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E-konsultationer eksploderer 
– godt eller skidt?
En PLO-analyse fra december sidste år viser, at antallet af e-konsultationer, hvor lægen hverken ser eller 
snakker med patienten, er steget eksplosivt de seneste ti år. Der er delte meninger, om det er godt eller 
skidt, men overordnet set mener de fleste nok, at det er både og.

Andelen af e-konsultationer hos de prakti-
serende læger er steget fra 3,5 pct. af alle 
konsultationer i 2008 til 19,1 pct. i 2018. 
Det viser en analyse, som PLO lavede 
sidste år og udsendte i december. Der er 
altså tale om mere end en femdobling af 
antallet af konsultationer, der foregår via 
e-mails.

Der er lokale forskelle. Således er midt-
jyderne mest flittige ved tasterne, mens 
borgerne i fx Vestjylland, fra ø-kommuner, 
Lolland og Syd- og Vestsjælland stadig er 
lidt mere tilbøjelige til at tage telefonen el-
ler at besøge klinikken, når de skal konsul-
tere deres læge. Men overordnet set går 
udviklingen i antallet af e-konsultationer 
kun én vej – opad.

PLO-analysen viser også, at antallet 
af telefonkonsultationer falder næsten i 
præcis samme takt, som antallet af e-kon-
sultationer stiger. Summen af de to kon-
sultationsformer har ligget konstant på lidt 
under halvdelen af samtlige konsultationer 
i årene 2008-2018. Således var 3,5 pct. af 
konsultationerne i 2008 e-konsultationer, 
mens 40 pct. foregik via telefonen. De til-
svarende tal for 2018 er henholdsvis 19 og 
27 pct. Stigningen i antallet af e-konsulta-
tioner har således ikke resulteret i et fald i 
antallet af konsultationer i klinikken. Disse 
udgør mellem 51 og 54 pct. af konsulta-
tionerne i alle de ti år, som PLO-analysen 
omhandler.

Tre slags e-konsultationer

I 2009 blev danske læger forpligtede til 
at tilbyde e-konsultation. Men de fleste 
lægepraksisser var allerede godt i gang 
inden da. Der er en halv snes forskellige 
systemer med appen ’Min Læge’, der blev 
lanceret i 2019 af PLO i samarbejde med 
Sundheds- og Ældreministeriet, som det 
nyeste.

Alle systemer kan omtrent det samme. 
De beskytter personfølsomme oplysnin-
ger gennem kryptering, og man skal logge 
ind med NemID – i nogle systemer kun 

første gang, i andre hver gang. I princip-
pet håndterer systemerne tre forskellige 
slags henvendelser: tidsbestillinger, me-
dicinbestillinger og mailkorrespondance 
med den praktiserende læge. Derudover 
er der ofte kalenderfunktioner, så man 
kan se både egne aftaler og klinikkens 
åbningstider, ferier og lignende. Patienten 
har også i de nyere systemer adgang til 
udvalgte journaloplysninger, medicinkort, 
træningsprogrammer mv.

E-konsultationer i flere trin

De fleste systemer tilbyder e-konsultati-
oner som mailkorrespondance – det vil 
sige, at patienten sender en mail, som læ-
gen svarer på, når der er tid. Hvis patien-
ten ønsker uddybning eller har yderligere 
spørgsmål, må der sendes en ny mail og så 
fremdeles. Så vidt vides tilbyder ingen af 
systemerne endnu en egentlig chat-funk-
tion, hvor lægen og patienten er i kontakt 
med hinanden i realtid. Men de kan jo 
altid aftale en telefon- eller klinikkonsulta-
tion, hvis det er formålstjenligt.

App’en ’Min Læge’, der promoveres 
på offentlige sites som fx Sundhedsmini-
steriets, er forberedt for mere avancerede 
former for e-konsultationer – fx video-
konsultationer. På hjemmesiden oplyser 
Sundhedsministeriet, at muligheden vil 
blive tilgængelig ”i løbet af 2019”, og dén 
formulering står stadig på sitet her medio 
februar 2020.

Under alle omstændigheder er det op 
til de enkelte alment praktiserende læger, 
hvilke systemer de ønsker at bruge, og 
hvilke features de vil anvende. Kommen-
tarsporende på PLO’s og Sundhedsmini-
steriets sites om appen ’Min Læge’ er da 
også domineret af spørgsmål om, hvorfor 
den ene eller anden funktion af appen ikke 
virker. Og svaret er hver gang et råd om 
at kontakte egen læge og bede denne om 
at slå funktionen til. Lægerne kan fx lukke 
for muligheden for at besvare e-konsulta-
tionsmails og sende yderligere spørgsmål 

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE
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– og kan man så overhovedet kalde det 
e-konsultation?

PLO: Både godt og skidt

Der er således ikke klarhed over hverken, 
hvad e-konsultationer er, hvordan de skal 
bruges, eller hvilken gavn patienter og 
læger har af de nye muligheder. Det er 
ikke så sært, at PLO-formand Christian 
Freitag over for Ritzau kommenterede or-
ganisationens egen pressemeddelelse om 
undersøgelsen med ordene:

»Det er både godt og skidt.« 
Den blandede holdning kan netop for-

klares ved, at man med ’e-konsultationer’ 
forstår alt fra patienten, der har en mild 
form for allergi og bruger e-mailen til at 
forny recepten på de antihistaminer, som 
vedkommende profylaktisk har taget i 
årevis, til den patient, der lige er blevet 
diagnosticeret med en livstruende syg-
dom, og som har myriader af spørgsmål, 
der trænger sig på.

PLO-analysen benytter data fra Ydelses-
registret og beskæftiger sig således kun 
med antallet af e-konsultationer, ikke med 
indholdet.

Antallet vokser med alderen

Analysen fra PLO viser fx en klar sam-
menhæng mellem alder og brug af e-kon-
sultationer, hvilket jo er stik mod al anden 
erfaring med ældre medborgeres brug af 
it. PLO forklarer det selv i pressemeddelel-
sen om analysen, at de ældste patienters 
korrespondance ”hovedsageligt stammer 
fra kommunen, og de er som regel mere 
komplekse… men ofte også upræcise.” 

Det er lettere for personalet på et pleje-
hjem at bruge en stille periode til at sende 
en mail til beboerens læge, frem for at 

vente i en telefonkø på tidspunkter, hvor 
der måske er travlt med andre opgaver. 
For lægen er det dog ikke en lettelse, når 
”lægen og kommunen ender med at skrive 
meget frem og tilbage, hvilket gør hen-
vendelserne unødvendigt tidkrævende”, 
som det formuleres i pressemeddelelsen.

PLO lægger ikke skjul på, at organisatio-
nen ønsker at begrænse denne type kor-
respondance mest muligt.

Mængden af ikke-viden er stor

Men bortset fra, at e-konsultationer, der 
røver lægens tid, naturligvis ikke er den 
bedste idé, så er der meget lidt viden om 
virkningen af konsultationer, der foregår 
via den alment praktiserende læges ind-
bakke i stedet for via telefonen eller per-
sonlig kontakt.

Hvad betyder det for tidsforbruget? 
Bliver telefonkonsultationerne bedre og 
mere grundige nu, hvor der er færre af 
dem? Hvad skriver folk om? Hvad betyder 
e-konsultationerne for læge/patientforhol-
det? Er det mindre grænseoverskridende 
at skrive til lægen, eller er teknologien 
tværtimod en barriere, som forhindrer et 
åbent forhold? Og hvad med de patienter, 
der af forskellige grunde har vanskeligt 
ved at formulere sig skriftligt?

Det korte svar på alle disse spørgsmål 
og mange flere er, at det ved vi ikke noget 
om. Forskningen på området er minimal, 
og det har fået lektor på Institut for Kul-
turvidenskaber på Syddansk Universitet, 
Anette Grønning til at agere.

Klarhed til foråret ’21

»Det trigger os, at der er så mange, der 
skriver med lægen over nettet, uden at 
vi ved noget om, hvad de skriver om, og 

hvilke positive og negative konsekvenser 
det har. Det kalder på forskning,« siger 
Anette Grønning til Jyske Vestkysten.

Hun søgte i begyndelsen af 2018 midler 
til et forskningsprojekt om e-konsultatio-
ner og har siden maj 2018 stået i spidsen 
for et forskerhold fra SDU, der over fire år 
skal undersøge, hvad patienterne skriver 
med deres læge om. Projektet fokuserer 
på patienter over 65 år, fordi det typisk 
er de ældre, der bruger e-konsultationer 
mest, og som har de mest komplicerede 
sygdomsforløb. Holdet består af sprog-, 
it- og sundhedsforskere og skal analysere 
kommunikationen ud fra tre spor: Tekno-
logi, indholdet i samtalen og relationerne 
mellem læge og patient.

Forskerholdets mål er, at det i foråret 
2021 kan opstille en række anbefalinger 
og rådgive om, hvordan digital kommuni-
kation mellem læge og patient bliver mest 
optimal. Projektets deltagere er lægehuse 
og patienter, der på forhånd har givet 
forskerholdet adgang til journaler og kor-
respondancer. Projektet er finansieret af 
VELUX Fonden, Helsefonden og Den Stra-
tegiske Pulje, SDU.
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Stigning i antallet af e-konsultationer 
Siden 2008 er antallet af e-mailkonsultationer steget markant fra at udgøre 1,3 mio. konsul-
tationer i 2008 til i 2018 at udgøre 7,1 mio. Dette svarer til mere end en femdobling på bare 
11 år.  
 
Ser man på fordelin-
gen af konsultatio-
ner1, så er andelen af 
e-konsultationer sær-
ligt steget de seneste 
11 år. I 2008 udgjorde 
e-konsultationer 3,5 
pct. af det samlede 
antal konsultationer, 
mens de i 2018 ud-
gjorde 19,1 pct. 
Denne stigning i e-
konsultationer mod-
svares i samme peri-
ode med et fald i telefonkonsultationer svarende til 13,5 procentpoint. Det tyder på, at pati-
enterne i højere grad foretrækker at kontakte de praktiserende læger via e-mail end via tele-
fon. Denne tendens forventes fremover at vokse, særligt pga. ”Min læge”-appen.  
 
Størst andel af e-mailkonsultationer i Midtjylland 
De midtjyske patienter er de patienter, der henvender sig mest til deres praktiserende læge 
via e-mail. I Regionen er 
andelen af e-konsultati-
oner på 21,3 pct. Det er 
en stigning på 17,5 pro-
centpoint i forhold til 
2008, hvor 3,8 pct. af 
konsultationerne var e-
konsultationer. Også i 
Region Hovedstaden er 
der sket en markant 
stigning i samme peri-
ode. Her er andelen af 
e-konsultationer steget 
til 20 pct. i 2018. 
 

                                                                 
1 Konsultationer dækker over: konsultation, e-konsultation, telefonkonsultation, sygebesøg og øvrige grund-
ydelser. 

Stigningen i antallet af e-konsultationer 
modsvares af et fald i telefonkonsultatio-
ner. Tale er blevet erstattet af skrift, og det 
betyder kommunikationsteoretisk, at noget 
information – dialog, stemmeleje etc. – går 
tabt. Et forskningsprojekt fra SDU vil blandt 
andet undersøge, hvad det betyder i prak-
sis for læge/patientforholdet.  
(Illustration: PLO analyse).
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Oral semaglutid (Rybelsus®)
– en ny behandlingsmulighed for type 2 diabetes

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

Semaglutide (Ozempic®) til subkutan in-
jektion én gang om ugen har vundet stor 
udbredelse, og mange patienter er skiftet 
fra liraglutide (Victoza®) én gang om da-
gen til Ozempic®. Baggrunden herfor er, at 
Ozempic® kun doseres én gang om ugen, 
samt at det er mere effektivt end Victoza® 
til at sænke HbA1c samt medfører et 
yderligere vægttab. Ozempic® er det mest 
effektive lægemiddel vi har til behandling 
af type 2 diabetes og anbefales specielt 
til type 2 diabetes patienter med erkendt 
hjertekarsygdom, eller som er i meget høj 
risiko for at udvikle hjertekarsygdom og 
det uanset HbA1c. Baggrunden herfor er, 
at det i store studie er vist, at Ozempic® 
reducerer risikoen for hjertekarsygdom i 
disse grupper af type 2 diabetes patienter. 

Novo Nordisk har videreudviklet se-
maglutid molekylet, så det kan doseres 
som en tablet én gang om dagen. Der er 
gennemført et stort fase 3 udviklingspro-
gram (PIONEER-programmet), og tablet-
ten er markedsført i US, og blev sidst i 
januar 2020 godkendt i EU, og vil i løbet af 
2020 blive markedsført i Danmark under 
navnet Rybelsus®.

I det følgende vil hvordan Rybelsus®  
skal administreres og de vigtigste resul-
tater fra fase 3 programmet blive diskute-
ret.

Dosering

Normalt ville et peptidmolekyle som 
semaglutid nedbrydes af det lave pH og 
af enzymerne i maven. Dette forhindres 
ved, at Rybelsus® doseres som en kom-
binationstablet med et farmakologisk lille 
inaktivt molekyle benævnt SNAC, der 
medfører, at semaglutid molekylet beskyt-
tes mod at blive nedbrudt i maven ved at 
pH neutraliseres, samt at Rybelsus® kan 
optages til blodet fra mavesækken (Figur 
1). Bioavailabiliteten er lav omkring 1 %. 
Halveringstiden for Rybelsus® er som for 
Ozempic® subkutant én gang om ugen 
omkring 165 timer.

Rybelsus® findes i 3 styrker: 3 mg, 7 
mg og 14 mg. Startdosis er 3 mg daglig i 
4 uger, hvorefter der øges til 7 mg daglig 
i 4 uger, og hvis der ikke er bivirkninger, 
specielt de velkendte for GLP-1 receptor 
agonister fra mave tarmkanalen: kvalme, 
evt. opkastninger eller diarre øges til 14 
mg daglig, der er slutdosis.

Rybelsus® skal tages om morgenen med 
omkring 100 ml vand 30 minutter før mor-
genmad (figur 2).

Effekt på HbA1c og kropsvægt

Rybelsus er undersøgt i 10 fase 3 studier 
kendt som PIONEER programmet, hvor 
det er blevet sammenlignet med orale 
antidiabetika, GLP-1 receptor agonisterne 
liraglutid (Victoza®) og dulaglutid (Truli-
city®).

Reduktionen af HbA1c var sammenlig-
net med placebo 15 mmol/mol (1.4 %), 
med SGLT- 2 hæmmeren empagliflozin ( 
Jardiance®) 6 mmol/mol (0.5 %) og med 
sitagliptin (Januvia®) 8 mmol/mol (0.7 
%) større med Rybelsus®. Sammenlignet 
med GlP-1 receptor agonisten liraglutid 
(Victoza®) 4 mmol/mol (0.3 %) og med 
dulaglutid (Trulicity®) 6 mmol/mol (0.5 %) 
større. En direkte sammenligning meIlem 
Ozempic® én gang om ugen og Rybelsus® 
daglig foreligger ikke. I studierne var re-
duktionen i HbA1c fra 12 – 20 mmol/mol Figur 1 illustrerer princippet i hvordan semaglutid (Rybelsus®) molekylet optages fra maven
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(1.1 % til 1.8 %) fra en HbA1c før start af 
behandlingen på 64-68 mmol/mol (8.0 til 
8.3 %), hvilket i praksis betyder, at en stor 
procentdel af patienterne nåede under 53 
mmol/mol (7.0 %) i glykæmisk kontrol ved 
studiernes afslutning. 

Reduktionen i vægt var større en sam-
menlignet med placebo og ovennævnte 
andre antidiabetika, og var i størrelsen 1.9 
til 5.0 kg.

Kardiovaskulær endepunkts studie 
– PIONEER 6

I PONEER 6, der er et relativt lille og 
kort studie sammenlignet med andre 
endepunktsstudier med GLP-1 receptor 
agonister, blev 3183 patienter randomi-
seret til Rybelsus® eller placebo. Efter 16 
måneders opfølgning var det primære 
endepunkt (død af hjertekarsygdom, ikke 
dødeligt myokardieinfarkt, ikke dødeligt 
apopleksia cerebri) reduceret med 21 % 
med Rybelsus® (ikke signifi kant), mens 
der fandtes en signifi kant 51 % reduktion i 
total mortalitet med Rybelsus® sammenlig-
net med placebo.

Bivirkninger

Bivirkningerne er de velkendte for GLP-1 
receptor agonister i form af kvalme, op-
kastninger og diarre hos mellem 5-20 %, 
Sammenlignet med liraglutid (Victoza®) 

synes forekomsten af disse bivirkninger 
ikke at være signifi kant forskellige.

Plads i behandlingsalgoritmen

GLP-1 receptor agonisterne og specielt 
semaglutid (ozempic®) én gang om ugen 
er populære på grund af deres markendte 
effekt på den glykæmiske kontrol og på 
kropsvægten. Der er de sidste par år sket 
et paradigmeskift i behandlingen af type 
2 diabetes på grund af GLP-1 Receptor 
agonisterne og SGLT-2 hæmmerne, der 
er vist at beskytte mod hjertekarsygdom 
hos højrisikopatienter. GLP-1 receptor 
agonisterne anbefales i dag til patienter 
med erkendt iskæmisk hjertesygdom eller 
med en høj risiko for en kardiovaskulær 
hændelse f.eks personer med perifer 
arteriosklerose. De bedste data for den 
kardiovaskulære beskyttende effekt fi n-
des for liraglutid (Victoza®), semaglutid 
(Ozempic®) og dulaglutid (Trulicity®), der 
anbefales til disse grupper af patienter. Re-
sultaterne fra PIONEER 6 er ikke så robu-
ste, og aktuelt gennemfører Novo Nordisk 
et nyt stort kardiovaskulært endepunkts-
studie med Rybelsus® i patienter med type 
2 diabetes (SOUL- studiet).

Sikkerheden af Rybelsus® er demon-
streret i patienter med estimeret GFR ned 
til 15 ml/min. Rybelsus® er ikke vist at be-
skytte mod progression af den diabetiske 
nyresygdom, som tidligere er vist med 

liraglutid (Victoza®), semaglutid (Ozem-
pic®) og dulaglutid (Trulicity®).

Rybelsus® er et effektivt antidiabetikum, 
men sammenlignet med Ozempic® én 
gang om ugen synes effekten på HbA1c 
og kropsvægt at være en anelse dårligere 
end 1 mg dosis og svarer formentlig 
til 0.5 mg Ozempic® én gang om ugen 
(forfatterens egen mening). Målgruppen 
for Rybelsus® er patienter, der vil undgå 
injektionsterapi og med erkendt hjertekar-
sygdom, eller patienter der vil tabe i vægt. 
Der kan forventes en reduktion på > 11 
mmol/mol (1.0 %) og et vægttab på > 3 
kg. Prisen er aktuel ukendt. Se faktaboks, 
fi gur 3.

Skift mellem subkutan og oral 
indgivet Semaglutid

Der fi ndes ingen retningslinjer for skift 
mellem injektions- og tablet terapi med 
semaglutid, men patienter, der behandles 
med Ozempic® 0.5 mg eller 1 mg, kan 
starte med Rybelsus® 7 mg eller 14 mg 
daglig med første tablet indtaget 7 dag ef-
ter sidste injektion. Ved skift fra Rybelsus®

7 mg eller 14 mg dagligt kan skiftes til 0.5 
mg Ozempic® én gang om ugen 7 dage ef-
ter indtagelse af den sidste tablet, der kan 
optitreres til 1 mg efter 4 uger, hvis der 
ikke forekommer bivirkninger fra mave-
tarmkanalen.

Dosering af oral semaglutid

Semaglutid tabletten indtages i
faste med omkring 120 ml vand

1
Vent i mindst 30 minutter før der 

spises, drikkes eller indtages
anden oral medicin

2

Derefter kan spises, drikkes
eller anden medicin indtages

3

+

Figur 2. Dosering af oral semaglutid

Figur 3

OR AL SEMAGLUTID (RYBELSUS ®)
•  Rybelsus® er den første GLP-1 receptor agonist til oral dosering
• Doseres dagligt om morgenen i faste
• Findes i 3 doser: 3, 7 og 14 mg
• Behandlingen startes med 3 mg, der optitreres efter 4 uger til 7 mg, der efter yderligere 4 uger optitreres til 14 mg
• Der kan forventes en reduktion i HbA1c på > 11 mmol/mol (1.0 %) og en vægtreduktion på > 3 kg
•  Bivirkningerne ved Rybelsus® er de velkendte ved behandling med en GLP-1 receptor agonist: kvalme, opkastninger og diarre, 

der er mest udtalt i starten af behandlingen
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Forebyggelse af type 2 diabetes 
med livsstilsændringer:  
Hvad hjælper?

AF PROFESSOR, DR.MED., KJELD HERMANSEN, 

DIABETES OG HORMONSYGDOMME, AARHUS 

UNIVERSITETSHOSPITAL OG KLINISK INSTITUT, 

AARHUS UNIVERSITET.

Både prævalensen og incidensen af type 
2 diabetes (T2D) stiger hurtigt. I Europa 
øges prævalensen af T2D parallelt med 
fedmeepidemien. I 2017 havde 66 mil-
lioner (prævalens 9,1 %) diabetes i Europa 
(1) mens antallet i Danmark var 260.750 
(heraf 235.175 med T2D) (2). 300.000 
danskere skønnes at have forstadie til T2D 
(prædiabetes) (2). T2D er en potent risiko-
faktor for hjertekarsygdomme, men også 
blindhed, nyresvigt, amputationer samt 
nedsat livskvalitet påvirker de personer, 
der er ramt. Diabetes byrden er ikke kun 
et sundhedsproblem, men har betydelige 
økonomiske konsekvenser til behandling 
af senkomplikationerne samt til de mo-
derne medikamentelle og operative (baria-
trisk kirurgiske) behandlinger.

Interessen for at forebygge T2D med 
livsstilsændringer har især været tilstede 
siden 1980-erne. Mulighederne for at 
forebygge T2D gennem ændring af livssti-
len blev understreget i 2004 via anbefalin-
gerne fra the Diabetes and Nutrition Study 
Group (DNSG) under den Europæiske 
diabetesforening (EASD) (3). Siden er en 
række randomiserede, kontrollerede un-
dersøgelser blevet gennemført, som har 
vist, at T2D kan forebygges, eller at T2D 
debuten kan forsinkes gennem øget fysisk 
aktivitet, vægttab samt ændring af kosten. 
For nylig er evidensen for EASDs klinisk 
praktiske anbefalinger om forebyggelse af 
T2D blevet opdateret (4). DNSG har udført 
et systematisk review og meta-analyser 
over de randomiserede, kontrollerede 
studier, der har set på effekten af livsstil-
sinterventioner til forebyggelse af T2D (4). 
Man har søgt svar på følgende spørgsmål:
1.  (a) Hvad er evidensen for, at T2D kan 

forebygges med livsstilsændringer hos 
voksne med prædiabetes (nedsat glu-
kose tolerans (IGT)) og (b) hvad er lang-
tidsresultatet for forebyggelse af T2D?

2.  Hvad er evidensen for at livsstilsændrin-
gerne også kan nedsætte risikoen for 
hjertekarsygdom og de mikrovaskulære 
komplikationer hos personer med IGT?

3.  Hvad er den optimale kost til forebyg-
gelse af T2D for personer med IGT?

Effekter af livsstilsændringer på 
risikoen for T2D

I en meta-analyse er effekten af livsstilsæn-
dringer på risikoen for at udvikle T2D ble-
vet vurderet (5-12). I syv interventionsunder-
søgelser med 4.090 deltagere medførte 
livsstilsændringerne 47 % reduktion af 
risikoen for at udvikle T2D sammenlignet 
med kontrolgrupperne (RR 0,53 (95 % CI: 
0,41-0,67), p < 0.001) (5-12).

Lige en kort omtale af de inkluderede 
studier (5-12). Det kinesiske Da Qing studie 
(5) havde 577 IGT personer, som blev ran-
domiseret til kontrol, motion, sund kost 
eller sund kost + motion, og fulgtes i 6 år. 
Risikoen for T2D blev reduceret med hen-
holdsvis 33 % (sund kost), 47 % (motion 
alene) samt 38 % (sund kost + motion) 
uden signifikant forskel mellem grupperne 
(5). I Finnish Diabetes Prevention Study 
(FDPS) (6) blev 522 med IGT randomiseret 
til kontrol eller livsstilsændring (fremme af 
sund kost og fysisk aktivitet). Efter 3,2 år 
var der en 58 % risiko reduktion i interven-
tions gruppen (6). Vægttabet var større i in-
terventionsgruppen end i kontrolgruppen 
(forskel på 2,6 kg efter 3 år) og personerne 
var mere fysisk aktive. I det amerikanske 
Diabetes Prevention Program (DPP) indgik 
3.234 personer med IGT (randomiseret 
til livsstils ændringer, metformin eller 
kontrol) og som blev fulgt i 2,8 år. Risiko-
reduktionen for T2D var 58 % med livsstil-
sændringer (7). Vægtreduktionen for grup-
perne med livsstils ændringer og kontrol 
var henholdsvis 5,6 kg og 0,1 kg efter 1 år. 
Der blev ikke givet detaljerede oplysnin-
ger om motion. I det japanske studie blev 
458 mænd med IGT sammenlignet med 
en kontrolgruppe (8). I interventionsgrup-
pen (mål: vægt reduktion, øget indtag af 
grøntsager, øget motion) sås en 67 % ri-
sikoreduktion for T2D efter 4 år (8). I Indian 
Diabetes Prevention Programme (IDDP-1) 
(9) med 531 personer med IGT blev risi-
koen for T2D reduceret med 28,5 % efter 
3 års livsstilsmodifikation sammenlignet 
med kontrol. Et tillæg af metformin til 
livsstils- modifikation ændrede ikke T2D 
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risikoen signifikant. Der var ingen ændring 
af vægten efter livsstils- modifikation (9). 
I Italien blev der udført en undersøgelse 
af betydningen af livsstils intervention for 
risikoen for metabolisk syndrom (10, 11) hos 
335 personer med dysmetabolisme. Man 
undersøgte også effekten på T2D risikoen 
efter 1 og 4 år (10, 11). Forskellen i vægttab 
mellem interventions- og kontrolgruppen 
var ca 2,3 kg. Efter 4 år var incidensen af 
T2D 5,4 % i interventions- og 10,2 % i kon-
trolgruppen. I Newcastle armen af Euro-
pean Diabetes Prevention Study (EPIS) 
(12), som omfattede 102 personer med IGT, 
anvendtes stort set samme livsstilsændrin-
ger som i det finske FDPS, der blev sam-
menlignet med kontrol (12). Efter 3 år var 
incidensen af T2D henholdsvis 5,0 % og 
11,1 % i interventions- og kontrolgruppen 
(12). Det gennemsnitlige vægttab i inter-
ventionsgruppen var 2,5 kg.

To post-hoc rapporter fra det spanske 
PREDIMED studie tyder i øvrigt på, at det 
er muligt at forebygge T2D uden vægttab 
hos personer med høj risiko for hjerte-
karsygdom, når man intervenerer med 
en Middelhavskost enten suppleret med 
extra jomfru olivenolie eller nødder (13, 14). 
Risikoreduktionen for T2D ved at anvende 
Middelhavskost interventionen – enten 
suppleret med extra jomfru olivenolie eller 
nødder – sammenlignet med kontrol grup-
pen var mellem 30 % og 50 % afhængig af 
populationen (13, 14).

Hvordan er langtidsresultaterne  
for livsstilsændringer på 
forebyggelse af T2D?

De 3 follow-up studier, Da Qing Chinese 
Diabetes Prevention Study (17), det finske 
FDPS (15, 16) og det amerikanske DPP (18) 
viste, at de opnåede positive livsstilsæn-
dringer medførte vedvarende T2D risiko-
reduktion efter en 10 års opfølgningspe-
riode (Tabel 1).

I meta-analysen af de 3 studier bestå-
ende af 3.855 deltagere med en median 
opfølgning på 13 år (15-18) var livsstils in-
tervention associeret med en signifikant 

37 % lavere T2D risiko sammenlignet med 
kontrolgrupperne (Relative Risiko = 0,63 
(95 % CI:0,54, 0,74); p<0,001).

Baseret på resultaterne fra det finske 
FDPS (15, 16) skal 22 personer med IGT 
behandles med livsstils intervention i 5 
år for at forhindre 1 tilfælde af T2D. Det 
amerikanske DPP fandt, at 6,9 personer 
skal behandles med livsstilsintervention i 3 
år for at undgå 1 T2D tilfælde (18).

Evidensen for at livsstils-
ændringerne hos høj risiko 
 personer kan nedsætte risikoen 
for hjertekarsygdom og mikro-
vaskulære komplikationer

Blandt de udvalgte interventions undersø-
gelser har 3 opfølgnings rapporter oplyst 
om kardiovaskulære og/eller mikrovasku-
lære komplikationer (Tabel 2). Endvidere 
kommenterer jeg på resultaterne fra PRE-
DIMED interventionen, der blev udført 
på høj risiko personer, og som tidligere er 
blevet omtalt (13, 14).

Der har tidligere været begrænset evi-
dens for, at incidensen af hjertekarsygdom 
og/eller mikrovaskulære komplikationer 
kan udsættes eller forhindres ved livs-
stilsændringer. Nye data fra the Da Qing 
Diabetes Prevention Outcome studie er 
imidlertid lovende (19). Der blev fundet en 
reduktion i total mortalitet (26 %), kardio-
vaskulær død (33 %) og kardiovaskulære 
hændelser (26 %) i de samlede interven-
tionsstudier sammenlignet med kontrol. 
Der var samtidigt 35 % færre mikrovasku-
lære komplikationer (19) (Tabel 2).

I DPP opfølgningen (20) var forekomsten 
af retinopati forandringer lavere hos kvin-
der i de tidligere interventionsgrupper end 
i kontrolgrupperne. Ydermere havde dem, 
der udviklede T2D højere incidens af re-
tinopati end dem der ikke havde fået T2D 
efter lang tids opfølgning (Tabel 2).

I FDPS sås ingen forskel mellem hjer-
tekar morbiditet eller mortalitet mellem 
interventions- og kontrolgruppen efter 10 
år (21, 22) (Tabel 2). I en subgruppe analyse 
fandt man mere udtalt retinopati i kontrol-

gruppen end i interventionsgruppen (21) 
(Tabel 2).

I PREDIMED studiet (23) rapporteredes 
en signifikant reduktion i stroke og alle 
kardiovaskulære hændelser hos personer 
randomiseret til Middelhavskost plus extra 
jomfru olivenolie eller Middelhavskost 
plus nødder. Ydermere blev incidensen 
af retinopati fundet lavere i grupperne, 
der fik Middelhavskost og extra jomfru 
olivenolie (reduceret med 44 %) eller Mid-
delhavskost og nødder (reduceret med 
37 %) (24). Derimod fandt man ikke nogen 
effekt på incidensen af diabetisk nefropati 
(24). En ny meta-analyse tyder på, at Mid-
delhavskosten har en positiv effekt på 
forebyggelsen af kardiovaskulær sygdom 
hos personer inklusive dem med T2D (25).

Det er kun Da Qing Diabetes Preven-
tion Outcome Study, som har fundet 
lavere mortalitet og lavere morbiditet af 
kardiovaskulær sygdom hos personer med 
IGT, som blev randomiseret til livsstils- in-
tervention (Tabel 2). I samme studie fandt 
man også en klar effekt på samlede mikro-
vaskulræe komplikationer og retinopati 
(19) (Tabel 2). Disse resultater er af speciel 
interesse, da et af hoved- målene med 
forebyggelsen af T2D er samtidigt at fore-
bygge udviklingen af sendiabetiske kom-
plikationer. Årsagerne til forskellen mellem 
på den ene side det kinesiske studie (19) og 
på den anden side det finske FDPS (21, 22) 
og amerikanske FDPG (20) er ikke afklaret. 
Den længere opfølgning i det kinesiske 
studie, hvor deltagerne var yngre, havde 
mindre udtalt fedme samt anden etnicitet 
kan være en del af forklaringen på forskel-
lene.

Hvilke faktorer forklarer 
risikoreduktionen af T2D – 
herunder en optimal kost?

Det er vigtigt at finde frem til de faktorer, 
der er af betydning for risiko reduktionen 
af T2D, når der skal udarbejdes strategier 
for forebyggelse af T2D. Det kinesiske the 
Da Qing IGT studie er det eneste, hvor 
der er randomiseret efter de klinikker, der 

Tabel 1. Incidensen af T2D hos interventionsgruppen sammenlignet med kontrol gruppen efter langtids livsstilsintervention –  
resultater fra 3 studier.

Originale studie Risiko reduktion Kommentar

The Finish Diabetes Prevention Study 
FDPS (15, 16)

39% risiko reduktion, ændret til 41% ved 
intervention sammenlignet med kontrol

Opfølgning 13 år; opfølgnings data for ko-
sten forefindes

China Da Qing Diabetes Prevention  
Study (17)

43% risiko reduktion i den kombinerede 
intervention vs kontrol

Opfølgning 20 år; ingen detaljerede kost 
data

Amerikanske Diabetes Prevention 
 Program Group DPPG (18)

34 % reduktion ved livsstils intervention 
gruppen og 18 % reduktion i metformin 
gruppen sammenlignet med placebo kon-
trol gruppen

Opfølgning 10 år; ingen kost data rappor-
teret for opfølgning
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deltog. Og PREDIMED studiet er det ene-
ste studie, hvor man har testet effekten af 
kosten suppleret med specielle fødevarer 
(nødder og extra jomfru olivenolie) (13, 14). 
Det skal bemærkes, at personerne i de asi-
atiske studier (5, 8, 9) havde betydeligt lavere 
BMI end personerne i studierne udført i 
Europa og USA.

Vægtreduktion

Generelt kan det fastslås, at en bedre 
overholdelse af livsstilsændringerne re-
sulterer i bedre langtidsresultater som 
forebyggelse af T2D. Vi ved også fra ob-
servationsstudier, at vægt reduktion har 
betydelige positive effekter på glukose 
metabolismen (4). Men det er ikke muligt at 
konkludere, at vægtreduktion er den ene-
ste måde at reducere risikoen for T2D hos 
overvægtige eller obese personer med 

IGT, idet vægttab næsten altid er kombine-
ret med ændring i fysisk aktivitet og/eller 
kost. Studierne med asiatiske deltagere (5, 

8, 9) tyder på, at ændringer i kosten og øget 
fysisk aktivitet også spiller en vigtig rolle i 
forebyggelsen af T2D hos personer med 
risiko for at udvikle T2D – både normal-
vægtige og overvægtige. Betydningen 
af vægttab hos personer med T2D er for 
nyligt vist i et vægtbehandlingsprogram 
(DIRECT studiet) udført af praktiserende 
læger hos 306 personer med T2D (26). Her 
fandt man, at 2 års intervention medførte 
et gennemsnitligt vægttab på 5,4 kg samt 
en remission af T2D hos 35,6 % (26).

Optimal kost

Mange observationsstudier er udført, som 
har set på associationen mellem fødeva-
rer og T2D incidensen. Det er vigtigt at 
huske, at observationsstudierne kan vise 
associationer, men at de ikke afdækker 
årsag virknings relationer. Hertil kræves 
interventionsundersøgelser.

I en serie meta-analyser af prospektive 
kohortestudier er der set på sammenhæn-
gen mellem indtagelse af forskellige føde-

varer (inklusive drikke) og T2D risikoen 
(27). Forarbejdet og ikke forarbejdet rødt 
kød, hvide ris og sukkersødede drikke er 
relateret til øget T2D risiko, mens grønne 
salater, mejeriprodukter, fuldkorns pro-
dukter, moderate mængder alkohol samt 
kaffe er relateret til mindsket forekomst af 
T2D (27). Indtagelse af bær og frugter rige 
på anthocyaniner er også associeret med 
nedsat risiko for T2D (4).

En vestlig præget kost med stort ind-
hold af sukkersødede drikke, raffinerede 
brød- og kornprodukter og forarbejdet 
kød er forbundet med øget risiko for T2D 
(4). I modsætning hertil viser prospektive 
kohortestudier, at en plantebaseret kost 
som en Middelhavskost (28, 29) og en ve-
getarkost (4) er associeret med en lavere 
risiko for T2D. Det ser ud til, at det har en 
negativ effekt på T2D risikoen at springe 
morgenmåltider og mellemmåltider over 
(4).

De randomiserede interventionsunder-
søgelser, tyder som tidligere er omtalt (5-12) 
på, at vægttab baseret på en sund kost 
med lavere indhold af mættet fedt, men 
rig på grøntsager, frugt og fuldkornspro-
dukter har en positiv effekt på forebyg-

•  Livsstilsændringer over 2,8-6 år kan reducere risikoen for T2D med 47 % hos personer med øget risiko for T2D (5-12). Efter 13 
år medførte livsstilsændringer hos personer med IGT en risikoreduktion for T2D på 37 % (15-18).

•  De effektive livsstilsændringer, der kan nedsætte risikoen for T2D er: (a) vægttab, (b) kostændringer som følger anbefalingerne 
med at øge indtaget af fuldkornsprodukter, kostfibre, frugt, bær, grøntsager herunder bælgfrugter, nødder og som fokuserer på 
fedtkvaliteten samt (c) øgning af fysisk aktivitet.

•  Risiko reduktionen af T2D er tæt knyttet til størrelsen af vægttabet over lang tid, samt at man fastholder de øvrige nævnte 
positive livsstilsændringer.

•  Vi ved endnu ikke med sikkerhed, om forebyggelse af T2D gennem livsstilsændringer også har en positiv indflydelse på, hvor 
alvorlige og hyppige hjertekarsygdomme samt mikrovaskulær sygdom (øjne, nyrer) er. Noget tyder dog på en positiv effekt på 
retinopati risikoen.

Tabel 2. Langtids data for mortalitet, kardiovaskulær mortalitet og mikrovaskulære komplikationer for interventionsgruppen sammenlignet med 
kontrolgruppen efter langtids livsstilsintervention – resultater fra 3 studier.

Originale studie Mortalitet Kardiovaskulær mortalitet Rapporterede mikrovaskulære 
komplikationer

China Da Qing Diabetes 
Prevention Follow-up 
Study (19)

26 % reduktion i de kombine-
rede interventionsgrupper vs 
kontrol

33 % reduktion i de kombinerede 
interventionsgrupper vs kontrol

35 % reduktion i samlede mikro-
vaskulære komplikationer og 40 
% reduktion i retinopati i de kom-
binerede interventionsgrupper vs 
kontrol

Amerikanske Diabetes 
Prevention Program 
Group DPPG (20)

Ikke oplyst Ikke oplyst Ingen gruppeforskelle. Færre mikro-
vaskulære komplikationer hos per-
soner, som forblev ikke-diabetikere 
(RR 0,72, p<0,001)

The Finish Diabetes Pre-
vention Study FDPS (21, 22)

Ikke significant ændring Ikke significant ændring 48% færre med retinopati foran-
dringer i interventionsgruppen (RR 
0,52; 95% CI, 0,28-0,97; p=0,039)
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gelse af T2D. Hvordan fødevarer bør 
indgå i kosten illustreres ofte med kostpy-
ramider (30), hvor det, man bør spise mest 
af, er afbilledet i bunden af pyramiden, 
mens det, man bør begrænse indtagelsen 
af, vises i toppen. Effekten af kosten på 
T2D risikoen forstærkes, når sund kost 
kombineres med øget fysisk aktivitet. Det 
er illustreret på fig 1 i Willetts alternative 
pyramide (30, 31), der i store træk afspejler 
en Middelhavskost. Der er dog ikke belæg 
for, at man behøver at supplere kosten 
med multivitaminer eller extra mineraler.

I PREDIMED studiet, medførte ind-
tagelse af en Middelhavskost suppleret 
med nødder eller extra jomfru olivenolie 
en signifikant reduktion i incidensen af 
T2D uafhængigt af vægttab eller ændring 
i fysisk aktivitet (13, 14). Det tyder på, at ko-
stens sammensætning og kvalitet spiller 
en selvstændig rolle i forebyggelse af T2D 
uafhængigt af vægttab (13, 14). Imidlertid 
var disse resultater baseret på post-hoc 
analyser i en population med høj risiko 
for hjertekarsygdom. Vi ved derfor ikke, 
om de positive resultater også gælder for 
raske personer. Sammenfattende ser det 
ud til, at en kost med lavt indhold af rødt 
og forarbejdet kød, sukker, sukkersødede 
drikke, men rig på grøntsager, frugt, bær, 
bælgfrugter, nødder, kostfibre og fuld-
kornsprodukter har et potentiale i forebyg-
gelse af T2D.

Motion

Det kinesiske Da Qing studie (5) er den 
eneste interventions undersøgelse, som 

har undersøgt effekten af øget fysisk ak-
tivitet uden vægttab eller kostændringer. 
Her fandt man en 47 % reduktion af risiko 
for T2D i gruppen med motion alene, hvil-
ket ikke adskilte sig fra grupperne, der var 
randomiseret til sund kost eller sund kost 
+ motion. I det finske FDPS blev fysisk ak-
tivitet undersøgt og baseret på forskellige 
kriterier, der blev brugt til at måle fysisk 
aktivitet, konkluderede man, at fysisk ak-
tivitet ser ud til at kunne reducere risikoen 
for T2D med ca. 50 % (32).

Anbefalinger om øget fysisk aktivitet 
understøttes kraftigt af korttids interven-
tionsstudier, der viser forbedret glukose-
metabolisme, efter at man har øget den 
fysiske aktivitet (4). Observationsundersø-
gelser støtter også synspunktet, at fysisk 
inaktivitet er en vigtig risikofaktor for 
udvikling af T2D (33). Resultaterne under-
støtter, at en multifaktoriel indsats omfat-
tende øget fysisk aktivitet er et vigtigt 
hjælpemiddel til at forebygge og behandle 
abnormiteter i glukose metabolismen.
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Hjælp dine patienter med at nå deres behandlingsmål i dag – det vil hjælpe dem i morgen

Opdateret indikation

Vælg FORXIGA til dine patienter med type 2-diabetes, der ikke længere er velbehandlet på metformin1

FOR TOMORROWFOR TODAY

FORXIGA er den eneste**4,5,6 i klasserne af SGLT2-hæmmere og GLP-1 analoger til type 2-diabetes 
behandling, hvor der er vist en signifikant reduktion af indlæggelse for hjertesvigt – BÅDE hos patienter med 
CV risikofaktorer, men uden etableret CV sygdom og hos patienter med etableret CV sygdom ift placebo.1,2

•    27% RRR mht indlæggelse for hjertesvigt1,2

hos type 2-diabetes patienter med:
• ≥ 2 CV risikofaktorer. Alder: mænd ≥ 55 år, kvinder ≥ 60 år og ≥ 1 af dyslipidæmi, hypertension eller 

eksisterende tobaksbrug (59,4% af pt.). 
• Etableret CV sygdom (40,6% af pt.).

Signifikant og vedvarende HbA1c reduktion1

– Reducerer HbA1c med op til 1,3% som tillægs- behandling til 
metformin1

Supplerende egenskab i form af 
vægttab* på 3,65 kg efter 4 års 
behandling1

* Vægttab er et sekundært endepunkt vist i de kliniske forsøg1.

aStudie-formål1: At bestemme virkningen af Forxiga på CV hændelser sammenlignet med placebo, når Forxiga blev tilføjet til den eksisterende baggrundsbehandling hos 
17.160 randomiserede T2DM. Primært sikkerhedsendepunkt: MACE: HR 0.93 (95% CI, 0.84-1.02) P = 0.17 for superioritet. Primære effektendepunkter: To sammensatte primære 
effektendepunkter: Tid til MACE samt tid til første hændelse af indlæggelse pga. HF og CV død. Præ-specificerede sekundære endepunkter: Et renalt sammensat endepunkt 
og død uanset årsag. Overlegenheden af Forxiga over placebo blev ikke påvist for MACE (p = 0,172). Det renale sammensatte endepunkt og død uanset årsag blev derfor ikke 
testet som led i den bekræftende testprocedure.1

Indikation1: Forxiga er indiceret til voksne til behandling af utilstrækkelig kontrolleret type 2-diabetes mellitus i tillæg til diæt og motion.  Som monoterapi når metformin ikke anses 
for velegnet på grund af intolerance. Som tillægsbehandling til andre lægemidler til behandling af type 2-diabetes. For studieresultater angående en kombination af behandlinger, 
virkning på glykæmisk kontrol og kardiovaskulære hændelser og de undersøgte populationer, se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

** SGLT2-klassen består af Forxiga (dapagliflozin); Jardiance (empagliflozin); Invokana (canagliflozin); Steglatro (ertugliflozin) samt synonymer; GLP-1 klassen består af Victoza 
(liraglutid); Ozempic (semaglutid);Bydureon (exenatid); Byetta (exenatid); Trulicity (dulaglutid);Lyxumia (lixisenatid) samt synonymer. Samtlige produktresumeer for ovennævnte 
produkter i de 2 klasser kan tilgås på www.ema.europa.eu

Empareg studiet:5 Empagliflozin 10 mg eller 25 mg versus placebo i tillæg til standard behandling hos T2 pt. ≥18 år med etableret kardiovaskulær sygdom og høj kardiovaskulær 
risiko (> 99% af pt.). Canvas studiet:6 Canagliflozin 100 mg eller 300 mg versus placebo i tillæg til standard behandling hos T2 pt. 65,6% af pt var ≥ 30 år med symptomatisk 
kardiovaskulær sygdom og 34,4% af pt. var > 50 år og skulle have mindst 2 eller flere risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom. 

Referencer: 1. Forxiga (dapagliflozin) Summary of Product Characteristics, 31JUL2019. 2. Wiviott SD et al. New England Journal of Medicine.2018; DOI: 10.1056/
NEJMoa1812389. 3. Zelniker TA et al. The Lancet 2018 inkl. supplement. Published online November 10, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32590-X. 4. Zelniker TA 
et al. Circulation 2019 DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038868. 5. Zinman B et al. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-28. 6. Neal B et al. N Engl J Med. 2017;377(7):644-57.

PromoMats ID: DK-5081-11-11-19-FO

Dokumenterede kardiovaskulære og renale behandlingsfordele1 

Forxiga 10 mg viste superioritet i forebyggelse af indlæggelse for HF eller CV død med 17% RRR (0.9% ARR)(HR 0.83; 95% CI, 0.73, 0.95; p=0.005).1,2

Forskellen blev drevet af indlæggelse for HF uden forskel i CV død med en 27% RRR mht. indlæggelse for HF (0.8% ARR)(HR 0.73; 95% CI, 0.61, 0.88).1,2

Forxiga 10 mg viste 47% RRR i progression til diabetisk nyresygdom (nefropati)a (1.3% ARR).HR var 0,53 (95 % CI 0,43, 0,66) for dapagliflozin versus placebo.1 Forxiga 
reducerede forekomsten af hændelser i sammensætningen af bekræftet vedvarende eGFR-fald, nyresygdom i slutstadiet, renal eller CV død.1 Forskellen mellem 
grupperne blev drevet af reduktioner i hændelser med renale komponenter; vedvarende eGFR-fald, nyresygdom i slutstadiet og renal død.1

DECLARE studieta bekræftede Forxiga´s veletablerede sikkerheds- og bivirkningsprofil.1,2
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EU’S NATIONALE SUNDHEDSPROFIL 2019:

Tobak dræber stadig fl est – men 
alkoholindtaget vokser kraftigt
Hvis man skulle karakterisere udviklingen i danskernes sundhed siden 2000 i én sætning, kunne 
det være: Sundhedssystemet er blevet bedre til at holde folk i live; til gengæld gør befolkningens 
livsstil, at alderdommen bliver præget af en række sygdomme, der forringer livskvaliteten og belaster 
sundhedssystemet.

OECD-rapporten ’State of Health in the 
EU’ om sundhedstilstanden hos befolk-
ningerne i de enkelte EU-lande er netop 
udkommet. I den danske del af rapporten 
beskrives vores nationale sundhedsprofi l i 
2019 og udviklingen i sundhedstilstanden 
de seneste to årtier.

Der er vendt op og ned på nogle af 
de vante forestillinger, vi plejer at have 
om danskernes sundhedstilstand og om 
sundhedsvæsenet i Danmark. Der er både 
positive og negative tendenser, og selv 
om rapporten stort set roser Danmark, så 
peger den også på nogle punkter – især 
på det adfærdsmæssige område, hvor der 
er plads til store forbedringer.

Færre rygere og længere levetid

Blandt de positive forhold, som rapporten 
peger på, er, at den forventede levetid er 
vokset markant. I 2000 lå Danmark under 
EU-gennemsnittet med en forventet leve-
tid for en årgang 0-baby på 76,9 år mod 
77,3 i EU som helhed. I 2017, som den 
nyeste beregning stammer fra, var den 

forventede levetid i Danmark 81,1 år mod 
80,9 i EU. Danskerne har stadig den korte-
ste forventede levetid af alle vesteuropæi-
ske lande, men da der er er en halv snes 
lande fra Østeuropa, der trækker voldsomt 
ned, formår Danmark lige akkurat at kravle 
op over EU-gennemsnittet.

EU betegner en forøgelse af den for-
ventede levetid med 4,2 år på mindre end 
to årtier som ’hurtigt’, men påpeger dog 
også, at vi fortsat ligger under de fl este 
Middelhavslande og samtlige øvrige nor-
diske lande, omend vi langsomt nærmer 
os de andre.

Det er specielt et fald i hjerte-kar-relate-
rede dødsfald, der er årsagen til, at vi lever 
længere. Det skyldes dels, at der er sket 
betydelige forbedringer i indsatsen og ple-
jen i forbindelse med hjerteanfald og slag-
tilfælde. Men det skyldes også et markant 
fald i antallet af rygere i Danmark.

Andelen af voksne rygere var 17 pro-
cent i 2017. Ved årtusindskiftet var dette 
tal næsten det dobbelte – 30 procent. I 
2000 havde Danmark én af EU’s højeste 
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2 Sundheden i Danmark
Den forventede levetid er lavere end 
i de fleste vesteuropæiske lande

I 2017 var den forventede levetid ved fødsel 81,1 år, 
hvilket er tæt på EU-gennemsnittet (80,9 år). Selv om 
den forventede levetid steg med fire år mellem 2000 
og 2017, er den fortsat lavere end i de fleste andre 

vesteuropæiske lande, herunder alle de andre nordiske 
lande (figur 1). 

De danske kvinder lever næsten fire år længere end 
mændene (henholdsvis 83,1 og 79,2 år), men denne 
forskel mellem kønnene er indsnævret med næsten et år 
siden 2000 og ligger nu under EU-gennemsnittet (5,2 år). 

Figur 1. Den forventede levetid for danskerne er lavere end i de fleste vesteuropæiske lande

 Kilde: Eurostats database.

Danmark har betydelige socioøkonomiske 
forskelle i den forventede levetid 

Som vist i figur 2 var den forventede levetid for 30-årige 
danske mænd med det laveste uddannelsesniveau 
mere end fem år lavere end for mænd med det højeste 
uddannelsesniveau i 2016. Forskellen var mindre blandt 
kvinder (fire år).

Denne uddannelsesrelaterede forskel i levetid kan til 
dels forklares ved forskelle i eksponering for diverse 
risikofaktorer og forskelle i livsstil, herunder højere 
forekomst af rygere, dårligere ernæring og højere 
forekomst af fedme blandt mænd og kvinder med et lavt 
uddannelsesniveau (se afsnit 3). 

Figur 2. Den uddannelsesrelaterede forskel i 
forventet levetid er 5,6 år for mænd og 3,9 år for 
kvinder

Bemærk: Data vedrører forventet levetid ved det 30. år. Et højt 
uddannelsesniveau defineres som personer, der har gennemført en 
videregående uddannelse (ISCED 5-8), mens et lavt uddannelsesniveau 
defineres som personer, der ikke har afsluttet en uddannelse på 
sekundærtrinnet (ISCED 0-2).
Kilde: Eurostats database (2016-data).

Danmark: 3,9 år
EU21: 4,1 år

Uddannelseskløft i forventet levetid ved 30 år:

Danmark: 5,6 år
EU21: 7,6 år
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Forskel mellem kønnene 
i forventet levetid:
Danmark: 3,9 år
EU: 5,2 år

Danskerne har stadig den korteste for-
ventede levetid af alle vesteuropæiske 
lande, men en halv snes lande fra Øst-

europa trækker ned, så Danmark lige ak-
kurat kravler op over EU-gennemsnittet. 

(Illustration: State of Health in the EU, 
Danmark National sundhedsprofi l 2019).

Fortsættes næste side
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andel af rygere. Nu befi nder vi os i den 
tredjedel af landene, der har den laveste 
andel af rygere. Kigger man dybere ned i 
tallene kan man dog se, at antallet af unge, 
der begynder at ryge, igen er stigende, 
hvilket OECD dog ikke har bemærket

Tobak dræber – alkohol gør dig 
syg

De såkaldte ’adfærdsmæssige risikofak-
torer’ eller livsstilssygdomme tegner sig 
for 40 procent af alle dødsfald i Danmark. 
Og selv om antallet af rygere er dalet, så 
er tobakken fortsat den største dræber. 22 
procent af alle dødsfald i Danmark tilskri-
ves tobak. Dårlige kostvaner er ifølge rap-
porten skyld i 13 procent af dødsfaldene, 
mens alkohol og manglende fysisk aktivi-
tet angives som dødsårsag for henholdsvis 
6 og 2 procent. Tallene lagt sammen giver 
43 – ikke 40. Det skyldes, nogle dør af 
mere end én ’adfærdsmæssig risikofaktor’.

Selv om alkohol ’kun’ tegner sig for 6 
procent af dødsfaldene, så peger rappor-
ten på et overdrevent alkoholforbrug som 
et ”stort folkesundhedsmæssigt problem i 
Danmark”. I modsætning til rygning, som 
falder markant i Danmark, stiger alkohol-
forbruget. Især kraftigt lejlighedsdrikkeri, 
hvilket på dansk vel er det samme som ’at 
drikke sig i hegnet’, er i voldsom vækst. 
37 procent af de voksne danskere har et 
overforbrug af alkohol, og en væsentlig 
del af dette forbrug foregår på den mest 
usunde måde ved at indtage store mæng-
der i løbet af kort tid.

Danskerne – og det gælder også de 
unge – drikker næsten dobbelt så meget 

som EU-borgerne som helhed, og den 
usunde måde at drikke på er medvirkende 
til, at forekomsten af kroniske sygdomme 
er større end mange andre steder.

Lever længe med sygdom og 
handicaps

Næsten halvdelen af alle danskere over 65 
år rapporterer, at de har mindst én kronisk 
sygdom. Selv om de fl este lever fi nt med 
deres sygdom, så fortæller hver ottende 
ældre dansker, at de har svært ved at klare 
dagligdags gøremål som fx påklædning og 
spisning.

En 65-årig kunne i 2017 i gennemsnit se 
frem til at leve yderligere 19,6 år. Kvinder 
havde en forventet levetid, der var 2,5 år 
længere end mændenes. Til gengæld er 
kvinderne mere plaget af sundhedspro-
blemer og handicaps, så forskellen mellem 
kønnene på ’antallet af sunde leveår’ er 
ikke nær så stor.

Overført til sundhedssystemet lyder 
konklusionen, at vi i Danmark er ret gode 
til at diagnosticere, behandle, rehabilitere 
og til at give mennesker med kroniske 
sygdomme et tåleligt liv. Til gengæld er vi 
rigtigt dårlige til at forebygge. Og det gæl-
der både kollektivt i form af politiske tiltag, 
kampagner mv. og personligt ved at tage 
ansvar for egen livsførelse.

Fra moderat til kraftig vækst

Når forskerne bag Danmarks nationale 
sundhedsprofi l kigger bagud, så konsta-
terer de en moderat vækst i sundhedsud-
gifterne de seneste 20 år – på trods af sy-

gehusbyggerier, stigende medicinudgifter 
m.m. Pr. person bruger vi ganske vist ca. 
25 procent mere end EU-gennemsnittet, 
men det har vi gjort gennem hele perio-
den.

Advarselslamperne tændes dog, når 
kommissionen og dens forskere vender 
kikkerten om og kigger fremad. Udgif-
terne til sundheds- og langtidspleje for-
ventes at stige kraftigt. Det skyldes, at den 
danske befolkning bliver ældre uden at 
sundhedstilstanden forbedres tilsvarende 
på grund af ovennævnte misforhold mel-
lem den forebyggende og den behand-
lende indsats.

EU har fx lagt mærke til – og roser – 
den effektivitetsforøgelse, der det seneste 
tiår er sket i hospitalssektoren. Flere og 
fl ere behandlinger kan klares på kort tid 
eller ambulant, men det hjælper ikke 
meget på den totale økonomi, når disse 
behandlinger skal foregå over en længere 
årrække.

På grund af vores livsstil og den mang-
lende forebyggelsesindsats, får danskerne 
de kroniske sygdomme lige så tidligt i livet 
som før. Når vi trods dette lever længere 
og længere, så vil det betyde stigende 
sundhedsudgifter, som effektiviseringen 
af hospitalssektoren ikke kan modvirke.

EU betegner stigende sundhedsud-
gifter, forbedring af adgangen til primær 
sundhedspleje og koordinering af plejen i 
forbindelse med kroniske sygdomme som 
”Danmarks umiddelbart største udfordrin-
ger.” Det er så op til politikere, sundheds-
sektoren og den enkelte borger at tage 
udfordringerne op.

BLIV KLOGERE PÅ SUNDHEDEN I  DANMARK
Rapporten, hvis fulde navn er ”OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Danmark: National sundhedspro� l 
2019, State of Health in the EU”, indeholder en række andre informationer, der selv om de er beregnet til politikerne i de enkelte 
lande, også kan være nyttige for læger.

”Landepro� lerne i State of Health in the EU giver et… politikrelevant overblik over sundheden og sundhedssystemerne i EU,” hedder 
det i reklameteksten på side 2. Men som læge kan det også være interessant at læse om, hvilke kræftformer der slår fl est ihjel, om 
levetid i forhold til uddannelse, om ulighed i sundhedsvæsenet og meget mere. Du fi nder rapporten bag dette lange link: https://
ec.europa.eu/health/sites/health/fi les/state/docs/2019_chp_da_danish.pdf. Hvis du læser papirudgaven af Lægemagasinet, vil jeg 
anbefale at google dig frem.

Læs Lægemagasinet på nettet
www.laegemagasinet.dk

https://ec.europa.eu/health/sites/health/fi
https://ec.europa.eu/health/sites/health/fi
http://www.laegemagasinet.dk
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Fast track-ordning kan bidrage 
til arbejdsfastholdelse i 
forbindelse med sygemelding

AF RESERVELÆGE KATHARINA ORAVSKY 

SANDSTRÖM, ARBEJDS- OG SOCIAL-

MEDICINSK AFDELING, HOLBÆK SYGEHUS

telse grundet fyring. Formålet med fast 
track ordningen er, at der sættes ekstra 
tidligt ind, for at forkorte en langvarig 
sygemelding og fastholde personen i ar-
bejdet.

Fast track-ordningen kan bruges ved 
sygemeldinger, som forventes have en 
varighed over 8 uger. Med ordningen får 
den sygemeldte første samtale med kom-
munen allerede indenfor 2 uger, mod det 
normale 8 uger. Kommunen kan således 
allerede efter 2 uger vurdere, hvad der 
skal iværksættes af støtte og skånehensyn, 
for at personen skal kunne genoptage 
arbejdet.

Fast track er en frivillig ordning. Det er 
den sygemeldte selv, eller dennes arbejds-
giver, som kan anmode om den. Den sy-
gemeldte kan henvende sig på Jobcentret, 
eller bede sin arbejdsgiver om at anmode 
om Fast track via NemRefusion på virk.dk. 
Hvis arbejdsgiver anmoder, får den syge-
meldte besked om dette, og skal selv sige 
ja eller nej til tilbuddet. Den sygemeldte 
kan ikke blive tvunget til at modtage et 
Fast track tilbud.

Hvis der takkes ja til tilbuddet om Fast 
track, indkalder kommunen til en samtale 
indenfor 2 uger. Inden da, skal den sy-
gemeldte ses af sin egen læge, som i en 
attest skal vurdere den sygemeldtes mu-
ligheder for at vende tilbage til arbejdet. 
Den praktiserende læge skal konsultere 
sygemeldte senest 8 dage efter der er 
takket ja og sende attesten til kommunen, 
som bruger vurderingen ved opfølgnings-
samtalen som basis for den videre plan.

Mange arbejdsgiver mangler kendskab 
til Fast track ordningen, hvorfor det er 
hensigtsmæssigt at den praktiserende 
læge kan informere om denne mulighed, 
ved mødet med personer i starten af en 
sygemelding. Der kan anmodes om tilbud-
det op til 5 uger efter første fraværsdag.

Kilder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
https://star.dk/media/3812/pjece-til-arbejds-
givere-om-fast-track.pdf

Den praktiserende læge bliver typisk 
involveret i begyndelsen af et sygdomsfor-
løb, og i mange tilfælde fi ndes allerede tid-
ligt en fornemmelse af, om sygemeldingen 
risikerer at blive langvarig.

I disse tilfælde er det som praktiserende 
læge relevant at kende til den kommunale 
Fast track-ordning.

En langtidssygemelding kan indebære 
en risiko for at den syge mister sin ansæt-

https://star.dk/media/3812/pjece-til-arbejds-givere-om-fast-track.pdf
https://star.dk/media/3812/pjece-til-arbejds-givere-om-fast-track.pdf
https://star.dk/media/3812/pjece-til-arbejds-givere-om-fast-track.pdf
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Lidt motion er ikke bare godt – 
men meget godt
Et nyt studie viser, at selv en enkelt løbetur om ugen er meget bedre end ingen motion, når det gælder 
forbedring af sundheden og stigning i levealderen. Der er derfor ingen grund til at have dårlig samvittighed 
over, at løbeskoene ikke bliver snøret flere gange om ugen. Faktisk tyder studiet på, at højere doser løb 
ugentlig ikke nødvendigvis er forbundet med større gevinst i dødeligheden

AF JOURNALIST (DJ) 

CHARLOTTE RAFN

OM STUDIET
Studiet, der har haft base på Victoria 
University i Melbourne, Australien 
er et såkaldt metastudie. Forskerne 
har gennemgået den videnskabe-
lige litteratur og fundet 14 eksiste-
rende studier på området. Mere end 
230.000 mennesker fra hele verden 
er undersøgt over varierende perio-
der mellem 5,5 og 35 år. Omkring 11 
procent døde i perioden.

De udvalgte studier tog højde for 
alder, køn, helbred, overvægt og 
livsstil, men forskerne udelukker ikke, 
at resultaterne i et vist omfang er 
påvirket af disse faktorer. Desuden var 
deltagernes løbevaner selvrapporte-
rede, ligesom nogle af studierne ikke 
tog højde for, hvad deltagerne lavede 
af anden fysisk aktivitet. Der er ingen grund til at have dårlig samvittighed over, at løbeskoene kun bliver snøret en enkelt 

gang om ugen. Én gang er meget bedre end ingen gange.

Rejs dig fra sofaen og kom afsted. Det er 
den klare konklusion på et stort studie, der 
har undersøgt sammenhængen mellem 
fysisk aktivitet og vores dødelighed. Re-
sultatet er publiceret af det videnskabelige 
tidsskrift British Journal of Sports Medi-
cine. Her har forskerne sammenlignet 
dem, som løb – uanset hyppighed – med 
dem, som ikke løb, og resultatet viser, at 
løberne har 27 procent lavere risiko for 
at dø tidligt. Kigger man på specifikke 
sygdomme, så viser studiet, at løberne har 
henholdsvis 30 og 23 procent lavere risiko 
for at dø tidligt af hjerte-kar-sygdomme 
og kræft. 

Forskerne har også kigget på, om antal-
let af løbeture, varighed og hastighed har 
nogen betydning for, hvor stort faldet i 
risikoen for at dø tidligt er. Det fandt de 
ingen dokumentation for. 

– Studiets resultater kan først og 
fremmest bruges til at motivere folk til at 
komme i gang med at dyrke motion eller 
holde fast i den aktivitet, de allerede har 
gang i. Det nytter noget, uanset hvor me-
get eller lidt, det bliver til. Det helt afgø-
rende er at komme i gang med fysisk ak-
tivitet frem for at blive siddende i sofaen, 
siger Morten Grønbæk, læge og direktør i 
Statens Institut for Folkesundhed.

For meget og for lidt

Forskerne i studiet fremhæver, at deres 
resultatet adskiller sig fra tidligere studier 
om løb, da disse slår fast at de helbreds-
mæssige fordele stiger i takt med, at 
man løb mere. Det har også været den 
overordnede konklusion i danske studier. 
Morten Grønbæk hælder også til, at en tur 
er godt, men to ture er bedre.

– Studiet viser først og fremmest, at 
en smule fysisk aktivitet er bedre end in-
genting. Her har man sat grænsen ved en 
løbetur på 50 minutter om ugen. Mange 
nybegyndere vil nok synes, at en løbetur 
på 50 minutter faktisk er ret langt. Der er 
formentlig en nedre grænse for, hvor lidt 
du kan gøre for at få en effekt. En spurt 
efter bussen af og til er nok ikke tilstræk-
keligt, siger Morten Grønbæk.

30 minutter om dagen

I Danmark lyder den officielle anbefaling 
fra Sundhedsstyrelsen på 30 minutters 
fysisk aktivitet om dagen. Intensiteten skal 
være moderat til høj. Den anbefaling lig-
ger et stykke over de 50 minutters løb om 
ugen, som der beskrives i studiet. Morten 
Grønbæk kan dog ikke se nogen grund til 
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Vi forsøger at nedbryde dem ved at udbrede viden om ADHD

Hos piger med ADHD er det ikke nød-
vendigvis hyperaktiviteten, der er det 
mest iøjnefaldende. Ofte er de uop-
mærksomme, glemsomme og generte. 
Det er symptomer, der er svære at få øje 
på, og de bliver ofte overset af forældre 
og øvrige voksne, der omgås pigerne i 
deres dagligdag.

I vores brochureserie ”ADHD og ...”  foku-
serer vi på de mange aspekter ved ADHD. 
Brochurerne kan være til stor hjælp for 
dem, der har ADHD inde på livet – en-
ten som patient eller som pårørende. Du 
finder alle 15 brochurer i serien på vores 
hjemmeside: 
medicenordic.dk

ADHD er ikke altid til at få øje på. I mange år har børn og unge med diagnosen 
ADHD været betragtet som hyperaktive og dem, der ”kravler på væggene”. 
Men mange – især piger og kvinder – lever med ADHD som en skjult sygdom.

Storgade 30B / DK-4180 Sorø / Tel +45 5786 2525 / Fax +45 5786 2526 / info@medicenordic.dk / medicenordic.dk

Sæt fokus på de mange 
aspekter ved ADHD 
– få dine temabrochurer her!

Du kan læse, downloade
og bestille brochurerne 
her: medicenordic.dk. 
Du er også velkommen 
til at kontakt os på mail 
info@medicenordic.dk 
eller på tlf. 5786 2525. 

Patienter og pårørende kan 
have stor glæde af emnerne 
i de 15 temabrochurer. 
Du er også velkommen til 
at bestille brochurerne til 
udlevering.

Der er mange fordomme om ADHD

Bliv klogere 
på ADHD med 
brochureserien 
”ADHD og ...” ADHD og drenge ADHD og seksualitet

ADHDOG SEKSUALITET 

ADHD og uddannelse

ADHDog uddannelse

ADHD og misbrug

ADHD og misbrug

ADHD og kost

ADHD og adfærd

ADHDog adfærd

ADHD og piger

ADHDog piger

ADHD og pædagogik

ADHD og trafik

ADHD og trafik

ADHD og arbejdspladsen

ADHDOG ARBEJDSPLADSEN

ADHD og parforhold

ADHDog parforhold

ADHD og teenagere

ADHD og søvn

ADHDog søvn

ADHD og søskende

ADHDog søskende

ADHD og bedsteforældre

ADHDog bedsteforældre

at ændre på Sundhedsstyrelsens anbefa-
ling.

– 30 minutter er den vejledende anbe-
faling, men mindre vil også have en gavn-
lig effekt på helbredet. Det helt afgørende 
er, at du er fysisk aktiv i stedet for at blive 
siddende i sofaen, siger Morten Grønbæk.

Til gengæld er han mindre fast i mælet, 
når det kommer til spørgsmålet om, hvor 

længe den gode effekt ved motion holder. 
Altså om den gode indsats, mens man er 
i 30’erne, giver nogen gevinst, når man 
bliver ældre. 

– Som udgangspunkt er det en god idé 
at være fysisk aktiv hele livet. Alt tyder 
på, at kroppen kan trænes op selv i en sen 
alder. Det er til gengæld mere usikkert, 
hvorvidt den gode effekt bliver bevaret, 
hvis man stopper med at være aktiv. Der 
er ingen tvivl om, at helt overordnet vil 
dødeligheden falde, hvis fl ere går fra at 
være inaktive til at dyrke motion en gang 
om ugen, uanset hvornår i livet den aktive 
periode ligger. Til gengæld er billedet ikke 
helt så entydig, når det gælder specifi kke 
sygdomme, siger Morten Grønbæk.

Der fi ndes dokumentation for, at fysisk 
aktivitet kan forbygge en lang række syg-
domme. Det er blandt andet hjerte-kar-
sygdomme, diabetes 2, tyktarmskræft og 
metabolisk syndrom, der er en samling af 
risikofaktorer, såsom forhøjet kolesterol-
tal, forhøjet blodtryk og for meget fedt i 
blodet. Desuden tyder meget på, at fysisk 
aktivitet enten alene eller sammen med 
andre er godt for den mentale sundhed.

– Nogle sygdomme, for eksempel nogle 
typer kræft, har en lang latenstid, og her 
kan der være noget at hente på den lange 
bane. Til gengæld har fysisk aktivitet også 

på den korte bane vist sig effektiv i fore-
byggelse af hjerte- kar-sygdomme, siger 
Morten Grønbæk.

I gang med Royal Run

Det skønnes, at over en million danskere 
løber regelmæssigt. For nogle år siden 
undersøgte Statens Institut for Folkesund-
hed, hvor Morten Grønbæk er direktør, 
hvad der slår danskerne ihjel før tid. Ikke 
overraskende kom rygning ind på en klar 
førsteplads med 13.600 dødsfald. Fysisk 
inaktivitet kom ind sommer nummer to 
med 6000 ekstra dødsfald på samvittighe-
den. Tallene afslører, hvor vigtigt det er at 
motionere.

– Heldigvis er der en stor bevidsthed 
om det blandt danskerne og tilsynela-
dende også en stor motivation for at 
komme i gang. Ved Kronprinsens Royal 
Run i 2019 var næsten en tredjedel af 
deltagerne med i et motionsløb for første 
gang. Dermed har de overskredet den 
første og måske største barriere. Nu ved 
vi, at de også helbredsmæssigt har fået en 
gevinst, og det kan forhåbentlig motivere 
til at fortsætte, siger Morten Grønbæk.

Studiet har kun haft fokus på løb, og 
derfor ikke inddraget andre former for 
fysisk aktivitet.

– Studiet viser, at man har stor gavn af at 
dyrke motion også selv om det kun sker en 
gang om ugen. Det kan forhåbentlig motivere 
til at komme i gang med fysisk aktivitet, siger 
Morten Grønbæk, læge og direktør i Statens 
Institut for Folkesundhed. Privatfoto.

mailto:info@medicenordic.dk
mailto:info@medicenordic.dk
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ADHD og risikoen for kriminalitet 
– fund fra Danmark og udland
Er medicinsk behandling associeret til mere end blot reduktion af kernesymptomer?

AF CAND. PSYCH, PH.D.,  

LEKTOR I KLINISK PSYKOLOGI  

CHRISTINA MOHR JENSEN, 

AALBORG UNIVERSITETS HOSPITAL, 

PSYKIATRIEN, KLINIK BØRN OG UNGE & 

AALBORG UNIVERSITET, INSTITUT FOR 

KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI

I 2018 fremgik det fra et resume til Læ-
gemagasinet 3/2018, hvordan et stort 
systematisk review med netværks meta-
analyse (Cortese et al., 2018), har kunne 
vise, at den medicinske behandling af 
ADHD hos såvel børn, unge som voksne, 
synes at være forbundet med signifikant 
reduktion af kernesymptomer, baseret på 
analyse af bl.a. randomiserede, placebo-
kontrollerede studier. Meta-analysen var 
baseret på fund fra studier med en relativ 
kort opfølgningstid (typisk op til 12 uger), 
hvilket naturligvis udgør en begrænsning, 
i det viden om behandlingens effekter på 
længere sigt ikke kunne belyses. Da meta-
analysen netop fokuserede på randomise-
rede kontrollerede studier, var fundet af få 
studier med mellem til lang opfølgningstid 
dog forventeligt, grundet de etiske og 
praktiske udfordringer der er forbundet 
med at udføre særligt placebokontrol-
lerede studier af udsatte patientgrupper, 
over længere tid. Selvom det er væsentligt 
at kende til effekten af medicinsk behand-
ling på kernesymptomerne, er det dog 
væsentligt at overveje, i hvor høj grad 
reduktion af symptomer nødvendigvis 
også medfører forbedret funktionsniveau 
og prognose på længere sigt for patienter 
med ADHD. I en af de tidligere artikler 
skrevet til Lægemagasinet 2/2019 om 
ADHD har jeg beskrevet, hvordan forsk-
ningen konsistent har kunne påvise, at 
mennesker med ADHD på gruppeniveau, 
over et livsperspektiv, har en øget risiko 
for negative udfald på en række områder, 
herunder f.eks. ift. udvikling af komorbide 
psykiatriske problemstillinger (se f.eks. 
Ottosen et al., 2019), og kriminalitet (se 
f.eks. Mohr-Jensen et al., 2016). Et ude-
stående spørgsmål er derfor også, om 
medicinsk behandling af ADHD kan tæn-
kes at reducere risikoen for nogle af disse 
negative langtidsforløb?

For at komme nærmere et svar herpå, 
er formålet med nærværende artikel er 
at opsummere hoved fundene fra et ny-
ligt publiceret systematisk review fra en 
amerikansk forskergruppe (Boland et al. 
2020), der fokuserede på, om medicinsk 

behandling af ADHD synes at være asso-
cieret med en mindsket risiko for nogle af 
ovennævnte langtidsforløb.

Hvad viser forskningen om 
associationen mellem medicinsk 
behandling og risikoen for 
negative langtidsforløb?

Det systematiske review af Boland et al. 
(2020) havde til formål at identificere og 
opsummere fund fra observationelle stu-
dier, baseret på f.eks. nationale registre 
og forsikringsdatabaser, der havde esti-
meret associationen mellem behandling 
af ADHD og risiko for negative forløb 
over tid. Den indledende søgning iden-
tificerede 6,835 studier og forfatterne 
endte i alt med at inkludere 40 artikler i 
deres syntese. Af disse var 25% baseret på 
amerikanske data, 20% på svenske, 18% 
på data fra Taiwan, 13% på danske data, 
mens de resterende studier var baseret 
på data fra Tyskland, Kina, Island, Canada 
og England. Studierne fokuserede bl.a. 
på risikoen for udvikling af affektive lidel-
ser, suicidalitet, stofmisbrug, kriminalitet, 
færdselsuheld, ulykker og skader bredt 
defineret, samt uddannelsesforløb. Da 
reviewet således dækkede en omfattende 
række mål opsummeres kun nogle af artik-
lens hoved fund her.

I Boland et al. (2020) identificerede man 
bl.a. følgende i den kvalitative syntese:
•  I 3 ud af 4 studier med fokus på risiko 

for affektive lidelser, blev der observe-
ret en signifikant risiko reduktion asso-
cieret med behandling af ADHD, mens 
1 ud af 4 viste en øget risiko.

•  I 3 ud af 4 studier med fokus på risiko 
for stofmisbrugslidelser, blev der ob-
serveret en signifikant risiko reduktion 
associeret med behandling, mens det 
fjerde studie havde et neutralt, ikke sig-
nifikant udfald.

•  I 2 ud af 3 studier med fokus på risi-
koen suicidal adfærd, blev der obser-
veret en signifikant risikoreduktion 
associeret med behandling, mens det 
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tredje studie havde et neutralt, ikke 
signifikant fund.

•  I 2 ud af 2 studier med fokus på risiko 
for færdselsuheld observerede man en 
signifikant reduktion i risikoen for færd-
selsuheld, associeret med behandling af 
ADHD.

•  I 3 ud af 3 studier med fokus på risiko 
for kriminalitet (f.eks. domme) obser-
verede man en signifikant reduktion i 
risikoen for domme for kriminalitet as-
socieret med behandling af ADHD.

Udover den kvalitative gennemgang 
udførte forfatterne bag studiet også en 
række meta-analyser, dog på et mindre an-
tal studier, grundet problemer med at sam-
menligne effektestimaterne på tværs af 
de forskellige studier. Da meta-analyserne 
var baseret på færre studier end den kva-
litative syntese, og fordi meta-analyserne i 
nogle tilfælde estimerede associationer på 
relaterede, men dog ikke klart sammenlig-
nelige mål, opsummeres resultaterne ikke 
her, men de kan læses i den publicerede 
artikel (Boland et al. 2020).

Konklusioner, begrænsninger og 
implikationer

Samlet indikerede det systematiske re-
view, at der potentielt er en beskyttende 
effekt af medicinsk behandling af ADHD i 
forhold til det psykiatrisk forløb, ulykkes-
risiko samt i forhold til kriminalitet og ud-
dannelse. Disse fund udgør et væsentlig 
bidrag til at udvide vores forståelse af og 
viden om de potentielle positive effekter 
af at behandle ADHD med medicin, som 
led i et samlet behandlingsprogram.

Litteraturen er dog begrænset af man-
gel på replikation, ikke kun ift. de enkelte 

outcome mål, men også ift. studiernes 
design og sammenligningsgrupper, der 
vanskeliggør sammenligning på tværs. 
Ydermere er det væsentligt at notere sig, 
at observationsstudier ikke kan godtgøre 
om behandlingen reelt er kausalt relateret 
til de observerede fund. Det er dog van-
skeligt at forestille sig, at f.eks. risikoen for 
færdselsuheld, kriminalitet m.v. ville kunne 
undersøges i randomiserede kontrollerede 
forsøg. Dels fordi studiet af langtidsforløb 
vil kræve længere opfølgningstid end det 
oftest er praktisk og etisk muligt. Dels 
fordi nogle af de studerede funktionelle 
outcome mål, ville kræve at man inklude-
rede et meget stort antal personer, for at 
studiet ville have den nødvendige styrke, 
da det heldigvis langt fra er flertallet af pa-
tienter med ADHD der involveres i f.eks. 
kriminalitet og færdselsuheld.

Trods de ovennævnte overvejelser og 
begrænsninger, bidrager dette review 
med et sammendrag af viden, der kom-
bineret med fundene fra bl.a. Cortese et 
al. (2018), indikerer at behandlingen af 
ADHD ikke alene kan være til gavn for 
patienten, men også sundhedsvæsnet og 
samfundet bredere set. Der bør derfor 
sikres politisk og økonomisk opbakning 
til at skabe den nødvendige kapacitet, 
kvalitet og tilgængelighed til udredning 
og behandling af ADHD – ikke kun for at 
hjælpe patienter der er kommet ind i en 
negativ udvikling, men også i høj grad for 
så vidt muligt at forebygge eller mindske 
de negative følgevirkninger vi ser hos 
børn, unge og voksne med ADHD.

Fundene kan ligeledes inddrages i sam-
taler med patienter og pårørende, som et 
led i overvejelserne og drøftelserne af per-
spektiverne ved at afprøve eller fastholde 
en medicinsk behandling. Bl.a. ville fun-

dene der indikerer en reduceret risiko for 
udvikling af stofmisbrug, kunne have en 
beroligende effekt på forældre med f.eks. 
bekymring for, om medicinen kunne have 
uhensigtsmæssige konsekvenser på sigt i 
forhold til netop misbrugsudvikling.
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Ny vejledning har fokus på  
hjerte- og nyresygdom
Nye studier viser, at det kan have gavn-
lig effekt på hjerte- og nyresygdom hos 
mennesker med type 2-diabetes at få 
nye diabetesmidler tidligere. Derfor 
anbefaler en arbejdsgruppe at give de 
nyere midler til disse patienter, selvom 
langtidsblodsukkeret er fint reguleret 
med ældre medicin.

Mennesker med type 2-diabetes og 
hjerte- eller nyresygdom bør få nye dia-
betesmidler tidligere end hidtil, mener 
international arbejdsgruppe:

– Nye studier har vist god effekt på 
især hjerte-kar-sygdom og nyresyg-
dom, siger medlem af arbejdsgruppen 
Peter Rossing, professor ved Steno Dia-
betes Center Copenhagen og medlem 
af Diabetesforeningens Diabetesråd. 
Det er fortsat livsstilsændringer, i kom-
bination med midlet metformin, der 
er førstevalget til nye med diagnosen 
type 2-diabetes. Men i en ny vejledning 
anbefaler en arbejdsgruppe af interna-
tionale eksperter en udvidelse af den 
gruppe, der med fordel kan behandles 
med midlerne GLP-1 receptor agonister 
eller SGLT-2-hæmmere.

Forebyggende effekt til grund 
for ny anbefaling

Det er midlernes gode forebyggende 
effekt på hjerte-kar-sygdom, der får 
arbejdsgruppen til at anbefale mid-
lerne til diabetikere med hjerte- eller 
nyresygdom, selv hvis det er lykkedes 
med at sænke deres langtidsblodsukker 
(HbA1c) med for eksempel metformin:

– Vi lærer hele tiden nyt om midler-
nes effekt. Derfor siger vi nu, at har man 
hjerte-kar-sygdom eller høj risiko for at 
få det, bør man have enten GLP-1recep-
tor agonister eller SGLT-2-hæmmere, 
selv om ens langtidsblodsukker allerede 
er fint reguleret med blot metformin. 
Det samme gælder ved nyresygdom og 
diabetes, siger professor Peter Rossing.

Godt nyt for mennesker med 
diabetes

Arbejdsgruppen var nedsat af den 
amerikanske diabetesforening ADA og 
den europæiske forskningssammen-
slutning EASD. Og opdaterer nu deres 

behandlingsvejledning til type 2-diabe-
tes på baggrund af flere store studier 
om hjerte-kar-sygdomme og diabetes. 
Arbejdsgruppens anbefalinger har 
tidligere dannet baggrund for de dan-
ske vejledninger, som er udarbejdet af 
Dansk Selskab for Almen Medicin.

Diabetesforeningens forskningschef 
Tanja Thybo glæder sig over, at anbe-
falingerne peger på nye fordele ved 
medicin mod hjerte-kar-sygdom:

– Hjerte-kar-sygdom er en af de 
mest betydningsfulde årsager til, at for 
mange med diabetes dør for tidligt. 
Derfor er det opløftende, at eksperterne 
hele tiden finder nye og mere effektive 
metoder til at behandle og forebygge 
hjerte-kar-sygdom hos mennesker med 
type 2-diabetes, siger Tanja Thybo.

Den nye opdatering er offentliggjort 
i det videnskabelige tidsskrift Diabeto-
logia i december 2019.

Kilde: Diabetesforeningen

DET KALDES MEDICINEN
Salgsnavne for GLP-1 receptor 
agonister:
Victoza
Ozempic
Lyxumia
Byetta
Bydureon
Trulicity

Salgsnavne for SGLT-2-hæmmere:
Jardiance
Invokana
Forxiga

Professor Peter Rossing, der også er med-
lem af Diabetesforeningens forskningsråd, 
har været medlem af arbejdsgruppen.
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Ny medicin

Binosto® fra firmaet Pharmaprim
Binosto® er brusetabletter indeholdende 
70 mg natriumalendronattrihydrat sva-
rende til 70 mg alendronsyre. Kan bruges, 
når patienten får gastro-intestinale bivirk-
ninger af tabletterne. Der er ikke generelt 
tilskud, men det kan søges på samme 
indikation. Specielt nu, hvor alendronat er 
i restordre.

Terrosa® fra firmaet Gedeon-Richter
Terrosa® indeholder 20 µg teriparatid pr. 
dosis.
Indikationen er osteoporose hos mænd og 
postmenopausale kvinder med øget risiko 
for frakturer. Dosis er 20 µg daglig s.c. i 
max 2 år

Nyt fra Lægemiddelstyrelsen

Personer, der ikke er omfattet af det natio-
nale børnevaccinationsprogram, kan nu 
igen blive HPV-vaccineret, da det private 
marked er blevet forsynet med Gardasil® 
9 via paralleldistribution. Ud fra de forelig-
gende oplysninger vurderer Lægemid-
delstyrelsen, at paralleldistributionen vil 
kunne dække efterspørgslen i hele 2020.

Paralleldistribueret medicin er original-
medicin, købt i et andet EU-land og der-
næst distribueret til Danmark.

I slutningen af 2019 oplyste virksomhe-
den MSD, der producerer HPV-vaccinen 
Gardasil® 9, at de forventede forsynings-
problemer for denne vaccine i hele 2020 
til det private marked – dvs. til personer 
uden for børnevaccinationsprogrammet, 

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Det ser ud til, at vi alligevel kan få HPV-vaccinen i 2020! Og at flere 
drenge kan få den gratis. Der gives ”gode råd” om hvordan man undgår 
blærebetændelse.
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som selv vælger at blive vaccineret og selv 
betaler for vaccinationen. Lægemiddelsty-
relsen oplyste ved samme lejlighed, at det 
forventedes, at det private marked i et vist 
omfang kunne forsynes af paralleldistribu-
eret Gardasil® 9. På daværende tidspunkt 
var det dog usikkert, om paralleldistribu-
eret Gardasil® 9 kunne dække behovet for 
hele 2020.

MSD forventer, at deres leverancer vil 
være normaliserede i starten af 2021.

HPV-vaccinen for drenge er ændret, se 
tabellen.

Sundhedsstyrelsen har nu fundet ud 
af, at kvinder har et underliv!
Sundhedsstyrelsen har sendt en opdateret 
national klinisk retningslinje om urininkon-
tinens hos kvinder i høring. Retningslinjen 
beskriver, hvordan kvinder med forskel-
lige former for urininkontinens, kan udre-
des, og hvilken behandling der er bedst, 
2. december 2019:

Urininkontinens betyder, at man har 
ufrivillig vandladning, for eksempel når 
man nyser eller løber, eller at man ikke 
kan nå på toilettet, når man har behov for 
det. Det er et almindeligt symptom, som 
rammer kvinder i alle aldersgrupper og 
kan påvirke livskvaliteten betydeligt hos 
den enkelte. Cirka 16 % af alle kvinder 
i alderen 40-60 år oplever at have disse 
problemer, og blandt kvinder over 75 år er 
det godt halvdelen, der oplever det. Det 
er kun hver fjerde, der har problemer med 
urininkontinens, som henvender sig for at 
få behandling, og der er desuden forskel 
på, hvilken behandling de får tilbudt rundt 
om i landet. 

Baggrunden for at opdatere retnings-
linjen er, at der er kommet ny viden om 
behandlingen siden udgivelse af retnings-
linjen i 2016. Det drejer sig specifikt om 
ny viden om effekten og komplikationerne 
ved at bruge to typer af medicinsk udstyr, 
såkaldte midt- urethrale slynger, som ind-
opereres som en støtte under urinrøret.  

I forbindelse med opdateringen er 
anbefalingen om superviseret bækken-
bundstræning også blevet genbesøgt og 
vurderet i forhold til ny tilkommet viden på 
området. 

Retningslinjen har været i høring frem 
til den 19. december 2019.

Se høringsversion af: National klinisk 
retningslinje om urininkontinens hos 
kvinder her: https://hoeringsportalen.dk/
Hearing/Details/63526

 Disse råd bliver givet – ikke et ord om 
lokal hormonbehandling!

Forebyg blærebetændelse med  
3 gode råd
Råd 1.  
Drik rigeligt og skyl bakterierne væk
Bakterier har sværere ved at tage fat, hvis 
du tømmer blæren jævnligt. Drik ofte og 
rigeligt – gerne 1-2 liter i løbet af dagen. 
Så skal du oftere på toilettet, og når du 
tisser, skyller du bakterierne ud. Al slags 
væske tæller med, også kaffe og te.

Råd 2.  
Giv dig tid når du tisser
Hvis du skynder dig, når du er på toilettet 
eller har svært ved at tømme blæren helt, 
kan der stadig være urin tilbage i blæren. 
Det kan danne grobund for bakterier. Så 
husk at give dig god tid, når du tisser, og 
vent til sidste dråbe er ude.

Råd 3.  
Hold dig ren og tør forneden
Pas på dine slimhinder, undgå rifter og ir-
ritation og vær omhyggelig med at holde 
dig ren og tør forneden.

Kristeligt Dagblad:  
om kønssygdomme
I mange år var kønssygdommen gonorré 
nærmest glemt, og kun nogle få hundrede 
om året blev smittet.

Men de seneste fem år er antallet af 
danskere, der får konstateret gonorré, 
fordoblet, og tal fra Statens Serum Institut 
viser, at der blev anmeldt 2200 tilfælde af 
gonorré i 2018 mod 1141 i 2014.

Samtidig er forekomsten af klamydia 
steget fra 30.881 anmeldte tilfælde i 2014 
til 33.415 tilfælde i 2018. Sundhedsstyrel-
sen skønner, at 500 kvinder hvert år bliver 
sterile på grund af klamydia.

– Det ser ud til, at der er en stigning 
af gonorré blandt især heteroseksuelle 
mænd og kvinder. Gonorré opfører sig 
som klamydia, siger afdelingslæge og sek-
tionsleder Susan Cowan fra Statens Serum 
Institut til Kristeligt Dagblad.

– Kønssygdommen rammer især unge 
heteroseksuelle og mænd, der har sex 
med mænd. Men stigningen i gonorré 
er ikke så brutal som tidligere i historien. 
Hun henviser til Statens Serum Instituts 
såkaldte 100-årskurve. Den viser, at der 
under Anden Verdenskrig og i forbindelse 
med den seksuelle frigørelse i slutningen 
af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne 
var en markant stigning i antallet af go-
norré-tilfælde.

I befrielsesåret 1945 blev der anmeldt 
godt 23.000 tilfælde, hvilket er det største 

antal tilfælde på et enkelt år i det 20. år-
hundrede.

I 1972 var der godt 17.000 tilfælde. 
Efter aids-epidemien i 1980'erne og 
1990'erne faldt antallet af tilfælde dra-
matisk. I 1997 blev der kun anmeldt 78 
tilfælde af gonorré.

– Hiv betragtes ikke længere som en 
dødelig sygdom, og derfor bruger unge 
ikke kondom på samme måde som for 20 
år siden. Vi får flere tilfælde sammenlig-
net med for nogle år siden, men gonorré 
har ikke nået samme høje niveau som i 
1970'erne.

– Det skyldes først og fremmest, at 
unge er blevet bedre til at lade sig teste. 
De unge skal vide, at kondom holder 
kønssygdomme på afstand. Men vi vil 
aldrig få en situation, hvor alle beskytter 
sig hele tiden. Derfor er gode tilbud om 
test helt afgørende, siger Susan Cowan til 
Kristeligt Dagblad.

– Kan nogen i klassen 

sige mig, hvad man 

kalder en person, som 

beskæftiger sig med 

kroppens organer?

Ja, det må være en 

organist.

https://hoeringsportalen.dk/
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LÆGEHUSET ZACHARIASSEN
udvider og har plads til én eller to læger

Vi er en klinik i rivende udvikling. Vi har åbnet region Syddan-
marks første satellit klinik og har fået mange nye borger som 
skal passes godt. 

Vi søger læge med gå-på-mod og god energi. Du er innovativ 
og vil gerne være med til at føre nye ideer og projekter ud i livet. 
Du er speciallæge i almen medicin eller på vej til at blive det. 

Satellitklinikken er beliggende i Løjt i Åbenrå kommune. Læge-
klinikken ligger i helt nye lokaler og er indrettet med alt hvad 
en moderne klinik skal indeholde. Hovedklinikken ligger midt i 
Sønderborg 

Vi går meget op i at borgerne får en god service og får den 
hjælp de har brug for. Der er knyttet 2100 borger til klinikken.

Klinikken har en praksis manager som ordner alt det praktiske, 
en sygeplejerske til kronikerkontrol og en social og sundhedsas-
sistent til alle blodprøver og laboratorie funktion.

Det giver frihed til at tage sig af det rent lægefaglige. 

Stillingen er som deltid eller fuldtid.  Arbejdstiden tilrettelægges 
så der er plads til fritid og børn. Mulighed for fastansættelse da 
der er ledig kapacitet tilknyttet klinikken. 

Se mere på www.laegehusetzachariassen.dk 
eller ring til Jørn Zachariassen på 2425 8880.

Ansøgning sendes til Klinik@laegehusetzachariassen.dk 

Ansættelse snarest muligt.

Tlf: 20 22 36 45 • on@diasence.dk 
www.diasence.dk

Effektivt middel til pleje og heling af bl.a. kroniske sår, diabetiske 
fodsår, forbrændinger, øjenbetændelse, virus og svamp

SÅRMIDDEL NU PÅ APOTEKET

•  Microdacyn® skaber ikke resistens, belaster ikke miljøet.
Microdacyn® indeholder ikke konserveringsmiddel,
steroider eller antibiotika.

• Produktet er godkendt som medicinsk udstyr kl. IIB,
og det kan derfor købes i håndkøb uden recept

• Den afgørende faktor for produktets funktion er indholdet
af den patenterede – superiltede – hypoklorsyre (HOCI),
som også er en naturlig del af kroppens medfødte
immunsystem

•  Microdacyn® er klar til brug, pH-neutralt, allergivenligt og
har ingen kendte bivirkninger på mennesker

•  Microdacyn® kan fås som en Wound Care sårskyllevæske
og hydrogel til mindre sår, skrammer og rifter

•  Microdacyn® bør, grundet sine alsidige anvendelses- 
muligheder, indgå i ethvert husapotek

• Læs mere på: www.diasence.dk

FAKTA OM MICRODACYN®

KAN ANVENDES TIL:
Microdacyn® hydrogel og -væske 

anvendes til pleje og heling af kroniske sår, 
diabetiske fodsår, Ulcus cruris (arteriel og venøse), 
inficerede decubitus sår, forbrændinger (1., 2. og 

3. grads), onkologiske sår, profylaktisk bakteriehæmmende
ved akut opståede sår, Inficerede og nekrotiske traumatiske

sår og operationssår. Produktet kan også effektivt 
anvendes til øjenbetændelse, bylder, akne og 

svamp i munden og på kroppen.

Informationsvideo

Microdacyn®, der også anvendes professionelt, fås som en 
hydrogel og væske, hvor kroppens egen forsvarsmekanisme 
mod sygdomsfremkaldende bakterier er genskabt vha. ultrarent 
vand og fint raffineret kogesalt, som har  gennemgået en 
elektrisk proces.

Microdacyn® øger ophelingstiden 
ca. 30 - 40%, og ved brandsår er 

ophelingstiden op til 50% hurtigere  
samtidig med, at tendensen til dannelse 

af arvæv nedsættes væsentligt. 
Produktet indeholder ikke skadelige 

stoffer og antibiotika.

Microdacyn® reducerer antallet af bakterier i sår uden at inde- 
holde skadelige stoffer eller lægemidler, hvorved det heller ikke 
kan skabe resistente bakterier. Produktet angriber multiresistente 
bakterier og bakterier, som danner biofilm.

Microdacyn® nedbryder også effektivt vira og svampe.

Microdacyn® angriber kun encellede mikroorganismer og ikke 
større cellestrukturer. Da produktet samtidig er hypotonisk, dannes 
der små huller i bakteriecellerne. Saltindholdet er højere inde i 
bakteriecellen end i Microdacyn® hydrogel- og væske, hvorved der 
trænger vand ind i bakteriecellen, indtil den ødelægges. Det er en 
effektiv måde at reducere antallet af bakterier.

Den virksomme del i Microdacyn® er hypoklorsyre, som også er 
en naturlig del af det medfødte immunsystem hos mennesket og 
dannes af hvide blodlegemers makrofager, når de skal bekæmpe 
bakterier.

Da produktet bygger på naturlige ingredienser, kan hydrogelen- 
og væsken forblive i såret uden at blive skyllet ud. Behandlingen  
egner sig også, inden for den professionelle behandling, til blot-
tede led, brusk, ledbånd, sener og det indre øre.

Ved behandling af f.eks. blæner på læben og i munden konsta-
teres ændringer i strukturen allerede efter 10 - 15 minutter.

Microdacyn® er let at håndtere, og forbliver sterilt efter
åbningen – også ved direkte berøring af f.eks. en pipette.

Huden kan tolerere produktet i en sådan grad, at det også kan 
benyttes til spædbørn, og der er ingen kendte bivirkninger.

FAGLIGT NYT

Tredoblet risiko: Kvinder med alvorlige hjertefejl 
føder oftere for tidligt

Risikoen for at føde for tidligt er større 
blandt kvinder med medfødt hjerte-
fejl. Det viser et nyt studie, der som det 
første i stor skala har undersøgt risikoen 
hos kvinder med medfødt hjertefejl for 
at føde for tidligt eller få børn med lav 
fødselsvægt.   

Kvinder med hjertefejl har større ri-
siko for at føde for tidligt. Faktisk helt op 

til en tredoblet risiko. Det viser dansk 
forskning støttet af Hjerteforeningen og 
udgivet i ”Journal of the American Heart 
Association”. 

– Jo tidligere et barn fødes, jo større 
er risikoen for en svær start på livet rent 
fysisk. Det er alvorligt nok i sig selv, 
men vi kan også se af resultaterne fra 
denne forskning, at de tidlige fødsler 
oftere forekommer hos kvinder med 
medfødt hjertefejl. Tre gange så stor 
risiko er en væsentlig forskel, siger 
forskningschef i Hjerteforeningen Gun-
nar Gislason.  

– Vi kan se på studiet her, at jo mere 
alvorlig hjertefejlen er, jo større er risi-
koen for tidlig fødsel. Samme mønster 
ses med hensyn til at få børn med for 
lav fødselsvægt. Resultaterne indikerer 
for mig, at der er social ulighed i risi-
koen for tidlig fødsel og lav fødselsvægt 
selv i et land som Danmark med gratis 
og lige adgang til sundhedsydelser.   

– Jo tidligere et barn fødes, jo større 
er risikoen for en svær start på livet 

rent fysisk. Resultaterne fra denne 
forskning viser, at de tidligere fødsler 
oftere forekommer hos kvinder med 
medfødt hjertefejl. Tre gange så stor ri-
siko er en væsentlig forskel, siger forsk-
ningschef i Hjerteforeningen, Gunnar 
Gislason og tilføjer, at studiet også viser, 
at jo mere alvorlig hjertefejlen er, jo hø-
jere er risikoen for for tidlig fødsel.

Du kan støtte kvinderne 

Gunnar Gislason minder om, at Børne-
hjertefonden hvert år donerer millioner 
netop til forskning i medfødte hjerteli-
delser, og at denne forskning redder liv 
hver dag. 

– Udover den forskel, vi forsøger 
at gøre med vores forskning, så er det 
også vigtigt, at vi retter vores opmærk-
somhed på kvinderne med medfødt 
hjertefejl, når de bliver voksne og ven-
ter barn. For hjerte-kar-sygdom varer 
hele livet, og vi skal gøre alt, hvad vi 
kan, for, at alle lever bedst muligt med 
deres hjertesygdom, uanset alder og 
livsfase. Forskningens nye viden skal 
hjælpe os med at fokusere på de rigtige 
steder og yde den bedst mulige rådgiv-
ning til kvinder med medfødt hjertefejl. 

På grund af bedre diagnose og 
behandling er antallet af kvinder med 
medfødt hjertefejl, som når den føde-
dygtige alder, voksende. Tidligere stu-
dier har indikeret øget risiko for kompli-
ceret graviditet, for tidlig fødsel og lav 
fødselsvægt, som alle kan medføre øget 
sygdom og dødelighed i barnets første 
tid og i voksenlivet.  

Informationer fra kvinder diagnosti-
ceret med medfødt hjertefejl i 1977-
2016 indgår i forskningsstudiet. Kvin-
derne blev fulgt fra uge 22 og frem 
til fødslen. I alt var der 3.745 fødsler 
blandt 2.212 kvinder med medfødt 
hjertefejl. 

Læs forskningsartiklen udgivet i Journal 
of the American Heart Association her:
https://www.ahajournals.org/doi/
full/10.1161/JAHA.119.013491?url_
ver=Z39.88-2003&rfr_
id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_
dat=cr_pub%3Dpubmed&

Kilde: Hjerteforeningen

http://www.laegehusetzachariassen.dk
mailto:Klinik@laegehusetzachariassen.dk
https://www.ahajournals.org/doi/
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Personer med dobbeltdomicil 
– skattemæssigt hjemsted
Mange personer oplever at arbejde i et andet land end det, de er bosat i. 
I disse situationer kan man opleve, at begge lande hævder, at man er fuldt skattepligtig til det pågældende 
land – dobbeltdomicil.

om Danmark har en dobbeltbeskatnings-
overenskomst med det pågældende land.

Ingen dobbeltbeskatnings-
overenskomst

I Danmark gælder globalindkomstsprincip-
pet, som medfører, at fuldt skattepligtige 
personer skal beskattes af deres globale 
indkomst.

Hvis personen i samme indkomstår 
bliver fuldt skattepligtig til et andet land, 
som Danmark ikke har en dobbeltbeskat-
ningsoverenskomst med, skal personens 
samlede globale indkomst fortsat beskat-
tes i Danmark, og personen vil blive lem-
pet i sin skatteberegning (som værn mod 
dobbeltbeskatning af indkomsten fra det 
pågældende land).

Lempelsesmetoden bliver i tilfælde 
uden en dobbeltbeskatningsoverenskomst 
løst via Danmarks interne lempelsesregler. 
Yderligere beskrivelse af lempelse følger 
nedenfor i sidste afsnit.

Dobbeltbeskatnings overenskomst

Når en person, der fortsat er fuldt skat-
tepligtig til Danmark, tillige bliver fuldt 
skattepligtig til et andet land, som Dan-
mark har indgået en dobbeltbeskatnings-
overenskomst med, skal vedkommende 
overfor de danske skattemyndigheder 
godtgøre, at der foreligger fuld skat-
tepligt til det andet land. Til dette formål 
skal det andet lands skattemyndighe-
der underskrive og stemple en blanket 
(02.034A) og først herefter vil Skattesty-
relsen forholde sig til, hvor det skatte-
mæssige domicil i henhold til dobbeltbe-
skatningsoverenskomsten er.

Herefter løses konflikten ved hjælp af 
den artikel i den pågældende dobbeltbe-
skatningsoverenskomst, der omhandler 
skattemæssigt hjemsted.

Det skattemæssige hjemsted fastlægger 
efter fastsatte kriterier (mere herom ne-

denfor) personens domicilland, og det an-
det land får herefter status som kildeland.

I forhold til fastlæggelsen af det skat-
temæssige hjemsted er langt de fleste 
danske dobbeltbeskatningsoverenskom-
ster opbygget, så de følger OECD’s mode-
loverenskomst.

Det skattemæssige hjemsted (domicillan-
det) er ifølge denne der, hvor personen:
•  Har fast bolig til rådighed
•  Har de stærkeste personlige og øko-

nomiske interesser (centrum for livs-
interesser)

•  Sædvanligvis opholder sig
•  Er statsborger

Kriterierne er nævnt i prioriteret ræk-
kefølge, hvor man kun går videre til det 
næste kriterium, hvis spørgsmålet ikke er 
løst på grundlag af det aktuelle kriterium. 
Der er tale om en konkret vurdering i hver 
situation.

Nedenfor følger kommentarer til de 4 
punkter.

Fast bolig
En person med dobbeltdomicil er som 
udgangspunkt skattemæssigt hjemmehø-
rende i det land, hvor vedkommende har 
fast bolig til rådighed.

Hvis man som dansker, der arbejder i 
udlandet, udlejer sin bolig i Danmark, kræ-
ver retspraksis, at den udlejes i mindst 3 
år, for at man betragtes som ikke havende 
fast bolig i Danmark.

Hvis man som fraflyttet dansker fortsat 
har rådighed over en dansk helårsbolig, 
samtidig med, at man har adgang til fast 
bolig i arbejdslandet, må man ”gå videre” 
til næste punkt (centrum for livsinteres-
ser) for at fastlægge det skattemæssige 
hjemsted.

AF STATSAUTORISERET REVISOR,  

PARTNER KASPER VINDELEV,  

PKF MUNKEBO VINDELEV 

STATSAUTORISERET 

REVISIONSAKTIESELSKAB

Nedenfor følger et overblik over reglerne 
samt over, hvordan de i praksis håndteres.

Normalt kan problemstillingen løses 
via dobbeltbeskatningsoverenskomsten 
mellem de to lande. Hvis der er en. Men 
det er ikke så simpelt, som man skulle 
formode.

Dobbeltdomicil

Dobbeltdomicil er defineret som situatio-
nen, hvor en person er fuldt skattepligtig til 
to lande som følge af bopæl i begge lande. 
Den fulde skattepligt opstår på grund af 
bopælen i begge lande. Modsætningen til 
fuld skattepligt er begrænset skattepligt, 
hvor skattepligten følger af en indkomst-
kilde i et andet land end bopælslandet.

Et typisk eksempel med dobbeltdomicil 
kunne være en person (f.eks. en dansker), 
bosat i Danmark, der arbejder i f.eks. 
Tyskland, hvor vedkommende anskaf-
fer sig en bolig, og hvor vedkommende 
fortsat har en helårsbolig til rådighed i 
Danmark samtidig med, at arbejdslandet 
Tyskland gør krav på fuld skattepligt til 
Tyskland.

Den skattemæssige håndtering af samti-
dig fuld skattepligt til to lande afhænger af, 
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Lægerne i Oksbøl søger speciallæge i Almen medicin
Vores kollega gennem 6 år har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi snarest vikarhjælp. Enten til enkelte 
dage, deltid eller fuld tid. Evt. med henblik på kompagniskab på sigt.
Vi er en velfungerende og velorganiseret praksis, hvor vi sætter teamarbejde højt. Vi er nu 2 praktiserende læger 
med 3 kapaciteter, hvor den ene nu er ledig. Vi har 5.100 tilmeldte patienter.
I vores team indgår 4 sygeplejersker, 1 bioanalytiker og 3 sekretærer, hvoraf den ene arbejder som praksismanager 
samt fast 1-3 uddannelseslæger. Vi arbejder i XMO.
Vi er en praksis i konstant udvikling. Vi har fokus på teamarbejde, høj faglig standard og personlig udvikling. Praksis 
er beliggende i Vestjylland, tæt på Esbjerg og Varde, og med Vesterhavet som nærmeste nabo.

Vi søger en speciallæge i almen medicin:
•  Med et bredt fagligt fundament
•  Med interesse i at indgå i et team med sparring på tværs  

af faggrupper
•  Der aktivt medvirker til at skabe et positivt og konstruktivt 

arbejdsmiljø
•  Med evne og lyst til at supervisere uddannelseslæger
•  Er mødestabil og med humor

Har ovenstående vakt din interesse så kontakt os snarest  
for yderligere oplysninger.
Stine Kjær: stine_kjaer@hotmail.com, tlf. 28 95 05 83 eller
Jytte Møller: jsmoks@dadlnet.dk, tlf. 21 48 32 49

Centrum for livsinteresser
Ved fastlæggelsen af centrum for livs-
interesser inddrager man personens 
personlige og økonomiske forbindelser i 
vurderingen. Der vil ved bedømmelsen 
blive taget hensyn til familie (og hvor den 
befinder sig) samt sociale forhold, beskæf-
tigelse mv.

I mange tilfælde vil punktet centrum for 
livsinteresser afgøre sagen, men ikke altid. 
I givet fald må man i vurderingen gå videre 
og inddrage sædvanligt ophold.

Sædvanligt ophold
Begrebet sædvanligt ophold fortolkes 
bredt og i forhold til hyppighed, varighed 
og regelmæssighed af ophold, som udgør 
en del af en persons livsvaner og altså ikke 
blot af midlertidige vaner. Anvendelsen 
af dette kriterium kan derfor ikke afgøres 
simpelt ved f.eks. at opgøre, i hvilket af de 
to lande personen har tilbragt flest dage 
i en given periode, selvom fordelingen i 
dansk retspraksis ofte og typisk tillægges 
stor betydning i vurderingen af sædvanligt 
ophold. Skulle sædvanligt ophold ej hel-
ler have afklaret sagerne, så må man gå 
videre til det sidste punkt om statsborger-
skab.

Statsborgerskab
Når man til dette kriterium, for at afgøre 
en situation med dobbeltdomicil, vil sagen 
som oftest være løst. Dog kan der fore-
komme situationer med enten dobbelt 
statsborgerskab eller intet statsborgerskab 
i et af de to lande. I disse situationer må 
konflikten løses ved gensidig aftale mel-
lem de to lande.

Domicillandets beskatningsret og 
lempelse

De fleste lande beskatter efter global-
indkomstprincippet (som Danmark). 
Det medfører, at landet beskatter fuldt 
skattepligtige personer efter landets 
nationale regler af al (global) indkomst. 
Når en person er fuldt skattepligtig til to 
lande mellem hvilke, der er indgået en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst, vil 
denne afgøre det skattemæssige hjemsted 
(domicillandet), hvorved det afgøres, 
hvilket af de to lande, der må beskatte 
personens globale indkomst. Det andet 
land får status som kildeland, og det må 
derfor udelukkende beskatte indkomst af 
kilder i det pågældende land. Derudover 
er det et krav, at landet er tillagt beskat-

ningsretten til sådanne indkomster fra 
kildelandet i henhold til dobbeltbeskat-
ningsoverenskomsten. Domicilandet er 
ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten 
forpligtet til at give lempelse i skatten for 
skat af indkomst, som kildelandet er tillagt 
beskatningsretten til.

Lempelsesmetoden i langt de fleste 
danske dobbeltbeskatningsoverenskom-
ster er credit. Det betyder, at den danske 
skat maksimalt vil blive nedsat med skat-
ten betalt i udlandet (kildelandet) af den 
pågældende indkomst. I forskellige situa-
tioner er lempelsesmetoden eksemption. 
Eksemptionlempelse medfører, at der reelt 
ikke skal betales dansk skat af indkomsten, 
som dog fortsat skal selvangives i Dan-
mark (på grund af globalindkomstprincip-
pet).

Eksemptionlempelse kan personen 
vælge at få på lønindkomst i henhold til 
ligningslovens §33A, når en række betin-
gelser er opfyldt (dette kommes der ikke 
yderligere ind på i nærværende artikel).

mailto:stine_kjaer@hotmail.com
mailto:jsmoks@dadlnet.dk
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Til børn der har brug for 
et ekstra kram

Igen i år uddeler TrygFonden bløde krammebamser på danske hospitaler 
og specialklinikker for at trøste og berolige børn, der har brug for et ekstra 
kram, fx når de skal bedøves, scannes, udredes eller i behandling for alvorlig 
sygdom. Bamsen gør mødet med sundhedsvæsenet mere trygt, og den 
starter samtaler og spreder glæde midt i det ukendte. En række afdelinger 
oplever, at der er mindre behov for beroligende medicin, når børnene får en 
bamse. Derfor har TrygFonden siden 2007 uddelt over 750.000 bamser, der 
siden fl ytter med børnene hjem og bliver et godt minde. 

Ansøg om krammebamser 
senest 30. marts 

på trygfonden.dk/
krammebamser

13575 Krammebamse Ansogning ann 210x297 Børn-og-Unge.indd   113575 Krammebamse Ansogning ann 210x297 Børn-og-Unge.indd   1 11/02/2020   11.4311/02/2020   11.43
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