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Kriminelle svigtes i 
psykiatrien
Tre fjerdedele af de personer, der på baggrund af mentalerklæringer blev dømt til psykiatrisk behandling 
i en periode på seks måneder i 2016, havde fået ”utilstrækkelig psykiatrisk behandling” forud for deres 
kriminelle handling.

Gitte Ahle fra Region Hovedstaden som 
hovedforfatter, er særdeles grundig. 
Den skulle blandt andet forklare, hvor-
for antallet af retspsykiatriske patienter 
er steget så voldsomt siden årtusinde-
skiftet.

I dag er der over 4000 psykiatriske 
patienter, der har en dom til psykiatrisk 
behandling. Selv om der også er sket en 
stigning i andre lande, som vi normalt 
sammenligner os med, er den langt 
større i Danmark end i fx de øvrige nor-
diske lande.

Rapporten peger på den ”de-insti-
tutionalisering”, dvs. omlægning af 
psykiatrien til overvejende ambulant 
behandling, som en væsentlig grund til 
forskellen mellem Danmark og vores 
naboer.

Alvorlig diagnose – alvorlig 
kriminalitet

Der er ifølge flere undersøgelser en 
klar sammenhæng mellem grovere 
forbrydelser som drab og grov vold og 
ubehandlede psykoser. Mindre alvorlig 
vold og ikke personfarlig kriminalitet er 
som regel knyttet til misbrug og dårlige 
sociale relationer. Derfor er det alvorligt, 
når analysen peger på, at den utilstræk-
kelige psykiatriske behandling resulterer 
i en forværring af diagnoserne i retning 
af psykotiske og skizofrene tilstande.

Således var 118 af de undersøgte 
patienter diagnosticeret med disse 
sygdomme (F2-spektret) i tidligere kon-
takter med psykiatrien. Ved mentalun-
dersøgelsen var dette tal steget til 139. 
Det betyder altså, at der var en næsten 
en femtedel flere, som fik disse alvorlige 
diagnoser i den tid, der gik fra den sene-
ste kontakt, til forbrydelsen blev begået.

Ydermere ser det ud til, at jo mere 
alvorlige forbrydelser patienterne har 

begået, jo større er misforholdet mellem 
den behandling, patienterne fik, og den 
optimale. Seks retspsykiatere har uaf-
hængigt af hinanden vurderet kvaliteten 
af behandlingen af de 13 personer, der 
var sigtede for drab eller drabsforsøg. 
Kun i ét tilfælde blev behandlingen vur-
deret som tilstrækkelig – og kun af fire af 
de seks psykiatere. Én af de sigtede var 
ikke tidligere kendt i psykiatrien. Tilbage 
var 11, der alle havde fået utilstrækkelig 
psykiatrisk behandling, utilstrækkelig 
social støtte og/eller utilstrækkelig mis-
brugsbehandling.

Flere utilstrækkeligheder

Flertallet af de 162 patienter, der blev 
vurderet til at have fået ”utilstrækkelig 
psykiatrisk behandling”, har fået det på 
flere områder.

Manglende indlæggelse eller for tid-
lig udskrivelse er langt den hyppigste 
årsag til, at behandlingen vurderes som 
utilstrækkelig. Det gælder for 146 (90 
procent) af de 162. Utilstrækkelig medi-
cinsk behandling kommer lige efter med 
132 tilfælde.

Utilstrækkelig opfølgning fx ved ude-
blivelser, manglende diagnosticering og 
ikke iværksat behandling trods kontakt 
optræder alle i mere end 50 tilfælde. 
Der er ovenikøbet en del, der ikke bliver 
indlagt efter deres behandlingsdom. 
Det skyldes i nogle tilfælde, at patien-
terne udebliver, og der ikke bliver gjort 
tilstrækkeligt for at kontakte dem. I an-
dre tilfælde skyldes det mangel på plads 
eller ressourcer. I rapporten pointeres 
det, at psykiatrien har et behandlingsan-
svar over for disse patienter.

I gennemsnit har hver af de 162 
patienter oplevet 3,3 ”utilstrækkelighe-
der”. 

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

Fortsættes næste side

I en analyse af 218 mentalundersøgel-
ser, der alle resulterede i en dom til 
psykiatrisk behandling, er hovedkon-
klusionen, at 162 (74 procent) af de 
undersøgte kriminelle havde fået en 
utilstrækkelig psykiatrisk behandling før 
dommen.

Rapporten om analysen er udarbejdet 
af Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Kli-
nik i samarbejde med regionerne og ud-
kom i januar i år. Titlen stiller spørgsmå-
let, om der er en sammenhæng mellem 
den behandling og støtte, som psykisk 
syge får, og kriminalitet. Og svaret må 
siges at være et rungende ”ja”, selv om 
rapporten udtrykker det noget mindre 
bombastisk:

”Undersøgelsen viser, at en stor del 
af de mentalobserverede er vurderet 
til at have modtaget utilstrækkelig be-
handling op til den kriminelle handling, 
og det vurderes, at den utilstrækkelige 
behandling er en risikofaktor for krimi-
naliteten.” 

Tallene taler

Hvis man går lidt dybere ned i tallene, er 
der dog ikke grund til at tage så mange 
forbehold. Rapporten, der har overlæge 
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Samme diagnose – forskellig 
behandling
Patienter med præcis samme diagnose og med en sygdom, hvor der er en fast behandlingsplan, kan 
sagtens få helt forskellige behandlinger i sundhedsvæsenet. De ressourcesvage patientgrupper har 
hyppigere genindlæggelser og større risiko for tidlig død end bedre stillede patienter.

En beretning fra Rigsrevisionen, der er 
baseret på en analyse fra Klinisk Institut 
på Aalborg Universitet, viser, at der er 
stor forskel på den behandling, som pa-
tienter med få ressourcer og vanskelig 
social status og mere ressourcestærke 
patienter får på sygehusene. Det gælder 
vel at mærke, selv om patienterne lider 
af præcis de samme sygdomme og vur-
deres at have sammenlignelige behand-

lingsbehov jævnfør anbefalinger fra de 
nationale kliniske retningslinjer.

Forskellene i behandlingskvalitet 
har negativ indfl ydelse på patienternes 
prognose. Således var en væsentlig del 
af overdødeligheden hos de dårligst 
stillede patienter med henholdsvis hjer-
tesvigt og apopleksi forklaret ved den la-
vere grad af efterlevelse af de nationale 
kliniske retningslinjer i behandlingen 

af disse patienter. Resultaterne er at 
fi nde beretningen fra Rigsrevisionen, 
som omfatter analyse af så forskellige 
sygdomme som hjertesvigt, KOL, apo-
pleksi og hoftenært lårbensbrud. Det 
er patientdata fra de landsdækkende 
kliniske kvalitetsdatabaser om disse fi re 
sygdomme, som forskere fra Aarhus, 
Aalborg og Københavns Universitet har 
analyseret på opdrag af Rigsrevisionen.

seret og kun de relevante data er blevet 
trukket ud.

Mentalerklæringer er grundige og 
giver ofte et godt indblik i behandlings-
forløbet op til mentalundersøgelsen. 
Behandlingsforløbet er kigget grundigt 
efter af forskellige retspsykiatere, der 
har vurderet, om der var mangler i be-
handlingen af eller i kontakten med det 
psykiatriske system. Også kvaliteten af 
den sociale støtte og misbrugsbehand-
ling er blevet vurderet.

Da der ikke har været brugt kliniske, 
økonomiske, personlige eller andre 
data, som kunne forklare hvorfor be-
handlingen vurderes til at være util-
strækkelig, indeholder rapporten kun 
oplysninger om, hvad der gik galt. 

De dybere liggende årsager er af 
naturlige grunde ikke kortlagt, og derfor 
er perspektiveringen – altså forslag til, 
hvad vi skal gøre for at komme proble-
met til livs – ganske kortfattet:

”Denne undersøgelse understøtter, 
at utilstrækkelig behandling af psykisk 
syge er en risikofaktor for kriminalitet. 
Fundene er så markante, at det anbefa-
les, at der fremadrettet er særligt fokus 
på at nedbringe antallet af psykiske 
syge, der begår kriminalitet.” 

Så er bolden givet op. Det er op til 
politikere, sundhedsfaglige organisatio-
ner og andre at gribe den…

16

Tabel 9: Vurdering af utilstrækkelig psykiatrisk behandling 

Antal mentalundersøgte (N)   218

Utilstrækkelig psykiatrisk behandling N %
Ja 162 74
Nej 56 26

Hvis ja, hvori består den utilstrækkelige psykiatriske behandling N %
Manglede relevant diagnosticering 70 43
Ikke iværksat behandling trods kontakt 56 35
Ophør af behandling (planlagt) 15 9
Ophør af behandling (ikke planlagt) 3 2
Manglende indlæggelse/for tidlig udskrivelse 146 90
Utilstrækkelig opfølgning (f.eks. ved udeblivelser) 107 66
Utilstrækkelig medicinsk behandling 132 82

Ophør med antipsykotisk behandling indenfor den sidste måned –
Autoseponeret 3 2

Ophør med antipsykotisk behandling indenfor det sidste år –
Autoseponeret 3 2

* N=162 – Det antal, der er vurderet til at have fået utilstrækkelig psykiatrisk behandling set i lyset af den efterfølgende
påsigtede kriminalitet.

Social støtte 
Vurdering af social støtte vist i tabel 10 viser, at halvdelen af de mentalundersøgte er vurderet til at have fået 
utilstrækkelig social støtte, og vurderingen er, at det, som primært manglede, var professionel støtte, mens 
en ud af tre har manglet bolig. 

Tabel 10: Vurdering af utilstrækkelig social støtte 

Antal mentalundersøgte (N) 218
Utilstrækkelig social støtte N %

Ja 109 50
Nej 104 48
Uoplyst 5 2

Hvis ja, hvori består den utilstrækkelige sociale støtte N %
Manglende bolig 37 34
Forhold på bosted 9 8
Mangel på professionel støtte 81 74
Andet 8 7

I 162 af de 218 mentalundersøgelser blev behandlingen af de tilhørende patienter vurderet 
som utilstrækkelig. Manglende indlæggelse eller for tidlig udskrivelse og utilstrækkelig me-
dicinsk behandling er de hyppigste årsager til denne vurdering.

Påpeger mangler – ikke årsager

Analysen bygger på mentalerklæringer 
– altså psykiatriske undersøgelser af 
personer, der er sigtet for overtrædelse 
af straffeloven. Den omfatter 90 pro-

cent af de erklæringer, der medførte 
en dom til behandling i psykiatrien i 
en periode på et halvt år i 2016. Men-
talerklæringerne er blevet behandlet i 
overensstemmelse med Datatilsynets 
retningslinjer. De er således anonymi-
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– Og når vi finder så markante for-
skelle på disse fire helt forskellige syg-
domme, er der formentlig grund til at 
tro, at vi har et mere generelt problem 
og en manglende evne til at sikre ensar-
tet behandling i sundhedsvæsenet, siger 
én af bidragyderne til beretningen, pro-
fessor og overlæge ved Dansk Center 
for Klinisk Sundhedstjenesteforskning 
ved Aalborg Universitet Søren Paaske 
Johnsen. 

Socialt netværk har betydning

Det er en kendt sag, at rygning og dårlig 
livsstil er hyppigere hos ressourcesvage 
personer med sociale problemer, og at 
disse grupper derfor er mere syge end 
gennemsnittet. Men Rigsrevisionens be-
retning går et skridt videre. Den kigger 
udelukkende på data fra patienter med 
veldiagnosticeret sygdomsbillede, hvor 
der er helt klare retningslinjer for det 
videre behandlingsforløb.

Alligevel er der markante forskelle 
mellem den behandling, ressour-
cestærke og ressourcesvage patienter 
får. De socialt ressourcesvage omfatter 
personer med lav indkomst, kort eller 
ingen uddannelse og andre, fx ældre, 
der ikke har et stærkt socialt netværk at 
støtte sig til.

– Og netop det sociale netværk kan 
spille ind. I en stresset klinisk hverdag 
kan patienter og pårørende, der har 
ressourcer til at ”råbe op” og minde 
personalet om de undersøgelser mv., de 
har krav på, muligvis lettere få ørenlyd. 
De ressourcesvage sidder ofte derimod 
måske i højere grad stille i et hjørne og 
venter på, at sundhedspersonalet ”får 
øje på dem”, siger Søren Paaske John-
sen, der dog understreger, at det ikke er 

noget, som er undersøgt i beretningen, 
men udelukkende en mulig forklaring på 
forskellene.

Brud med sundhedspolitikken

Og forskellene er markante. Det er ofte 
helt banale undersøgelser og behand-
linger, som de ressourcesvage patienter 
ikke får tilbudt. Det kan være noget 
så elementært som at undlade at måle 
lungefunktionen hos KOL-patienter el-
ler vurdere synkefunktion hos patienter 
med akut apopleksi. Forskellen mellem 
de to grupper på, hvor mange der fik 
den optimale behandling, vises i ske-
maet.

Analysen viser også, at den mang-
lende kvalitet i behandlingen får al-
vorlige konsekvenser for antallet af 
genindlæggelser og dødeligheden i den 
svagest stillede gruppe. Eksempelvis har 
de patienter, der ikke får den optimale 
behandling ved hjertesvigt, 133 procent 
større risiko for at dø inden for et år 
og 20 procent større risiko for at blive 
genindlagt end dem, der får den bedst 
mulige behandling.

– Resultaterne er faktisk et brud med 
vores officielle sundhedspolitik, siger 
Søren Paaske Johnsen.

Dét, professoren taler om, er princip-
pet om, at loven skal sikre “let og lige 
adgang til sundhedsvæsenet”, som det 
er formuleret i sundhedslovens paragraf 
to. Det var netop en mistanke om, at 
lighedsprincippet ikke havde det helt 
godt, der var baggrunden for at arbejdet 
blev sat i gang af Rigsrevisionen for godt 
et år siden. Formålet var således at be-
lyse, om alle befolkningsgrupper fik lige 
god behandling på sygehusene.

Sociale brobyggere

– Det er naturligvis et stort problem, 
hvis vi i sundhedsvæsenet ikke lever op 
til et centralt princip i Sundhedsloven. 
Vi har de relevante informationer bl.a. 
fra de kliniske kvalitetsdatabaser, og 
dem kan vi bl.a. bruge til at blive bedre 
til at evaluere om de tiltag, vi sætter i 
gang, rent faktisk virker. Men først og 
fremmest skal vi erkende, at der er et 
problem, påpeger Søren Paaske John-
sen.

Med erkendelsen følger automatisk 
større fokus på at, de svage grupper 
måske skal have mere støtte og hjælp til 
at komme gennem behandlingssystemet 
på den optimale måde.

Uden for sundhedsvæsenet har 
der længe været fokus på uligheden. 
Eksempelvis deltager hundredvis af 
frivillige sundhedsstuderende i en orga-
nisation, som hedder “Social Sundhed 
– brobyggere i sundhedsvæsnet”. 

De ledsager og støtter de mennesker, 
der af forskellige grunde har svært ved 
at benytte og få gavn af kontakten med 
sundhedsvæsenet. De frivillige brobyg-
gere er alle sundhedsfaglige studerende 
– og dermed fremtidens sundhedspro-
fessionelle. De får på denne måde også 
erfaringer i at kommunikere og være 
sammen med sårbare og udsatte men-
nesker, og de får indsigt i de forhold og 
barrierer, der skaber og vedligeholder 
uligheden. Social Sundhed er etableret i 
Aarhus, Aalborg, Herning, Fredericia og 
København.

FÅ MERE VIDEN

Du kan se flere resultater af analysen i Statsrevisorerne beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehu-
sene fra den 18. januar 2019. Søg på www.ft.dk/da/statsrevisorerne.

På www.socialsundhed.org/ 
om-social-sundhed kan du læse mere om sociale brobyggere i  sundhedsvæsenet.

Patienter med hjertesvigt KOL apopleksi lårbens-/hoftebrud 

Bedst stillede, der fik  
optimal behandling. 42 procent 93 procent 75 procent 34 procent

Dårligst stillede, der fik 
optimal behandling. 5 procent 8 procent 47 procent 11 procent

http://www.ft.dk/da/statsrevisorerne
http://www.socialsundhed.org/
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reduktion i det systoliske blodtryk på 
2-4 mm hg.

Omkring 50-60 % af type 2 diabete-
spatienter dør af hjertekarsygdom på 
trods af den i dag benyttede aggres-
sive behandling af hypertensionen og 
dyslipidemien, der karakteriserer syg-
dommen. I 2015 ændrede EMPA-REG 
studiet behandlingen af type 2 diabetes, 
da SGLT-2 hæmmeren empagliflozin 
(Jardiance®) sammenlignet med placebo 
reducerede mortalitet pga. hjertesyg-
dom med 38 % og risikoen for at blive 
indlagt med hjertesvigt med 35 % efter 
omkring 3 års opfølgning.

Efterfølgende har SGLT-2 hæmmerne 
canagliflozin (Invokana®) og dapagliflo-
zin (Forxiga®) vist lignede resultater, og 
behandling med en SGLT-2 hæmmer 
anbefales til type 2 patienter med etab-
leret hjertesygdom eller hjertesvigt.

Post- hoc analyser af de ovennævnte 
kardiovaskulære endepunktsstudier har 
vist, at SGLT 2 hæmmerne reducerer 
progression af den diabetiske nyresyg-
dom i relation til fald i estimeret eGFR, 
albuminuri samt i progression til dialyse 
eller nyretransplantation. Antallet af 
hændelser i de enkelte studier var dog 
meget få, og det endelige bevis for en 
nyrebeskyttende effekt af denne gruppe 
af lægemidler har manglet. Endvidere 
var inklusionskriteriet i de tidligere stu-
dier en eGFR på over 60 ml/min, og det 

gennemsnitlige eGFR var på omkring 
75 ml/min. 

For nylig blev i New England Journal 
of Medicin CREDENCE studiet publi-
ceret. CREDENCE er et randomiseret, 
dobbeltblindet, placebokontrolleret stu-
die, der har undersøgt effekt og sikker-
hed af canagliflozin (Invokana®) versus 
placebo i tillæg til standardbehandling 
blandt 4.401 patienter med type 2 dia-
betes og kronisk nyresygdom defineret 
som en eGFR på mellem 30 -90 ml /min 
i kombination med albuminuri. Patien-
terne var i behandling med ACE-hæm-
mere eller angiotensin II-receptorblok-
kere (ARB). Diabetesvarigheden var 16 
år, og omkring 65 % af patienterne var i 
behandling med insulin

Studiets sammensatte primære ende-
punkt var risiko for terminal nyreinsuf-
ficiens, fordobling af serum-kreatinin, 
samt nyre- eller hjerterelaterede døds-
fald.

I august 2018 blev CREDENCE stu-
diet stoppet af en uafhængig dataover-
vågningskomité efter i gennemsnit 2.5 
års opfølgning, da det primære ende-
punkt var reduceret med 30 % i gruppen 
behandlet med canagliflozin (Invokana®) 
(figur 1). ”Number needed to treat” 
(NNT) var 22 patienter i 2.5 år med 
canagliflozin (Invokana®) for at undgå 
en forværring i det sammensatte ende-
punkt. Figur 2 viser udviklingen i eGFR 

SGLT-2 hæmmere 
– Effekter på glykæmisk kontrol, hjertesygdom og nyresygdom ved type 2 diabetes

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

Figur 1 viser at det primære endepunkt 
(progression til dialyse, fald i EGFR < 15 
ml/min, fordobling af Se-kreatinin eller 

død af nyre eller hjertesygdom) blev re-
duceret med 30 % under behandling med 
canagliflozin (Invokana®) efter i gennem-

snit 2.5 års opfølgning

Da SGLT-2 hæmmerne blev markeds-
ført, var de ikke specielt populære, 
pga. at de virkede ved at øge glykosu-
rien, hvorved hyperglykæmien godt 
nok blev reduceret, men samtidig 
forekom en øget risiko for specielt ge-
nitale svampe- og urinvejsinfektioner. 
Pollakisuri er også et problem pga. den 
vanddrivende effekt af glukosurien. 
Effekten på hyperglykæmien svarer 
stort set til den, der kendes fra andre 
perorale antidiabetika, om end effekten 
synes at være bedre end sulfonylurin-
stof og DPP-4 hæmmere efter ca. 1 års 
behandling. SGLT-2 hæmmerne med-
fører også et vægttab på 2-4 kg samt en 
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under studiet. Initialt sås en forværring 
i eGFR, men efterfølgende var faldha-
stigheden i eGFR mindre i canagliflo-
zin- sammenlignet med placegruppen. 
Hvordan SGLT-2 hæmmerne beskytter 
den diabetiske nyre er ikke afklaret, men 
en af mekanismerne er formentlig, at 
blodtrykket i nyrens glomeruli reduceres 
under behandlingen.

De sekundære kardiovaskulære en-
depunkter (mortalitet, hjertesvigt, myo-
kardieinfarkt eller apopleksia cerebri ) 
var reduceret med fra 17 til 30 % (figur 
3).

Bivirkningerne var de velkendte for 
denne gruppe af lægemidler i form af 
øget risiko for genitale infektioner og en 
øget forekomst af ketoacidose i cana-
gliflozingruppen sammenlignet med 
placebo behandling. Der var ingen øget 
forekomst af amputationer, som canag-
liflozin har været mistænkt for at kunne 
være årsag til. 

I marts i år annoncerede Janssen i 
en pressemeddelelse, at firmaet havde 
anmodet FDA om udvidelse af canaglif-
lozins (Invokana®) indikation, så midlet 
fremover kunne udskrives alene med 
nyrebeskyttelse for øje. 

I dag forebygges den diabetiske nyre-
sygdom ved god glykæmisk kontrol fra 
diagnostidspunktet samt regulation af 
det systoliske blodtryk ned til omkring 
130 mm Hg. Til patienter med mikro- el-
ler makroalbuminuri anbefales uanset 
blodtrykket en ACE hæmmer eller en 
angiotensin II-receptorblokkere (ARB), 
der begge er vist at beskytte mod pro-
gression af den diabetiske nyresygdom. 
Behandlingen har ikke ændret sig de 
sidste 20 år indtil i dag. I dag anbefales i 
de nyeste kliniske retningslinjer eventu-
elt at benytte en SGLT 2 hæmmer til pa-
tienter med den diabetiske nyresygdom. 
Effekten er bedre end den, der er obser-

veret under behandling med blokering 
af angiotensin systemet. 

I CREDANCE var inkluderet patien-
terne med EGFR ned til 30 ml /min, og 
det er ærgerligt, at der ikke var inklude-
ret en gruppe med f.eks. eGFR 15-30 
ml/min, hvor beskyttelse af nyrefunk-
tionen vil kunne udsætte dialyse evt 
transplantation, der er aktuelt, når eGFR 
nærmer sig de 10-15 ml/min.

Hvis patienten ikke tåler en SGLT-2 
hæmmer, anbefales behandling med 
liraglutid (Victoza®) eller semaglutid 
(Ozempic®), der også har vist en nyre-
beskyttende effekt.

I CREDANCE studiet var det canag-
liflozin (Invokana®) der blev undersøgt, 
men ud fra de tidligere studier med 
SGLT-2 hæmmere må resultaterne til-
lægges en gruppeeffekt af SGLT -2 
hæmmerne.

SGLT-2 hæmmere er nu den fore-
trukne gruppe af lægemidler efter met-
formin til behandling af hyperglykæmien 

hos patienter med etableret hjertesyg-
dom, inklusive hjertesvigt, og er nu også 
etableret til diabetisk nyresygdom ned 
til eGFR på 30 ml/min, hvor effekten på 
hyperglykæmien i øvrigt er lille.

Det er interessant, at SGLT-2 hæm-
merne virker via forskellige fysiologiske 
mekanismer på hyperglykæmien, hjerte-
sygdom og den diabetiske nyresygdom 
– det var der ingen, der havde troet på, 
da SGLT-2 hæmmerne blev makedsført. 
At SGLT-2 hæmmerne reducerer hjer-
tesygdom markant ved type 2 diabetes 
har medført, at denne gruppe af læge-
midler nu undersøges hos hjertepatien-
ter uden diabetes. 

Reference

Percovic V et al. Canagliflozin and renal out-
come in type 2 diabetes and nephropathy. The 
New England Journal of Medicine 2018. April 
Epub ahead of print.

Figur 2 viser at canagliflozin 
(Invokana®) reducerer faldet 
i eGFR.

Figur 3 resumerer effekten af canagliflozin (Invokana®) på nyre- og hjertesygdom
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Stigning i behandling af ADHD 
og viden om behandlingseffekt

Over de seneste år er et stigende antal 
børn, unge og voksne blevet diagno-
sticeret og opstartet i behandling med 
medicin godkendt til behandling af 
Attention-Deficit/Hyperactivity Dis-
order. Dette er en tendens man ikke 
blot har set i Danmark, men også i bl.a. 
mange af de nordiske lande vi ofte sam-
menligner os med, herunder Norge og 
Sverige (Furu et al. 2017). Medicin for 
ADHD er i flere studier blevet vurderet 
til at have en betydelig effekt på kerne-
symptomerne når det studeres på grup-
peniveau (Cortese et al. 2018). Lang-
tidseffekterne af medicinsk behandling 
er til gengæld kun i ringe grad belyst 
(Cortese et al. 2018), men en række 
registerbaserede studier indikerer, at 
medicinsk behandling, potentielt kan re-
ducere risikoen for nogle af de negative 
outcomes, der er associeret til ADHD, 
herunder ulykker, depression og krimi-
nalitet (Chang et al. 2014; Chang et al. 
2016; Dalsgaard et al. 2015; Lictenstein 
et al. 2012; Mohr-Jensen et al. 2019). 
Bl.a. viser et svensk og et dansk regi-
sterstudiestudie, der har vurderet om 
ADHD medicin, i perioder, hvor patien-
ten aktivt henter medicinen på apoteket, 
sammenlignet med perioder, hvor den 
ikke hentes, er associeret med mindsket 
risiko for at få en dom og finder en sig-
nifikant reduktion svarende til 20-30% 
(Lictenstein et al. 2012; Mohr-Jensen 
et al. 2019). Der synes således at være 
flere kilder, såvel som klinisk erfaring, 
der understøtter at en andel af patienter 
med ADHD oplever nogle positive be-
handlingseffekter af medicin.

Mange pauserer eller stopper 
behandlingen igen

Nyere forskning peger dog også på, at 
en betydelig andel af patienter, der er 
opstartet i medicinsk behandling, enten 
holder længere pauser eller helt stop-
per behandlingen. I registerforskningen 
på området defineres en pause eller 
et brud i behandling forskelligt, men 
mange anvender en definition, hvor 
man antager, at går der mere end 180 
dage imellem, at patienten indløser en 
ny recept på apoteket, har patienten 
enten en pause eller er egentlig stoppet 
i behandlingen (Geirs et al. 2014; Pot-
tegaard et al. 2013). Et dansk studie, der 
netop anvender denne definition, har 
fulgt personer i den danske befolkning, 
der opstartede medicinsk behandling i 
perioden 1995 til 2011 (Pottegaard et 
al. 2013). Forfatterne identificerede, at 
brud i medicinsk behandling varierede 
som en funktion af alder ved første 
recept på ADHD medicin (Pottegaard 
et al. 2013). For børn (2-12 år) var 50% 
stoppet indenfor 3,6-4,2 år, blandt unge 
(13-17 år) var 50% stoppet efter 1,7 år 
og blandt voksne (18-50+ år) var 50% 
stoppet efter 1.1-1.8 år (Pottegaard et 
al. 2013). Lignende fund er bl.a. gjort 
blandt voksne islændinge, opstartet i 
medicinsk behandling for ADHD, hvor 
man har observeret, at ca. halvdelen af 
de voksne var stoppet (jf. definitionen 
med 180 dage mellem indløsning af 
recepter) efter 1 år, efter 3 år var kun ca. 
en fjerdedel forsat i behandling og efter 
5 år var kun ca. 10-20% forsat i behand-
ling (Geirs et al. 2014).

Disse registerstudier peger således 
på, at en større andel af patienter relativt 
hurtigt har brud eller egentlig stopper 
behandlingen, taget i betragtning, at 
ADHD forstås som en ofte vedvarende 
diagnose med stor indvirkning på funkti-
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onsniveauet i dagligdagen. Resultaterne 
tyder endvidere på, at særligt unge og 
unge voksne, har tendens til hurtigere at 
stoppe eller pausere behandlingen.

Hvorfor stopper patienter med 
ADHD deres behandling?

Et relevant spørgsmål synes således at 
være, hvorfor? Det er et spørgsmål der 
ikke findes egentlig svar på, men som 
kræver mere opmærksomhed. Flere 
hypoteser kan her komme i spil, hvoraf 
nogle af disse kunne være:
•  Medicinen opleves ikke som tilstræk-

kelig virkningsfuld for patienterne
•  Patienterne oplever efter en periode 

i behandling ikke længere at have 
behov for behandlingen (f.eks. hvis 
man har lært andre strategier til at 
håndtere problemstillingen eller gr. 
oplevelsen af at være ”vokset fra” sin 
ADHD)

•  Medicinens bivirkninger betyder, at 
enten lægen eller patienten beslutter 
at stoppe behandlingen

•  Stigmatisering fra samfundet og selv-
stigmatisering resulterer i, at patien-
ten stopper for at føle sig rask/undgå 
stigma

•  Patienterne har svært ved at opret-
holde stabil behandling relateret til 
kernesymptomerne (f.eks. glemmer 
at forny recepter, misser medicinop-

følgning mv.) eller relateret til andre 
socioøkonomiske/psykiatriske for-
hold (f.eks. social udsathed)

•  Patienterne oplever barrierer i be-
handlingssystemet ift. at kunne 
forsætte behandling (f.eks. ved 
overgange fra behandlingspsykiatrien 
til opfølgning i primær sektor, over-
gange fra børne- og ungdoms psykia-
tri til voksenpsykiatri)

•  Patienterne oplever barrierer ift. at få 
adgang til medicinen (f.eks. mang-
lende økonomisk støtte)

Flere af disse hypoteser bør formodent-
lig være i spil. For at undersøge disse 
forhold nærmere bør der udføres mere 
forskning på området. Indtil nu er der 
relativ få studier, der har undersøgt 
problemstillingen. Bl.a. er der studier, 
der indikerer, at netop teenageårene 
og de tidlige voksenår udgør en risiko-
periode, men hvorfor er ikke nærmere 
belyst (Bahmanyar et al. 2013; Geirs et 
al. 2014; Pottegaard 2013). Denne ob-
servation kan f.eks. tænkes at være sam-
menhængende med at krav og ønske 
om øget selvstændighed, forældrenes 
mindskede mulighed for at understøtte 
den unge og øget ønske om at være 
ligesom andre unge, får de unge til at 
fravælge behandling. Derudover peger 
f.eks. en kvalitativ undersøgelse fra Eng-
land på, at overgange i behandlingssy-

stemet og manglende støtte til patienten 
er forbundet med drop-out (Matheson 
et al. 2013). I denne undersøgelse be-
skriver deltagerne bl.a. at overgange fra 
børne- og ungdoms til voksenpsykiatri 
ikke er planlagt eller gennemføres, samt 
at overgange fra opfølgning i behand-
lingspsykiatrien til f.eks. opfølgning i 
almen praksis kompliceres af, at der ikke 
er støtte nok til patienten i primær sek-
tor (Matheson et al. 2013).

Det er selvsagt givet, at det ikke 
nødvendigvis er en negativ hændelse 
at stoppe sin behandling (f.eks. ved 
betydelige birvirkninger), men derfor 
bør det alligevel undersøges nærmere, 
for at sikre, at de der ønsker behandling, 
de der kan tåle behandlingen, og de 
der har behov for behandlingen, har 
adgang til denne type af indsats. Dette 
har både en interesse og væsentlighed 
for vores patienter, men potentielt også 
for samfundet. Der er et stigende fokus 
i litteraturen på denne problemstilling, 
og i fremtiden skabes der forhåbentlig 
mere viden om mekanismerne, ligesom 
der potentielt kan udvikles nye måder 
til at understøtte patientgruppen på. I 
mellemtiden bør der dog være et fokus 
i behandlingssystemet på at understøtte 
patientgruppen, ikke kun ift. opstart, 
men også på længere sigt.
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Sclerose kort fortalt
Multipel sclerose, også kaldet MS, dissemineret sclerose eller bare sclerose1 er en kronisk sygdom, 
der rammer centralnervesystemet

 Årsagen til sygdommen er ukendt, men 
immunsystemet aktiveres fejlagtigt og 
angriber nervesystemet. Herved skades 
nervecellerne og de fedtskeder, der 
omgiver nervefibrene, hvad der fører til 
udvikling af neurologiske symptomer. 

Sygdommen kan ramme alle steder 
i centralnervesystemet og giver anled-
ning til store variationer i forløb og svær-
hedsgrad.

Forekomst (prævalens og 
incidens) af sclerose i Danmark

•  Pr. 1 januar 2019 var der ifølge Det 
Danske Scleroseregister 16.169 
personer i Danmark og Grønland med 
diagnosen multipel sclerose.

•  Prævalens: ca. 280 pr. 100.000 ind-
byggere

•  Hvert år får ca. 650 mennesker i Dan-
mark diagnosen multipel sclerose

•  Antal personer med symptomdebut 
pr. år er ca. 500-550.
–  Antallet af diagnosticerede pr. år er 

højere end antal med symptomde-
but fordi tiden fra sygdomsdebut til 
diagnose er faldende pga. hurtigere 
diagnosticering.

•  Incidensrate for diagnose: Ca. 11 nye 
diagnosticerede tilfælde pr. 100.000 
indbyggere pr. år.

•  Incidensrate for symptomdebut: Ca. 
8,7 nye tilfælde pr. 100.000 indbyg-
gere pr. år.

Udvikling i forekomst af sclerose 
i Danmark

Antallet af personer med sclerose i Dan-
mark har været stigende siden 1950, 
hvor man begyndte at registrere tilfæl-
dene.

Stigningen skyldes primært, at flere 
får sygdommen, og derudover, at man 
nu om dage lever betydeligt længere 
med sygdommen.

•  Antallet af mennesker med diagnosen 
multipel sclerose i Danmark er for-
doblet siden 1998.

•  Incidensen (antallet af nye tilfælde 
per år) af multipel sclerose er fordob-
let i løbet af de sidste ca. 40 år.

•  Nettotilvæksten (incidens – dødsrate) 
af personer med diagnosen multipel 
sclerose er omkring 400 om året.

•  Gennemsnitstiden mellem symptom-
debut og diagnose er faldende og 
ligger nu på ca. 3,6 år (i 1990erne var 
gennemsnitstiden omkring 6 år)

Diagnosetype, køn, alder og 
middellevetid

Diagnosen multipel sclerose kan ind-
deles i kategorierne attakvis, primær 
progressiv og sekundær progressiv. 
Den hyppigste forløbsform, 85 til 90 
procent, kaldes attakvis (på engelsk: 
relapsing-remitting) multipel sclerose og 
er karakteriseret ved gentagne angreb, 
også kaldet attakker, fra forskellige dele 

AF JOURNALIST GITTE RUDBECK, 

SCLEROSEFORENINGEN

Tabel 1: Personer med sclerose fordelt på regioner

Antal personer Antal pr. 1000 indbyggere

Region Hovedstaden 4.709 2,59

Region Sjælland 2.394 2,88

Region Syd 3.661 3,02

Region Midtjylland 3.748 2,86

Region Nordjylland 1.633 2,79

10 personer har ukendt bopæl, og 14 personer er registreret med bopæl i Grønland
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af centralnervesystemet. De enkelte at-
takker kan have vidt forskellige sympto-
mer, da de kommer fra forskellige steder 
i nervesystemet. Efter en årrække kan 
sygdommen få et langsomt fremadskri-
dende (sekundært progressivt) forløb, 
hvor forværring sker mere gradvist uden 
egentlige attakker. 

Hos cirka 10-15 procent starter 
symptomerne gradvist uden egentlige 
attakker. Den forløbsform kaldes primær 
progressiv multipel sclerose.

Det estimeres, at underdiagnoserne for-
deler sig sådan:
 – Attakvis sclerose: Ca. 50 %
 –  Primær progressiv sclerose: 

Ca. 15 %
 –  Sekundær progressiv sclerose: 

Ca. 35 %
•  I dag er der mere end dobbelt så 

mange kvinder som mænd, der får 
sygdommen. 69 % af alle nye tilfælde 
forekommer blandt kvinder. Blandt 
attakvise er det 71 %.
–  I 1950 var der ”kun” 1,2 gange 

fl ere kvinder end mænd, som fi k 
sclerose.

–  Blandt mennesker med primær 
progressiv sclerose er kønsforskel-
len lidt mindre udtalt. Her forekom-
mer ca. 60 % af nye tilfælde blandt 
kvinder.

•  Gennemsnitsalderen ved symptom-
debut er 33 år for attakvis sclerose og 
45 år for primær progressiv sclerose.

•  Gennemsnitsalderen ved diagnose er 
36 år for attakvis sclerose og 51 år for 
primær progressiv sclerose.
–  Størstedelen (2/3) af personer med 

attakvis sclerose får diagnosen, når 
de er mellem 20 og 40 år.

•  Middellevetiden2 er ca. 9 år kortere 
for personer med sclerose i forhold til 
resten af befolkningen.
–  Middellevetiden for personer med 

sclerose er beregnet til 67 og 72 år 
for hhv. mænd og kvinder i perio-
den 2010-2014.

Kendte risiko-modulatorer

•  Arvelighed spiller en rolle i forhold 
til risikoen for at udvikle multipel sc-
lerose.
–  Bl.a. har et dansk studie vist, at 

førstegradsslægtninge (forældre/
børn/søskende til en person med 
multipel sclerose) har en overord-
net 7 gange højere risiko for at 
udvikle multipel sclerose i forhold til 
baggrundsbefolkningen3

•  Overvægt i barndom og ungdom
kan også have en betydning for ud-

Figur 1: Personer i live med MS primo 2018. Fordeling på alder

Figur 2: Prævalens af sclerose (tilfælde pr. 100.000 indbyggere) i verden 
(kilde: Atlas of MS)

vikling af multipel sclerose senere i 
livet4,5

•  Anvendelse af antibiotika på et gi-
vent tidspunkt i livet kan give en lille 
forhøjet risiko for udvikling af multipel 
sclerose6

•  Der er en øget risiko for at udvikle 
multipel sclerose, hvis man tidligere 
har haft mononukleose (Epstein-
Barr virus) og været testet positiv ved 
en Paul Bunnell test7

Internationale sammenligninger

Ifølge det internationale ”Atlas of MS”, 
som er udarbejdet af det internationale 
MS forbund (MSIF), har vi i Danmark, 
efter San Marino, den højeste forekomst 
af sclerose i Europa og en af de højeste 

forekomster i verden, kun yderligere 
overgået af Canada8. Listen over de 10 
lande med den højeste forekomst er:

 1. Canada
 2. San Marino
 3. Danmark
 4. Sverige
 5. Ungarn
 6. Cypern
 7. Storbritannien
 8. Norge
 9. Tjekkiet
10. Tyskland

Sclerose er mest udbredt i Europa og 
Nordamerika, og det tyder på, at fore-
komsten er højest ved de nordlige bred-
degrader.9
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Behandling

•  9.686 personer med sclerose, sva-
rende til ca. 60 % af alle, er i sygdoms-
modificerende behandling, som er 
behandling, der mindsker sygdoms-
aktivitet og dermed sygdommens 
forværring.

•  Ca. 40 % af mennesker med progres-
siv sclerose, har regelmæssig kontakt 
(en gang årligt eller oftere) med en 

neurologisk klinik. Resten har sjæld-
nere eller aldrig kontakt.

•  Fysioterapi er vigtig for at vedlige-
holde et bedst muligt funktionsniveau 
eller for at genoptræne tabte funktio-
ner efter et attak.

Det anbefales i dag, at man starter syg-
domsmodificerende behandling så tid-
ligt i sygdomsforløbet som muligt, idet 
undersøgelser tyder på, at der allerede 

tidligt i sygdomsforløbet sker uoprette-
lige skader på nervetrådene i hjerne og 
rygmarv. Derfor startes behandlingen 
ofte allerede efter det første sygdoms-
angreb eller attak, hvis der er typiske 
forandringer på MR-scanning.

Medicinsk behandling af multipel sc-
lerose omfatter også symptomatisk be-
handling, der kan lindre symptomer som 
spasticitet, blære-og tarmforstyrrelser, 
seksuelle forstyrrelser og smerter.
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3  Nielsen et al. Familial Risk of Multiple Sclerosis: A Nationwide Cohort Study, 2005, American Journal of Epidemiology Vol. 162 No. 8
4  Munger et al. Childhood body mass index and multiple sclerosis risk: a long-term cohort study, 2013, Multiple Sclerosis Journal Vol. 19
5  Hedström et al. High Body mass index before age 20 is associated with increased risk for Multiple Sclerosis in both men and women, 2012, Multi-

ple Sclerosis Journal Vol. 18
6  Nørgaard et al. Use of Penicillin and Other Antibiotics and Risk of Multiple Sclerosis: A Population-based Case-Control Study, 2011, American Jour-

nal of Epidemiolofy Vol. 174 No. 8
7  Nielsen TR et al. Multiple Sclerosis After Infectious Mononucleosis, 2007, Archives of Neurology
8  Atlas of MS: http://www.msif.org/about-us/advocacy/atlas/, tal fra 2013
9  Atlas of MS 2013 – Mapping multiple sclerosis around the world https://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/Atlas-of-MS.pdf
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Danmark har en af verdens 
højeste forekomster af sclerose. 
Hvorfor er stadig en gåde

Selv om forskerne endnu ikke har knæk-
ket koden til den gådefulde sygdom, 
bliver stadig flere risikofaktorer identi-
ficeret. Det fortæller Melinda Magyari, 
der er neurologisk overlæge på Rigsho-
spitalets scleroseklinik og leder af Det 
Danske Scleroseregister.

Med omkring 16.200 tilfælde af sc-
lerose har Danmark verdens 3. højeste 
forekomst af sclerose per indbygger.

Fælles for de lande, hvor risikoen 
for at udvikle sclerose er højest, er, at 
landene ligger langt fra Ækvator. Og for-
skerne er, ifølge Melinda Magyari, i dag 
enige om, at der er en sammenhæng 
mellem breddegrader og risikoen for at 
få sclerose:

”Mængden af sollys ser ud til at have 
en beskyttende virkning mod udviklin-
gen af sygdommen, og det mener vi, 
hænger sammen med mængden af D-
vitamin.”

”Det betyder også, at man øger sin 
risiko for at få sygdommen, hvis man 
kommer fra et land, der ligger tættere 
på Ækvator og flytter til Danmark, men 
kun hvis man flytter før 12-årsalderen,” 
oplyser hun.

Arv og miljø

Til trods for sammenhængen mellem 
breddegrader og risiko for udvikling 
af sclerose er der dog etniske grupper, 
der så godt som går fri af sygdommen, 
selv om de lever i højrisikoområder. Det 
gælder inuitter, romaer, samer i Lapland, 
aboriginals i Australien, maorier i New 
Zealand. 

”Hvorfor der gør sig sådanne forskelle 
gældende, er endnu ikke fuldt kortlagt.

Men det er forskelle, der peger på, 
at årsagen til sclerose er kompleks og 
beror på et samspil af både genetiske 
faktorer og klima- og miljøbetingede 
faktorer”, siger overlægen fra Rigsho-
spitalets scleroseklinik og leder af Det 
Danske Scleroseregister.

Stigning blandt unge

Omkring 650 danskere får hvert år diag-
nosen sclerose. Af dem er hovedparten 
unge kvinder i alderen 20-40 år. Sådan 
har det ikke altid været. Op til 70’erne 
ramte sygdommen lige mange mænd og 
kvinder.

”Siden har sygdommen været i stor 
stigning blandt kvinder, og i dag ram-
mer den to gange så mange kvinder 
som mænd. Hvorfor, ved forskerne ikke, 
men pilen peger på miljøfaktorer især, 
for generne kan jo ikke nå at ændre sig 
på så få årtier”, forklarer Melinda Mag-
yari.

Cigaretter, fedme, færre fødsler

Rygning, fedme i teenageårene og sene 
og færre børnefødsler er andre af de 
meget forskelligartede risikofaktorer, 
som forskerne har forsket frem gen-
nem de senere år, og som hver især 
og sammen peger på, at sclerose med 
forskernes ord er en kompleks sygdom, 
som udløses af et samspil af mange 
genetiske og miljømæssige faktorer, og 
som sagtens kan være et forskelligt mix 
af faktorer fra individ til individ:

”Flere undersøgelser har peget på, at 
rygning ikke bare øger risikoen for ud-
vikling af sclerose, men også forværrer 
sygdomsforløbet, hvis man først har fået 
sclerose. Andre undersøgelser har vist, 
at fedme i teenageårene øger risikoen 
for senere at udvikle sclerose, især hos 
piger, og at graviditeter omvendt be-
skytter mod det…”, oplyser overlægen.

Sårbar præpubertet

”Der må være noget, som gør præpu-
berteten til en følsom alder. For hvad 
skal fx ellers forklare, at det kun er, 
hvis man flytter til Danmark før 12-års 
alderen, at man øger sin risiko for at få 
sclerose, når man kommer fra et land 

AF JOURNALIST GITTE RUDBECK, 

SCLEROSEFORENINGEN
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tættere på Ækvator. Derfor kan vi ikke 
udelukke, at det kan være en virusinfek-
tion omkring præpuberteten, som kan 
have medindflydelse på udviklingen af 
sclerose,” siger Melinda Magyari, der 
endnu en gang slår fast, at sclerose er 
en sygdom, der ikke fremkaldes af én 
faktor, men af et komplekst samspil af 
flere faktorer, der spænder fra genetiske 
til miljø- og livsstilsbetingede faktorer.

Teorien om, at præpuberteten er en 
periode, hvor man er særlig sårbar for 

omstændigheder, der senere kan være 
med til at udløse sclerose, understøt-
ter også en anden kendsgerning: Mens 
kønsfordelingen er ligelig før puberte-
ten blandt de drenge og piger, der ram-
mes af sclerose, så gør der sig en stadig 
mere skæv fordeling gældende efter 
puberteten, hvor sygdommen rammer 
to kvinder for hver mand.

Ny undersøgelse

”Et canadisk studie har vist, at ind-
vandrere har en højere risiko end 
lokalbefolkningen, også selv om de 
først kommer efter puberteten, og i Sc-
leroseregistret er vi selv i gang med en 
lignende undersøgelse. Men her er det 
igen vigtigt at understrege, at sclerose 
ér en multifaktoriel sygdom, hvor mange 
andre faktorer som for eksempel en lang 
række livsstilsbetingede faktorer spiller 
ind,” fortæller Melinda Magyari:

”Jeg kunne godt forestille mig, at sc-
lerose kan skyldes forskellige faktorer, 
der ikke kan trigge sygdommen enkelt-
vist, men som risikerer at gøre det, når 
de virker sammen og sammen giver en 

øget risiko. Det behøver ikke at være 
de samme faktorer fra person til person. 
Det kan være et unikt sammenfald af 
tilpas mange risikofaktorer, som under 
nogle omstændigheder vil kunne udløse 
sygdommen,” siger hun og understre-
ger vigtigheden af, at forskerne får mu-
lighed for at forske videre:

”Vi bliver stadig klogere og klogere 
på sygdommen. Derfor er det også så 
vigtigt at vi får mulighed for at forske vi-
dere. Og her er ikke mindst Det Danske 
Scleroseregister en vigtig spiller med 
alle de unikke data, vi har opsamlet gen-
nem mere end 60 år.”

Overlæge, PhD, Leder af Det Danske 
Scleroseregister Melinda Magyari
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Allergi og overfølsomheds-
sygdomme tales der om – 
men handles der?

Et medlem i Astma-Allergi Danmark – 
En ung kvinde på 22 år er allergisk over-
for peanuts. Hun får en anafylaktisk re-
aktion pga. indtag af peanuts, som hun 
ved en fejl har indtaget. Hun bruger sin 
adrenalin-pen hurtigt og ringer 112. Hos 
alarmcentralen får hun at vide, at efter-
som hun har taget sin adrenalin, kan hun 
godt tage en taxa. Hun venter 10-15 min 
på taxaen og ankommer til skadestuen 
bevidstløs. Hun kunne have mistet livet. 
Der mangler generelt viden om allergi 
og livstruende allergiske reaktioner 
både i og udenfor sundhedsvæsenet.

Allergi og overfølsomhedssygdomme 
som høfeber, astma, eksem og analy-
laksi spænder vidt i sværhedsgrad. Lige 
fra en let snue til voldsomme reaktioner, 
der har implikationer for både arbejds-
liv, fritid og skolegang/studier. Det er 
vanskeligt at få kontakt til specialister i 
allergologi, fordi der er så uendelig få 
tilbage. Der er derfor stor mangel på 
viden, kompetencer og kapacitet i sund-
hedssystemet og dermed også i vores 
samfund generelt. På grund af mang-
lende viden florerer der ikke blot myter 
om allergi og behandling i befolkningen 
– men også i sundhedsvæsenet. Og det 
har vi alle – både politikere, praktikere 
og patienter – pligt til at reagere på. For 
der skal gøres noget nu.

Stor mangel på specialister

I 2004 blev specialet i allergologi ned-
lagt, og meningen var herefter at opru-
ste, som den daværende sundhedsmi-
nister udtalte, så allergi kommer ind i 
alle relevante specialer. Og så skete der 
ikke mere. Der kom ikke – som ellers 
lovet – en kompensatorisk oprustning 
af allergologiske kompetencekrav i de 
tilgrænsende specialer: Almen medicin, 
medicinske lungesygdomme, derma-
tologi og arbejdsmedicin. Antallet af 
specialister svandt ind, og nu efter 15 

år, ser aldersfordelingen sådan ud (tabel 
1). For læger går jo på pension som alle 
andre.

Nogle af de få allergologer, der til-
bage, gjorde et fantastisk stykke arbejde 
og udarbejdede en fagområdeuddan-
nelse i allergologi, som tilgrænsende 
specialer kunne gennemføre. Men der 
var ingen pligt eller gulerod for den sags 
skyld til at tage uddannelsen.

Først i 2016 efter et koordineret sam-
arbejde mellem Astma-Allergi Danmark 
og de lægevidenskabelige selskaber 
skete der noget, idet den daværende 
sundhedsminister, Sophie Løhde (V), 
bad sundhedsstyrelsen om at udarbejde 
en statusrapport for allergi.

Sundhedsstyrelsens fem 
anbefalinger

Statusrapporten udkom februar 2017, 
og sundhedsstyrelsen medgav, at al-
lergiområdet var nødlidende, og at 
specialisterne snart var en uddøende 
race. Der kom fem anbefalinger i rap-
porten. Anbefalinger, som alle lagde op 
til en prioritering og oprustning, efter 
at allergien i mange år var både glemt 
og klemt af mere prioriterede specialer. 
Statusrapporten for allergi havde fem 
anbefalinger, som var:
•  Øget fokus på kompetencer i allergo-

logi i den postgraduate lægeuddan-
nelse

•  Styrkelse af almen praksis
•  Øget fokus på fagområdeuddannel-

ser i allergologi
•  Etablering af allergicentre
•  Fuld implementering af overenskomst 

for praktiserende speciallæger

Senest har en tværregionale Allergi-
Taskforce, som blev nedsat i oktober 
2018, netop fremhævet muligheden for 
uddannelsesforløb af andet sundheds-
personale samt almen praksis. Dette skal 

AF VICEDIREKTØR ANNE HOLM HANSEN, 

ASTMA-ALLERGI DANMARK
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ses i sammenhæng med både Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger fra 2017 og 
Allergi-Taskforcens anbefaling fra 2018 
om at ”styrke uddannelsen af alle aktø-
rer inden for allergi og prioritere opret-
telse af allergicentre i hele landet”.

Styrkelse af den 2-årige fagom-
rådeuddannelse i allergologi er her 
afgørende for at tilføre de nødvendige 
specialistkompetencer til området. Det 
er blandt andet disse allergologispecia-
lister, som på allergicentrene er primus-
motorer i at uddanne personale på alle 
niveauer. Det er samtidig allergicen-
trene, der varetager udredning og be-
handling af de sværest ramte patienter.

Kan sundhedsreformen noget?

Som patientforening for landets pa-
tienter med allergi og overfølsomheds-
sygdomme, mærker Astma-Allergi 
Danmark et tydeligt behov for, at men-
nesker med allergi og overfølsomheds-
sygdomme prioriteres langt højere, end 
det er tilfældet i dag. Lad en ny sund-
hedsreform vise, at dette bliver muligt. 
Men det kræver konkret handling, så 
allergiområdet får tilført, ikke alene de 
nødvendige ressourcer, men også viljen 
til forandring, udvikling og opkvalifi ce-
ring af området. 

Sundhedsreformen fokuserer blandt 
andet på nærhed og patientrettigheder. 
Skal reformen give mere nærhed og 
basale patientrettigheder for de 1,5 mil-
lioner mennesker med astma og allergi, 
er viljen til markant kapacitetsudvidelse, 
og dermed et kompetenceløft på allergi-
området, helt afgørende.

Astma-Allergi Danmark hilser på den 
baggrund en sundhedsreform velkom-
men, der kan løfte allergiområdet. Men 
vil reformen gøre det?

De fl este mennesker med astma og 
allergi besøger deres alment prakti-
serende læge, når de har symptomer. 

Derfor vil et løbende uddannelsesbehov 
altid være nødvendigt hos de alment 
praktiserende læger.

Det er derfor positivt, hvis de prakti-
serende læger med en ny sundhedsre-
form får et løft. Men rekruttering af fl ere 
læger til almen praksis løser ikke alt. Der 
er fortsat brug for opkvalifi cering, når 
det gælder allergi.

For hvis den praktiserende læge 
i fremtiden skal være behandler og 
tovholder på, at patienterne får den 
hjælp, de har brug for, så skal de også 
i en fremtid være klædt på til det. Og 
det kræver, at der er allergologer eller 
allergologiske specialister i sundheds-
væsnet.

De alment praktiserende læger, pri-
vatpraktiserende speciallæger og de 
kommunale sundhedstilbud skal derfor 
styrkes, så sundhedsvæsenet kommer 
tættere på patienterne. Det skal være 
lige nemt og nært at blive behandlet for 
allergi og overfølsomhedssygdomme, 
uanset hvor i landet, man bor.

Patientrettighederne betyder også, at 
sygehusene hurtigt skal tage hånd om 
mennesker med allergi og overfølsom-
hedssygdomme, når de er syge eller 
skal udredes for en eventuel sygdom. 
Mennesker med allergi og overfølsom-
hedssygdomme ønsker at blive under-
søgt for, hvad de fejler, og få behandling 
hurtigt lige som alle andre. For det er 
faktisk ikke en selvfølgelighed i dag for 
netop denne gruppe.

Når man taler om allergi er det vigtigt 
at huske, at allergi og overfølsomheds-
sygdomme ofte har store implikationer 
for den enkeltes liv og arbejdssituation! 
Patienterne er blevet så mange, og 
symptomerne for nogle er invalide-
rende, og derudover tyder meget på, 
at antallet af patienter ikke bliver færre 
i fremtiden. Helt basalt efterspørger 
tusindvis af patienter at møde den 
nødvendige kapacitet og kompetence 
i sundhedsvæsenet. Er det ikke snart 
et demokratisk problem, der kræver 
handling?

Tabel 1: Aldersfordelingen af de 
51 læger med speciallægeaner-
kendelse i medicinsk allergologi. 
Medianalderen er 68 år (range: 
55-84 år). Sundhedsstyrelsens 
statusrapport for allergi 2017
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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

Fotocollage

Over de mange ting, vi før fik fra læge-
middelfirmaerne til at udlevere til patien-
terne, som var rigtig glade.

Det er jo ikke mere tilladt, men me-
dicinen er jo ikke blevet billigere af 
den grund. Firmaerne er nævnt ved de 
navne de havde dengang, de forskellige 
ting blev uddelt.

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Professor Bente Klarlund har i Politiken den 12. januar, i et svar til en 
læser, udtalt sig om hormonbehandling i overgangsalderen, se et kort 
resume nedenfor.

Årets praktisk medicin er lige udkommet.

IRF er kommet med nye anbefalinger for behandling af vaginal atrofi.

Her ses fine tasker til sprøjter og kany-
ler; Menopur fra Ferring, Puregon fra 
Organon, Gonal F fra Serono og Ova-
leap fra Teva.
Den lyseblå pung til højre er til Gardasil 
fra Sanofi-Pasteur/MSD
Den runde grå taske med timeglas er til 
NuvaRing fra Organon
Målebåndet er til BMD-udregning. Re-
ductil fra Abbot
Den lyse æske er til Evra-plaster fra 
Janssen-Cilag
Den lille lysegule pung er til Speedicath 
fra Coloplast
De 4 punge hhv beige, lysegrøn, mør-
kegrøn og orange er til Qlaira, Yaz, Yas-
minelle og Yasmin – alle fra Schering 

Guldæsken med spejl og neglefil er til 
Livial fra Organon
De 3 sølvæsker med spejl er til hhv 
Climodien, Gynera og Diane – alle fra 
Schering
De fine små sæbe-rosenknopper er til 
Mirena fra Schering
Det hvide spejl, samt det grønne spejl 
med forstørrelse er til pensling af kondy-
lomer med Aldara fra Meda
Nålespidsklipper. Genotropin fra Phar-
macia
Den blå pilleæske med spejl er til Trise-
kvens, Activelle m.fl. fra Novo Nordisk
Den lille pilleæske med 2 rum er til An-
gelika fra Ferrosan
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Grøn og pink kuglepen. Hhv Inocaps og 
Inoman fra Bio-4-U
Kuglepen med gul rose. Fosamax fra 
MSD
Blå kuglepen med kugle med lys i. 
Esmya fra Gedeon Richter
Æske til tamponer – Ellen. Fra Ellen
Neglefile. Gardasil fra Sanofi Pasteur/
MSD
Håndsprit. Vesicare fra Astellas
Kondomer fra Wyeth
Små runde blå pillekarussel-skjulere til 
hhv Triquilar og Milvane fra Schering
Tilsvarende sort læderetui til Nuvelle fra 
Schering og endelig
Angelique (Angemin) servietter fra 
Schering

Lidt nostalgi!

Nyheder

Fertilitetsudredning på KAS Herlev
Indtil november, kan enten man, som 
par eller enlig, henvende sig på fertili-
tetsklinikken på Herlev sygehus og få en 
vurdering af, hvordan ens muligheder 
for børn i fremtiden er. Gælder kun for 
personer i Region Hovedstaden. Hen-
visning ikke nødvendig.

Kort resumé af Bente Klarlunds 
indlæg
Hormonbehandling nedsætter afkalk-
ning af knoglerne og forebygger knog-
leskørhed, Der er en lille øget risiko for 
brystkræft, hvis man får hormonbehand-
ling i længere tid. Brystkræftrisikoen 
afhænger imidlertid af, hvor længe 
brystvævet bliver udsat for udsat for 
østrogen. Der er ingen forskel på, om 
det er østrogen man producerer i sine 
æggestokke, eller østrogen man får af 
lægen.

Alt andet lige, har en kvinde som 
går i overgangsalder som 45-årig og får 
østrogener i 10 år, den samme risiko for 
brystkræft som en kvinde som kommer i 
overgangsalder som 55-årig.

Generelt er jeg skeptisk overfor kost-
tilskud.

Der foreligger dog få, men interes-
sante undersøgelser for Femarelle, som 
er udvundet af en særlig sojabønne. 
Europæiske gynækologer anbefaler, at 
man forsøger behandling med Femarelle 
(DT156a), før man forsøger behandling 
med hormoner.

Sammenlignende studier har vist, at 
Femarelle kan have en effekt på hede-
ture og andre symptomer på overgangs-
alder. Der er ikke udført langtidsstudier, 
som kan vise om der er øget risiko for 
brystkræft eller blodpropper.

Hvis man har råd til det, er det ikke 
en dårlig idé at forsøge effekten af kost-
tilskud, før man forsøger hormonbe-
handling. Der er i hvert fald ingen grund 
til at leve med symptomer, der gør, at 
man går rundt og føler, at man har feber 
og har svært ved at klare en almindelig 
hverdag.

Nyt fra IRF

Lokal behandling af vulvovaginal 
atrofi: Her gennemgår Sarah Wåhlin-
Jacobsen og Anette Tønnes Pedersen 
de muligheder der er for behandling af 
tørre slimhinder; lokalt østrogen, det 
nye stof prasteron, samt de ikke hormo-
nelle midler Replens og Repadina Plus.

Ved coitus anbefales glidecreme med 
silikone (i min klinik anbefaler jeg Apo-
tekets mandelolie).

De nævner også behandling med 
CO2-laser, men nævner der er sparsom 
evidens.

Der er dog et større projekt i gang i 
Jylland p.t.

Se også: https://www.sst.dk/da/
rationel-farmakoterapi/maaneds-
bladet/2019/rationel-farmakote-
rapi-3,-2019/lokal-behandling-af-vulvo-
vaginal-atrofi 

Hymenrekonstruktioner

For nylig vedtog et enigt folketing, at 
hymenrekonstruktioner skal være for-

budt efter 1 juli i år. Dette til trods for, 
at det gynækologisk videnskabelige 
selskab har udtalt sig kraftigt mod dette 
lovindgreb. Politikerne ved næppe, hvor 
meget skade de udsætter pigerne for, 
måske endda drab. Jeg har svært ved 
at se forskellen på dette lille indgreb, 
sammenlignet med større eller mindre 
bryster, større eller mindre kønslæber, 
større eller mindre ører m.v.

Udgået medicin

Colifoam® fra firmaet Meda.
Colifoam® rektalskum indeholder hydro-
cortisonacetat, som gynækologer bruger 
til Lichen ruber (planus).
Præparatet er udgået.
I stedet kan bruges Salofalk® (Mesala-
zin) fra firmaet Vifor Pharma.

Jeg vil gerne takke følgende personer, som har hjulpet mig med at skaffe ting til min 
fotocollage: Hanne Refn, Hanne Færk, Mette Gadeberg og Bodil Jested-Nielsen

–  Er hendes mand ikke 

en smule underkuet?

–  Det er ikke ordet. 

Om hun så blev gravid, 

så turde han ikke 

fortælle hende, at han 

er steriliseret.

https://www.sst.dk/da/
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PRESSENYT

Op mod 60.000 genetiske analyser af danske 
patienter på vej
Sundheds- og Ældreministeriet fik 1. maj en ny styrelse, som hedder Nationalt Genom Center. Det er 
målet, at styrelsen over de næste 4-5 år bidrager til, at op imod 60.000 genetiske analyser bliver en 
del af lægernes redskaber til at behandle patienterne.

I dag får det danske sundhedsvæsen 
en ny styrelse, som skal medvirke til, 
at patienter kan se frem til at få mere 
præcis behandling i sundhedsvæse-
net. ”Nationalt Genom Center”, som 
den nye styrelse hedder, baner vejen 
for, at fremtidens behandling i hø-
jere grad bliver skræddersyet til den 
enkelte patient vha. viden om vores 
gener.

Den nye styrelses indsats skal 
skabe grundlaget for, at læger og 
forskere ved hjælp af viden om pa-
tienters gener og sygdommes årsager 
bedre kan målrette behandlingen til 
den enkelte patient. Målet er, at Na-
tionalt Genom Center over de næste 
4-5 år bidrager til, at op imod 60.000 
omfattende genetiske analyser bliver 
en del af lægernes redskab, når de 
skal behandle patienterne. Sundheds-
minister Ellen Trane Nørby siger:

”Jeg glæder mig over, at jeg i dag 
kan oprette Nationalt Genom Center 
som en ny styrelse og dermed lægge 
et nyt redskab i sundhedsvæsenets 
taske, som læger og patienter har 
efterspurgt og som i den grad vil være 
en gevinst for patienterne. Mange 
alvorligt syge patienter oplever i dag, 
at de skal igennem flere behandlinger, 
der ikke virker eller har alvorlige bi-
virkninger, før lægerne finder en virk-
som behandling. Det skyldes, at vi har 

manglet redskaber til at identificere 
forskelle på patienter. Med den nye 
styrelse får danske læger en fælles na-
tional institution, som skal give endnu 
bedre mulighed for at sikre patienter i 
hele Danmark den rigtige behandling 
på det rigtige tidspunkt. Mange har 
bidraget til at realisere visionen om et 
Nationalt Genom Center – det gælder 
bl.a. Danske Regioner, patientfor-
eninger, sundhedsdekanerne og Læ-
gevidenskabelige Selskaber og ikke 
mindst det brede flertal i Folketinget, 
der vedtog loven om oprettelse af et 
Nationalt Genom Center i 2018. Nu 
ser vi frem til, at alle dele af sund-
hedsvæsenet tager systemet til sig og 
bruger det til gavn for patienterne.”

Den nye styrelse vil stille en ny tek-
nologisk infrastruktur til rådighed på 
nationalt plan. Kernen i infrastruktu-
ren er et supercomputersystem, som 
tilbyder sin analysekraft til alle landets 
hospitaler, ligesom centret vil have 
nationale laboratorie-faciliteter i både 
Vest – og Østdanmark. Oprettelsen 
af Nationalt Genom Center vil derfor 
sikre, at alle patienter vil få de samme 
muligheder for genetisk analyse af høj 
kvalitet, uanset hvor de bor i landet. 
Det betyder også bedre mulighed for, 
at sundhedsforskere over hele landet 
får bedre mulighed for at inddrage 
patienternes genetiske data i forsk-
ning, der skal føre til udviklingen af 
nye eller forbedrede behandlinger til 
gavn for fremtidens patienter.

Centret vil være blandt de føre-
nde i verden, når det kommer til at 
håndtere enorme mængder af forskel-
ligartede sundhedsdata inden for per-
sonlig medicin. Det betyder, at super-
computersystemet designes, så det 
kan indsamle, opbevare, analysere, 
behandle og kombinere ekstremt 
store og forskellige datamængder. 

Datasikkerheden vil ligeledes være et 
højtprioriteret område.

”Danmark får med Nationalt 
Genom Center et verdensførende og 
højteknologisk center inden for per-
sonlig medicin, som også kaldes præ-
cisionsmedicin. Supercomputeren i 
centret vil blive et af verdens største 
systemer, der er designet med henblik 
på at udvikle præcisionsmedicin. Vi 
bygger supercomputerens systemer, 
så vi kan kombinere store mængder 
af forskellige typer af data. Det kan fx 
være tekst fra patientjournaler, rønt-
genbilleder og genetiske data. Super-
computeren har så stor analysekraft, 
at den vil være i stand til at afdække 
mønstre og sammenhænge, som 
giver et meget præcist billede af den 
patient, der skal behandles, ligesom 
der er et stort potentiale i at forske 
i nye og forbedrede behandlinger,” 
siger konstitueret direktør i Nationalt 
Genom Center, Peter Løngreen.

Til sommer vil Nationalt Genom 
Center være klar til at indsamle de 
første genetiske data.

I december 2018 afsatte Novo Nor-
disk Fonden en rammebevilling på ca. 
1 mia. kr. til Nationalt Genom Center. 
Rammebevillingen har fremskyndet 

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby
Foto: Flemming Leitorp
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arbejdet henimod, at det danske 
sundhedsvæsen i højere grad kan 
behandle ud fra viden om den enkelte 
patients gener, og muliggør at der kan 
foretages op mod 60.000 omfattende 
genetiske analyser i sundhedsvæse-
net over de kommende 4,5 år.

1. september 2019 tiltræder Bettina 
Lundgren som direktør for Nationalt 
Genom Center. Bettina Lundgren har 
et indgående kendskab til det danske 
sundhedsvæsen, og er speciallæge i 
klinisk mikrobiologi og dr. med. Hun 
har siden 2010 været centerdirektør 
på Rigshospitalets Diagnostiske Cen-
ter, hvor hun også har været leder 
af store regionale og tværregionale 
opgaver. Derudover har hun i en år-
række været ledende overlæge på 
Hvidovre Hospital, og på Statens Se-
rum Institut og har samlet over 19 års 
ledererfaring i sundhedsvæsnet. 

Regler for samtykke og 
selvbestemmelse

• Der er fastsat regler om, at pa-
tienter skal samtykke skriftligt til 
behandling, der indebærer en om-
fattende genetisk analyse

•  Der er fastsat regler om, at patien-
ten har en selvbestemmelsesret 
over de genetiske oplysninger, der 
er udledt af biologisk materiale i 
forbindelse med behandling, og 
som opbevares i Nationalt Genom 
Center. Det betyder, at patienten 
kan beslutte, at egne genetiske op-
lysninger, der opbevares i Nationalt 
Genom Center, kun må anvendes 
til ens egen behandling og formål 
knyttet hertil.

Fakta om supercomputeren

• Supercomputeren vil have ca. 
17.000 CPU-kerner. Det betyder, 
at supercomputeren har den 

samme regnekraft som over 4000 
Personlige Computere (PC’ere) i 
gennemsnit. Når en CPU har flere 
kerner, betyder det, at processoren 
er bedre til at køre flere program-
mer på samme tid.

• Supercomputeren er baseret på 
“security by design”, hvilket be-
tyder, at supercomputersystemet 
har datasikkerhed som et centralt 
designparameter.

• Supercomputeren fylder tre con-
tainere, der er 18,5 meter lange.

• Supercomputeren er specielt de-
signet til Life Science, og kan hånd-
tere store mængder data både 
sikkert, fleksibelt og præcist. 

• Supercomputeren er “grøn” – 70 
pct. af computerens servere afkø-
les med 40 graders varmt vand, 
og varmen herfra genanvendes til 
opvarmning af de omkringliggende 
bygninger. 

Kilde: Sundhedsministeriet
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semaglutid injektion

Novo Nordisk Scandinavia AB 
Ørestads Boulevard 108 · 2300 København S
www.novonordisk.dk · Kundeservice tlf.: 80 200 240

HbA1c reduktion på 19,4 mmol/mol 
(-1,8%) med Ozempic® 1 mg 

vs. 14,9 mmol/mol (-1,4%) med 
Trulicity® 1,5 mg1,2**

Mere end dobbelt så stort vægttab med 
Ozempic® sammenlignet med Trulicity®

(–6,5 kg med Ozempic® 1 mg vs. –3,0 kg 
med Trulicity® 1,5 mg)1,2***

26% kardiovaskulær risikoreduktion hos 
patienter med type 2-diabetes og 

høj kardiovaskulær risiko1,3‡

DOKUMENTEREDE 
KARDIOVASKULÆRE 

BEHANDLINGSFORDELE1,3†

BEDRE GLYKÆMISK 
KONTROL1,2* STØRRE VÆGTTAB1,2*

*  Ozempic® viste bedre glykæmisk kontrol og vægtreduktion på tværs af SUSTAIN 1-7 studierne, der omfatter behandling med Ozempic® sammenlignet med henholdsvis placebo, 
Januvia®, Bydureon®, Lantus® og Trulicity®.1,2

** HbA1c reduktion på 16,5 mmol/mol (-1,5%) med Ozempic® 0,5 mg vs 12,1 mmol/mol (-1,1%) med Trulicity® 0,75 mg.1,2

*** Vægtreduktion på -4,6 kg med Ozempic® 0,5 mg vs -2,3 kg med Trulicity® 0,75 mg.1,2

†   I SUSTAIN 6 studiet reducerede Ozempic®, sammenlignet med placebo, tillagt standardbehandling risikoen for MACE (kardiovaskulær død, ikke-fatalt myokardieinfarkt eller ikke-fatal 
apopleksi) med 26% hos patienter med type 2-diabetes i et non-inferiority studie1.

‡ Tilføjet standardbehandling, som omfattede oral antidiabetika, insulin, antihypertensiva, diuretika og lipidsænkende behandling.3
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• En ugentlig GLP-1 analog med bedre 
glykæmisk kontrol og større vægttab 
end Januvia®, Bydureon®, Lantus® og 
Trulicity®1,2*

• En ugentlig GLP-1 behandling med 
kardiovaskulære behandlingsfordele1,3

Ozempic® (semaglutid) 

REALISÉR 
POTENTIALET

for tillægsbehandling til metformin

Til patienter med type 2-diabetes

                NYHED

                NYHED

                NYHED

Referencer: 
1. Godkendt produktresumé for Ozempic® (semaglutid) 10/2018.
2. Pratley RE, Aroda VR, Lingvay I, et al. Semaglutide versus dulaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 7): a randomised, open-label, phase 3b trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6:275-286. 
3. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2-diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844. 
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