og her
er advokaten en god hjælp til at udrede
trådene, skabe klarhed og hjælpe med
at få beskrevet de detaljer, som er vigtige for netop jeres fælleskab.

Så kan du sove roligere om natten i
forvisning om, at der er klare aftaler, hvis
I går hver til sit.

H E R E R KO N FL IK TSTO FFET
Når et brud er uundgåeligt, er det vigtigt for alle parter, at man kan skilles på en
ordentlig og økonomisk fair måde. Her er en række eksempler på konfliktpunkter, listen er ikke udtømmende:
•	Flytning – hvem skal flytte, og hvem skal blive, hvis en eller flere læger siger
op?
•	Vilkår for salg af andelen – hvor lang skal fristen være, hvad med prisen, kan
andelen overhovedet sælges – og hvem hænger så på den?
•	Inventar og bygninger – opgørelsen af inventaret giver sjældent problemer,
men er der også styr på, hvordan friværdier eller gæld i bygninger skal håndteres?
•	Pensionering – den ældre læge vil arbejde længere, end kollegerne synes godt
er.
•	Dødsfald – arvingernes kortsigtede økonomiske interesser kontra de tilbageværende lægers behov for tid til at finde en afløser.
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GØR EN FORSKEL

FARMACEUTEN BANER VEJEN
TIL BEDRE BEHANDLINGER
AF BO KARL CHRISTENSEN, SUND KU
FILMPRODUKTION ANTON WILLEMANN, SUND KU

Et stigende antal farmaceuter arbejder
tæt sammen med læger og patienter.
Og der er et kæmpe behov for de kompetencer, som farmacuten bidrager
med – nemlig viden om, hvordan forskellig medicin interagerer. “Det er et
meningsfyldt arbejde,
hvor man kan mærke,
at man gør en forskel
for patienterne”, siger Maria Kaaberbøl
Thorberg, klinisk farmaceut.
Rigtig mange patienter – især ældre
– modtager mange typer medicin. Jo
mere medicin en patient får, desto større
risiko er der for, at lægemidlerne påvirker og ændrer hinandens virkninger i
kroppen. Netop den udfordring – der
for mange patienter kan føre til forringet
livskvalitet – hjælper en klinisk farma-

ceut lægen med at tage højde for. Behovet for de kliniske farmaceuter er stort
på ex. hospitalerne:
”Der kommer flere og flere kliniske
farmaceuter på hospitalerne, for man
kan se, at det giver mening at have os
ansat til at gå i dybden med lægemidlernes virkninger hos den enkelte patient.
Jeg tror kun, at der bliver mere brug for
kliniske farmaceuter fremover,” siger
Maria Kaaberbøl Thorberg, der selv fik
et arbejde allerede fire dage efter hun
blev færdig kandidat fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns
Universitet.

Patientkontakt og tæt
lægesamarbejde
Som klinisk farmaceut består hverdagen blandt andet i at snakke med
patienterne og få et detaljeret billede

af, hvilken medicin de tager, og hvad
patienterne har af bivirkninger og symptomer. Ofte tager patienterne andre
typer medicin, end det lægen ordinerer
– eksempelvis håndkøbsmedicin – og
nogle tager ikke altid den medicin, de
burde. Det skal farmaceuten udrede og
derudfra rådgive patientens læge, om
medicinen skal skrues op eller ned i dosis, eller om et lægemiddel skal erstattes
af et andet, for at mindske patientens
ubehag.
”Patientkontakten er helt klart noget
af det vigtigste for mig. Mennesker er
meget forskellige, og hver situation
er ny, og det gør arbejdet lærerigt og
virkelig spændende. Derudover er det
også fedt at samarbejde med de andre
faggrupper på hospitalerne, læger og
sygeplejersker,” siger 27-årige Maria Kaaberbøl Thorberg, klinisk farmaceut på
Nordsjællands Hospital i Hillerød.
”Som klinisk farmaceut har vi tiden til
at gå i dybden med patientens medicinske behov og bivirkninger på en måde
som lægen ikke selv har. Det er vigtigt
for, hvor god en behandling patienten
får,” siger Maria Kaaberbøl Thorberg
og påpeger, at det er lægen, der i sidste
ende afgør, hvilken medicin patienten
skal have.

Farmaceuten med humanitært
arbejde

NI KOLAJ – B AC H E L O RO PG AV E N
Nikolaj arbejder lige nu på bacheloropgaven i farmaci. Det er en kompleks
opgave, som kræver, at han tænker kreativt og i nye baner. Det er en krævende opgave for alle studerende, men den giver mening, mener Nikolaj, fordi
den udfordrer en på alt, hvad man har lært.
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I lavindkomstlande
kan forfalsket og
dårlig medicin være
en stor trussel mod
mange menneskers
sundhed. Farmaceuter Uden Grænser før
en kæmpe indsats for at komme problemet til livs.
Amila Zekovic er en af de farmaceuter,
de rejser ud til verdens lavindkomstlande for at hjælpe befolkningen til
større forståelse for medicin. Og der er

stor brug for den viden, farmaceuterne
har:
”Jeg tror, at der vil komme mere og
mere fokus på, hvordan farmaceuter kan
bidrage indenfor humanitært arbejde.
Nogle steder i verden er der forfalsket
og dårlig medicin i omløb, som ikke virker eller virker meget dårligt, og derfor
ikke hjælper mod sygdom. Her kan vi
gøre meget som farmaceuter – vi kan
hjælpe mange med vores viden om lægemidler,” siger 28-årige Amila Zekovic,
farmaceut og projektkoordinator hos
Farmaceuter uden Grænser, der arbejder med at fremme sundhed gennem
sikker brug af medicin.
Befolkningen i Ghana kan købe medicin alle vegne, f.eks. på gaden, på markeder og i busser. Derfor er der stærkt
brug for farmaceuter, der kan rådgive
og oplyse befolkningen om, hvad de
skal passe på med, når de køber deres
medicin:
”Sammen med lokale farmaceuter i
Ghana oplyser vi befolkningen om, at
noget medicin kan være dårlig og uvirksom, og de derfor skal holde øje med
bestemte ting. Medicinen må f.eks. ikke
have ligget i direkte sollys, eller tabletten må ikke smuldre, når de åbner pakken,” siger Amila Zekovic, der har været
frivillig hos Farmaceuter uden Grænser
siden hun var studerende.

Farmaceut og ﬁrst-mover
Amila Zekovic har været i Ghana flere
gange i forbindelse med sit frivilligarbejde, og har blandt andet lavet feltarbejde til sit kandidatspeciale dernede.
Det er det projekt, hun nu bygger
videre på sammen med andre farmaceuter tilknyttet Farmaceuter uden
Grænser.
”Vi ved, at dårlig kvalitet af medicin
reelt er et problem for befolkningens
sundhed i Ghana og kan i værste fald
føre til flere dødsfald, og jeg tror at
forfalsket medicin er et område, der

DA L IA – M Ø DET M ED PATIEN TEN
Dalia havde på det seneste semester samfundsfarmaci. En dag var Dalia og
hendes medstuderende på besøg hos en diabetes-patient. Besøget blev en
oplevelse, der satte uddannelsen i perspektiv. Hun var med til at ændre livet
for et menneske. Mød Dalia og hør mere om oplevelsen.

kommer til at være mere fokus på i fremtiden. På den måde er det også fedt at
være blandt de første der arbejder med
oplysning om farlig medicin i Ghana,”
siger Amila Zekovic.

Farmaceut med et bredere udsyn
Som studerende ønskede Amila at få
et bredere perspektiv og syn på, hvad
der sker med medicin og sundhed ude i
verden. Derfor begyndte hun at arbejde
som frivillig.
”Jeg får noget ud af det på mange
planer. Jeg får en større bredde i forhold
til mit fag. Derudover kommer jeg rundt
omkring i branchen og mødes med
andre farmaceuter. Der er blandt andet
netværksdage og kongresser, hvor jeg
fortæller om projektet i Ghana,” siger
Amila Zekovic, der samtidig understreger, at det giver gode faglige kompetencer at lave arbejdet.
”Man får mange nye kompetencer af
at være med til at skabe et humanitært
projekt helt fra bunden og stå for koordinationen på tværs af landegrænser.
Selv som ung farmaceut har man stor
indflydelse på, hvordan projektet skal
formes. Der er meget frihed til at afprøve flere ting, end man ville få lov til i
de fleste jobs,” siger Amila Zekovic, der
også arbejder som klinisk farmaceut i
Psykiatrisk Center København til hverdag.

Beslutninger der redder liv
For at få nye, effektive
lægemidler hurtigt
ud til de mennesker,
der har behov for det,
er der brug for helt
særlige talenter i lægemiddelindustrien.
Farmaceut og projektleder Morten Thorup har netop det fokus og de evner i sit
job hos Novo Nordisk. Han er projektlederen, der holder overblikket og træffer
de endelige beslutninger.
Fremstilling af nye lægemidler kan være
en langvarig proces. Ofte kan der gå op
til 10 år, fra forskere begynder at udvikle
et nyt lægemiddel, til patienten kan
købe lægemidlet. I den sammenhæng
er det altafgørende, at processen og
forskningen ledes og styres effektfult, så
projektet hurtigst muligt munder ud i et
sikkert og godkendt lægemiddel.
Farmaceuten kan her være projektlederen, der holder overblikket, kommunikerer med de involverede og tager de
endelige beslutninger.
”Med nogle typer lægemiddelforskning kan der gå lang tid, før man ser
lægemidlet på markedet og effekten i
befolkningen. Men når man arbejder
med kliniske lægemiddelforsøg hos meFortsættes næste side
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SIM O N E – TÆ T PÅ ME NNE S KE NE
Simone læser farmaci, fordi hun vil gøre en forskel. Hun vil bruge sin uddannelse på at hjælpe mennesker, der ikke kan klare sig selv. Mød Simone og hør,
hvorfor hun synes, det giver mening at hjælpe andre mennesker.

dicinalvirksomheder, går der kortere tid
fra øjeblikket vi igangsætter et projekt til
vi har et færdigt, godkendt lægemiddel i
hånden,” siger Morten Thorup.
Når man arbejder med farmakologi på
denne måde, er der ikke langt fra forskning til et lægemiddel, der potentielt
hjælper folk til et liv med mindre sygdom, fortæller 33-årige Morten Thorup,
farmaceut og projektleder hos Novo
Nordisk.

Projektlederen samler og
koordinerer folk fra flere lande
Morten Thorup leder projekter, der
involverer forsøg og dataindsamling i
flere lande. I forskningsprojektet deltager både læger, statistikere, eksperter
i computersystemer og så selvfølgelig
farmaceuter. I et projekts studiegruppe
kan der sidde 20 personer med forskellige kompetencer.
”Som projektleder er jeg personen,
der sørger for logistikken i projektet, og
at tingene forløber korrekt og rettidigt,”
siger Morten Thorup og fortsætter:
”Jeg har studiegruppen tæt på mig og
mødes med dem jævnligt for at holde
styr på, hvordan projektet forløber, og
så skal jeg sørge for at tage de rigtige
beslutninger. På studiegruppen tager vi
tingene op til diskussionen, og jeg sørger for at den bedst mulige beslutning
for projektet bliver vedtaget.”
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Morten Thorup blev færdig med sin
uddannelse i 2009 og har haft sin nuværende projektlederstilling hos Novo
Nordisk i tre år.

Morten Thorup, der samtidig fortæller,
at man som nyudklækket farmaceut skal
gå efter en monitorstilling, da det kan
være en vej til at lede kliniske forsøg.

Lederstillingen kan anbefales
Hvis man ønsker at prøve kræfter med
et job, hvor der er større ansvar og man
skal arbejde med det store overblik, kan
Morten Thorup anbefale, at man som
farmaceut går efter at være projektleder.
”Det er spændende at lede et projekt
og arbejde tæt sammen med andre
mennesker. Jeg får lov at køre processen, men vi har et fælles mål, og det er
en fed oplevelse. Og så er det fedt at
arbejde på noget, der kommer til at have
betydning for mange mennesker,” siger

FA KTA
Feltet farmaci er interdisciplinært af natur, og forskning og uddannelse på Institut
for Farmaci på Københavns Universitet udgøres af en integrering af naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige, sociale og tekniske videnskaber.
Farmaceuter er pga. deres solide og brede kendskab til lægemidler eftertragtede på arbejdsmarkedet. De fleste farmaceuter arbejder i medicinal- og biotekindustrien. 65% af de farmaceuter, der er uddannet inden for de seneste ti år,
er således ansat i industrien, 15% arbejder på apotekerne, mens de resterende
20% er offentligt ansatte.

EN DER TAGER SIG AF ALT
AF LÆGE BERIT HANSEN
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Guinea er et af de tre lande i Vestafrika,
der i 2014-2015 blev ramt af en ebolaepidemi, en hæmoragisk febersygdom,
som er særdeles smitsom med høj mortalitet. Hele verden fulgte med i epidemien, hvor mange smittede døde. Som
så mange andre epidemier, krige og
naturkatastrofer blev også denne krise
overbudt af andre overskrifter i medieverdenen, men Guinea var ikke færdig
med ebola, tværtimod. De mange
overlevende ebola-patienter oplever
følgeskader af både somatisk og psykisk
karakter som er ny for verdenen. Denne
befolkningsgruppe er stor og med behov for læge- og psykologhjælp. Derfor
valgte Læger uden Grænser at opstarte
en klinik for overlevende ebolapatienter.
I Læger uden Grænser valgte man at
slå en stilling op med titlen ”Læge med

almen medicinsk profil”, og det var mig,
en ung læge der brænder for almen medicin, som fik jobbet.
Når man udsendes for Læger uden
Grænser, plejer man at have en forestilling om, hvad man kommer til at møde,
når man ankommer på sit nye arbejdssted. Denne gang var det anderledes,
fordi ingen vidste, hvad følgeskader af
ebola egentlig er.
De første uger går med at opbygge
en klinik. Vi er fire udsendte vakse kvinder, der skal løfte denne store opgave.
En projektkoordinator, en psykolog, en
logistiker og mig, lægen. Min del af jobbet går ud på at arrangere og organisere
ansættelsessamtaler for sygeplejersker
og læger, indrette konsultationlokaler,
lave et triagesystem, identificere og validere de nærmest liggende laboratorier,

hospitaler, ØNH- og øjenlægeklinikker,
bestille medicin, undervise i bl.a. ophtalmologi og lægge vagtplaner. Vi må estimere et behov og sætte behandlingsrammer. Alt dette inden vi overhovedet
har mødt den første patient.
Det viser sig, at patienterne, der kommer, har svære psykiske ar. Vi møder
PTSD-problematikker, svære depressioner, sorg og angst. De fleste af vores
patienter er i krise, udstødt fra samfundet som er bange for at blive smittet
af de overlevende. De fleste af vores
patienter lever på gaden, har mistet deres arbejde, hjem og mange har mistet
de fleste familiemedlemmer til ebola.
Mange har set deres familiemedlemmer
dø, afskærmet fra omverdenen i behandlingscentrene.
Udover det har vores patienter
invaliderende ledsmerter, konstant hovedpine, recidiverende urin- og luftvejsinfektioner, hårtab, ukarakteristiske mavesmerter, nedsat syn, nogle er blinde
og har høretab. Listen af problemstillinger var ofte lang, kompleks og på ingen
måde ”lige til”.
Allerede kort efter vi åbner klinikken, går det op for os, at vores patienter
bliver kontaktet af mange forskellige
aktører. Grundet den manglende viden
om ”post-ebola” i den videnskabelige
verden og ønsket om at lave en vaccine
mod ebola bliver disse udsatte mennesker interessant for diverse forskningsprojekter. Mange af vores patienter viser
sig at have persisterende virus i modermælken, fostervand og især i sæd.
En stor del af vores arbejde går derfor
ud på at rådgive patienterne i denne
situation. Vi oplyser om, at man har lov
til at bestemme over sin egen krop, og
at man ikke er tvunget til at udlevere
kropsvæsker til forskningsformål, hvis
ikke man er interesseret i det.

En af mine patienter er en 60-årig
kvinde, som har mistet sit eneste barn
og fire børnebørn til ebola. Under indlæggelsen i behandlingscentret plejede
hun sin højgravide datter som endte
med at dø, og hun lider i dag af mareridt
om natten – samtidig med at hun ikke
føler, at livet var værd at leve længere.
Hun har haft et hårdt fysisk arbejdsliv
som syerske gennem mange år og er
én af fire koner og nu grundet sin alder
overladt til sig selv. Jeg husker tydeligt
den dag, hun kommer for første gang.
Hun er nemlig vores allerførste patient.
Udover de psykiske mén har hun svært
ved at gå, grundet stærke ledsmerter,
hvilket tydelig kan ses. Hun har mistet
næsten hele synet, hvorfor hun må
række ud med armene for at finde vej
ind til konsultationslokalet.
Der er mange enkeltstående historier som denne, som har gjort indtryk
på mig. Hun var min første patient, og
jeg nåede at have mange konsultationer med hende, hvor vi trin for trin fik
lindret nogle af hendes symptomer. I
starten prøver vi med NSAID og paracetamol, som kun har sparsom effekt
på hendes ledsmerter. Vi ender med
at have mange patienter som hende,
hvorfor vi opstarter basis fysioterapi
med basale øvelser for de affekterede
led. Vi vælger at lave fysiohold. Udover at folk bliver smertelindret, opdager vi, at folk finder tilbage til et fællesskab. Vi ser dem grine og snakke. For
første gang forlader de klinikken med
et smil på læben. Samvær og fælleskab
har en enormt betydning i Afrika. Ikke
at kunne spise sammen med andre
kan være årsag til at folk får symptomer forenlig med depression. Det
opdagede vi hurtigt og arrangerede
fællesmåltider til patienter der mødte
op i klinikken. Det var et vidunder at

se livsgnisten vende tilbage i vores patienters øjne.
Min patient spørger mig en dag:
”Dr. Berit, hvad for en slags læge er du
egentlig? Jeg har aldrig mødt en læge,
der tager sig af alle mine problemer indefra og ud, oppefra og ned.”
Jeg må forklare hende, at det speciale
hedder almen medicin, og som er lige
præcis det, hun beskrev, nemlig én læge
der tager sig af hele mennesket.
Nu er jeg ved at blive praktiserende
læge og mange spørger mig, hvad jeg
bringer med til mit lægeliv i Danmark.
Perspektivering er én vigtig del. Når
man kan blive helt trist af at læse, hvordan de mange praktiserende læger i
Danmark er ved at knække nakken over
flere og flere arbejdsbyrder, og når man
hver dag føler, at man ikke når at efterkomme behovet i form af tyve ventende
patienter i venteværelset, så er det godt
at kunne minde sig selv om, hvorfor
man valgte at blive praktiserende læge.
En basis sundhedsforsørgelse er ikke
en selvfølge i mange dele af verden,
men almen medicin er svaret på, at
verden kan nå dertil. Den ekspertise,
Danmark ligger inde med i specialet
almen medicin, er verdenskendt og enhver praktiserende læge bør være stolt
af det, der ydes hver dag. Hvis gnisten
er til det, så ønskede jeg, at mange flere
praktiserende læger, gamle som unge,
tog ud for at opleve deres speciale i en
anden kontekst for at vise verden, hvad
vi har lært i Danmark og for at minde
sig selv om, hvor vigtigt dette speciale
er. At være med til at skabe primær
sundhed er en ære og verdens vigtigste
arbejde efter min mening.
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BEDRE TJEK PÅ LUNGERNE
Når en patients lunger skal undersøges, skal denne typisk igennem en lungefunktionsundersøgelse –
en spirometri. Som noget nyt har sygeplejersker over hele landet nu mulighed for at tage et kørekort i
undersøgelsen, som skal være med til at sikre patienterne en mere ensartet tilgang af højere kvalitet.

Sygeplejersker kan nu tage et kørekort i at undersøge lungerne med en
såkaldt spirometri. Det skal føre til
en bedre og mere ensartet undersøgelse, når patienten puster løs i apparatet, der både måler, hvor hurtig og
hvor megen luft patienten kan puste
ud.
Kørekortet skal dermed være med
til at give området et kvalitetsløft, så
patienten kan være sikker på at møde
den samme standard, når lungerne
skal tjekkes – uanset om det er på sygehuset, hos en speciallæge eller hos
den praktiserende læge.

Kurset sikrer patienterne mere
præcis diagnose
Det er Dansk Lungemedicinsk Selskab, der står bag kurset, og som dermed skal stå i spidsen for at sikre en
mere ensartet standard til undersøgelse af lungerne. Speciallæge Kirsten
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Sidenius, der sidder med i styregruppen for det nye kørekort i spirometri,
fremhæver desuden, at kørekortet er
et vigtigt skridt på vejen mod en mere
præcis diagnosticering og kontrol hos
patienter med lungesymptomer.
– En forudsætning for korrekt diagnostik samt god håndtering af patienter med lungesymptomer er, at der er
personale, der kan udføre spirometri
af høj kvalitet, tolke resultaterne
rigtigt og håndtere udstyret korrekt,
siger Kirsten Sidenius.
Kørekortet kan derfor føre til en
bedre astmakontrol – og det er der
mange fordele ved. Blandt andet kan
det for den enkelte patient både være
med til at øge livskvaliteten, mindske
sygefravær og give mindre risiko for
forværringer.
Indtil videre kører kurset ved hjælp
af sponsorater. Men da der er et stort
behov for, at sundhedspersonale kan
blive opkvalificeret i at udføre spi-

rometri undersøgelsen, er det afgørende med en politisk prioritering af
området, så der fremadrettet afsættes
midler.
Kurset annonceres på Dansk
Lungemedicinsk Selskabs (DLS)
hjemmeside
www.lungemedicin.dk

Kilde: Astma-Allergi Danmark
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MINISTRE TAGER HUL PÅ FORHANDLINGER
OM NATIONAL DEMENSHANDLINGSPLAN
Ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Ellen Trane Nørby mødes tirsdag med
ordførere fra satspuljepartierne for at tage hul på de afsluttende forhandlinger om en ny national
demenshandlingsplan til 470 mio. kr.
’Et trygt og værdigt liv med demens’.
Det er titlen på det oplæg til en ny
national demenshandlingsplan, som
en bred kreds af politikere fra satspuljepartierne i eftermiddag skal mødes
om ved forhandlingsbordet i Sundheds- og Ældreministeriet.
Forhandlingerne er sidste led i forberedelserne af demenshandlingsplanen, der blev sat i gang med satspuljeaftalen sidste efterår, og som nu skal
udmøntes. I satspuljeaftalen for 2016
blev partierne enige om at afsætte
470 mio. kr. over fire år til at løfte
indsatsen over for mennesker med
demens og deres pårørende. Det skal
bl.a. ske ved at forbedre pleje- og omsorgsindsatsen over for mennesker
med demens og styrke aflastningstilbuddene til de pårørende.
Og ældreminister Thyra Frank ser
frem til forhandlingerne:
”Jeg glæder mig til at tage hul på
forhandlingerne. Efter at have fulgt
arbejdet udefra, er det er et stort
privilegium at skulle være med til at
forhandle den nationale demenshandlingsplan på plads. Med handlingsplanen kan vi skabe et mere
demensvenligt samfund og sikre, at
både de mennesker, som bliver demente, og deres pårørende kan leve
et værdigt og trygt liv”, siger ældreminister Thyra Frank.
Sundhedsminister Ellen Trane
Nørby vil sammen med sin ministerkollega, Thyra Frank, lede forhandlingerne, hvor de to ministre bl.a.
vil søge partiernes opbakning til
demenshandlingsplanens mål om, at
flere mennesker med demens skal
udredes, så de kan få den rette behandling og pleje, og at forbruget af
antipsykotisk medicin til demente skal
halveres frem mod 2025.

”Demens rammer ikke kun ældre.
Det er en dødelig hjernesygdom,
som også rammer yngre mennesker,
og bl.a. derfor er det helt naturligt, at
vi forener kræfterne i netop den her
sammenhæng. Og en stærk handlingsplan handler både om en reduktion i medicinforbruget, ordentlige
forhold for de demente, inddragelse
af de pårørende, demensegnede boliger og en række andre initiativer. Og
dermed er demensområdet et tydeligt
eksempel på, at sundheds- og ældrepolitikken med fordel kan tænkes
sammen, og at indsatserne skal koordineres på tværs af de to områder,
og det kan bedst ske i ét og samme
ministerium”, siger sundhedsminister
Ellen Trane Nørby.
Der er planlagt endnu et forhandlingsmøde torsdag den 8. december.

Fakta om udspillet til en
national demenshandlingsplan
•	Med satspuljeaftalen for 2016
aftalte Venstre-regeringen og
satspuljepartierne at afsætte 470
mio. kr. til en ny national demenshandlingsplan i perioden fra 20162019.
•	I juni 2016 præsenterede Sundhedsstyrelsen et fagligt oplæg til
den kommende demenshandlingsplan.
•	Med afsæt i Sundhedsstyrelsens
faglige oplæg fremlagde Venstreregeringen i september sit udspil til
demenshandlingsplanen, der indeholder 27 konkrete initiativer og tre
målsætninger.
•	Den endelige handlingsplan og
fordelingen af de afsatte midler skal
forhandles på plads mellem regeringen og satspuljepartierne.
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