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BEHANDLING AF TYPE 2 
DIABETES  I  2018 
– ET KIG I  KRYSTALKUGLEN

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

Type	2	diabetes	i	2018:

Behandling	af	hyperglykæmien

Nye	antidiabetika

Figur 1. Et kig i krystalkuglen omkring be-
handlingen af type 2 diabetes i 2018

Behandlingen af hyperglykæmien ved 
type 2 diabetes er ikke blevet lettere de 
senere år pga de mange nye lægemid
ler. Vi har gennem de sidste par år fået 
publiceret kardiovaskulære endepunkts
studier, som kan være en hjælp i valg af 
præparat til behandling af hyperglykæ
mien. Nye danske retningslinjer omkring 
behandlingen af type 2 diabetes vil blive 
publiceret i 2018. American Diabetes 
Association har publiceret deres 2018 
kliniske retningslinjer, som giver nye 
rekommandationer for behandlingen af 
hyperglykæmien hos patienter med type 
2 diabetes og samtidig hjertekarsyg
dom. Formentlig vil de danske rekom
mandationer følge de nye amerikanske 
retningslinjer. Figur 1 viser de to emner, 
der primært vil blive diskuteret i aktuelle 
artikel, og som vil være med til at ændre 
behandlingen af type 2 diabetes i 2018. 

Behandling af dyslipidemien og 
hypertensionen

Der kan i 2018 ikke forventes de store 
ændringer fra de aktuelle retningslinjer 
omkring behandlingen af den diabeti
ske dyslipidemi og hypertension. Vi vil 
fortsat fokusere på LDL kolesterol med 
et terapeutisk mål på 2.5 mmol/l eller 
derunder for patienter uden hjertekar
sygdom, og på 1.8 mmol/l eller derun
der hos patienter med hjertekarsygdom, 
eller som er i høj risiko for at udvikle 
hjertekarsygdom, f.eks. med risikofakto
rer som albuminuri, labil hypertension, 
dårlig glykæmisk kontrol eller disposi
tion til hjertekarsygdom. Et optimal mål 
for blodtrykket vil fortsat være 130/80 
mm Hg.

Behandling af hyperglykæmien

Alle internationale kliniske retningslinjer 
er enige om, at metformin fortsat skal 
være 1. valgspræparat og initieres hos 
hovedparten af type 2 patienter fra 
diagnosetidspunktet eller umiddelbart 

derefter (fi gur 2). Metformin er billig 
og beskytter mod hjertekarsygdom. 
Bivirkninger er de velkendte i form af 
mavekneb og diarre. Metformin bør re
duceres til 500 mg x 2 daglig ved eGFR 
mellem 3060 ml/min og seponeres ved 
eGFR < 30 ml/min. 

Hvad skal adderes til metformin, når 
sygdommen progredierer med stigende 
HbA1c? 
Sulfonylurinstoffer som glimepirid og 
gliclazid har været i modvind de senere 
år pga af deres risiko for at inducere 
hypoglykæmi, samt mistanke om, at de 
skulle øge risikoen for hjertekarsygdom. 
Evidensen herfor er svag og overra
skende blev i 2017 publiceret et stor 
randomiseret studie (TOSCA. IT), hvor 
pioglitazon (Actos) og glimepirid blev 
sammenlignet, og på trods af at pioglita
zon tidligere er vist at reducere risikoen 
for hjertekarsygdom, fandtes efter fl ere 
års opfølgning ingen forskel i kardio
vaskulære hændelser mellem de to be
handlinger, men pioglitazon var bedre til 
at regulere blodglukose. I 2019 vil CA
ROLINA studiet blive publiceret, hvor 
glimepirid sammenlignes med DPP4 
hæmmeren linagliptin (Trajenta®). Dette 
studie vil få stor betydning for sulfonylu
rinstofs plads i behandlingsalgoritmen. 
Sulfonylurinstof er billig, hvilket har stor 
betydning for mange patienter, men bør 
benyttes med forsigtighed hos ældre 
patienter og hos patienter med nedsat 
nyrefunktion. Det terapeutiske mål bør 
afstemmes efter alder og kompliance 
og et terapeutisk mål ikke lavere end 
7.0 % (53 mmol/mol) synes fornuftig og 
eventuel højere hos patienter med hjer
tekarsygdom.

I 2017 blev der ikke publiceret nye 
kliniske resultater, der ændrer bruger 
af DPP4 hæmmerne. De er neutrale, 
når det gælder risikoen for en kardiova
skulær hændelse. Fordelen ved DPP4 
hæmmerne er, at de er lette at bruge, da 
de sammen med metformin ikke indu
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cerer hypoglykæmi. Effekten på HbA1c 
er som ved brug af sulfonylurinstof og 
mindre end den, der er registreret un
der brug af en SGLT2 hæmmer og de 
langtidsvirkende GLP1 receptor agoni
ster som liraglutid (Victoza®), exenatid 
én gang om ugen (Bydureon®) og du
laglutid (Trulicity®) ligeledes én gang om 
ugen. Prisen for en DPP4 hæmmer er 
et par kroner mindre end for en SGLT2 
hæmmer, men er betydeligt dyrere end 
sulfonylurinstof og metformin.

I 2017 blev publiceret nye resultater 
omkring SGLT2 hæmmerne. CANVAS
studiet, viste som i EMPAREG studiet, 
der viste at empagliflozin (Jardiance®), 
reducerer risikoen for hjertekarsygdom, 
at canagliflozin (Ivokana®) reducerer ri
sikoen for en kardiovaskulær hændelse. 
Noget overraskende blev rapporteret 
en øget risiko for amputationer, spe
cielt hos patienter med dårlig perifert 
kredsløb eller som allerede havde fået 
foretaget en amputation. Lignende fund 
er ikke rapporteret for empagliflozin 
(Jardiance®). SGLT2 hæmmerne har 
en meget markant effekt på risikoen for 
hjertekarsygdom inklusiv hjertesvigt 
og mortalitet. Virkningsmekanismen på 
hjertekarsygdom er uafklaret, men den 
er så markant at SGLT2 hæmmerne ak
tuelt undersøges i store randomiserede 
studier inkluderende patienter uden 
diabetes. Måske vil SGLT2 hæmmerne 
i fremtiden blive et lægemiddel til be

handling af hjertesvigt hos patienter 
uden diabetes. SGLT2 hæmmerne 
er i 2018 retningslinjer fra American 
Diabetes Association anbefalet efter 
metformin til hjertesyge patienter eller 
patienter i høj risiko for hjertekarsyg
dom. En lignende anbefaling må også 
forventes i de kommende danske an
befalinger. SGLT2 hæmmerne kan ikke 
inducere hypoglykæmi. Overraskende 
har SGLT2 hæmmerne også vist sig at 
beskytte mod progression af den diabe
tiske nyresygdom. SGLT2 hæmmerne 
medfører også 24 kg vægttab. Prisen 
for en SGLT2 hæmmer er et par kroner 
dyrere end en DPP4 hæmmer.

GLP1 receptor agonister har primært 
været brugt sent i behandlingsalgorit
men. De er specielt populære sammen 
med insulinbehandling, da de reducerer 
insulindosis, forhindrer eller reducerer 
vægtstigningen, der normalt er forbun
det med insulinbehandling og ikke er 
associeret med hypoglykæmi. GLP1 
receptor agonisterne er dyre og skal do
seres som injektion enten daglig eller én 
gang om ugen.

Vi har fire kardiovaskulære ende
punktsstudier med en GLP1 receptor 
agonist. LEADER studiet viste, at liraglu
tid (Victoza®) reducerer risikoen for en 
kardiovaskulær hændelse, kardiovasku
lær mortalitet og total mortalitet. Bydu
reon® er vist at reducere total mortalitet 
og risikoen for en kardiovaskulær hæn

delse, omend kun grænsesignifikant. 
Det tredje studie viste, at semaglutid 
(Ozempic®) én gang om ugen også 
reducerer risikoen for en kardiovasku
lær hændelse. I det fjerde studie var 
effekten af lixisenatid (Lyxumia®) på 
hjertekarsygdom neutral sammenlignet 
med placebo. I alle fire studie var kun 
inkluderet patienter med erkendt hjerte
karsygdom eller som var i høj risiko for 
at udvikle hjertekarsygdom.

GLP1 receptor agonisterne medfører 
vægttab, inducerer ikke hypoglykæmi, 
men er dyre. Bivirkningerne i form af 
kvalme og opkastninger medfører at 
nogle patienter stopper behandlingen, 
omend bivirkningerne kan begrænses 
f.eks. med liraglutid (Victoza®) ved lang
som optitrering med f.eks. 0.20.3 mg 
per uge. Liraglutid (Victoza®) er også 
vist at forsinke progressionen af den dia
betiske nyresygdom.

I de nye amerikanske retningslinjer 
anbefales en GLP1 receptor agonist (li
raglutid) som præparat nummer to efter 
metformin hos patienter med hjertekar
sygdom (figur 2). Vi vil også i Danmark, 
når de retningslinjer kommer i 2018, 
opleve, at liraglutid (Victoza®) og em
pagliflozin (Jardiance®) anbefales som 
præparat nr. 2 eller 3 (stærk anbefaling) 
efter metformin hos den hjertesyge pa
tient eller patienten i høj risiko for at ud

Type	2	diabetes

Livsstilsændringer
Metformin

- Hjertekarsygdom
Lav	risiko	for	hjertekarsygdom

+	hjertekarsygdom
Høj	risiko	for	hjertekarsygdom

GLP-1	RA	
(Liraglutid)

SGLT-2	hæmmer
(Empagliflozin)

Sulfonyl
urinstof Pioglitazon GLP-1	RA SGLT-2	

hæmmer Basal	insulinDPP-4	
hæmmer

Figur 2 viser et forslag til den fremtidige behandling af patienter med type 2 diabetes stratificeres efter forekomst af hjertekarsygdom el-
ler høj risiko for at udvikle hjertekarsygdom. Som præparat nummer 2 anbefales efter metformin til den hjertesyge patient eller patienten i 
høj risiko for at udvikle hjertekarsygdom en GLP-1 receptor agonist (Victoza®) eller en SGLT 2 hæmmer (Jardiance®). GLP-1 RA agonisten 
Bydureon® er også vist at reducere hjertekarsygdom ved type 2 diabetes. I relation til SGLT-2 hæmmerne tyder et randomiseret studie med 
canagliflozin (Ivokana®) samt registerstudier med dapagliflozin (Forxiga®), at reduktionen i risikoen for at udvikle hjertekarsygdom er en 
klasseeffekt. 
Til den ikke hjertesygepatient kan efter en individuel vurdering vælges det præparat, der passer bedst til den enkelte patient. Alle antidia-
betika bortset fra en DPP-4 hæmmer og en GLP-1 receptor agonist kan kombineres.   

Fortsættes side 12
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KRONISK HYPERFAGI OG 
UFRIVILLIG FEDME
Tre måneders energibehov i kropsfedt

Som udgangspunkt må folk se ud, som 
de har lyst til. Men fedme er en tung ri
sikofaktor for en lang række sygdomme 
og bliver et lægeligt spørgsmål, når en 
person ønsker at veje mindre (er ufrivil
ligt fed) og/eller er subjektivt belastet af 
følgesygdom(me). Den løbende debat 
er rig på detaljer, som oftest er korrekte 
i specifikke sammenhænge, men har en 
tendens til at forplumre overordnede 
principper. Den biologiske forskning 
kører derudaf, nu med seriøs diskus
sion af, om knoglerne har en rolle som 
føleorgan i reguleringen af legemsvæg
ten (4)! I det følgende understreges to 
elementer, som gælder for næsten alle 
normale mennesker: 1) Fordøjelige 
fødeemner, som passerer tandrækken 
indgår i energiregnskabet, hvor saldoen 
er en opsummering af forskelle mellem 
indtægter og udgifter, og 2) hos fede 
indeholder fedtdepoterne energi sva
rende til lang tids totalforbrug, f.eks. tre 
måneder.

Langt over 100 års undersøgelser 
over omsætningen af fødeemner i 
mennesker danner baggrund for den 
klassiske opfattelse, at den føde, man 
indtager, i fordøjelseskanalen omdannes 
til absorberbare enheder, som derefter 
faktisk absorberes (næsten) kvantitativt 
for at indgå som indtægter i organis
mens energiregnskab. Udgifterne består 
af energi til tomgang (basalstofskiftet), 
udgifter til forøgelse af stofskiftet i for
bindelse med fødeindtagelse (’nærings
stoffernes dynamiske virkning’) og til 
fysisk aktivitet (bevægelse og arbejde 
udført på omgivelserne). Hvis der her
efter er et overskud, oplagres dette 
som fedt. Altid. Hyperfagi er ikke en 
risikofaktor for udvikling af fedme, men 
en grund hertil analogt med alkohol. Når 
man spiser for meget, bliver man fed. 
Når man drikker for meget, bliver man 
fuld. Altid. Dette hindrer ikke, at der 
findes betydelig, individuel numerisk va
riation. Fedme kan sagtens udvikles på 
basis af en lille daglig energiindtægt, når 
blot udgifterne er endnu mindre. Det 

forhindrer heller ikke, at de metaboliske 
virkninger af indtag af fødeemner ikke 
kun er en funktion af energiindholdet, 
men også af den måde energien er 
pakket på, jf. begreber som glykæmisk 
’impact’ og indeks af forskellige kulhy
drater (6, 8). Når gnavere fodres til samme 
legemsvægt med foder med lavt og højt 
glykæmisk indeks, fører sidstnævnte til 
forhøjet fedtprocent og nedsat fedtfri 
legemsmasse (9), hvilket har ført til den 
hypotese, at fedme skyldes en diæt
udløst fedtcelle dysfunktion, som udlø
ser hyperfagi (7), hvorved denne bliver 
sekundær til ’forkert’ fødeindtag. Selv i 
denne hyperbolske udlægning anføres, 
at ”ultimately, weight loss requires con
suming fewer calories than expended” 
(7), på linje med gængse lærebøger (1). 
Der er derfor meget bred enighed om 
det klassiske princip vedrørende ind
tægter, udgifter, forbrænding og oplag
ring. Dette understreges også af virknin
gen af gastrisk aspirationsbehandling, 
ved hvilken der perkutant via gastrotomi 
indlægges en kronisk ventrikelsonde, 
hvorefter hyperfagikeren 20 min efter 
hvert måltid kan udtømme ventrikelind
holdet og skylle efter med vand (2). Når 
ca. 30 % af den indtagne energi herved 
ryger ud i toilettet (!) indtræder et vægt
tab. At en så definitiv overgivelse til 
mekanisk kompensation for manglende 
livsstilsændringer virker absurd, er en 
anden sag. Overordnet set gælder loven 
om energiens konstans (termodynamik
kens første hovedsætning) også for fede 
mennesker.

Reguleringen af den hastighed, med 
hvilken energi – megaJoule (MJ) – pas
serer ind over tandrækken er imidlertid 
en kompleks proces, som er medstyret 
af en række psykosociale faktorer. Det 
biologiske grundlag for appetitregule
ring er kun ufuldstændigt kendt (1, 4), og 
selv om det var fuldt belyst, ville den 
fysiologiske regulering formentligt let 
blive kørt over af psykosociale sammen
hænge. Det er velkendt, at kortvarige 
vægttab – også betydelige – er opnåe

AF PROFESSOR EM. PETER BIE, AFDELING FOR 

KARDIOVASKULÆR OG RENAL FORSKNING,

INSTITUT FOR MOLEKYLÆR MEDICIN,  

SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
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lige, men at det er meget vanskeligt 
at opretholde en ny tilstand af varig 
vægtreduktion. Det anføres ofte, også 
af fagfolk, at der er mekanismer i krop
pen, som gør, at kiloene vender tilbage. 
Den helt dominerende mekanisme er 
fødeindtagelse, og det er at gøre patien
terne en bjørnetjeneste at fratage dem 
ansvaret for det, de putter i munden. 
Principperne er klare, men vejen til varig 
vægtreduktion er lang, smal og fuld af 
modgang.

Hvor lang vejen til normalvægt kan 
være, kan illustreres af et regneeksem
pel, hvor en 25årig kvinde med en ’ide
alvægt’ på 60 kg har udviklet svær over
vægt og nu vejer 95 kg. Det er velkendt, 
at fede mennesker også har forstørret 
fedtfri legemsmasse, bl.a. har de større 
muskelmasse i tråd med at de bærer 
rundt på store mængder fedt. Over
vægten på 35 kg kan f.eks. bestå af 25 
kg fedtvæv. Fedtvæv indeholder meget 
energi. Hvis det antages, at fedtvævet 
består af 15 % vand, og at fedtprocenten 
i fedtvævets tørstof er 95 %, består over
vægten af 20 kg rent fedt.

Forbrændingsenergien i stofskiftet af 
forskellige fødeemner afhænger først 
af type: protein, kulhydrat, alkohol eller 
fedt, dernæst af den specifikke opbyg
ning, men rimelige gennemsnitsværdier 
er henholdsvis 17 – 17 – 30 og 38 kJ/
gram (5). Fedt er mere end dobbelt så 
energitæt som protein og kulhydrat. 
Eksemplets overvægt på 20 kg fedt 
indeholder derfor metabolisk energi 
svarende til 760 MJ.

Den normale omsætning for en 25
årig kvinde på 60 kg varierer betydeligt 
afhængigt af basalstofskiftet og udgif
terne til fysisk aktivitet. I tilnærmede tal 
er basalstofskiftet 6,0 MJ per dag og ud
gifter til let aktivitet 1/3 til 2/3 heraf (1). 
Et rimeligt skøn over et normalt energi
forbrug for kvinden vil således være 9,0 
MJ per dag. Indholdet af overvægtsfedt 
hos den fede svarer derfor til ca. 84 da

Fortsættes side 12
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vikle hjertekarsygdom. Samlet set må 
en SGLT2 hæmmerne eller en GLP1 
receptor agonist blive de foretrukne 
præparater hos den hjertesyge patient. 
Om kombinationen af en GLP1 RA 
og en SGLT2 hæmmer har en additiv 
effekt på risikoen for hjertekarsygodm 
er uafklaret. Figur 2 viser et forslag til 
behandling af den hjertesyge type 2 
patient.

2018 – nye antidiabetika

I 2018 vil GLP1 receptor agonisten 
semaglutide (Ozempic®) blive mar
kedsført. Semaglutide er en videre
udvikling af liraglutid molekylet be
regnet til injektion én gang om ugen. 
Semaglutid har i fase 3 programmet 
vist sig at være overraskende effektiv, 
både når det gælder sammenligning 

med DPP4 hæmmerne, og de øvrige 
GLP1 receptor agonister inklusiv 
liraglutid (Victoza®) og dulaglutid (Tru
licity®). Således har såvel reduktionen 
i HbA1C og vægttabet været signifi
kant større end med de øvrige GLP1 
receptor agonister. Semaglutid har 
også vist sig at være insulinbehandling 
overlegen. Semaglutide er derfor en 
ny og effektiv behandling til patienter 
med type 2 diabetes og vil kunne ud
sætte insulinbehandling. Senere i for
løbet, når sygdommen progredierer, 
vil semaglutide (Ozempic®) sammen 
med et basal insulin kunne kontrollere 
hyperglykæmien hos langt de fleste 
patienter, så brugen af multiple insulin 
injektioner med alle dens ulemper kan 
undgås hos type 2 diabetes patienten. 

ges forbrug. Med tillæg for den over
vægt, som samtidigt eksisterer p.gr. 
af forøget fedtfri legemsmasse, svarer 
overvægten til mere end 90 dages to
talt energiforbrug. Energiteoretisk set 
skal der ca. tre måneders total faste til 
for at den fede kvinde eliminerer sin 
overvægt! Svær overvægt er en meta
bolisk katastrofe, og det er en kolossal 
opgave at hjælpe selv en motiveret fed 
person tilbage på normal legemsvægt.

At behandlingen af svær overvægt 
skal tages alvorligt (3) er næsten en 
selvfølge, og diskussionen heraf for
tjener ikke at sande til i detaljer som 
referencerammer, BMI versus livvidde, 
eller leverbiopsi versus MRspektro
skopi. I denne sammenhæng man kan 
godt stille det spørgsmål, om gastrisk 
aspiration, – banding eller – bypass 
virkeligt er det bedste, læger kan le
vere. Problemet sidder mellem ørerne.
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HYDROKLORTIAZID OG 
RISIKO FOR HUDCANCER

AF PROFESSOR EM. DR.MED. 

HANS IBSEN

Gennem årene har det jævnligt været 
hævdet, at diverse antihypertensiva 
øgede risikoen for forskellige kræftfor
mer. Ved analyser af store kontrollerede 
undersøgelser og observationsstudier 
har det altid kunnet afvises.

Der har dog været flere publikationer, 
som tyder på en øget risiko for hudkræft 
ved anvendelse af tiazider. Der har spe
cielt været tale om læbecancer af typen 
pladecellecarcinom. Der er tale om 
langvarigt brug med kumulative doser af 
hydroklortiazid på 25.000 til 100.000mg 
med odds ratio, OR fra 2,1 til 7,7 afhæn
gigt af kumulative dosis.

Nu har samme danske forskere 
publiceret en meget omfattende ana
lyse af association mellem hudcancer 
af typen basalcellecarcinom(BCC) og 
pladecellecarcinom(SCC) (uden læ
becancer tilfælde) og brug af hydroklor
tiazid.

Der har i december 2017 været stor 
medie omtale i indland og udland!

Undersøgelsen er et casecontrol 
studie fra hele Danmark, omfattende 
70.000 tilfælde af BCC og 8000 tilfælde 
af SCC. Kontrolgruppen omfatter godt 
1.2 millioner personer. Der er tale om et 
meget omhyggeligt og detaljeret studie 
og analyserne er justeret for en lang 
række faktorer (confounders) såsom 
andre medikamenter/andre antihyper
tensiva.

Hovedresultaterne er, at der er en 
relativ let association mellem BCC og 
hydroklortiazid, en justeret OR på 1,07 
til 1,28 ved kumulativ mængde ≥ 50.000 
mg – OR: 1,50 ved ≥ 200.000 mg.

For SCC er justeret OR 1,80 til 4,05 
ved 50.000 mg – ved 200.000mg er OR 
7.38. Man kan beregne, hvis man anta
ger kausalitet, at 1 ud af 11 SCC tilfælde 
kan tilskrives af hydroklortiazid.

Hudcancertilfældene var i højere grad 
associeret til lavere alder, < 50år vs >75 
år, og til kvinder.

Er der nu tale om kausalitet og ikke 
blot en association? Der er flere gode 
grunde der taler for kausalitet. Først, tia
zider er kendt for at kunne øge hudens 
fotosensibilitet, hvilket kunne danne 

baggrund for øget risiko i sollys – for
fatterne kan dog, forståeligt nok, ikke 
redegøre for lyseksposition!

Dernæst, den klare ”dosisresponse 
kurve”, specielt udtalt for SCC, taler 
også for kausalitet. Resultaterne under
støttes også af andre studier.

Der fandtes ingen association til 
andre antihypertensiva – og ej heller 
til andre diuretika/tiazider, herunder 
anvendelse af bendroflumetiazid! Dette 
synes umiddelbart ejendommeligt, da 
bendroflumetiazid jo også øger hudens 
lysfølsomhed. Men, medens der mg for 
mg er stor forskel på antihypertensiv 
virkning (ca. 25 mg hydroklortiazid sva
rer til ca. 1,25 – 2,5 mg bendroflume
tiazid), er graden af øget lysfølsomhed 
mere relateret til mg for mg tiazid.

Hvordan skal lægen nu håndtere 
dette:

Man kan sige, at den øgede risiko for 
BCC er meget lille, og der er tale om en 
ret ufarlig cancertype. Risikoen for SCC 
er større, men der er stadig tale om en 
”fredelig” cancer form.

Forbruget af hydroklortiazid er alt 
overvejende i fast kombination med 
ACEhæmmere eller Angiotensin II 
antagonister(AIIA). Den anvendte dosis 
er alt overvejende 12,5 mg hydroklortia
zid per tablet/per dag (personligt mener 
jeg, at den dosis ofte er for lille og jævn
ligt bør være 25 mg/per dag). Da den 
øgede risiko først er nævneværdig ved 
kumulativ mængde på 50.000 mg eller 
derover, skal man altså have indtaget 
medikamentet i godt 10 år for at være 
udsat for den øgede risiko, når daglig 
dosis er 12.5 mg – og dernæst skal 
der jo en årrække til for udviklingen af 
hudcancer når man har indtaget en total 
mængde på eksempelvis 50.000 mg. 
Ved høj risiko – kumulativ dosis 200.000 
mg eller derover – lad os antage ved en 
daglig dosis på 25 mg – skal man have 
indtaget hydroklortiazid i knap 22 år.

Den øgede risiko var størst hos yngre, 
50 år eller derunder. Hos yngre er et 
tiazid ikke så effektivt blodtryksnedsæt
tende som hos ældre. Behandlingen 
hos yngre bør primært bestå i en ACE
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hæmmer eller AIIA kombineret med Ca
antagonist af typen amlodipin. Er dette 
ikke tilstrækkeligt da eventuelt addere 
bendroflumetiazid.

Hos ældre, hvor tiazider er vigtige 
antihypertensiva, var den øgede hud
cancer risiko mindre – medens risikoen 
for hjertekartilfælde og apopleksi jo 
stiger kraftigt med alder! Lægens første 
prioritet er at beskytte patienten mod al
vorlige kardiovaskulære komplikationer 
– og i mindre grad hudcancer. Hvis læ
gen finder, at det, af hensyn til medicin 
komplians, er mest hensigtsmæssigt at 
anvende en fast kombinationstablet in
deholdende eksempelvis en ACEhæm
mer/AIIA + hydroklortiazid, er dette et 
godt valg. Hvis lægen finder, at det er 
bedre at anvende bendroflumetiazid 
som tillæg – og at det kan gøres uden 
tab af medicin komplians! – er dette 
også et velfunderet behandlingsvalg.

Undersøgelsen, som er meget solid, 
har et vigtigt budskab – det undrede 
mig, at den publiceres i ”Journal of 
American Academy of Dermatology” 
– et tidsskrift, der jo ikke læses meget 
af almindelige læger, som ordinerer hy
droklortiazid. Den fortjener en parallel 
publikation med nogle betragtninger om 
kliniske pragmatiske overvejelser!
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Figur 1. Relation mellem kumulativ dosis af hydroklortiazid og risiko (odds ratio) for A. BCC og B. SCC. 
Risikoen stiger først ved kumulativ dosis over 50.000 mg. (Efter SA Pedersen et al)
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OPSTART AF INSULINBEHANDLING 
VED TYPE 2 DIABETES I  ALMEN 
PRAKSIS – ”KEEP IT SIMPLE” 

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

Type 2 diabetes er en progredierende 
sygdom, der medfører, at en stor pro
centdel af patienterne efter nogle års 
diabetesvarighed behøver insulinbe
handling for at kontrollere hyperglykæ
mien. Når hyperglykæmien ikke 
længere kan kontrolleres med 3 eller 
4 antidiabetika, er insulinbehandling 
nødvendig. Ved hvilket HbA1c niveau 
insulinbehandling initieres er indivi
duel og afhænger af patientens alder, 
livslængde, komplikationer og patien
tens ønsker. Hos yngre patienter vil en 
HbA1c på 7.58.0 % (5864 mmol/mol) 
ofte give anledning til insulinbehand
ling, mens hos ældre vil HbA1c værdier 
over 8.5 % (69 mmol/mol) ofte medføre 
insulinbehandling.

I fremtiden vil fl ere patienter med 
type 2 diabetes skulle følges i almen 
praksis, og derfor vil opstart af insulin
behandling også i højere grad skulle 
foregå i almen praksis. I aktuelle artikel 
vil initiering af et simpelt insulinregime 
blive diskuteret.

Opstart af insulinbehandling

Forberedelse af patienten
Når patienten er i behandling med 23 
antidiabetika er det blevet tid til at forbe
rede patienten på, at insulinbehandling 
i fremtiden kan blive en realitet. Inden 
den praktiske opstart af selve insulinbe
handlingen skal patienten forberedes 
med følgende information (fi gur 1):
1.  Patienten skal lære at måle fasteblod

glukose, samt instrueres i hvordan 
dosis af insulin ændres ud fra resulta
tet af blodglukosemålingerne, se fi gur 
3.

2.  Patienten skal oplæres i injektionstek
nik

3.  Patienten skal instrueres i sympto
merne på hypoglykæmi, samt hvor
dan hypoglykæmi behandles med 
hurtigt absorberbare kulhydrater, 
f.eks. juice eller hugget sukker. Orien
teres om at indtage kulhydrater ved 
symptomer på hypoglykæmi, og først 
herefter måles blodglukose. Sympto
mer på hypoglykæmi fremgår af fi gur 
2. Symptomerne på hypoglykæmi va
rierer fra person til person og aftager 
med alderen

4.   Kostprincipperne gennemgås og der 
instrueres i at begrænse kalorieindta
gelsen, mhp. at forebygge vægtstig
ning (Patienterne tager på i vægt pga. 
at den bedre glykæmiske kontrol efter 
start af insulinbehandling medfører, 
at de mister færre kalorier via gluko
surien og ikke samtidig har reduceret 
kalorieindtagelsen tilsvarende). Desto 
højere HbA1c ved start af insulin
behandling, jo større er risikoen for 
vægtstigning.

5.  Instrueres i forholdsregler ved bil
kørsel; blodglukose måles før kørsel 
og regelmæssig under kørslen. Ved 
blodglukose < 7 mmol/l indtages 
kulhydrater, og ved symptomer på 
hypoglykæmi stoppes kørsel, og der 
indtages kulhydrater. Kørslen optages 
først igen efter 3045 minutter.Figur 1
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Initiering af insulinbehandling
Der fortsættes med metformin, da det 
reducerer insulinbehovet og vægtstig
ningen. På baggrund af, at kardiova
skulære endepunktstudier har vist, at 
liraglutid (Victoza®) og empaglifl ozin 
(Jardiance®) beskytter mod hjertekar
sygdom, vil det være hensigtsmæssigt 
at forsætte med denne behandling, når 
insulinbehandling initieres. Begge præ
parater reducerer også vægtstigningen, 
der ofte ses under insulinbehandling, 
samt reducerer insulindosis og risikoen 
for hypoglykæmi. Hvis patienten er i 
behandling med en DPP4 hæmmer 
fortsættes også hermed. I Danmark 
seponerer vi normalt sulfonylurinstof 
pga. risikoen for langvarig svær hypog
lykæmi. 

Rent praktisk startes med 10 enheder 
basal insulin én gang dagligt. Det kan 
være i form af NPH insulin (Insulatard®), 
detemir (Levemir®), glargin (Lantus®), 
glargin biosimilar (Abasaglar®), glargine 
300 (Toujeo®) eller degludec (Tresiba®). 
Det er ofte en fordel at vælge et af 
præparaterne og blive fortrolig med, 
hvordan det bruges. Patienten kan in
jicere insulinet om morgenen eller ved 
sengetid (fi gur 3).

Der måles blodglukose i faste, og det 
anbefales at benytte en simpel algo
ritme: at øge med 2 enheder hver 3. dag 
indtil fasteblodglukose er reguleret til 
det ønskede niveau, der f.eks. kan være 
mellem 68 mmol/l. Patienten benytter 

gennemsnittet af fasteblodglukose på 2. 
og 3. dagen til at vurdere fasteglukose
niveaet, før der titreres på insulindosis 
(fi gur 3). Ved blodglukose under 6 
mmol/l reduceres med 2 enheder.

Når fasteblodglukose er mellem 68 
mmmol/l foretages en vurdering af, 
om der kan strammes yderligere op på 
den glykæmiske kontrol. Det afgøres 
ud fra dag til dag variationen i faste
blodglukose samt ud fra risikoen for 
hypoglykæmi. I denne vurdering indgår 
også patientens compliance i relation 
til måling af blodglukose, justering af 
insulindoser og overholdelse af kost
principper.

Langt de fl este patienter vil blive 
acceptabel reguleret på denne be
handling, og ved brug af Toujeo® eller 
Tresiba® vil én injektion i døgnet være 
tilstrækkelig. Hvis fasteblodglukose er 
i niveau, men HbA1c fortsat er høj, må 
det skyldes, at blodglukose stiger i løbet 
af dagen, hvilket let afgøres ved at måle 
blodglukose før aftensmaden, og hvis 
patienten er i behandling med insula
tard, levemir eller lantus kan det være 
nødvendig med 2 injektioner dagligt, 
f.eks. om morgenen og ved sengetid.

Patienter, der er i behandling med 
metformin en GLP1 receptor agonist og 
en SGLT2 hæmmer i kombination med 
et basal insulin, og hvor det terapeutiske 
mål ikke er nået, bør henvises til en en
dokrinologisk afdeling til vurdering og 
optimering af den glykæmiske kontrol. 

Afsluttende kommentar

Opstart af insulinbehandling skal forbe
redes, når patienten f.eks. er i behand
ling med 2 eller 3 antidiabetika. De skal 
ved opstart oplæres i injektionsteknik, 
hvornår de skal måle blodglukose, 
hvordan de skal titrere på insulindoser, 
samt om symptomer og behandling af 
hypoglykæmi. Patienterne skal også ori
enteres om kørekortsreglerne i relation 
til insulinbehandling. Disse er tidligere 
gennemgået i Lægemagasinet 2017, 31, 
nr 5: 811.

Langt de fl este patienter kan blive 
godt reguleret med metformin kombi
neret med basal insulin evt. også i kom
bination med en GLP1 receptor agonist 
eller en SGLT2 hæmmer, eventuelt med 
begge præparater sammen med metfor
min, hvilket medfører, at vægtstigning 
undgås. Da type 2 diabetes patienten 
ofte er ældre, skal det mest simple insu
linregime vælges. Det ønskede mål for 
HbA1c skal også afstemmes med den 
enkelte patient, så den passer til patien
tens alder, forventet livslængde, fore
komst af komorbiditeter og ikke mindst 
hvad patienten selv vil investere af 
energi i insulinbehandling. Et passende 
mål for langt de fl este patienter vil være 
en HbA1c mellem 5060 mmol/mol 
(6.77.6 %), hvis det kan opnås uden for 
stor risiko for hpoglykæmi. Hos ældre 
patienter vil et mål under 65 mmol/mol 
(< 8.1 %) ofte være tilfredsstillende.

Figur 2
Symptomer på hypoglykæmi varierer fra patient til patient 
og aftager med alderen.
De vigtigste advarselssymptomer er hjertebanken, sved 
og indre uro, evt. svimmelhed og synsforstyrrelser.

Figur 3
Et simpelt men effektiv insulinregime til at opnå god glykæmisk 
kontrol hos hovedparten af patienter med dysreguleret type 2 dia-
betes.
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MANGE MISFORSTÅR  
DE OFFICIELLE KOSTRÅD

I 2013 blev de daværende otte kostråd 
opdateret og erstattet med De officielle 
Kostråd. De nuværende i alt 10 kostråd 
er altså langt fra nye, men alligevel ople
ver jeg stor forvirring omkring dem eller 
direkte fejlfortolkning af flere af rådene 
– og dette både blandt lægmænd og 
sundhedsfaglige.

I denne artikel vil jeg kort opridse 
og redegøre for rådene, så der ikke er 
nogen tvivl om, hvilke fødevarer vi bør 
opfordre vores patienter til at spise.

De seks fødevaregrupper, vi bør 
øge indtaget af

De fødevarer, der direkte opfordres til 
at spise, er: fuldkorn, frugt, grøntsager 
(inkl. bælgfrugter) og fisk.

Nødder er ligeledes en fødevare, 
danskerne kunne spise mere af – gerne 
op til 30 g usaltede dagligt og dette sær
ligt for at forebygge CVD. Derudover 
anbefales det også at opnå 2535 g kost
fibre dagligt.

Det anbefales altså, at kosten i højere 
grad baseres på hele plantefødevarer 
samt mere fisk i modsætning til kød, 
mælkeprodukter og industrielt forarbej
det mad med høj indhold af salt og/eller 
sukker, som den danske kost er rig på.

En mere planterig kost vil automatisk 
bevirke, at indtaget af mættet fedt, salt 
og sukker reduceres foruden at indta
get af kostfibre og andre beskyttende 
plantestoffer øges. Sammenfattet vil 
disse råd beskytte mod udvikling af bl.a. 
hypertension, CVD, overvægt, type 2 
diabetes og flere typer cancer.1)

Min erfaring er, at der er et godt 
kendskab til anbefalingen om fuldkorn, 
fisk og grøntsager. Derimod synes den 
gængse opfattelse at være, at frugt ikke 
hører med eller ligefrem bør begrænses. 
Dette kan undre, idet frugt udover at 
bidrage med en rig mængde nærings
stoffer også er forbundet med lavere 
risiko for en række sygdomme. Sammen 
med grøntsager er mere frugt i kosten 
associeret med lavere risiko for særligt 
hypertension, CHD og apoplexi, og 

derudover visse cancerformer, over
vægt, type 2 diabetes, lungesygdomme, 
osteoporose m.v.2)

Danskernes indtag af frugt er i forve
jen for lavt, og derfor er det vigtigt, at 
de opfordres til at øge deres indtag. At 
råde til en begrænsning, når indtager i 
forvejen er under 300 g dagligt, strider 
direkte imod de officielle anbefalinger.

De fede fisk er vigtige særligt grun
det indholdet af langkædede omega3 
fedtsyrer EPA og DHA. Vegetarer kan 
få de samme fedtsyrer fra algebaserede 
tilskud med EPA og DHA.

* Blandt fuldkorn tæller fx. rugkerner, 
fuldkornshvedekerner, brune ris, hel 
hirse, havregryn og bygkerner og pro-
dukter heraf såsom rugbrød, fuldkorns-
mel- og pasta, grahamsmel, fuldkorns-
knækbrød osv.

Spis flere bælgfrugter
Medregnet i de 300 g grøntsager er tør
rede bønner, linser og andre bælgfrug
ter*. Det er ikke en fødevaregruppe, vi 
har tradition for at spise i Danmark, og 
netop derfor er det vigtigt, at danskerne 
opfordres til at prioritere den højere.

Bælgfrugter er rige på bl.a. protein, 
jern, zink, calcium, kalium, magnesium, 
kostfibre og beskyttende plantestoffer. 
Samtidig er de fattige på mættet fedt og 
fri for hæmjern, salt, kolesterol, hetero
cykliske aminer, nitrit og andre uhen
sigtsmæssige stoffer, hvilket gør dem til 
et ideelt supplement eller alternativ til 
både kød og mælkeprodukter.

Selv hvis patienten ikke ved, hvordan 
de tørrede bønner bedst tilberedes, 
kan han/hun alligevel nemt få flere 
bælgfrugter i kosten ved at bruge då
sebønner, færdig bønne og falafelfars, 
bønne og linsepasta, færdigpillede 
edamamebønner fra frost, hummus, ma
rineret tofu i tern osv.

*Bælgfrugter inkluderer bl.a. kikærter, 
kidneybønner, hvide bønner, sojabøn-
ner, pintobønner, grønne linser, sorte 
linser, røde linser, flækærter osv.

AF KLINISK DIÆTIST, CAND. SCIENT. 

KLINISK ERNÆRING MARIA FELDING
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De 10 kostråd
 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv
 2. Spis frugt og mange grøntsager (600 g dagligt, mindst halvdelen grøntsager)
 3. Spis mere fisk (350 g ugentligt, heraf min. 200 g fed fisk)
 4. Vælg fuldkorn (spis min. 75 g dagligt)
 5. Vælg magre mejeriprodukter (250-500 ml dagligt er passende i en dansk kost)
 6. Vælg magert kød og kødpålæg (max 500 g rødt kød ugentligt)
 7. Spis mindre mættet fedt (max 10E%)
 8. Spis mad med mindre salt (max 5-6 g dagligt)
 9. Spar på sukkeret (max 10E%)
10. Drik vand

Disse fødevarer bør begrænses

Udover enkelte kostkomponenter som 
sukker, salt og mættet fedt anbefales 
det, at vi begrænser rødt kød* og forar
bejdet kød** til i alt max 500 g tilberedt 
vægt ugentligt. I ikketilberedt vægt sva
rer dette til i alt 630 g (inkl. færdigkøbt 
forarbejdet kød).3)

Begrænsningen anbefales både med 
henblik på at reducere danskernes 
indtag af mættet fedt for at forebygge 
CVD, men også for at reducere risikoen 
for cancer.

Allerede i 2007 fandt World Cancer 
Research Fund sammenhængen mellem 
både rødt kød og forarbejdet kød og 
øget risiko for kolorektal cancer overbe
visende.

I 2015 klassificerede WHO rødt kød 
som værende formentligt kræftfrem
kaldende for mennesker og forarbej
det kød som værende overbevisende 
kræftfremkaldende for mennesker4). 
Dette særligt grundet dets indvirkning 
på kolorektal cancer. Sammenhængen 
menes ifl. American Institute for Cancer 
Research formentligt at skyldes kødets 
indhold af hæmjern, stegemutagener og 
nitrit/nitrat (tilsætningsstoffer i forarbej
det kød).5)

Min erfaring er, at danskerne end 
ikke er ordentligt oplyst om, hvad rødt 
kød er og slet ikke hvad forarbejdet kød 
dækker over. Relationen til cancer er ej 
heller kommet ud til befolkningen, og 
bemærk at jeg sidder med den kostinte
resserede del.

I slutningen af 2017 fjernede Kræf
tens Bekæmpelse alle retter med både 
rødt og forarbejdet kød fra deres op

skriftssamling. Det er netop initiativer 
som dette, der er nødvendige for, at 
budskabet kommer ordentligt ud, og så 
folk kan træffe informerede valg om kost 
og sundhed.

* alt kød fra firbenede dyr, f.eks. okse-
kød, svinekød, kalvekød, lammekød 
m.v.
** bacon, leverpostej, pølser samt kød-
pålæg såsom kyllingepålæg, skinke, 
spegepølse, hamburgerryg osv.

Hvad med æg?
Anbefalingen for æg lyder på max 1 
æg dagligt, hvis man ikke har forhøjet 
kolesterol eller ønsker at nedsætte det. 
Er dette tilfældet anbefales max 34 æg 
ugentligt.

Bemærk at det gennemsnitlige total 
kolesterol blandt voksne danskere er 6 
mmol/L, og 2 millioner har forhøjet LDL
kolesterol.

Ingen anbefaling om, at vi SKAL 
drikke mælk eller spise kød

Det, der nok er mest forvirring omkring, 
er anbefalingen omkring mælkeproduk
ter. Der er en udbredt opfattelse af, at 
voksne bør drikke mælk hver dag, og at 
dette er, hvad der bliver anbefalet. Det 
er det imidlertid ikke.

Formuleringen lyder: ”vælg magre 
mejeriprodukter”. Det er ikke er en of
ficiel anbefaling, at voksne bør drikke 
mælk hver dag. Som anbefalingen lyder, 
er 250500 ml magre mælkeprodukter 
dagligt passende i en dansk kost.

En dansk kost er rig på kød og der
næst også tomme kalorier, der ikke 

bidrager med calcium, og fattig på 
calciumrige planter såsom bælgfrugter, 
grøntsager, nødder, kerner og fuldkorn.

Derfor er 250500 ml magre mælke
produkter passende, når udgangspunk
tet er en dansk kost.

Spiser man derimod en kost rig på de 
nævnte planter og fattig på kød, så er 
der mange kilder til calcium i kosten og 
mælkeprodukter er ikke nødvendigvis 
”passende” længere.

Fødevare Calcium-
indhold 

(mg/100 g)

Sesamfrø, uafskallede 959 mg

Mandler 256 mg

Grønkål 219 mg

Sojabønner 163 mg

Hvide bønner 126 mg

Kikærter 124 mg

Komælk 120 mg

Soyamælk, calcium
beriget

120 mg

Havregryn 53 mg

Broccoli 45 mg

Røde linser 41 mg

Appelsin 35 mg

Uafhængigt af, om der indtages mælke
produkter eller ej, bør der opfordres til 
at skære ned på kød og tomme kalorier 
og øge indtaget af planter, som anbe
falingerne lyder på. Det vil ikke kun 
betyde flere kilder til calcium men også 
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til flere kostfibre og andre beskyttende 
plantestoffer samt medføre en reduktion 
af mættet fedt, hæmjern, salt og andre 
uhensigtsmæssige stoffer.

Bemærk i øvrigt, at det direkte anbe
fales, at voksne drikker vand. Ikke mælk.

Hvad med lyst kød?
Der er ikke nogen direkte anbefaling om 
at indtage eller begrænse lyst kød fra 
fjerkræ, men blot at vælge de magre va
rianter. Forarbejdet kød lavet på fjerkræ 
såsom kalkunbacon, kyllingepålæg eller 
kyllingepølser hører dog med under de 
max 500 g ugentligt.

Hvad spiser danskerne?

Den seneste kostundersøgelse fra DTU6) 
viste, at danskerne spiser 134 g ikke
tilberedt rødt kød og forarbejdet kød 
dagligt. Ugentligt svarer det til ca. 940 g 
mod de anbefalede 630 g ikketilberedt 
vægt (medregnet forarbejdet kød).

Indtaget af mættet fedt var 39 g og 
dermed ca. 50 % højere end anbefalet.

Saltindtaget lå på hhv. 11 og 8 gram 
salt dagligt for mænd og kvinder mod de 
anbefalede max 56 g dagligt.

Indtaget af frugt og grønt lå på lige 
under 400 g sammenlagt, hvilket ikke er 
helt retvisende, da der her var medreg
net bl.a. marmelade, tørret frugt, oliven, 

nødder, frø, bælgfrugter og ketchup. 
Der er altså et godt stykke op til de 600 
g i alt.

Indtaget af fisk og fiskeprodukter lå 
på 259 g dagligt mod de anbefalede 350 
g.

Hvordan kan vi hjælpe

At få vendt danskernes kostvaner i en 
mere hensigtsmæssig retning er en 
udfordring, og dette ikke grundet vaner 
og kultur alene. Grundlæggende mis
forståelser omkring hvordan en sund 
og hensigtsmæssig kost, der lever op til 
anbefalingerne sammensættes, skaber 
forvirring og gør det svært for selv de 
danskerne, der ønsker at følge anbefa
lingerne.

Mange har en opfattelse af, at mælk 
og kød (inkl. forarbejdet kød) er nød
vendige i kosten for at få nok jern, pro
tein, calcium osv. Dette motiverer ikke 
til at overveje andre bedre calciumkilder 
eller til at skære ned på kødet. Værre 
bliver det ved, at godt alle patienter, 
jeg ser, er overbevist om, at de bør 
begrænse frugt, mens de slet ikke er in
formeret omkring vigtigheden af nødder 
eller bælgfrugter i kosten.

Ikke alle er interesserede i at spise 
flere planter og skære ned på de ani
malske og industrielt forarbejdede pro

dukter. Det ændrer dog ikke ved, at alle 
i det mindste bør informeres om hvilke 
fødevarer, der reelt beskytter mod livs
stilssygdomme og med fordel kunne få 
en mere dominerende plads i kosten, så 
den enkelte kan tage den beslutning på 
et informeret grundlag

Jeg håber, denne artikel kan gøre det 
nemmere at pege patienterne i den rig
tige retning.
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FAMILIEHUSET SET I  ET 
BEHANDLINGSMÆSSIGT 
PERSPEKTIV

AF LEDENDE OVERLÆGE, PHD 

MERETE STUBKJÆR CHRISTENSEN

REGIONSHOSPITALET HAMMEL 

NEUROCENTER

Regionshospitalet Hammel Neurocenter 
har via Trygfondens donation på 25 mio. 
kr. fået mulighed for at bygge et fami
liehus i tilknytning til Neurocenterets 
børne og ungeklinik. Det er en enestå
ende mulighed for at give familierne til 
et barn eller en ung med en pludselig 
erhvervet hjerneskade bedre forhold 
under den langvarige indlæggelse. Det 
er en begrundet forventning, at huset 
også vil medvirke til bedre behandlings
resultater på lang sigt.

Neurorehabilitering af børn og 
unge

Vi ved, at netop netværket omkring et 
rehabiliteringsforløb har stor betydning 
både psykosocialt for barnet / den unge 
og for hele familiens velbefindende. 
Patienter på Regionshospitalet Hammel 
Neurocenter har skader så indgribende, 
at det altid vil påvirke såvel den ramte 
som de pårørende. For børn og unge er 
det i særlig grad forældre og søskende, 
det drejer sig om. Hele familien bringes 
ud af kurs, når en hændelse med alvorlig 
hjerneskade til følge indtræffer, og det 

er væsentligt for et godt resultat at fa
milien / netværket inkluderes i behand
lingsforløbet.

Neurorehabilitering er funderet på 
WHOs ICFbegreb (International Clas
sification of Function), der i sin grund
model medtager omgivelsesfaktorerne 
i grundpillerne for at nå det højeste 
mulige funktionsniveau for patienten. 
Det er en biopsykosocial model, der 
medtager alle væsentlige områder med 
betydning for det endelige funktionsni
veau og patientens livskvalitet.

Netværkets betydning for 
outcome af neurorehabilitering

Hos voksne patienter med erhvervet 
hjerneskade har man længe vidst, at so
ciale faktorer har betydning for det op
nåede funktionsniveau. Eksempelvis kla
rer gifte patienter sig bedre end enlige i 
flere undersøgelser. Hos børn og unge 
med erhvervet hjerneskade er der færre 
undersøgelser, men det er almen kendt 
fra en række undersøgelser, at familiens 
vilkår og sociale baggrund har betyd
ning for normale børns udvikling, trivsel 

Foto: © Hospitalsenhed Midt
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og mål i livet. Det er en logisk antagelse, 
at dette også gør sig gældende hos børn 
med erhvervet hjerneskade, – muligvis 
endda i højere grad. Isoleret behandling 
af og fokus på den biologiske funktions
nedsættelse vil således ikke føre til den 
mest optimale sundhedstilstand og ikke 
give barnet eller den unge de bedste 
muligheder for at udleve sit maksimale 
potentiale efter skaden.

Regionshospitalet Hammel Neu
rocenter har solid erfaring med den 
helhedsorienterede tilgang og er qua 
de seneste 15 års systematisk arbejde 
med børn og unge med erhvervet 
hjerneskade ikke i tvivl om netværkets 
betydning og vigtigheden af inddra
gelse de nærmeste for at nå det bedste 
resultat. Bevidst arbejde med og un
derstøttelse af familiens mulighed for at 
komme igennem krisen og blive rustet 
til bedst muligt at kunne støtte både 
det syge barn og de raske søskende er 
afgørende. Familiehuset bliver et stort 
aktiv i disse bestræbelser og et fristed 
for familierne til samvær og afslapning 
på afstand af hospitalet.

Forskning og projekter i 
netværkets betydning ved 
Hammel Neurocenter

Allerede med etableringen af det nye 
Familiehus, er der planlagt et forsknings
studie af betydningen for rehabilite
ringsforløbet. Forsker Henriette Stabel 
har skrevet forskningsprotokollen1. Det 
er ikke nyt for Hammel Neurocenters 
forskningsenhed at arbejde med studier, 
hvor netværkets betydning indgår:

Phdstuderende Mette Ryssel By
strup har foretaget en sociologisk un
dersøgelse af netværkets betydning for 
unge med erhvervet hjerneskade2.

Postdoc Lene Odgaard analyserer 
patienters svar vedrørende livskvalitet 
efter et alvorligt kranietraume3.

Postdoc Hanne Pallesen kører under

ICF-modellen

søgelser med mentorordning for ældre 
med apopleksi4.

Frem til 2016 har Hammel Neurocen
ter kørt et stort 5årigt satspuljeprojekt 
med fokus på unge med hjerneskade. 
Et af de afprøvede tiltag var netop et 
systematisk arbejde med netværkskort 
og aktiv inddragelse af pårørende og 
venner via en mentorordning. Denne 
blev så stor en succes for både patient, 
pårørende og kommuner, at ordningen 
er forsat som et indlæggelse. Data fra 
projektet er under bearbejdning.

Følg Familiehuset

Regionshospitalet Hammel Neurocen
ters hjemmeside (www.neurocenter.
dk) vil i nærmeste fremtid få et link til en 
særskilt hjemmeside for Familiehuset, 
hvor husets aktiviteter kan følges, og 
hvor interesserede kan melde sig som 
frivillig.

Noter

1  Postdoc Henriette Stabel: Kvalitativt studie 
af Familiehusets betydning for pårørende til 
børn og unge med erhvervet hjerneskade.

2  PhDstuderende Mette Ryssel Bystrup: A 
stop along the way and the social networks’ 
impact on the rehabilitation process for 
adolescent with an acquired brain injury. Et 
sociologisk studie.

3  Postdoc Lene Odgaard: ”Quality of Life”– 
studie ud fra 240 spørgeskemaer fra patien
ter med alvorlig traumatisk hjerneskade.

4  Postdoc Hanne Pallesen: Stroke – 65 Plus. 
Continued Active Life.

Første spadestik er taget til familiehuset ved Hammel Neurocenter.

http://www.neurocenter.dk
http://www.neurocenter.dk
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TELEMEDICIN FOR PATIENTERNE ELLER ØKONOMIEN?

Der er stadig en række uafklarede spørgsmål omkring telemedicin. Diverse rapporter – fx den såkaldte KIH-rapport (Klinisk 
Integreret Hjemmemonitorering) – peger på de økonomiske fordele ved at bruge telemedicinske løsninger. Sundhedsøko-
nomer har kritiseret KIH og andre for at være mangelfulde – også om omkostningerne ved fjern-monitorering af lungefunk-
tion. 

Men er det dén vej, vi skal gå? Bør telemedicin ikke vurderes som al anden medicin? Altså først finde ud af om det gavner 
patienterne – og derefter beregne mulige besparelser eller omkostninger for samfundet? 

Hvad mener du? Er telemedicin svaret på patienternes drømme om fleksibel og nem diagnosticering, monitorering og 
behandling i eget hjem? Eller er telemedicin tværtimod med til at robotisere patientkontakten og øge afstanden mellem 
patient og læge? 

Skriv gerne med din mening til Lægemagasinets redaktion eller direkte til gordon@sciencejournalist.dk.

TELEMEDICIN TIL KOL-
PATIENTER  STRANDER I  EU
Det tog Spiromagic fra Søborg under tre år, fra ideen opstod til virksomheden havde et fuldt færdigt 
produkt. Nu er der så gået yderligere tre år, og der er stadig ikke udsigt til, at produktet kan anvendes til at 
lette hverdagen for KOLpatienter, selv om det for længst er på det kommercielle marked. 

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

Ideen er ligeså enkel, som den er oplagt: 
Et handy spirometer til at måle lunge
funktionen, en App, der registrerer 
målingen og andre forhold som luftfug
tighed, temperatur, lufttryk mv. samt 
en sikker forbindelse til lægen, som kan 
behandle resultaterne på sin telemedi
cinplatform… Så har man et værktøj, 
der kan spare KOLpatienter for mange 
rutinekonsultationer.

Hele kæden er klar, men det sid
ste led mangler blot de fornødne blå 
stempler. Lommespirometeret har de 
sidste tre år været brugt af sportsfolk 
– blandt andre den danske speed ska
ter Viktor Thorup, som deltager i OL i 
PyeongChang og ønsker at optimere 
sine præstationer – og af astmatikere 
og KOLpatienter, som selv vil holde øje 
med lungefunktionen.

Men dét, som for alvor kunne for
bedre KOLpatienternes livssituation – 
forbindelsen til lægen – mangler stadig. 
Selv om patienten har det ok og har målt 
sin lungefunktion med et resultat, der 
ser tilforladeligt ud, så slipper han eller 
hun ikke for de hyppige kontrolbesøg. 
Der skal naturligvis lægelig ekspertise til 
for at kunne vurdere målingerne.

Muren i Bruxelles

– Det er som at løbe panden mod en 
mur, siger Spiromagics administrerende 
direktør, Allan de Neergaard.

Og muren befinder sig i Bruxelles. 
Certificeringsprocessen er gået helt i 
stå, og Spiromagic kan end ikke få at 
vide, hvor langt sagen er, eller hvem der 
har med den at gøre. Derfor er virksom
heden nu i den situation, at den har et 
produkt, som bruges af en række men
nesker inden for sports og fitnessom
rådet, af en del patienter til selvkontrol 
og af de læger, der tillader patienterne 
at sende målingerne via MMS eller mail. 
Men de, der oprindelig var tænkt på, da 
produktet blev udviklet, nemlig KOL
patienterne, må principielt ikke bruge 
det, inden det er godkendt.

– Selvfølgelig skal der stilles strenge 
krav til såvel telemedicinske produkter 
som til forbindelsen mellem det pa
tientplacerede udstyr og lægen. Men 
det er jo ikke første gang, at vi har haft 
brug for sikre forbindelser, og hverken 
spirometeret eller App’en er særligt 
komplicerede komponenter med masser 

mailto:gordon@sciencejournalist.dk
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af mulige bivirkninger, påpeger Allan de 
Neergaard.

Certificeringsorganer er 
flaskehalse

Og han bakkes op af Peter Huntley, der 
er direktør i Medicoindustrien, og som 
i november sidste år skrev et debatind
læg om problemstillingen i netmediet 
Altinget.

Medicodirektøren er enig i, at kra
vene til telemedicinske produkter skal 
være høje. Men kravene til de private 
bemyndigede certificeringsorganer, der 
skal godkende produkterne, er også 
skyhøje – for høje, mente Peter Huntley, 
der skrev:

”Kravene til disse organer er så høje, 
at flere af dem falder fra. Og ingen tør 
binde an med at etablere sig… Godken
delsen er blevet en ’showstopper’ og en 
uheldig og utilsigtet lukkemekanisme 
for europæisk medicoindustri.” Man 
kunne måske tilføje, at certificerings
organerne også er en showstopper for 
patienterne…

Industrien foreslår, at Lægemiddel
styrelsen går i gang med at etablere et 

dansk bemyndiget organ, som selv kan 
– ligesom Lægemiddelstyrelsen kan i 
dag med lægemidler – påtage sig god
kendelses og certificeringsopgaven. 
På kort sigt kan styrelsen hjælpe med at 
gøre flaskehalsene mindre snævre med 
såkaldte Scientific Advices.

Overenskomsterne skal 
præciseres

At telemedicinske løsninger er så længe 
om at blive taget i brug, skyldes dog 
ifølge Allan de Neergaard ikke udeluk
kende flaskehalse i Bruxelles. Lægerne 
tøver med at tage dem i anvendelse, 
blandt andet fordi der stadig mangler af
klaring om, hvordan de skal honoreres.

– Det er selvfølgelig positivt, at der i 
den nyeste overenskomst mellem regio
nerne og de praktiserende læger er afsat 
73 mio. kr. til området, men der mangler 
stadig afklaring af, hvordan honorerin
gen skal foregå i praksis, påpeger han.

Hvis en læge kigger på fx en KOLpa
tients lungefunktionsdata og vurderer, 
at der ikke er grundlag for at indkalde 
patienten til kontrol, er honoreringen la
vere. Hvis patienten indkaldes, er det så 

én eller to konsultationer? Og hvad med 
den tid, lægen bruger på at uddanne 
sig og sætte sig ind i de forskellige tele
medicinske produkter, der kommer på 
markedet?

Den danske speed skater Viktor Thorup, 
som deltog i OL i PyeongChang, har op-
timeret sine præstationer ved hjælp af et 
lomme spirometer. KOL-patienter må ikke 
bruge det, fordi godkendelsesproceduren i 
EU er gået i stå. 
(Foto: Schaatsfoto).
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SYNSPUNKT

SÅDAN BØR MAN 
BEHANDLE DEPESSION
Den mest effektive måde at forebygge selvmordstanker og handlinger er at behandle en evt. 
bagvedliggende depression psykoterapeutisk og/eller medicinsk.

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. POUL VIDEBECH, 

CENTER FOR NEUROPSYKIATRISK 

DEPRESSIONSFORSKNING, 

PSYKIATRISK CENTER GLOSTRUP

Den 4. februar 2018, omtalte Jyllands
Posten en tragisk sag om en ung mand, 
der begik selvmord, efter at egen læge 
havde indledt behandling med antide
pressiv medicin.

Sagen rejser en masse vigtige spørgs
mål, som ikke mindst de pårørende må 
tumle med: Havde han en depression, 
og var antidepressiva den rigtige be
handling? Var det medicinen, der forår
sagede selvmordet?

Jeg kan ikke udtale mig om den kon
krete sag, fordi jeg aldrig har undersøgt 
den pågældende unge mand eller fulgt 
hans behandling. Derfor kan jeg ikke 
vide, om han virkelig var deprimeret, 
og om det var rigtigt at give ham antide
pressiva. Faktum er, at han tog sit eget 
liv, og det må være et forfærdeligt tab 
for hans efterladte.

Historien har naturligvis opskræmt 
mange læger og patienter, så det er 
vigtigt, at tragedien sættes ind i en sam
menhæng. Derfor vil jeg i det følgende 
beskrive generelt, hvad det er for en 
sygdom, vi snakker om, og hvad vi ved 
om selvmordsrisikoen.

Depression er en meget hyppig syg
dom, idet omkring 150.000 danskere i 
dette øjeblik er ramt. Sygdommen viser 
sig ved forsænket stemningsleje, nedsat 
energi, manglende evne til at koncen
trere sig, søvnløshed og måske endog 
selvmord. På Verdenssundhedsorgani
sationens (WHO) top10liste over de 
sygdomme, som medfører det største 
tab af menneskeliv og livskvalitet, er de
pression nummer fire, og i 2020 regner 
WHO med, at sygdommen vil komme 
ind på en andenplads.

Før man behandler en depression er 
det meget vigtigt, at diagnosen stilles 
korrekt ved flere samtaler. Man kan ikke 
stille den sikkert ud fra en enkelt samtale 
eller ud fra et simpelt spørgeskema.

Desuden skal der foretages en meget 
grundig udredning, så man er sikker på, 

at symptomerne ikke er forårsaget af en 
legemlig sygdom, som f.eks. en stofskif
tesygdom, eller af en anden psykisk li
delse som f.eks. begyndende skizofreni. 
I førstnævnte tilfælde vil behandlingen 
være ineffektiv og i det sidste eksempel 
ligefrem forværre sygdommen.

Vi råder i dag over en række forskel
lige behandlinger, som stort set er lige 
effektive, bl.a. psykoterapi (kognitiv og 
interpersonel terapi) samt antidepres
siva. Selv har jeg arbejdet med psyko
terapi af depressioner i henved 25 år og 
har erfaret, hvad denne behandling kan 
og ikke kan. Men jo længere tid der går, 
inden man kommer i gang med en be
handling, jo større er de alvorlige sociale 
følgevirkninger og risikoen for, at den 
bliver kronisk og aldrig går over.

Derfor er det selvfølgelig helt uac
ceptabelt, at man skal vente mange 
måneder på at komme i behandling hos 
psykolog eller psykiater.

Henvises man f.eks. til psykolog, vil 
der desuden være en ret høj egenbeta
ling, selvom sygesikringen dog giver et 
tilskud. Det har mange mennesker ikke 
råd til at betale. Det kan vi ikke være be
kendt i Danmark.

Effekten af antidepressiv medicin er 
debatteret intenst de seneste år i pres
sen. Men undersøgelser fra store inter
nationale institutioner (f.eks. Cochrane 
og Nice i England) viser, at jo sværere 
depressionen er, jo mere effektiv er 
medicinen. Ved lettere depressioner er 
effekten i forhold til bivirkningerne be
stemt ikke imponerende. Men hvis man 
vælger at bruge medicin, skal lægen 
følge patienten tæt med samtaler, evt. 
i samarbejde med en psykolog. Medi
cinsk behandling må aldrig stå alene 
– men det sker tit! Medicinen kan have 
en række ubehagelige bivirkninger, hvor 
tab af sexlyst og fornemmelse af at be
finde sig under en osteklokke er nogle 

Denne kronik er tidligere bragt 
i Jyllands-Posten søndag den 
11. februar.
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af dem. Den kan forværre evt. angst og 
uro eller give kvalme og appetitløshed.

Der er imidlertid også bivirkninger 
ved psykoterapi, som alle, der har be
skæftiget sig med det, ved: Man kan 
blive afhængig af terapeuten, så ens 
personlige udvikling forhindres. Man 
kan risikere, at symptomerne forværres 
under terapien, og der kan endog opstå 
selvskade eller risiko for selvmord.

Mennesker med depression får ofte 
tanker om selvmord. Det kan skyldes, 
at de har det så dårligt eller føler, at de 
slet ikke fortjener at leve mere. Dette 
er beskrevet som vigtige symptomer på 
depression – længe før man opfandt de 
moderne antidepressive præparater i 
1980’erne. F.eks. viste en undersøgelse 
fra 1964 en ca. 30 gange forhøjet risiko 
for selvmord ved depression, men hel
digvis viser nyere undersøgelser lavere 
tal. Blandt patienter med svær depres
sion er livstidsrisikoen for selvmord i 
dag omkring 10 pct. Hertil kommer, at 
ubehandlet depression øger risikoen for 
dødelig hjertesygdom og andre legem
lige sygdomme.

Udvikling af selvmordstanker under 
en psykoterapi er yderst skræmmende 
og kan være meget farligt. Det vigtigste 
er selvfølgelig, at terapeuten opdager 
det. Men tilstanden kan blive så alvor
lig, at patienten må indlægges for at 
afværge akut fare. Alle, der har været 
terapeut for dårlige deprimerede pa
tienter, har oplevet det. Nogle af os har 
endog oplevet fuldbyrdet selvmord hos 
vores patienter. Det er noget, man aldrig 
kommer sig over, man vil for altid være 
naget af tvivl: Gjorde jeg det godt nok?

Når nu svær depression er sådan en 
farlig sygdom, skulle man tro, at pa
tienterne altid modtager antidepressiv 
behandling, specielt fordi undersøgelser 
viser, at ca. 75 pct. af alle selvmordere 
har konsulteret deres egen læge i 
månederne, før de døde. En stor rets

medicinsk undersøgelse af mere end 
15.000 selvmordere viste imidlertid, 
at kun 13 pct. af dem var i behandling 
med antidepressiva på dødstidspunktet. 
Tilsvarende er fundet flere forskellige 
steder i verden. Selvfølgelig kan det 
være en fejlkilde, at nogle af patienterne 
i virkeligheden havde været i behand
ling, men havde stoppet den og derved 
fået forværring af deres situation og ef
terfølgende begået selvmord. Men det 
må være relativt sjældent. Måske nogle 
har fået psykoterapi, men alligevel be
gået selvmord. En forsigtig fortolkning 
af disse og andre undersøgelser er, at 
mindst halvdelen af svære depressioner 
underbehandles, med meget alvorlige 
konsekvenser. Spørgsmålet er, om be
handlingen også kan medføre nyopstå
ede selvmordstanker.

En undersøgelse i det ansete fagtids
skrift BMJ af næsten 100.000 menne
sker, som deltog i forsøg med afprøv
ning af antidepressiva, viste, at der for 
børn og unge var en mulig let øget risiko 
for selvmordstanker og handlinger, 
men ikke for fuldbyrdede selvmord. 
Hos voksne over 25 år sås derimod en 
beskyttende effekt, som blev kraftigere, 
jo ældre man var.

En dansk undersøgelse fra årene 
19951999 viste, at i denne periode var 
2.569 unge mellem 1017 år i behand
ling med et SSRIantidepressivt stof. I 
samme periode forekom 42 selvmord 
blandt 1017årige, men ingen af de 
afdøde var i behandling med SSRI. Så 
selvmord blandt unge, der modtager 
antidepressiva, må trods alt være meget 
sjældent, når man ikke konstaterede 
et eneste tilfælde ud af de 2.569 unge, 
som modtog medicinen. Men uanset 
at sådanne selvmord åbenbart er så 
sjældne, mener jeg, at vi hele tiden skal 
være opmærksomme på risikoen, når 
vi starter antidepressiva eller terapi. For 
bare ét selvmord er ét for meget.

Det er disse forhold, der har ført til 
advarslerne i bl.a. Sundhedsstyrelsens 
vejledning vedr. antidepressiva. Det er 
erfaringsmæssigt svært at stille diagno
sen depression hos en ung eller et barn, 
fordi symptomerne er anderledes end 
hos voksne. Så det er en opgave for en 
børne og ungdomspsykiater.

Den mest effektive måde at fore
bygge selvmordstanker og handlinger 
er således at behandle en evt. bagved
liggende depression psykoterapeutisk 
og/eller medicinsk. Vi behøver ikke at 
leve med, at ca. 600 danskere begår 
selvmord om året. Dette er dokumen
teret flere gange, f.eks. i den såkaldte 
Nürnbergintervention, hvor et uddan
nelsesprogram for praktiserende læger 
om depression og let tilgængelig råd
givning vedrørende konkrete tilfælde 
reducerede raten af selvmordsforsøg og 
selvmord med 33 pct. i løbet af en fire
årig periode. I kontrolbyen Würtzburg, 
hvor der ingen intervention fandt sted, 
var denne rate stort set uændret.

Det kan således betyde en stor for
skel, at mennesker med depression 
får den fornødne psykoterapeutiske 
behandling og evt. medicin. Men det 
kræver psykiatrisk assistance til de 
praktiserende læger, så de har nogen at 
spørge til råds i svære tilfælde samt et 
let tilgængeligt tilbud om psykoterapi. 
Og det halter i dagens Danmark!

Poul Videbech er professor i psykia-
tri ved Københavns Universitet og 
Psykiatrisk Center Glostrup. Han 
har i mange år forsket i hjernens for-
hold ved svære depressioner samt 
arbejdet medicinsk og psykotera-
peutisk med depressionsbehandling. 
Han har ikke nogen tilknytning til 
noget medicinalfirma.
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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Her kommer årets første spalte. 
Den nye medicin mod fibromer – 
Esmya® – er kommet i uføre.
Der er nyt omkring HPV-vaccinen 
og forskellig anden interessant in-
formation.
Og så er Estrogel® i restordre – 
igen!

Ny medicin

Esmya® fra firmaet GedeonRichter har 
fået problemer.
Esmya® indeholder 5 mg Ulipristal og 
bruges til behandling af generende fi
bromer.

5 kvinder ud af > 700.000 behand
lede siden præparatet kom på markedet 
i 2012 har fået leverskader. Nogle havde 
dårlig lever i forvejen, men trods dette 
har EMAs bivirkningskomité PRAC 
besluttet, at indtil undersøgelserne er 
færdige, skal man ikke sætte nye pa
tienter i behandling. Dem der er i gang, 
kan dog fuldføre kuren, men skal gøres 
opmærksomme på risikoen og have målt 
levertal.

Andre nyheder

Amanda H. Alberts fra Ekstrabladet 
skriver:
Tre år efter det landsdækkende vaccine
stop bliver unge piger igen vaccineret 
mod livmoderhalskræft. Ligeledes er 
pigernes voldsomme symptomer plud
selig forsvundet. Det fortæller overlæge 
på H.C Andersens Børnehospital, Niels 
Fisker, som tager imod henvisninger på 
HPVbivirkninger fra piger under 18 år.

 I 2015 fik HPVcenteret på OUH 330 
henvendelser fra piger med bivirknin
ger. I 2017 fik Niels Fisker blot fem.

 – Fire af dem kunne jeg afvise med 
det samme, den femte fik en tid, men 
valgte selv at aflyse. Så jeg har ikke tilset 
nogle i 2017 med mulige bivirkninger fra 
vaccinen, siger overlægen.

Ikke vaccinens skyld
Den nye tendens skyldes ifølge overlæ
gen, at vaccinen aldrig har været skyld i 
pigernes symptomer.

 – De symptomer, pigerne oplevede, 
er symptomer, vi altid har kendt til, 
men som vi aldrig har kunnet give en 

årsag på. Der har aldrig været en sam
menhæng mellem symptomerne og 
vaccinen.

 – Blandt andet oplever mange andre 
piger de samme slags symptomer som 
de vaccinerede piger, selvom de ikke 
selv har fået vaccinen, siger Niels Fisker.

Sjovt nok, har jeg selv lige nu modta
get en klage fra en 32årig kvinde, som 
jeg tillod mig at give den første Garda
sil® tilbage i 2011 og som nu mener, at 
vaccinen har givet hende kronisk træt
hedssyndrom. Bad timing fra hendes 
side, må man sige!

Nyt fra Region Hovedstaden

”HPV hjemmetest som supplement 
til det ordinære tilbud om livmoder-
halskræftscreening i Region Hoved-
staden”
100.000 kvinder, der ikke er blevet 
screenet indenfor 4 år (2349 år) eller 6 
år (5064 år) vil blive inviteret i løbet af 
201819. Man skal aktivt takke ja.  
Dette kan ske via brev, mail, tlf eller via 
den specialudviklede hjemmeside  
www.hpvhjemmetest.dk

Nyt fra EPI-NYT

Gratis HPV-vaccination til drenge, 
der er til drenge
Fra den 1. februar 2018 kan drenge, der 
er til drenge, blive gratis HPVvaccine
ret, hvis de er mellem 15 og 20 år. Til
buddet slutter den 31. december 2018.

Tilbuddet er et af initiativerne under 
regeringens kræftplan IV, og har til 
formål at forebygge HPVinfektion hos 
drenge, der har eller som kommer til at 
have sex med andre drenge og mænd. 
Mænd, der har sex med mænd, har 
nemlig en markant større risiko for at 
udvikle analkræft på baggrund af en 
HPVinfektion end mænd, der udeluk
kende har sex med kvinder.

http://www.hpv-hjemmetest.dk
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Drengene skal have tre HPVvacci
nationer inden for en periode på seks 
måneder. Man kan få den første vac
cination fra den dag, man fylder 15 år. 
Man kan blive gratis vaccineret indtil sin 
20års fødselsdag. Den første vaccina
tion skal gives senest den 30. juni 2018, 
og drengene kan blive færdigvaccineret 
indtil 31. december 2018.

Man kan blive vaccineret hos egen 
læge eller på en af AIDSFondets Check
pointklinikker i Aarhus, Odense eller 
København. Når lægen skal vurdere, om 
drengen er omfattet af tilbuddet, skal 
lægen fortælle drengen, at dette tilbud 
er til drenge, der er tiltrukket af andre 
drenge, og spørge om drengen befinder 
sig i målgruppen. Hertil skal drengen 
svare ja eller nej.

Læs mere på www.drengesomelsker
drenge.dk

Fra Medicinsk Tidsskrift

 Kvinder med leddegigt oplever et kraf-
tigere fald i fysisk funktion efter over-
gangsalderen.
Det viser en ny undersøgelse fra Ne
braska University Medical Center, hvor 
forskere har undersøgt over 8.000 
kvinder med leddegigt ved hjælp HAQ 
(Health Assessment Questionnaire) 
målinger.

I alt deltog 8.189 leddegigtramte 
kvinder i undersøgelsen, hvoraf 2.005 
(24.5%) var præmenopausale, 611 
(7,5%) var i gang med overgangsfasen 
og 5.573 (68,1%) havde passeret over
gangsalderen.

Sammenligningen af kvindernes HAQ 
viste, at kvinder efter overgangsalderen 
havde flere markante funktionsnedsæt
telser som resultat af deres leddegigt 
end kvinder før overgangsalderen.

Fysisk funktion er et vigtigt aspekt 
ved undersøgelse af patienter med led
degigt, da det påvirker deres livskvalitet. 
Kvinder oplever leddegigt udvikle sig 
med en hastighed, der er tre gange 
større end hos mænd, og har også mere 
alvorlig tilbagegang og øget invaliditet – 
men disse kønsforskelle er det svært at 
finde hoved og hale i.

Tidligere undersøgelser har vist, at 
kvinder med leddegigt oplever æn
dringer i deres sygdom omkring repro
duktive og hormonelle livshændelser 
som f.eks. fødsel. Under graviditeten 
har kvinder nedsat forekomst af led
degigt, men de har en øget forekomst 
af sygdomsudvikling og udbrud i post
partumperioden. Ligeledes er kvinder, 

der kommer tidligt i overgangsalderen, 
mere tilbøjelige til at udvikle leddegigt.

Alt i alt var der således rigelige 
grunde til at se på, om overgangsal
deren har betydning for kvinder med 
leddegigt og resultaterne viser da også, 
at overgangsalderen har en signifikant 
indflydelse på niveauet og graden af   
funktionelt fald hos kvinder med ledde
gigt og er forbundet med en forværret 
progression af sygdommens virkninger.

Fra Dagens medicin

Alle med kræft i underlivet bliver tilbudt 
gentest.

Fremover vil alle danske patienter 
med kræft i underlivet automatisk få til
bud om en genanalyse, der kan vise, om 
de har fået kræft pga. en bestemt gen
fejl. Det er første gang, at alle patienter 
med en bestemt sygdom får tilbud om 
gentest. Det skriver Rigshospitalet i en 
pressemeddelelse.

Tidligere var det kun enkelte patien
ter med kræft i underlivet, der ud fra 
en vurdering af familiehistorie og alder 
fik tilbudt en genanalyse. Fremover vil 
analysen blive tilbudt alle kvinder med 
kræft i underlivet for at teste, om de har 
en bestemt genfejl.

Genanalysen skal kortlægge om kvin
dernes kræft skyldes en fejl i de såkaldte 
BRCAgener. I dag skyldes omkring 15 
pct. af alle tilfælde af kræft i underlivet 
den genfejl, og ved at kortlægge om 
patienterne har forandringer i BRCA
generne kan lægerne tilrettelægge en 
behandling, der har en øget effekt ved 
netop den type genfejl.

Bedre oplysning til pårørende
Med det nye tilbud forventer overlæge 
og professor Anne Marie Gerdes fra 
Klinisk Genetisk Klinik på Rigshospita
let også at kunne opspore flere raske 
pårørende, der får mulighed for at tage 
stilling til, om de ønsker en genanalyse 
med det nye tilbud.

»De fleste vil få besked om, at deres 
kræft ikke skyldes en genfejl, og det kan 
være en lettelse. Hvis testen viser, at 
patienten har genfejlen, får de og deres 
familie tilbud om genetisk rådgivning,« 
siger hun i pressemeddelelsen.

Halvdelen af de kvinder, der har gen
fejlen, får kræft i æggestokkene. Derfor 
anbefales det, at de patienter får fjernet 
deres æggestok og æggeledere, når de 
ikke skal have flere børn, fortæller Anne 
Marie Gerdes.
Anja Pinborg er blevet Professor på 
Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet.
Vi siger tillykke.

Medicin i restordre

Elidel® fra firmaet Meda
Elidel® indeholder Pimecrolimus og er 
egentlig beregnet til atopisk dermatit. Vi 
andre bruger det til lichen sclerosus som 
alternativ til Dermovat.

Præparatet er p.t. i restordre, men 
skulle være i taksten igen i løbet af 
marts.

Estrogel® nu fra firmaet Besins Health
care.
Estrogel® blev i januar solgt til det irske 
firma fra Takeda Pharma.

Estrogel® indeholder østradiol 0,6 
mg/g. P.t. er præparatet i restordre, ind
til man har fundet en dansk distributør. 
Firmaet oplyser, at det skulle ske i løbet 
af marts.

I mellemtiden kan andre transdermale 
produkter som Divigel® eller Lanzetto® 
bruges.

Hun siger til manden:

- Når jeg ser dig ligge 

på sofaen, så er det 

vældigt vanskeligt 

at tro, at blandt 

mange millioner af 

sædceller, så var du 

den hurtigste!

http://www.drengesomelsker�drenge.dk
http://www.drengesomelsker�drenge.dk
http://www.drengesomelsker�drenge.dk
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INJURYMAP ER EN NY APP, 
DER GØR EFFEKTIV TRÆNING 
NEM AT UDFØRE
Træning som behandlingsform har indtil nu været behæftet med en række udfordringer. Effektiv træning 
består af nøje udvalgte øvelser, der skal udføres med tiltagende sværhedsgrad og belastning. Et effektivt 
træningsforløb kræver derfor enten stor træningsindsigt hos patienten selv, eller vejledning fra en 
fysioterapeut, der koster både tid og penge. Injurymap er en ny intelligent app, der gør op med disse 
udfordringer ved at tilrettelægge målrettede træningsforløb til den enkelte patient baseret på brugerfeedback.

Smerter i bevægeapparatet er et 
stort samfundsproblem

Smerter i muskler og led er en af de 
største samfundsøkonomiske udfor
dringer på sundhedsområdet. Muskulo
skeletale lidelser koster hvert år op 
mod 17 milliarder kroner for det danske 
samfund i form af udgifter til behandling 
og tabt arbejdsfortjeneste. Cirka 20% 
af konsultationer i almen praksis angår 
smerter i bevægeapparatet. Samtidig 
er muskuloskeletale problemer årsag 
til hver fjerde langtidssygemelding og 
hver fjerde førtidspension. Hvis be
handlingen af muskuloskeletale lidelser 
kan gøres billigere og mere tilgængelig, 
er der med andre ord store gevinster at 
hente for både samfundet og det ramte 
individ.

Træning er en vigtig del af 
behandlingen

Bevægeapparatet er bygget til belast
ning, og uden belastning svækkes væ
vet. Beskadiget væv skal derfor stimu
leres med hensigtsmæssige øvelser for 
at hele og styrkes. Træning er således 
en nødvendig del af al behandling af 
lidelser i bevægeapparatet. Det gælder 
alt lige fra kroniske ryg eller nakkesmer
ter, slidgigt i knæ og hofte, forstuvede 
ankler til seneskader og skulderimpin
gement.

Træning som behandlingsform har 
en indbygget udfordring. Træningens 
effektivitet hænger direkte sammen 
med, om øvelserne bliver udført korrekt 
og med tiltagende sværhedsgrad og 

belastning. Korrekt træning forudsætter 
således enten en stor indsigt i træning, 
eller – mere typisk – vejledning fra en 
professionel fysioterapeut, som koster 
både tid og penge. For at afhjælpe 
denne udfordring har vi i flere årtier 
begge lavet patientfoldere i et forsøg på 
at vejlede i korrekt træning. Indtil nu har 
vi dog måtte konstatere, at det er meget 
vanskeligt, at få patienter til at udføre 
øvelserne korrekt og med en tilpas sti
gende sværhedsgrad.

Injurymap er en fleksibel løsning, 
som giver patienter adgang til 
genoptræning af høj kvalitet

For knap to år siden slog vi os sammen 
med tre unge iværksættere for at lave 
Injurymap. Ideen med Injurymap var 
at producere en ’intelligent app’, der 
automatisk tilrettelægger et individuelt 
træningsprogram ud fra patientens 
egen feedback. Har patienten svært 
ved at udføre en given øvelse, vælger 
appen en lettere øvelse næste gang. 
Er en øvelse derimod for let tilbydes 
patienten en sværere øvelse. Øvelser 
må gerne gøre lidt ondt at udføre, men 
hvis en øvelse udløser smerter over en 
vis grænse (5 eller derover på en 010 
skala), vælger appen en anden øvelse 
næste gang. Øvelserne er valgt efter 
bedste evidens eller bedste praksis på 
de respektive områder. Derudover op
fanger appen faresignaler så patienten 
automatisk bliver opfordret til at søge 
læge, hvis der er behov for det.

Injurymap dækker i dag de mest 
almindelige diagnoser i hele kroppen 

AF REUMATOLOGERNE PIERRE SCHYDLOWSKY 

OG FINN JOHANNSEN

Sådan kommer du i gang med at 
bruge Injurymap

Hvis du er interesseret i Injurymap, 
kan du få gratis adgang til appen og 
samtlige træningsprogrammer ved at 
henvende dig på: 
ulrik@injurymap.dk

Appen koster 29 kr./måned efter 14 
dages gratis prøveperiode. Appen 
er dog permanent gratis for alle 
læger, hvis du har fået adgang via 
ulrik@injurymap.com!

mailto:ulrik@injurymap.dk
mailto:ulrik@injurymap.com
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(se boks). Appen er CEmærket hos Læ
gemiddelstyrelsen, og øvelserne tager 
udgangspunkt i gældende behandlings
praksis. Alle øvelserne er vist med fi lm 
og tale i det tempo, de skal udføres i, så 
træningen bliver udført korrekt. Med 
Injurymap kan man fl eksibelt vælge, 
hvor hyppigt man vil træne, og om man 
vil træne i 10, 20 eller 30 minutter ad 
gangen.

De forskellige øvelser er nemt over
skuelige og varieres automatisk fra 
gang til gang, således at det bliver mere 
spændende og motiverende at træne. 
Appen er derfor designet med udgangs

punkt i fl eksibilitet, overskuelighed og 
variation, og det sikrer, at fl ere patienter 
vedligeholder deres træning.

Hvordan bruges Injurymap af 
lægerne?

Injurymap fungerer som et alternativ til 
traditionel henvisning til fysioterapeut. 
Appen kan dog også være et supple
ment til fysioterapi, kiropraktik, osteo
pati og lignende behandlinger. Det er 
nemt at henvise patienter til Injurymap, 
da der er lavet en hjemmeside, hvor 
man blot skriver patientens telefonnum

mer ind og vælger den diagnose, som 
skal optrænes. Tryk på “send”, og pa
tienten får straks en SMS med de nød
vendige oplysninger til at downloade 
appen til deres telefon.

Læger med forslag til nye øvelser eller 
feedback er meget velkomne til at kon
takte os. Vi er allerede i frugtbar dialog 
med Dansk Selskab for Muskuloskeletal 
Medicin og de praktiserende reumatolo
gers organisation.

Injurymap behandler de mest almindelige diagnoser inden for muskuloskeletale lidelser.

Nakke: uspecifi kke nakkesmerter, slidgigt og piskesmæld.

Skulder: rotator cuff syndrom, impingement.

Albue: tennisalbue og golfalbue.

Lænderyg: uspecifi kke lænderygsmerter (lumbago) og lumbago-iskias.

Hofte: slidgigt i hofte og hofte-lyske smerter.

Knæ: slidgigt i knæ og springerknæ.

Fod og ankel: Akillessenebetændelse, ankelforstuvning, svangsenebetændelse /hælspore.

Reumatologerne bag Injurymap
Pierre Schydlowsky og Finn Johannsen har begge en baggrund inden for idrætsmedicin og muskuloskeletal medicin og har 
speciallægepraksis i reumatologi i henholdsvis Værløse og Farum. De har undervist sammen på mange kurser, og har med-
virket som forfatter og redaktører på mange lærebøger om idrætsmedicin, reumatologi, manuel medicin og bevægeappara-
tet. De er fortsat meget forskningsaktive, og har været aktive i fl ere faglige organisationer. De arbejder begge med innova-
tion og har udviklet journalsystemerne Medortis, og Reum Standard. Finn Johannsen er derudover Overlæge på Bispebjerg 
Hospitals Idrætsmedicinske klinik.

På Injurymaps hjemmeside er det nemt at henvise dine patienter til appen.
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FØRSTE SPADESTIK TIL BYGGERIET 
AF TRYGFONDENS FAMILIEHUS 
HAMMEL NEUROCENTER
Fredag den 12. januar 2018 blev der gravet for til byggeriet af et nyt familiehus ved Regionshospitalet 
Hammel Neurocenter.

Et nyt familiehus ved Hammel Neu
rocenter bliver nu en realitet på bag
grund af en donation på 25,5 millioner 
kroner fra TrygFonden. Det nye fami
liehus har fået navnet TrygFondens 
Familiehus Hammel Neurocenter og 
skal fungere som en hjemlig base for 
forældre og søskende til børn, der er 
indlagt til rehabilitering som følge af en 
hjerneskade.

TrygFonden har givet en stor og flot 
donation, der betyder, at vi med det 
nye familiehus kan tilbyde gode og tids
svarende forhold for familier til indlagte 
børn. Indlæggelsen kan gøre det svært 
at få familielivet til at hænge sammen. 
Derfor er det vigtigt, at der er mulighed 
for overnatning og en midlertidig base 
for familierne, der indgår aktivt i be
handlingsforløbene, siger Hanne Roed 

(R), 1. næstformand i Region Midtjyl
land, på vegne af regionsrådet.

Familiehuset skal være et sted, hvor 
forældre, søskende og det indlagte barn 
kan være sammen og finde styrke på 
et kritisk tidspunkt i deres liv. Man står 
som familie i en yderst sårbar situation, 
når et barn i familien bliver alvorligt 
skadet. Familiehuset skal være et sted, 
hvor man kan mødes og dele erfaringer 
med andre i samme situation og få ro og 
tryghed, siger Trine Heidemann, under
direktør i TrygFonden.

En oase for familielivet under 
indlæggelsen

Det nye 600 kvadratmeter store familie
hus ved Hammel Neurocenter skal være 
en oase og et åndehul fra det kliniske 

hospitalsmiljø for familier til indlagte 
børn og unge. Her bliver der plads til 
at pleje familielivet med leg, afslapning, 
motion, musik og lignende.

Patienterne på Hammel Neurocenter 
kommer fra hele landet for at få den 
højtspecialiserede neurorehabilitering, 
som man kun kan få to steder i Danmark 
– nemlig på neurocentret i Hammel og 
på Hvidovre Hospital.

Det nye familiehus forventes at stå 
færdigt medio 2018. Det er anden 
gang, at TrygFonden donerer penge til 
opførslen af et familiehus. Det første 
familiehus ligger ved Aarhus Universi
tetshospital i Skejby.

Plads til otte familier

TrygFondens Familiehus Hammel Neu
rocenter kommer til at bestå af otte 
lejligheder på 2530 kvadratmeter, der 
bliver fordelt på soveværelse, opholds
rum, badeværelse og en terrasse.

Herudover kommer huset til at inde
holde tre store fælles køkkener, fælles 
opholdsstuer og legerum. I centrum 
af huset bliver der anlagt en skærmet 
gårdhave. Der bliver ligeledes anlagt 
en udendørs legeplads og et udendørs 
stillerum.

Det er C. C. Contrator, Cubo Arki
tekter og Midtconsult, der skal bygge 
familiehuset i Hammel.

Fra venstre mod højre:
Lars Dahl Pedersen (hospitalsdirektør), Hanne Roed (1. næstformand Regionsrådet), Dinna 
(patient), Trine Heidemann (TrygFonden) og Beth Selmer (afd. sygeplejerske på Børn- og 
Unge Klinikken, Hammel Neurocenter)





Magasinpost SMP 
ID-nr. 42552

- i én inhalator*

N Y

En kombination af ICS/LAMA/LABA (FF/UMEC/VI) med én daglig 
inhalation, fra Ellipta-inhalatoren, som er nem at bruge.1,16-18
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Duoresp Spiromax, Eklira Genuair, Fostair, Seebri Breezhaler, Seretide Diskos, Spiriva 
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De mest almindelige bivirkninger for Trelegy er nasopharyngitis, hovedpine og infektion i øvre luftveje. En forøgelse i forekomsten af lungebetændelse er observeret hos patienter med KOL, som tager inhalerede kortikosteroider, 
inklusiv Trelegy Ellipta. Der findes ingen kliniske data der støtter anvendelsen af Trelegy ELlipta til akut behandling af bronchospasme eller til behandlingakutte KOL-eksacerbationer.

TRELEGY Ellipta er indiceret til vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær kronisk obstruktiv lungesygdom 
(KOL), som ikke er velkontrolleret med en kombination af inhalationssteroid og en langtidsvirkende beta2-agonist.1

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; FF, fluticasone furoate; ICS, inhaled corticosteroids; LABA, long-acting ß2-agonist; LAMA, long-acting muscarinic antagonist; OD, once-daily; UMEC, umeclidinium, VI, vilanterol. 
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Trelegy Ellipta (fl uticasonfuroat/umeclidinium/vilanterol) inhalationspulver, afdelt
Indikation*: Trelegy Ellipta er indiceret til vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær kronisk obstruktiv lungesygdom 
(KOL), som ikke er velkontrolleret med en kombination af inhalationssteroid og en langtidsvirkende beta2-agonist. Dosering*: Voksne: Den anbefalede 
og maksimale dosis er én inhalation med Trelegy Ellipta 92/55/22 mikrogram én gang dagligt på samme tidspunkt hver dag. Kontraindikationer*: 
Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller hjælpestofferne. Forsigtighedsregler*: Bør ikke anvendes til behandling af astma eller akutte tilfælde af 
bronkospasmer. Paradoks bronkospasme kan forekomme og behandlingen bør omgående seponeres. Øget brug af korttidsvirkende bronkodilatatorer 
kan indikere dårligere sygdomskontrol og kræver revurdering af patient og behandlingsregime. Bør anvendes med forsigtighed hos patienter 
med ustabil eller livstruende kardiovaskulær sygdom, patienter med svært nedsat leverfunktion, patienter med urinretention og patienter med 
snævervinklet glaukom. Pneumoni kan udvikles hos behandlede KOL-patienter, hvoraf de kliniske tegn på sådanne infektioner ligner symptomerne på 
KOL-eksacerbationer. Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af Trelegy Ellipta sammen med andre lægemidler, der også kan medføre hypokaliæmi. 
Plasmaglukose bør monitoreres tættere hos diabetespatienter. Synsforstyrrelser kan opstå efter behandling med Trelegy Ellipta, og patienten bør henvises 
til oftalmolog. Bør anvendes med forsigtighed hos patienter med konvulsive sygdomme eller tyreotoksidose, samt hos patienter der er usædvanligt 
responsive over for beta2-adrenerge agonister. Bør ikke anvendes til patienter med alvorlig lactoseintolerans, særlig form for hereditær lactasemangel eller 
glukose-/galactosemalabsorption. Interaktioner*: Samtidig brug af både selektive og ikke-selektive beta2-blokkere bør undgås, da disse kan antagonisere 
virkningen af vilanterol. Forsigtighed bør udvises ved samtidig administration af potente CYP3A4-hæmmere, da dette kan øge systemisk eksponering for 
fl uticasonfuroat og vilanterol. Der forventes ingen klinisk relevant lægemiddelinteraktion ved brug sammen med CYP2D6-hæmmere eller P-gp-hæmmere. 
Bør ikke anvendes i kombination med langtidsvirkende muskarinantagonister eller andre langtidsvirkende beta2-agonister, da dette kan forstærke kendte 

bivirkninger. Samtidig behandling med methylxanthin-derivater, steroider eller ikke-kaliumbesparende diuretika kan medføre hypokalæmisk virkning og 
skal anvendes med forsigtighed. Graviditet og amning*: Ingen eller begrænsede data ved gravide/ammende kvinder. Fordele af behandlingen skal afvejes 
mod eventuel risiko. Bivirkninger*: Almindelig: Pneumoni, infektion i øvre luftveje, pharyngitis, rhinitis, infl uenza, nasopharyngitis, hovedpine, hoste, led- og 
rygsmerter. Ikke almindelig: Candidiasis i mund og svælg, virusinfektion i luftvejene, supraventrikulær takyarytmi, takykardi, atriefl immer, oropharyngeale 
smerter og frakturer. Ikke kendt: Sløret syn. Overdosering*: En overdosis af fl uticasonfuroat/umeclidinium/vilanterol kan medføre tegn og symptomer, som 
følge af de enkelte indholdsstoffers virkninger. Ved overdosering skal patienten have understøttende behandling og monitoreres efter behov. Udlevering: 
B. Generelt klausuleret tilskud. Klausuleret til patienter med KOL i GOLD gruppe D, hvor behandling med en kombination af LABA/LAMA eller ICS/LABA 
ikke har haft tilstrækkelig effekt.
De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen/EMA godkendte produktresumé. Fuldt produktresumé kan 
vederlagsfrit rekvireres hos GlaxoSmithKline Pharma A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby. 
Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettet hurtigst muligt til Sundhedsstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller GlaxoSmithKline 
(dk-info@gsk.com).
Trelegy Ellipta fi ndes i følgende pakninger:

Vnr 15 41 47 Inhalationspulver 92/55/22 mikg/dosis 30 doser 
Vnr 44 32 28 Inhalationspulver 92/55/22 mikg/dosis 3x30 doser
Dagsaktuelle priser fi ndes på www.medicinpriser.dk
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Modtag en Trelegy prøvepakke - kontakt din lokale 
GSK-konsulent. Læs mere om Trelegy og find 
kontaktoplysninger på www.sundhed.gsk.com 
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