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Til børn der har brug for 
et ekstra kram

TrygFonden uddeler bløde krammebamser på danske hospitaler og special-
klinikker 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 780.000 bamser, 
der siden fl ytter med børnene hjem og bliver et godt minde.

I foråret 2020 er 30.000 

krammebamser landet 

på børneafdelinger i 
hele Danmark.

13575 Krammebamse Forår2020 ann 210x297 Lægemagasinet.indd   113575 Krammebamse Forår2020 ann 210x297 Lægemagasinet.indd   1 04/05/2020   12.4304/05/2020   12.43
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– Rystende fald i henvendelser 
til lægen
Coronakrisen har betydet tomme venteværelser hos de praktiserende læger. Aktiviteten er faldet med op 
mod 40 procent. Samtidig er antallet af borgere, der bliver henvist til et pakkeforløb for kræft halveret, 
og på hjerteområdet er kritiske undersøgelser og behandlinger faldet med 35 procent. Mireille Lacroix, 
næstformand i Praktiserende Lægeres Organisation, PLO, kalder tallene både overraskende og rystende

AF JOURNALIST (DJ) 

CHARLOTTE RAFN

– Det, vi ser her, er ikke så godt. For 
mange sygdomsforløb er tiden en afgø-
rende faktor, og det er derfor meget uhel-
digt, hvis borgerne undlader at kontakte 
deres læge, og vi dermed ikke får mulig-
hed for at gribe ind i tilfælde af alvorlig 
sygdom, siger Mireille Lacroix.

Da coronakrisen for alvor brød ud i 
Danmark midt i marts blev en stor del af 
sundhedsvæsnet indrettet til at have fuld 
fokus på forebyggelse og behandling af 
virussygdommen. Ikke livstruende og 
ikke akutte undersøgelser, behandlinger 
og operationer blev i stor stil aflyst hos 
praktiserende læger, hospitaler og andre i 
sundhedssystemet, så alle kræfter kunne 
bruges på coronapatienter.

Og vi danskere forstod budskabet. 
Ifølge PLO faldt aktiviteterne hos de 
praktiserende læger på få dage med 40 
procent.

– Jeg tror, der er to forklaringer på, at 
så mange har undladt at kontakte deres 
læge. For det første tror mange, at vi har 
rygende travlt og i respekt for, at lægerne 
skal kunne koncentrere sig om andre og 
mere alvorlige opgaver, kontakter de os 
ikke. For det andet kan der være en be-
kymring for at møde op hos lægen, da det 
kan være vanskeligt at holde afstand i et 
venteværelse, og et besøg derfor vil med-
føre en øget risiko for at blive smittet med 
coronavirus, siger Mireille Lacroix.

Rystende tal

Det har aldrig været hensigten med myn-
dighedernes tiltag, at alvorligt syge skulle 
holde sig væk. For eksempel har retten til 
hurtig udredning og behandling i forbin-
delse med en kræftsygdom aldrig været 
sat ud af kraft, ligesom andre livstruende 
sygdom og ulykker også hele tiden har 
skullet behandles. Alligevel er der på disse 
områder sket store fald i antallet af hen-

vendelser. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, 
at på hjerteområdet er aktivitetsniveauet 
faldet med 35 procent. Antallet af henvis-
ninger til pakkeforløb for kræft er halveret. 
På det psykiatriske område er der sket et 
fald på 60 procent i antallet af henvisnin-
ger til psykiatrien.

– Det er rystende tal, og jeg er meget 
overrasket over, at tallene er så høje, siger 
Mireille Lacroix.

Ingen sammenhæng

I Sundhedsstyrelsens notat fra 14. april 
bliver det faldende aktivitetsniveau i psy-
kiatrien, på hjerte- og kræftområdet også 
kaldt utilsigtet og bekymrende. Her står 
også, at det samlet set kan betyde øget 
sygelighed og dødelighed for den enkelte 
og i befolkningen. 

– Der er ingen sammenhæng mellem 
for eksempel kræft og coronavirus, derfor 
er der heller ingen logisk forklaring på, 

– Der er ingen sammenhæng mellem for 
eksempel kræft og coronavirus, derfor er der 
heller ingen logisk forklaring på, hvorfor kun 
halvt så mange borgere har brug for en kræft-
pakke i denne periode, siger Mireille Lacroix, 
næstformand i Praktiserende Lægers Organi-
sation. Foto: PLO
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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

hvorfor kun halvt så mange borgere har 
brug for en kræftpakke i denne periode. 
Det er ikke fordi, at der pludselig kun er 
halvt så mange, der bliver ramt af sygdom-
men. I et kræftforløb er tiden en afgø-
rende faktor, derfor kan en manglende 
henvendelse være fatal, siger Mireille 
Lacroix.

Når det gælder reduktionen i antallet 
af henvendelser på hjerteområdet, kan 
en del måske forklares med de store for-
andringer, der er sket i manges hverdag i 
forbindelse med coronakrisen.

– Det er ikke usandsynligt, at for ek-
sempel mindre stress, mindre forurening 
og mindre rygning kan være en del af for-
klaringen på færre akutte hjertepatienter, 
men det er næppe hele forklaringen, siger 
Mireille Lacroix.

Ring til lægen

Hvor længe, vi kommer til at leve med 
de forskellige corona-begrænsninger i 
vores hverdag, er uvist. Samfundet og 
sundhedssystemet bliver gradvist lukket 

op, og læger og hospitaler tager igen mod 
patienter til planlagte undersøgelser og 
behandlinger. Mireille Lacroix, der har 
praksis på Fyn, synes også, at hun så småt 
kan notere, at fl ere igen er begyndt at kon-
takte lægen.

– Især synes jeg, at vi igen ser fl ere 
yngre i vores venteværelse, mens der sta-
dig er et efterslæb blandt de ældre. Det er 
netop de ældre, det har været meget gode 
til at isolere sig selv. Det er godt, men hvis 
vi ikke hører fra dem, når de bliver syge, 
er det ikke så godt. Derfor lyder min klare 
opfordring, at man skal kontakte sin læge, 
når man er syg, siger Mireille Lacroix.

To scenarier

Når hun kigger i krystalkuglen, kan hun se 
to scenarier for sig, alt efter hvordan antal-
let af smittede og alvorligt syge coronapa-
tienter udvikler sig.

– Kan vi fortsætte med at have kontrol 
over smittespredningen og sundheds-
systemet kan følge med i behandlingen 
af de kritisk syge, som vi har set indtil nu, 

forudser jeg, at antallet af henvendelser 
til den praktiserende læge i nærmeste 
fremtid vil vende tilbage til niveauet før 
corona. Hvis vi omvendt ser en opblussen 
af epidemien, kan jeg frygte, at borgerne 
fortsat vil være tilbageholdende med at 
henvende sig til deres praktiserende læge, 
siger Mireille Lacroix.

Artiklen er skrevet sidst i april, hvor an-
tallet af indlagte er faldende og samfundet 
langsomt lukker op igen, men hvor der 
stadig er mange nedlukninger, og der gæl-
der skrappe regler for afstand og kontakt 
med andre.

mailto:info@medicenordic.dk
mailto:info@medicenordic.dk
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Et ’Kinder-æg’ til de 
praktiserende speciallæger
Midt i april skete der tre ting, som gjorde, at de praktiserende speciallæger med al sandsynlighed kommer 
bedre gennem Covid-19-pandemien, end man ellers kunne have frygtet, når man så de tomme klinikker og 
venteværelser i ugen op til påske. Først og fremmest var forbedringerne dog til glæde for patienterne. 

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

Det var en glad formand for FAPS – For-
eningen af Praktiserende Speciallæger 
– som Lægemagasinet ringede til lige efter 
påske for at høre, hvordan det gik med de 
praktiserende speciallæger efter godt og 
vel en måneds nedlukning af landet som 
følge af Covid-19-pandemien. Hun var 
glad på fagets vegne, men først og frem-
mest gjaldt glæden patienterne.

– Det glæder os især, at regering, re-
gioner og sundhedsmyndigheder nu har 
været rigtigt tydelige med at opfordre 
befolkningen til at kontakte deres prak-
tiserende læger med sygdomme, der 
ikke skyldes Corona-smitte, understreger 
praktiserende psykiater Kirsten Ilkjær, som 
FAPS-formanden hedder.

Patienterne blev væk

Det har været et stort problem for hele 
den ikke-hospitalsbaserede sundheds-
tjeneste, at danskerne har været så gode 
til at høre efter. Til gengæld har sund-
hedsvæsenet måske ikke været særlig 
koncist i måden, det har kommunikeret 
på. Informationerne i dagene efter, at 
Danmark lukkede ned, gik i høj grad på, 
at der skulle skabes plads til de mange 
Covid-19-patienter, som myndighederne 
ventede ville komme ind til hospitalerne.

Det blev ikke sagt til strækkeligt tyde-
ligt, at dette naturligvis ikke gjaldt de prak-
tiserende læger.

– Patienterne blev i stor stil væk fra de 
alment praktiserende læger, og dermed 
blev der heller ikke henvist nogen til de 
praktiserende speciallæger, fortæller Kir-
sten Ilkjær, der fandt udviklingen bekym-
rende.

– Ikke på grund af de tomme klinik-
ker, men på grund af, at vi ved, at rigtigt 
mange patienter rent faktisk har stort 
behov for at komme til læge – hvad enten 
det er til almen praksis eller til speciallæge, 
tilføjer hun.

Kirsten Ilkjær håber, at det nu er sagt 
så tydeligt, at syge mennesker naturligvis 

skal henvende sig til lægen, at de rent 
faktisk vil vende tilbage – også fordi sam-
fundet efter påske gradvist blev mere og 
mere åbent og normalt.

Værnemidler på trappen

Der er meget stor forskel på specialerne 
hos FAPS-medlemmerne. Der er nogle 
speciallæger, som slet ikke har haft mulig-
hed for at undersøge en stor del af deres 
patienter. Men også dét problem er løst 
nu, og det er det andet, som glæder Kir-
sten Ilkjær.

– Vi har manglet værnemidler, forklarer 
hun.

Værnemidler var i lang tid reserveret 
til det sundhedspersonale, der passer 
Corona-smittede patienter. De praktise-
rende speciallæger måtte pænt stille sig 
bagest i køen, og det gik også ud over 
patienterne. Men lige efter påske kom 
værnemidlerne også til denne del af sund-
hedsvæsenet.

– Det var især de læger, der skal kigge 
ind i patienterne, som havde problemer. 
Det er jo ikke let at få et fiberskop ned i 
halsen på en patient fra to meters afstand, 
og mange speciallæger med kirurgiske 
specialer har i praksis ikke kunnet arbejde, 
før vi fik værnemidler, siger Kirsten Ilkjær.

Hun fortalte tirsdag efter påske, at 
værnemidlerne i bogstavelig forstand var 
’lige på trapperne’. Og de længe ventede 
værnemidler kom da også til de fleste spe-
cialpraksisser allerede kort tid efter.

– Det er vi rigtigt glade for – ikke 
mindst for patienterne skyld, siger Kirsten 
Ilkjær, der således kunne glæde sig for an-
den gang under interviewet.

Den tredje gave

Et Kinder-æg består jo af hele tre ting, og 
den tredje gave i ægget fik de praktise-
rende læger allerede, mens Corona var 
en ’ukendt virus i Kina’. Men den er først 
for alvor blevet pakket ud nu, hvor ven-
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teværelserne er tomme eller halvtomme: 
Videokonsultationer.

– Mange både alment praktiserende og 
speciallæger med praksis er gået i gang 
med videokonsultationer, og vi har fundet 
ud af, at det faktisk er et rigtigt godt værk-
tøj, påpeger Kirsten Ilkjær.

Video-konsultationer var næsten ikke 
nævnt i PLO’s egen undersøgelse om 
e-konsultationer, som Lægemagasinet 
fortalte om i sidste nummer. Muligheden 
er knyttet til appen ’Min Læge’, men på 
sundhedsstyrelsens hjemmeside stod der 
langt hen i februar 2020, at ”muligheden 
for videokonsultation vil blive tilgængelig i 
løbet af 2019”.

Nu er det helt anderledes. Tilmelding til 
videokonsultation er centralt placeret på 
appens hjemmeside www.minlaegeapp.dk, 
og detaljerede instruktioner hjælper både 
patienter og læger i gang.

– Vi ved, at mange praktiserende spe-
ciallæger allerede på kort tid har taget mu-
ligheden i brug, og at både patienter og 
læger er glade for muligheden, vurderer 
Kirsten Ilkjær.

Videokonsultationer vil forandre 
fremtiden

FAPS-formanden mener, at muligheden 
for videokonsultationer for altid vil foran-
dre arbejdet i mange klinikker – også når 
den nuværende pandemi er drevet over.

– Inden for mit eget felt, psykiatrien, er 
det et udmærket værktøj, som mange pa-
tienter, der også skal passe et arbejde eller 
et studie, er glade for. Det giver jo større 
frihed og er ikke så tidkrævende for pa-
tienterne som konsultationer, hvor patien-
ten skal møde i klinikken. I fremtiden vil vi 
nok ikke bruge video-muligheden første 
gang, en patient kommer til konsultation, 
men når man først har fået skabt den nød-
vendige tillid, fungerer det ofte ganske 
udmærket, oplyser Kirsten Ilkjær.

Hun tilføjer, at brugen af videokon-
sultationer er noget af dét, som vil blive 
analyseret nærmere, når pandemien er 
drevet over.

– I dag har de fleste smartphones, 
tablets og andet it-udstyr en teknologi, 
der gør udstyret brugbart for flere af de 
specialer, der indtil for få år siden mente, 
at videokonsultationer ikke kunne bruges. 
Fx kan dermatologer se så mange detaljer i 
fx et udslæt, at de i hvert fald kan vurdere, 
om en fysisk konsultation er nødvendig el-
ler ej, påpeger Kirsten Ilkjær.

Pukkelen klarer vi 

De tomme venteværelser er naturligvis 
ikke en optimal situation for en forret-
ning, som en speciallægepraksis jo også 
er, men formanden for Foreningen af 
Praktiserende Speciallæger oplever fak-
tisk også dette område, at foreningens 
medlemmer først og fremmest tænker på 
patienterne.

– Der er selvfølgelig opstået en puk-
kel af ventende patienter, og ventetiden 
kan virkelig være slem for rigtigt mange. 

Men jeg er sikker på, at langt de fleste 
læger vil sætte alt ind på at arbejde for at 
komme igennem denne pukkel så hurtigt 
som overhovedet muligt, pointerer Kirsten 
Ilkjær.

– Selvfølgelig er det ikke optimalt, at vi 
i en længere periode fortsat har udgifter 
til personale og husleje mv., mens ind-
tægterne er små. Men så må vi lægge lidt 
flere kræfter i at få indhentet det forsømte 
senere…

Kirsten Ilkjær i samtale med patient før Covid-19-pandemien. Nu foregår konsultationerne via 
video – og det bliver også mere almindeligt i fremtiden, vurderer FAPS-formanden. 
Foto: Claus Boesen

Udviklingen af Covid-19 er fortsat 
usikker, og derfor, ved vi i redaktionen 
ikke, hvordan situationen er, når du 
sidder med dette blad i hånden. Men 
vi lader dette trods alt relativt positive 
øjebliksbillede fra de praktiserende 
speciallæger stå for nu…

Læs Lægemagasinet på nettet
www.laegemagasinet.dk

http://www.minlaegeapp.dk
http://www.laegemagasinet.dk
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COVID-19 og Diabetes 
Mange i sundhedssektoren bliver daglig spurgt af patienter med diabetes: kan jeg gå på arbejde eller skal 
jeg blive hjemme under COVID-19 epidemien?

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

Diabetes er en risikofaktor i relation til 
COVID-19 infektion. Hypertension, diabe-
tes og hjertekarsygdom er velbeskrevne 
risikofaktorer for at blive indlagt med 
COVID-19, og dobbelt så mange personer 
med diabetes bliver indlagt på intensiv-
afdelinger med en betydelig overdøde-
lighed sammenlignet med den generelle 
mortalitet. Diabetes har også i forbindelse 
med tidligere influenzaepidemier været en 
risikofaktor for svær sygdom.

Diabetes patienter, specielt de dysre-
gulerede har en øget risiko for infektio-
ner, da de har et nedsat immunrespons 
til infektioner. Det gælder specielt den 
overvægtige person med type 2 diabe-
tes, hvor den abdominale fedme er en 
risikofaktor. Den er forbundet med en 
tilstand af ”lavaktivitets” inflammation, der 
nedsætter immunresponset til infektioner. 
Specielt diabetespatienterne med nyre- og 
hjertesygdom er skrøbelige i relation til 
COVID-19 infektioner.

Type 2 diabetes patienter med CO-
VID -19 infektion og som er moderat til 
svær syge bør stoppe med metformin og 
SGLT-2 hæmmere pga. risikoen for hen-
holdsvis laktatacidose og ketoacidose. Sul-
fonylurinstof, DPP-4 hæmmere og GLP-1 
RA kan fortsættes. Glukosekontrollen bør 
optimeres under infektionen evt. ved op-
start af insulinbehandling.

Vær opmærksom på at ”cytokinstor-
men”, der karakteriserer de meget syge 
ved COVID-19 medfører insulinresistens, 
hæmmet insulinsekretion, svær dysregula-
tion og indlæggelse.

I forbindelse med COVID-19 er beskre-
vet ketoacidose også hos type 2 diabetes-
patienter, og vær opmærksom på debut af 
diabetes under infektionen.

Dansk Endokrinologisk Selskab har 
udgivet nedenstående retningslinjer der 
kan være en hjælp til at rådgive voksne 
patienter med diabetes vedrørende CO-
VID-19 epidemien. Anbefalingerne er let 
modificerede af undertegnede ud fra den 
nyeste viden. 

I de foreløbige rapporter vedrørende 
COVID-19 ser diabetes ud til at være en 
risikofaktor for at blive alvorligt syg med 
COVID-19. Baseret på studier ved andre 
infektionssygdomme, ser risikoen for svær 
infektion generelt ud til at være størst for 
personer med svær dysregulation og sen-
komplikationer til diabetes og betydelig 
overvægt, specielt central fedme.

Anbefalingerne skal tages med for-
behold, da viden omkring risikofaktorer 
endnu er begrænset. Desuden er der 
tale om generelle anbefalinger som ikke 
nødvendigvis er dækkende for den en-
kelte person med diabetes. I tvivlstilfælde 
anbefales det at rådføre sig med sit dia-
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Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

betesbehandlerteam eller diabetolog/
endokrinolog.

Anbefaling til personer med type 1 
og 2 diabetes

Er man ikke svært dysreguleret og uden 
betydende senkomplikationer anbefales 
som hovedregel ingen særlige begræns-
ninger i fysisk fremmøde på arbejde. 
Dette gælder også ansatte i sundheds-, 
social- og ældresektoren, som dog bør 
undgå oplagt risiko for smitte (kontakt til 
personer med mistænkt eller bekræftet 
COVID-19).

For personer med særlig risiko anbefa-
les det at man i samråd med sin arbejdsgi-
ver forsøger at minimere risiko for smitte i 
udførelsen af sit arbejde.

Personer med diabetes der kan være i 
særlig risiko:

• Personer med svær dysregulation (en 
arbitrær grænse ved HbA1c > 70 mmol/
mol kan overvejes)

• Personer med iskæmisk hjertesygdom 
eller hjerteinsufficiens

• Personer med svær diabetisk nyresyg-
dom (en arbitrær grænse ved makro-
albuminuri og/eller eGFR < 45 ml/min 
kan overvejes)

• Personer med svær overvægt (BMI > 
35 kg/m2), specielt med central fedme 
(Bodegavom)

• Personer over 65 år
• Personer med anden betydende komor-

biditet

Anbefaling til forældre med type 1 
og type 2 diabetes vedrørende deres 
børns pasning i daginstitution/skole-
gang:
Som hovedregel anbefales ingen særlige 
forholdsregler.

Anbefaling til pårørende med voksne 
personer med diabetes i husstanden:
Som hovedregel anbefales ingen særlige 
forholdsregler

Samlet set er COVID-19 en dobbelt ud-
fordring for diabetespatienten, da de er 
en risikogruppe for at få alvorlig sygdom 
og infektionen medfører dysregulation 
af blodglukose, der ofte er vanskelig at 
behandle.

http://www.cotedor.dk
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Helicobacter pylori og 
ventrikel cancer
Emnet er blevet aktuelt efter der i januar 2020 i New England Journal of Medicine blev publiceret et arbejde 
i hvilket det i et randomiseret klinisk forsøg med 1676 patienter blev vist at forekomst af ventikelcancer 
kunne halveres ved eradikation af Helicobacter pylori (1).

Helicobacter pylori

Bakterien koloniserer ventrikelslimhinden 
hvor den ved produktion af ammoniak 
skaber sig et gunstigt mikromiljø nederst 
i i laget af mucus, uden for epitelcellerne. 
Bakterien forekommer kun i ventrikelslim-
hinde og hyppigst i antrum, men kan fin-
des i hele ventriklen. Halvdelen af verdens 
befolkning er bærere af bakterien. I Dan-
mark er prævalensen mere end halveret 
de sidste 30 år og er nu mindre end 10 % 
hos 30-årige og formentlig under 20 % hos 
60-årige. Den større prævalens hos ældre 
skyldes at flere tidligere blev smittede 
som børn. På verdensplan er prævalensen 
afhængig af socio-økonomiske forhold og 
således væsentlig højere i udviklingslande 
end i den vestlige verden og endvidere 
højere hos førstegradslægtninge til patien-
ter med ventrikelcancer.

Bakterien kan non-invasivt og for-
holdsvist billigt påvises ved en breathtest 
(pusteprøve) eller ved immunologisk 
påvisning af Helicobacter pylori antigen 
i fæces. Efter gastroskopi med biopsi 
af ventrikelslimhinden kan bakteriens 
tilstedeværelse påvises ved en simpel ure-
asetest på biosien eller ved senere mikro-
skopi. Tilstedeværelse af bakterien fører 
til kronisk gastritis, der i sig selv er symp-
tomløs og ca. 80 % af de inficerede vil 

forblive sygdomsfri. Med tiden vil nogle 
udvikle atrofisk gastritis, der via metaplasi 
og dysplasi kan føre til neoplasi – cancer. 
Andre inficerede udvikler peptisk ulcus 
og ganske få maltlymfom. Udviklingen 
af ulcus og cancer er dels afhængig af en 
række egenskaber hos bakterien og dels 
af værtsfaktorer og miljø – herunder kost. 
Antral lokalisation er forbundet med ulcus 
duodeni mens corpusdomineret infektion 
med atrofi er associeret til cancer. Der er 
ikke overbevisende evidens for at infektio-
nen giver anledning til andre sygdomme.

Helicobacter pylori er af WHO klas-
sificeret som et type-1 carcinogen og det 
antages at 90 % af tilfælde af ventrikel-
cancer er relateret til denne bakterie (2,3). 
Tilstedeværelse af bakterien øger risiko for 
ventrikelcancer omtrent x2.

Cancer ventriculi

Ventrikelcancer er på verdensplan den 
fjerde hyppigste cancer og deles i den 
intestinale (distale) type og det diffuse 
adenocarcinom. Den intestinale form er på 
verdensplan den hyppigste og klart asso-
cieret med kost- og miljøfaktorer herunder 
Helicobacter pylori (4). I seneste Maastricht 
V/Florence Consensus Report er al ventri-
kelcancer uanset lokalisation og type anset 
for associeret med Helicobacter pylori. I 
Danmark er det difuse adenocarcinom det 
hyppigste. Incidensen af ventrikelcancer er 
aftaget med 2/3 de sidste 75 år og inciden-
sen er nu 13 per 100000 for mænd og 7 
per 100000 for kvinder. Den betydelige re-
duktion i incidens, der er set i den vestlige 
verden skyldes et nedsat antal af den inte-
stinale type. Der er i øjeblikket i Danmark 
ca. 600 ny ventrikelcancer tilfælde per år 
og omtrent 2/3 vil dø heraf. Ventrikelcan-
cer er for 90 % vedkommende sporadisk, 
men familiær ophobning ses hos 10 %. 
Hos nogle af disse er der kendte genetiske 
afvigelser. Da infektion med Helicobacter 
pylori ligeledes ses med familiær ophob-
ning kan det imidlertid være vanskeligt i de 
enkelte tilfælde at afgøre om drejer sig om 

genetiske forhold eller det er ”pseudoarv”. 
Førstegrads slægtninge til patienter med 
ventrikel cancer har 2-3 gange øget risiko 
for ventrikelcancer og denne risiko reduce-
res ved statistisk korrektion for tilstedevæ-
relse af Helicobacter pylori.

Kan intervention overfor 
Helicobacter pylori nedsætte risiko 
for ventrikel cancer?

Eradikation af Helicobacter pylori hos 
patienter opereret endoskopisk for tidlig 
ventrikelcancer (der er hyppig i Asien og 
sjælden i Vesteuropa) er i to undersøgel-
ser vist at reducerer hyppigheden af meta-
chron ventrikelcancer (5,6).

Et observationelt studie (7) fra Matsu i 
Taiwan, hvor man i 2004 indførte scree-
ning for Helicobacter Pylori med det re-
sultat at prævalensen faldt fra 63 til 14 %, 
viste at incidensen af ventrikelcancer faldt 
fra 40/100.000 til 30/100.000 samtidig 
med at incidensen i resten af Taiwan var 
uændret. Tilsvarende fund blev gjort i et 
observationelt studie af ældre personer i 
Honkong (8).

Effekten af Helicobacter pylori era-
dikation hos asymptomatiske personer 
er undersøgt i en meta-analyse (9) af 6 
randomiserede kliniske forsøg af moderat 
kvalitet, hvor af fem var fra Asien og et fra 
Colombia. Man fandt at ventrikelcancer 
udvikledes hos henholdsvis 51 (1,6 %) af 
3294 behandlede og 76 (2,4 %) af 3203 
kontrol personer. Den relativ risiko var så-
ledes 0,66 med et 95 % sikkerhedsinterval 
på 0,46-0,95.

I et dansk randomiseret klinisk for-
søg (10), hvor 20.011 40 til 65- årige blev 
inviteret til undersøgelse for og eradika-
tion af Helicobacter pylori var incidensen 
af ventrikelcancer efter 13 år 0,2 % i begge 
grupper. Der var ligeledes lige mange car-
diacancere (0,1 %) i begge grupper.

I det i indledningen omtalte forsøg 
screenede man 3100 førstegrads slægt-
ninge til patienter med ventrikelcancer for 
Helicobacter pylori. Bakterien blev påvist 

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, DR. MED  

OVE SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL,  

AFDELING FOR MEDICINSKE MAVETARM

SYGDOMME, OUH
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hos 69 % og 1838 personer blev rando-
miseret til eradikationsbehandling eller 
placebo, hvorefter de blev fulgt i gennem-
snitligt 9,2 år. Under opfølgningen var der 
10 tilfælde af ventrikelcancer i behand-
lingsgruppen (1,2 %) og 23 i kontrolgrup-
pen (2,7 %) (hazard ratio 0,45 med et 95 % 
sikkerhedsinterval på 0,21-0,94).

Skal vi screene for Helicobacter 
pylori?

Den gavnlige effekt er fundet i områder 
med høj forekomst af ventrilcancer – i det 

nylige koreanske studie var incidensen 
af ventrikelcancer hos 40 til 65-årige 165 
tilfælde per 100.000 per år, dvs, mere end 
femten gange højere end her og desuden 
var prævalensen af Helicobacter pylori 
væsentlig højere. Disse forhold samt re-
sultaterne af det danske forsøg gør at det 
ikke kan anbefale at screene befolkningen 
med henblik på at nedsætte risiko for 
hverken cancer eller for ulcus.

Hvorvidt det er nyttigt at teste vestlige 
førstegradsslægtninge til patienter med 
ventrikel cancer er uklart. I Maastrict V/
Florence consensus rapporten (3) gives 

på en moderat grad af evidens en stærk 
anbefaling om at teste individer med øget 
(hvor meget?) risiko for ventrikelcancer. 
I en tilsvarende amerikansk guideline (11) 
anbefales det ikke. 

Risiko for ventrikelcancer vil – selv med 
en tredobling hos førstegradsslægtninge – 
stadig være lav i Danmark, hvilket sammen 
med den lave prævalens af Helicobacter 
pylori gør at nytten af test af førstegrads-
slægtninge i Danmark formentlig er be-
skeden.
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PRESSENYT

Vindkraft og søvn
Lyden af roterende vindmøller påvirker 
menneskers oplevelse af den dybe 
søvns rekreative effekt, og den har 
også en lille men tydelig indvirkning på 
menneskers drømmesøvn, den såkaldte 
REM-søvn. Det er konklusionen af et 
forsøg på universitetet i Göteborg. 
Vindmøllerne udsætter og forkorter så 
at sige drømmesøvnen, hedder det i en 
pressemeddelelse fra universitets Sahl-
grenska Akademin.

I mange år har der manglet sikker 
viden om vindkraftlydens betydning for 
søvnkvaliteten, og især har forskerne 
savnet en såkaldt polysomnografi, en 
måling hvormed man kan fastslå den fy-
siologiske effekt af en søvnpåvirkning. 
Sådan en polysomnografi er nu gen-
nemført i lydlaboratoriet på arbejds- og 
miljømedicincentret på Sahlgrenska. 
Her kan man, ved hjælp af elektro-
der fastgjort under søvn til hoved og 

bryst, bl.a. registrere forsøgspersoners 
hjernevirksomhed, vejrtrækning, hjer-
terytme, øjenbevægelser muskelaktivi-
tet og puls.

I studiet i Göteborg, som nu er of-
fentliggjort, indgik 50 forsøgspersoner, 
af hvilke halvdelen i mindst et år havde 
haft fast bopæl mindre end en kilometer 
fra et eller flere vindkraftværker. Den 
anden halvdel, referencegruppen, bo-
ede ikke i nærheden af vindkraftværker.

”Vi ville undersøge, om mennesker, 
der udsættes for lyden af vindkraft, med 
tiden bliver overfølsomme overfor eller 
mere vante til vindmøllestøj, sådan at 
deres søvn kunne påvirkes på en anden 
måde end personer, der ikke bor tæt 
ved store møller”, siger Kerstin Persson 
Waye, der er professor i miljømedicin 
på Sahlgrenska og medforfatter til stu-
diet, der er offentliggjort i det britiske 
søvnforskningsmagasin, Sleep.

De 50 deltagere i studiet skulle sove i 
et lydmiljølaboratorium i tre nætter. Den 
første nat blev betragtet som en tilvæn-
ningsnat, og derefter fulgte, i tilfældig 
rækkefølge, en nat uden ydre lydpåvirk-
ninger og en nat, hvor de sovende blev 
udsat for lyden fra vindkraft i fire pe-
rioder. Vindkraftlyden var konstrueret 
efter en række udenhus målinger af lyd 
fra flere forskellige kraftværker og møl-
ler og til sidst filtreret, så den passede til 
lydisoleringen i et typisk træhus med et 
på klem åbent såvel som et lukket sove-
værelsesvindue.

Man valgte desuden at lade mid-
dellyden være et par grader kraftigere 
end den lyd, der i dag ville være tilladt 
udendørs i Sverige, men det indendørs 
niveau lå alligevel under det niveau, 
som f.eks. har været brugt til målinger 
af trafikstøjs indvirkning på menneskers 
søvn. Fortsættes side 15
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Uhensigtsmæssig 
kombinationsbehandling af 
forhøjet blodtryk
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Ca-antagonister. Der kan således være sik-
kerhedsproblemer i kombinationsbehand-
lingen. Endvidere er det overflødigt og in-
effektivt at behandle med flere lægemidler 
fra samme klasse samtidigt.

I lyset af det store antal patienter med 
behov for kombinationsbehandling er der 
et betydeligt potentiale for fejlagtige kom-
binationer.

I en registerundersøgelse fra Australien 
har Falster et al.6 undersøgt forekomsten 
af fejlagtig kombinationsbehandling. I en 
tilfældig udtaget stikprøve af patienter 
registreret i den australske lægemiddelda-
tabase fandtes 425.541 patienter i antihy-
pertensiv medicinsk behandling, hvoraf 
ca. 50 % var i enkeltstofsbehandling, 32 % i 
2-stofsbehandling og resten i 3- eller flere-
stofsbehandling. Behandlingen blev efter 
à priori-definerede kriterier screenet for 
uhensigtsmæssige kombinationer.

Der var overraskende få tilfælde, kun 
ca. 2,5 %, hvoraf de fleste blev behandlet 
imod guidelines med farlige kombinatio-
ner, medens 0,9 % fik uhensigtsmæssig 
behandling med flere stoffer inden for 
samme klasse.

Patienter, der blev behandlet med 
kombinationstabletter (flere midler i 
samme tablet) havde – ikke så overra-
skende – mindre risiko end patienter i frie 
kombinationer. Forekomsten af fejlagtige 
kombinationer blev reduceret hen over 
observationsperioden fra 2013-2018.

Selv med denne lave forekomst kan for-
fatterne ved at ekstrapolere resultaterne 
til hele befolkningen, estimere, at omkring 
49.000 personer i Australien eksponeres 
for sådanne uhensigtsmæssige kombina-
tioner.

Den australske undersøgelse er unik. 
Jeg kender ikke til andre undersøgelser 
der på befolkningsniveau har anskuet 
kvaliteten i hypertensionsbehandlingen 
på denne måde. Når det så er sagt, er der 
selvfølgelig mange aspekter i kvalitets-
sikring, der kræver kliniske oplysninger på 
individniveau.

Forfatterne tilskriver de flotte resultater 
en høj grad af tilslutning til de nationale 

guidelines for hypertensionsbehandling6. 
Det skal bemærkes, at de australske 
guidelines adskiller sig markant fra euro-
pæiske og amerikanske guidelines ved at 
behandlingsgrænsen for systolisk blodtryk 
er sat til 160 mmHg versus 140 mmHg 
respektive 130 mmHg7,8. Det er meget mu-
ligt, at en lavere behandlingsgrænse ville 
have medført et større behov for polyte-
rapi og dermed også et større potentiale 
for behandlingsfejl.

I parentes bemærket er forskellen i be-
handlingsmål i diverse guidelines klinisk 
og videnskabeligt problematisk og i øvrigt 
vanskeligt at forklare. Hvorfor kan austra-
liere tåle højere blodtryk end europæere 
og amerikanere? Det er den samme viden-
skabelige litteratur som danner baggrund 
for eksperternes rådgivning i de forskellige 
guidelines. Der er ingen tvivl om, at for-
skelle i behandlingsmål skaber forvirring 
blandt behandlere og angst blandt patien-
ter, som udmærket beskrevet af Messerli 
et al.9 Ærgerligt nok findes den samme 
forskel i behandlingsgrænser også i blod-
tryksguidelines for børn og unge, hvor det 
skaber betydelige problemer både for de 
ramte børn og deres behandlere10.

Australien er et velfærdssamfund med 
et offentligt sundhedsvæsen og dermed 
også overvejende offentlig finansiering 
af blodtryksbehandlingen, til hvilken der 
gives 75 % tilskud (dog ikke til initial be-
handling med kombinationspræparater). 
I andre lande findes der meget forskellige 
betalingssystemer. For eksempel er der 
i USA en kombination af privat, offentlig 
og forsikringsbaseret betaling af medicin, 
hvilket kan medføre at prisen på almin-
delig blodtryksmedicin er høj, svingende 
og uforudsigelig11. Dette kan næsten ikke 
undgå at medføre hyppige medicinskift og 
deraf følgende større risiko for behand-
lingssvigt og fejlkombinationer.

I andre lande, især lav-indkomst og 
mellem-indkomst lande er blodtryksmidler 
ofte vanskeligt tilgængelige eller for kost-
bare til almindelige borgere12

Herhjemme har vi et auktionsprincip, 
der medfører, at ét fabrikat af et lægemid-

Hypertension (HA) er globalt den hyp-
pigste årsag til kardiovaskulær død og 
sygdom1. Ikke-farmakologisk behandling, 
for eksempel vægttab, motion, saltrestrik-
tion, reduktion i alkoholindtagelse, stress-
bekæmpelse med videre kan være nyttig 
og skal altid forsøges, men i det store og 
hele er sådanne tiltag sjældent tilstrække-
lige til at normalisere blodtrykket. Derfor 
er effekt og sikkerhed af farmakologisk 
blodtryksbehandling af vital betydning.

Virkningen af medikamentel blodtryks-
behandling på total og kardiovaskulær 
sygelighed og dødelighed er særdeles 
veldokumenteret i mange studier og me-
taanalyser. Jo højere blodtryk, desto bedre 
effekt på dødelighed og sygelighed 2,3.

De fire vigtigste klasser af blodtryks-
medicin (ACE-hæmmere og Angiotensin 
II-antagonister, beta-blokkere, Ca-
antagonister og diuretica) har signifikant 
blodtrykssænkende virkninger såvel 
som dokumenteret virkning på kardiova-
skulære effektmål4. Det viser sig dog, at 
enkeltstofbehandling ikke er tilstrækkelig 
til at kontrollere blodtrykket hos mange 
patienter. Op til 67 % af patienterne har 
behov for kombinationsbehandling med 
2 eller flere antihypertensiva5,6. Kombina-
tionsbehandling er derfor nødvendig hos 
det store flertal af hypertensionspatienter.

Ikke alle blodtryksmidler kan kombine-
res. For eksempel er det kontraindiceret 
at give betablokkere sammen med visse 
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del meget ofte vil blive udskiftet med et 
andet fabrikat med samme indholdsstof, 
men med andet navn. Denne praksis har 
medført, at prisen på almindelige læge-
midler, herunder antihypertensiva, har 
været i ro i lang tid. Imidlertid ved man 
fra klinisk praksis, at patienterne jævnligt 
kommer til at tage piller med samme ind-
hold men med forskellige navne samtidigt. 
Jeg ved ikke, hvor hyppigt dette forekom-
mer, men jeg er sikker på, at det sker ret 
ofte (og jeg er sikker på, at det er under-

søgt tidligere). Det kunne være interes-
sant at få dette aspekt belyst nærmere ved 
at grave ned i vore lægemiddelregistre. 
Det er selvfølgelig relevant for mange an-
dre klasser af medicin ud over blodtryks-
medicin.

Kvalitetskontrol af blodtryksbehandling 
er vigtig. Vi kan undersøge det og gøre 
noget ved det. De fundamentale vanske-
ligheder i blodtryksbehandling, såsom op-
sporing af forhøjet blodtryk, behandling, 

fastholdelse og kontrol, er uendeligt mere 
krævende.

NB) Denne artikel er omarbejdet og for-
dansket fra en leder i Journal of Hyperten-
sion

PRESSENYT – fortsat

Efter de fysiologiske målinger viste 
det sig, at deltagerne efter natten med 
vindkraftlyd havde i gennemsnit havde 
11,1 minutters kortere og 16,8 minut-
ters senere indtrådt drømmesøvn end 
efter den tyste nat. Den samlede tid 
for drømmesøvn for natten med lyd 
lå på 18,8 pct., men for den tyste nat 
udgjorde den 20,6 pct. – en lille med 
signikant forskel, der desuden kunne 
registreres for både ikke-vindkraftvante 
og ditto vante. 

Når det gælder deltagernes totale 
søvntid, deres puls, antallet af opvåg-

ninger, tid i dyb søvn eller fragmente-
ring af drømmesøvnen, kunne man ikke 
finde tydelige statistiske forskelle. De 
varierende niveauer i lydstyrken syntes 
dog at påvirke søvnen for flere, især 
med lukket vindue.

Foruden de fysiologiske målinger 
blev deltagerne også udspurgt om de-
res egen opfattelse af søvnens kvalitet – 
hvor trætte eller udhvilede de følte sig. 
Begge grupper svarede enstemmigt, at 
de følte sig mindre udhvilede efter nat-
ten med vindkraftlyd. Derimod fandtes 
der hverken tegn på særlig tilvænning 

eller ekstraordinær følsomhed hos den 
gruppe, der også havde vindkraftlyden 
som en del af deres hverdag i boligen.

”Forstyrrelse af søvnen har en ne-
gativ effekt på helbredet ifølge FNs 
verdenssundhedsorganisation WHO 
og kan forårsage kroniske sygdomme. 
Dog, vi kan ikke konkludere noget om 
langvarige helbredspåvirkninger på 
baggrund af dette studie. Dertil kræves 
studier af søvn i folks hjemmemiljø samt 
af personer, som har været eksponeret 
for lang tids påvirkning”, slutter Kerstin 
Persson Waye.
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Metabolisk ”sunde” vs. ”usunde” 
overvægtige personer

Aktuelt er der meget fokus på overvægt 
og fedme som risikofaktorer for følgesyg-
domme som type 2 diabetes, hjertekar-
sygdomme, kræft (bryst, ovarie, prostata, 
liver, nyre og colon), slidgigt og nedsat 
livskvalitet. Over halvdelen af denne dan-
ske befolkning over 18 år er nu overvæg-
tige med et BMI > 25 kg/m2, og omkring 
17 % af befolkningen er fede med et BMI 
på over 30 kg/m2. Forekomsten af fedme 
har en social og geografisk slagside, og jo 
længere væk man kommer fra universitets-
byerne, desto flere overvægtige er der. 

Hovedproblemet i behandlingen af 
overvægtige er, at behandlingstilbuddene 
er få, og de er ikke specielt effektive. De 
flest kan ved livsstilintervention tabe 5-10 
% over en 3-6 måneders periode, men 
de fleste har genvundet vægten 1-2 år 
senere. Derfor er overvægt en kronisk 
recidiverende sygdom. Det eneste effek-
tive behandlingstilbud er aktuelt bariatrisk 
kirurgi, der medfører et vægttab på om-
kring 40 kg. Imidlertid vil der i fremtiden 
komme nye effektive lægemidler, der kan 
inducere større vægttab, formentlig op til 
15-20 kg, men de bliver dyre og spørgs-
målet er, hvem skal behandles med disse 
lægemidler? Skal indikationen alene være 
overvægten, hvad der er yderst relevant 
for personen, der vil tabe i vægt, eller 
skal de primært benyttes til overvægtige 
højrisikopatienter med hensyn til at ud-

vikle diabetes og hjertekarsygdomme? I 
aktuelle artikel vil blive diskuteres hvilke 
patienter, der er metabolisk ”sunde” vs. 
”usunde” overvægtige. Omkring 20-30 % 
af overvægtige er ”sunde” overvægtige.

Overvægt og følgesygdomme

Vi ved at overvægt er associeret til mange 
sygdomme, f.eks. hjerte-kar-sygdomme 
herunder hypertension, type 2 diabetes, 
urinsur gigt, infertilitet (PCOS), søvnapnø 
og galdesten. Når man bliver overvægtig, 
er der en stor risiko for at få smerter i de 
vægtbærende led og i ryggen og hudge-
ner. Sidstnævnte gener er også ubehage-
lige, men det er ikke tilstande, der bidra-
ger signifikant til en øget mortalitet eller 
reduceret livslængde. 

Der er stor variation i hvem, der vil ud-
vikle komplikationer til overvægt inden for 
samme BMI-enhed. BMI alene er derfor 
ikke et godt mål for hvem der udvikler 
”usund ” overvægt. 

Det har betydning at finde disse højrisi-
kopatienter i den daglige klinik således at 
de overvægtige kan opdeles i metabolisk 
"sunde” og "usunde", der udvikler type 2 
diabetes eller hjertekarsygdomme inklusiv 
hypertension. Selv ”sunde” overvægtige 
har dog en overdødelighed sammenlignet 
med normalvægtige sunde individer.

Figur 1 viser til venstre fedtfordelin-
gen hos den ”usunde ” overvægtige 

med fedt i lever og muskler. Vægttab 
kan medføre at den ”usunde” over-

vægtige bliver en ”sund” overvægtig, 
som det ses efter bariatrisk kirurgi med 

et gennemsnitlig vægttab på 40 kg. 
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Hvad karakteriserer personen med 
usund overvægt?

Det der karakteriserer den ”usunde” 
overvægtige er central fedme, med fedt i 
leveren (fedtlever) og fedt i skeletmusk-
lerne, der medfører insulin resistens og 
dyslipidæmi (se senere), hypertension og 
risiko for udvikling af type 2 diabetes (figur 
1). Den centrale fedme udsender signal-
molekyler, der inducerer dysfunktion af 
karrenes endotelceller, arteriosklerose, 
hæmmer insulinsekretionen og med-
fører insulinresistens i skeltmusklerne. 
Dyslipidemien er karakteriseret ved et 
lavt HDL-kolesterol, høje triglycerider og 
en øget forekomst af "small-dense" LDL-
partikler, der er meget aterogene sam-
menlignet med de større LDL-partikler, 
som er karakteristiske for tilstande uden 
insulinresistens. Normalt måler vi ikke i 
klinikken LDL-partiklernes størrelse, hvor-
for vi benytter kombinationen af et lavt 
HDL-kolesterol og høje triglycerider, som 
giver en meget stærk mistanke om insulin 
resistens. Forhøjet serum urat er også 
relateret til insulin resistens, da leveren 
i denne situation producerer for meget 
urat. Serum urat er i sig selv en kendt 
risikofaktor for at få type 2 diabetes og 
hjertekarsygdom 

Den sunde overvægtige har mest sub-
kutant fedt svarende til natesregionen og 
lårene, der ofte karakteriserer den femi-
nine overvægt. De er Karakteriseret ved 
normal glukosetolerance, normale lipopro-
teiner, normalt blodtryk, og normal se urat 
og så er de insulinfølsomme (lavt plasma 
insulin i faste).

Hvordan findes så de ”sunde” vs. 
de ”usunde” overvægtige?

Personer, der har type 2 diabetes el-
ler erkendt kardiovaskulær sygdom, er 

”usunde” overvægtige og skal behandles 
efter de kliniske retningslinjer. 

Det er således kun personer uden type 
2 diabetes og erkendt hjertekarsygdom, 
der skal undersøges.

Undersøgelsesprogrammet fremgår 
af figur 2, og bygger på en simpel klinisk 
undersøgelse og klinisk biokemi. Når det 
gælder kostanamnesen, er det letteste at 
få patienten til at skive ned, hvad de spiser 
og drikker over en 3-5 dages periode. Mi-
kroalbuminuri hos en person uden diabe-
tes er en risikofaktor for hjertekarsygdom.

Vi kan benytte det metaboliske syn-
drom til at klassificere personens risiko for 
at udvikle type 2 diabetes eller hjertekar-
sygdom (figur 3)

En person der opfylder 3 af kriterierne 
har det metaboliske syndrom og er i høj 
risiko for at udvikle type 2 diabetes og 
hjertekarsygdom, og derved at have redu-
ceret livslængde. Flere mænd end kvinder 
er ”usunde” overvægtige.

Er ”sund” overvægt en stationær 
tilstand?

Mange ”sunde” overvægtige vil med 
stigende alder konvertere til at blive 
”usunde”, det ses specielt hos kvinder når 
de går menopause. Derfor vil mange af de 
”sunde” overvægtige også på længere sigt 
have glæde af et vægttab, da de undgår at 
blive ”usunde” overvægtige.

Vægttab medfører at mange ”usunde 
” bliver ”sunde” overvægtige men med 
vægtstigning bliver de igen ”usunde” 
overvægtige. Omkring 10- 50 % af ”sunde” 
overvægtige vil i løbet af en 10-15 års 
periode konverterer til at blive ”usunde” 
overvægtige.

Afsluttende kommentarer

Ikke alle med overvægt og fedme udvikler 
diabetes og hjertekarsygdom. BMI alene 
er ofte en dårlig markør for disse syg-
domme. I dagligdagen kan det metaboli-
ske syndrom være med til at identificere 
overvægtige individer med øget risiko for 
type 2 diabetes og hjertekarsygdomme, 
eller sagt på en anden måde til at inddele 
patienterne med fedme og overvægt i 
dem med "usund" versus "sund" fedme.

Fedme er for langt de fleste overvæg-
tige en kronisk livslang tilstand. Det er ikke 
så mærkeligt – husk på, at appetit – og 
vægtregulation måske er de mest basale 
drifter vi har arvet gennem årtusinder og 
som har været med til at få mennesket til 
at overleve i vanskelige tider med mang-
lende fødetilbud.

Figur 3Figur 2
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Renal denervering og hjerte 
ablation til forebyggelse af 
recidiv af atrieflimren

Radiofrekvens ablation omkring lungeve-
nerne i venstre atrium (pulmonary vein 
isolation) er en anerkendt behandling til 
forebyggelse af paroxystisk atrieflimren 
med en ret høj succesrate. I en række 
tilfælde, 15-20 %, skal indgrebet dog gen-
tages ved recidiv at atrieflimren. Alt i alt 
er succesraten for årelang sinusrytme af 
størrelsesordenen 70-80 %, afhængig af 
hvordan patienterne udvælges.

Radiofrekvens baseret renal denerve-
ring i nyrearterierne ved behandlingsre-
sistent, hypertension har været anvendt 
i en årrække med initiale forbløffende 
gode resultater, blandt andet refereret i 
Lægemagasinet i 2012. Senere tilkomne 
randomiserede undersøgelsesresultater 
såede tvivl om gevinsten i en sådan grad, 
at metoden nærmest blev sat på standby 
for med næste generation af undersøgel-
ser nøje at kunne overveje nyere teknik og 
bedre patientudvælgelse.

Selvom der stadig kan være uenighed 
om blodtryksfaldets størrelse, anfører 
European Society of Hypertension i et ”po-
sition paper” oktober 2018, at ud fra sene-
ste 2. generations randomiserede, ”sham 
–controlled trials” et Fald i Døgn blodtryk 
på 5-7 mmHg og i klinik blodtryk på ca. 
10 mmhg. På baggrund af det meget vari-

erende og heterogene blodtryksfald ledes 
der efter gode prediktorer for effekten.

Det er en vanskelig opgave at udpege 
behandlingsresistente hypertensions 
patienter der vil have benefit af behand-
lingen. Men det er fortsat et vigtigt forsk-
ning- og udviklingsområde.

Renal denervering reducerer sympatisk 
nerveaktivitet til og fra nyren (og blodtryk) 
og kan derved muligvis beskytte hyper-
tensive patienter mod atrieflimren.

Som bekendt er dårligt behandlet 
hypertension (og alder) vigtigste risikofak-
torer for atrieflimren. Antihypertensiv be-
handling med ACE-Inhibitorer og Angio-
tensin II antagonister har en forebyggende 
effekt på paroxystisk atriflimren i større 
grad en flere andre antihypertensiva.

Tidligt opstod tanken, at en vedvarende 
effekt på reduktion af paroxystisk atriflim-
ren efter hjerte ablation var større, hvis 
man samtidig udførte renal denervering, 
når patienterne havde behandlingsresi-
stent hypertension. Dette fandt man i min-
dre, nærmest kasuistiske patientgrupper, 
men også i eksperimentelle dyreundersø-
gelser. Virkningen antages at bestå i redu-
ceret sympatisk aktivitet samt blodtryks-
fald med ”unloading” af venstre atrium.

I en metaanalyse i maj udgaven af Jour-
nal of Hypertension bekræftes hypotesen 
ved et relativt stort internationalt samar-
bejde. I 6 randomiserede undersøgelser, 
omfattende 689 patienter, gennemsnitsal-
der 60 år +/- 10 med resistent hyperten-
sion og symptomatisk atrieflimren blev der 
udført radiofrekvens eller cryo-ablation 
for atrieflimren. Samtidig blev der i samme 
procedure, efter randomisering, gjort 
renal denervering med hjerte-ablations 
katetrene.

Efter 12 måneders follow-up var odds-
ratio for recidiv af atrieflimren 0,43 (95 % 
confidence interval 0,32-0,59) i gruppen 
randomiseret til hjerteablation + renalde-
nervering (118 recidiv ud af 319 patien-
ter), sammenlignet med gruppen der kun 
fik hjerteablation (216 recidiv ud af 370 
patienter). Systoilisk blodtryk var reduce-

Renal denervation
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ret signifikant i renal denervering gruppen, 
i gennemsnit 13 mmHg, sammenlignet 
med ablationsgruppen uden renal dener-
vering.

Der var således recidiv af atrieflimren 
hos 35 % i gruppen med ablation + de-
nervering versus 60 % hos gruppen med 
ablation alene. Betydende eller relevante 
komplikationer blev ikke dokumenteret.

Forfatteren konkluderer, at metaanaly-
sen understøtter princippet om renal de-

nervering som et tillæg ved behandling af 
atrieflimren. Men også at der er et behov 
for flere standardiserede undersøgelser. 
Der er en række vel planlagte kliniske stu-
dier under udførelse, og nogle resultater 
forventes i løbet af 2020.

Fundet i aktuelle undersøgelse er in-
teressant og kan addere til overvejelser i 
behandlingsstrategien for patienter med 
behandlingsresistent hypertension og 
atrieflimren.
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Nye muligheder for nyre beskyttelse
Kan den nyeste diabetesmedicin også være til gavn for nyrerne?
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Det vakte stor opsigt for nyligt da det store 
randomiserede studie DAPA-CKD[1] blev 
stoppet før tid på grund af ”overvældende 
effekt hos patienter med kronisk nyre-
sygdom”, så overbevisende at man altså 
vurderer at det vil være uetisk at fortsætte 
og fastholde halvdelen af deltagerne i pla-
cebomedicin. Studiet er specielt fordi man 
undersøger effekten af diabetesmedicinen 
dapagliflozin (Forxiga) hos patienter med 
type 2 diabetes og nyresygdom, men også 
hos patienter med kronisk nyresygdom 
uden diabetes. Netop for sidstnævnte 
gruppe betyder det potentielt en ny be-
handling, hvor man i dag ikke har meget 
at tilbyde udover blokade af renin-angio-
tensin systemet (RAS-blokade med ACE-
hæmmer eller Ang II receptor antagonist) 
og aggressiv blodtrykskontrol.

Det drejer sig altså om behandling 
med en sodium-glucose co-transporter-2 
(SGLT2) inhibitor, en diabetesbehandling 
der blokerer reabsorptionen af glukose 
i tubuli, hvormed der føres glukose og 
salt ud med urinen. Udover at sænke 
blodsukkeret, har behandlingen vist sig at 
medføre vægttab og nedsætte blodtryk 
og udskillelsen af albumin i urinen. I de 
første randomiserede studier med hårde 
endepunkter fandt man, at behandlingen 
med SGLT2-hæmmere desuden reducerer 
forekomst af kardiovaskulær sygdom (apo-
plexi og myokardieinfarkt), kardiovaskulær 
død og indlæggelser for hjertesvigt. Det 
første store studie med empagliflozin (Jar-
diance) i 2015 viste at behandlingen over 
3,1 år reducerede kardiovaskulær død 
med en relativ risiko reduktion på 38 % og 
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ligeledes markant reducerede indlæggelse 
med hjertesvigt[2]. I efterfølgende studier 
og post hoc analyser viste det sig desuden 
at der også var en nyrebeskyttende effekt, 
idet der var færre patienter med SGLT2-
hæmmer-behandling, der oplevede sig-
nifi kant fald i nyrefunktion eller udviklede 
kronisk nyresvigt.

Næste skridt i udviklingen kom i 2019 
da CREDENCE studiet[3], som det første 
studie med egentlige nyreendepunkter 
blev offentliggjort. Dette studie blev også 
stoppet tidligere end oprindelig planlagt 
med baggrund i overbevisende effekt. 
Her randomiserede man 4401 personer 
med type 2 diabetes og makroalbuminuri 
til standardbehandling (inkl. RAS-blokade) 
plus placebo eller 100 mg canaglifl ozin (In-
vokana) dagligt. Til forskel fra almindelig 
brug af SGLT2-hæmmere med grænsen 
for brug ved eGFR >45 ml/min/1.73m2, 
inkluderedes personer med baseline eGFR 
helt ned til 30 ml/min/1.73m2. Her havde 
man således mulighed for at undersøge 
forebyggelse af opstart af kronisk dialy-
sebehandling. Det primære endepunkt 
bestod af progression til kronisk nyresvigt, 
samt renal eller kardiovaskulær mortalitet. 
Man fandt en 30 % reduktion i det pri-
mære endepunkt under en median opfølg-
ning på kun 2,6 år. En sekundær analyse 
viste desuden at man alene for endepunk-
tet svær kronisk nyresvigt viste en reduk-
tion på 32 % i forhold til placebogruppen. 
Disse resultater er ganske imponerende, 
hvis man samtidig husker at RAS-blokade 
med losartan, som er standardbehandling 
viste en 16 % risikoreduktion i 2001[4]. 
Number Needed to Treat (NNT) for at 
undgå et primært endepunkt i CREDENCE 
studiet var 22 i 2,6 år og i gruppen med 
højest risiko, patienter med eGFR mellem 
30 og 45 ml/min/1.73 m2 var tallet helt 
nede på 16.

Og så er der DAPA-CKD studiet, der 
med deltagelse af danske centre – som 
nævnt i indledningen – undersøger ef-
fekten af dapaglifl ozin hos patienter med 
forhøjet albuminuri og nyrefunktion ned til 
eGFR 25 ml/min/1.73 m2. Det særlige ved 
dette studie er, at det også undersøger ef-

fekten hos patienter, der ikke har diabetes 
men anden proteinurisk nyresygdom. 
Resultaterne er ikke publiceret endnu, så 
der er endnu ikke detaljer at rapportere 
udover den udmeldte effektivitet sam-
menlignet med placebo. Som nævnt kan 
studiets resultater betyde at også patienter 
med kronisk nyresygdom uden diabetes 
fremover skal behandles med denne dia-
betesmedicin.

En interessant og ligeledes opsigtsvæk-
kende parallel er DAPA-HF studiet[5], der 
testede dapaglifl ozin til patienter med 
hjertesvigt både med og uden diabetes, 
idet man jo i tidlige studier havde set en 
gavnlig effekt på antallet af indlæggelser 
for hjertesvigt. I 2019 publiceredes resul-
tater, der viste signifi kant effekt på hjerte-
svigt og død både hos patienter med og 
uden diabetes. Kardiologiske retningslin-
jer forventes derfor opdateret med dette 
behandlingstilbud i fremtiden.

Behandling med SGLT2-hæmmere er 
således ved at brede sig langt udover den 
oprindelige indikation, der var at sænke 
blodsukkerniveauet hos patienter med be-
varet nyrefunktion. De fælles europæiske/
amerikanske guidelines for diabetes anbe-
faler nu brug af SGLT2-hæmmer, når pa-
tienten har kendt iskæmisk hjertesygdom, 
hjertesvigt eller nyresvigt og Institut for 
Rationel Farmakoterapi har sat kontraindi-
kationen for SGLT2-behandling til 15 ml/
min/1.73 m2. Det må forventes at dette 
også kommer til at afspejles i fl ere specia-
lers fremtidige danske retningslinjer på 
området, så SGLT2-hæmmere bliver den 
nye standardbehandling sammen med 
RAS-blokade ved diabetisk nyresygdom 
og måske også ved nogle non-diabetiske 
nyresygdomme. Man kan altså forvente 
at fremover møde patienter i sin praksis i 
SGLT2-hæmmer behandling som ikke har 
diabetes, men hvor der er god grund til at 
fastholde behandlingen.

Det bliver interessant at følge udvik-
lingen fremover, ikke mindst for at se om 
fremtidig implementering af behandlingen 
kan føre til færre dialysekrævende højrisi-
kopatienter fremover.
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Øget risiko for kardiovaskulær sygdom 
ved systemisk lupus erythematosus og 
betydning af nyreinvolvering

Systemisk lupus erythematosus

Systemisk lupus erythematosus (SLE) er 
en kronisk inflammatorisk autoimmun 
bindevævssygdom. Sygdommen rammer 
hyppigst kvinder i den fertile alder. SLE 
er ca. 9 gange hyppigere hos kvinder end 
hos mænd – en ratio der dog falder for 
postmenopausale kvinder. Den gennem-
snitlige årlige incidens af SLE i Danmark er 
2,35 per 100.000 person-år (1).

SLE kan ramme næsten alle organer i 
kroppen. En af de sværere sygdomsma-
nifestationer ved SLE er nyreinvolvering, 
lupus nefritis (LN). Hyppigheden af LN 
afhænger af bl.a. etniciteten; 14-45% af 
alle SLE patienter udvikler LN i sygdoms-
forløbet (1-3). I Danmark er den gennem-
snitlige årlige incidens for LN 0,45 per 
100.000 person-år (1). Terminalt nyresvigt 
udvikles hos 10-20% af SLE patienter med 
LN (4).

Systemisk lupus erythematosus 
giver øget risiko for kardio
vaskulær sygdom

SLE er forbundet med en øget risiko for 
komorbiditet. Det er velbeskrevet, at 
SLE patienter har højere risiko for kar-
diovaskulær sygdom sammenlignet med 
baggrundsbefolkningen. Risikoen for at 
få myokardieinfarkt og cerebralt infarkt 
er således 1,3-2,7 gange højere for SLE 
patienter end baggrundsbefolkningen (5-8). 
Den absolutte risiko for kardiovaskulær 
sygdom ved SLE stiger med alderen (9). 
Den relative risiko er højest hos yngre SLE 
patienter og kvinder med SLE (10-12). I et 
svensk studie fandt man at incidensen af 
myokardieinfarkt var 8,7 gange højere for 
kvinder med SLE mellem 40-49 år sam-
menlignet med en matchet gruppe (7). 

Traditionelle risikofaktorer som fedme, 
rygning og hypertension kan ikke alene 
forklare den øgede kardiovaskulære risiko. 
SLE-specifikke og behandlingsrelaterede 
faktorer spiller også en rolle. Dog er det 
samlede billede af hvilke risikofaktorer, 
der forårsager den øgede kardiovaskulære 
risiko ved SLE fortsat uafklaret.

Systemisk lupus erythematosus 
og kardiovaskulær sygdom: Hvad 
siger danske resultater?

Der har været spekuleret over, om kar-
diovaskulær sygdom primært rammer en 
bestemt fænotype ved SLE (13). I et dansk 
studie undersøgte Faurschou et al. (14) SLE 
patienter med biopsiverificeret LN. De 
fandt, at denne subgruppe af SLE patien-
ter havde en markant øget risiko for iskæ-
misk hjertesygdom sammenlignet med 
baggrundsbefolkningen. 

Et epidemiologisk studie af danske pa-
tienter diagnosticeret med SLE i perioden 
1995-2011 havde til formål at afdække be-
tydningen af LN som overordnet risikofak-
tor for myokardieinfarkt, cerebralt infarkt 
og kardiovaskulær mortalitet (15).

Data blev indhentet fra nationale 
administrative registre som Landspa-
tientregistret og Dødsårsagsregistret, 
hvor diagnoser er kodet i henhold til den 
internationale klassifikation af sygdomme 
(ICD). Patienter med incident SLE blev 
identificeret ved at anvende en tidligere 
valideret algoritme med positive præ-
diktive værdier på 86% og 90% for case 
definitionen på henholdsvis SLE og SLE 
med LN (1). Der blev anvendt en alders- og 
kønsmatchet kontrolgruppe fra bag-
grundsbefolkningen med fem kontroller 
per SLE patient.

I alt 1644 patienter blev identificeret 
med incident SLE, hvoraf 233 udviklede 
LN. Patienter med SLE og LN (medianal-
der: 39,9 år) var yngre end patienter med 
SLE uden LN (medianalder: 47,9 år). Der 
blev kun fundet mindre forskelle i ind-
komst og komorbiditet mellem patienter 
med SLE og kontrolpersoner.

Overordnet havde SLE patienter to-
tre gange højere risiko for at udvikle de 
observerede kardiovaskulære hændelser 
sammenlignet med baggrundsbefolknin-
gen.

For både myokardieinfarkt og kardio-
vaskulær mortalitet var SLE med LN sam-
menlignet med SLE uden LN associeret 
med en signifikant højere risiko for de re-
spektive events. For myokardieinfarkt var 
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hazard ratio 8,5 (95% CI: 2,2, 33; P=0,002) 
og for kardiovaskulær mortalitet 4,9 (95% 
CI: 1,8, 13,7; P=0,002) Derimod blev der 
ikke fundet signifikant association mellem 
riskoen for cerebralt infarkt og LN (hazard 
ratio=1,9, 95% CI: 0,9, 4,4; P=0,115).

Det skal bemærkes at de angivne ha-
zard ratios er justeret for køn, alder, ind-
komst og komorbiditet.

De administrative registre, der blev 
anvendt, indeholder ikke oplysninger om 
kliniske og biokemiske karakteristika. Det 
var derfor ikke muligt at justere for syg-
domsspecifikke og traditionelle risikofak-
torer som eksempelvis antifosfolipidanti-
stoffer, rygning og blodtryk. Der var heller 
ikke adgang til data for den medicinske 
behandling. Det er altså ikke muligt, at 
fastslå om den øgede forekomst af kardio-
vaskulære hændelser i subgruppen af SLE 
patienter med LN skyldes selve nefritten, 
ændringer i traditionelle risikofaktorer på 
grund af nefritten, den nefrit-specifikke 
medicinske behandling eller en kombina-
tion af disse.

Det er interessant, at LN er associeret 
med en øget risiko for myokardieinfarkt og 
kardiovaskulær mortalitet- men ikke med 
cerebralt infarkt. På grund af manglen på 

detaljerede kliniske oplysninger og på 
grund af den anvendte studiemetode, som 
kan sige noget om associationer, men ikke 
om årsagssammenhæng, er det ikke mu-
ligt at fastslå, hvorfor risikoen for cerebralt 
infarkt ikke er signifikant associeret til LN 
i modsætning til myokardieinfarkt og kar-
diovaskulær mortalitet. Der er imidlertid 
holdepunkter for, at der er forskelle i ætio-
patogenesen for myokardieinfarkt og ce-
rebralt infarkt (16). Således er der fundet en 
association mellem antifosfolipidantistoffer 
og iskæmisk cerebrovaskulær sygdom, 
men ingen association mellem antifos-
folipidantistoffer og iskæmisk hjertesyg-
dom. Sammenholdt med andre studier 
er resultaterne for en association mellem 
antifosfolipidantistoffer og LN dog ikke 
entydige (17). Men det kan stadig overvejes 
om forklaringen på den manglende sam-
menhæng mellem LN og cerebralt infarkt 
er, at et cerebralt infarkt overvejende er 
associeret med antifosfolipidantistoffer og 
tromboemboliske events, mens myokar-
dieinfarkt overvejende er associeret med 
LN og aterosklerose. Disse overvejelser 
kræver dog, at der bliver gennemført lon-
gitudinelle observationelle studier for, at 
de kan blive underbygget. 

Konklusion

Sammenfattende kan det konkluderes 

• Patienter med SLE er i øget risiko for 
kardiovaskulær sygdom. Herunder er 
subgruppen med LN i markant højere 
risiko for kardiovaskulær sygdom sam-
menlignet med SLE patienter uden LN.

• SLE med LN er associeret med en mar-
kant højere forekomst af myokardiein-
farkt og kardiovaskulær mortalitet sam-
menlignet med SLE uden LN. Derimod 
er den øgede forekomst af cerebralt 
infarkt ved SLE patienter ikke influeret 
af LN.

• Patienter med SLE bør screenes sy-
stematisk for kardiovaskulær sygdom 
og risikofaktorer for kardiovaskulær 
sygdom. Det gælder især patienter med 
SLE med LN – herunder også de yngre 
patienter.
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Behandling af kronisk obstruktiv 
lungesygdom (KOL) i stabil fase
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Introduktion

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er 
en lungesygdom, som hovedsagelig resul-
terer i beskadigelse af de mindre luftveje, 
som bronkioler og alveoler. Sygdommen 
skyldes typisk skadelig påvirkning af 
partikler i luftvejene – helt overvejende to-
baksrøg på vores breddegrader. KOL kan 
forebygges og behandles – jo før sygdom-
men erkendes, jo mindre blivende skade 
er der sket, og dermed bedres mulighe-
derne for, at man kan afbøde følgerne på 
sigt1.

Den nyeste forskning peger på, at 
yngre personer mellem 30-49 år, der kun 
kan præstere svarende til mellem 70-75 
procent af normalværdien i en lungefunk-
tionsundersøgelse (Fev1/FVC-ratio) har 
en øget risiko for at udvikle lungesyg-
domme på sigt2. Dette er fuldstændig i 
tråd med den linje, som praktiserende 
lægers organisation og danske regioner, 
har forhandlet sig frem til i den seneste 
overenskomst3, hvor fokus blandt andet 
er på at foretage flere opsporende lunge-
funktionsundersøgelser.

Et andet centralt fokuspunkt har været 
udflytning af en række patienter med KOL 
fra hospitalerne til almen praksis. Et helt 
nyt dansk studie tyder på, at der er en del 
at hente i forhold til opfølgning af disse 
patienter med hensyn til systematisk regi-
strering af f.eks. rygestatus, lungefunktion 
og henvisning til rehabilitering.

Ud over ovenstående lavthængende 
frugter, vil denne artikels primære fokus 
være en kort gennemgang af den nyeste 
viden i forhold til behandling af KOL i 
stabil fase – fraset influenza- og pneumo-
kokvaccination.

Behandling af KOL i stabil fase911

Rygeophør
Rygeophør er uden sammenligning den 
vigtigste intervention for at undgå syg-
domsprogression og død, fordi det årlige 
fald i lungefunktion hos patienter med 
KOL reduceres5-7.

Kombination af professionel rådgivning 
og rygestopmedicin øger succesraten 
med en faktor 10 til 20-30 %/år8. Den 
anbefalede behandlingsvarighed er 8-12 

(-26) uger. Jo mere afhængig – jo længere 
behandling, Som 1. valgs præparat tilrå-
des enten nikotinsubstitution (NRT) eller 
vareniclin (Champix®). NRT er det bedst 
afprøvede middel til tobaksafvænning. 
Chancerne for røgfrihed øges med ca. 
50 %, og der er kun milde bivirkninger. 
Vareniclin er receptpligtigt og det mest ef-
fektive middel til tobaksafvænning.

Som 2. valg kan bupropion (Zyban®) 
eventuelt forsøges.

Inhalationsbehandling
Der bliver arbejdet intenst med at udvikle 
inhalerede lægemidler til behandling af 
KOL, idet de har den klare fordel, at de har 
deponering og virkning lokalt i lunger og 
luftveje.

På trods af enorme investeringer, er der 
ikke sket noget afgørende gennembrud de 
sidste 10 år, og der er derfor ikke kommet 
nye stofklasser/typer på markedet. Deri-
mod er de eksisterende stofklasser blevet 
forfinet og raffineret, så de tilgængelige 
molekyler bliver tiltagende virksomme 
– både i forhold til effekt og virkningsva-
righed. Sideløbende hermed arbejdes der 
indgående med at udvikle mere intuitive 
og patientvenlige inhalatorer.

Antikolinerge lægemidler indvirker 
på de kolinerge receptorer og medfører 
udvidelse af luftvejene samt hæmning 
af sekretion. Disse lægemidler kan være 
korttids-virkende (SAMA, 4-8 timer) eller 
mere langtidsvirkende (LAMA, 12-24 ti-
mer). På bivirkningssiden er mundtørhed, 
urinretention, supraventrikulær takykardi 
og atrieflimren hyppigst. Forværring af 
glaukom (grøn stær) kan i sjældne tilfælde 
forekomme.

Selektive b2-adrenoceptor-agonister vir-
ker ved at afslappe den glatte muskulatur, 
så luftvejene dermed udvides. Disse læge-
midler kan være korttids-virkende (SABA, 
4-6 timer) eller mere langtidsvirkende 
(LABA, 12-24 timer). Af bivirkninger ses 
hjertebanken, indre uro og rysten mest 
hyppigt ligesom kramper/muskler der lå-
ser, kan være et reelt problem.

Syntetisk binyrebarkhormon, inhalati-
onssteroid (ICS), er et anti-inflammatorisk 
lægemiddel, som primært virker ved at 
mindske hævelse og sekretion fra luftveje-
nes slimhinder og kirtler.
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Hyppigste bivirkning er hæshed, der 
ses hos op til 30%. Dette kan ofte mind-
skes ved at reducere dosis og/eller ved at 
anvende spray (eventuelt via spacer) frem 
for pulver. Endvidere ses mundsvamp hos 
5-10%. Dette kan reduceres betragteligt, 
hvis man skyller munden efter hver inha-
lation. Alternativt kan skift til ciclesonid 
forsøges. Inhalationssteroiders effekt på 
knoglemetabolismen er minimal12.

Når det kommer til valg af inhalations-
medicin til patienter med KOL, så findes 
der flere forskellige vejledninger, som man 
kan læne sig op ad. Her anbefales Dansk 
Lungemedicinsk Selskabs KOL-vejledning 
tilpasset danske forhold10. Samtidig rum-
mer den afvejning og anvendelse af for-
håndenværende evidens og en ligefrem 
simpelhed, der tager afsæt i den kliniske 
praksis på området.

Generelt gælder dog, at den farmakolo-
giske grundbehandling af KOL er en eller 
to langtidsvirkende bronkodilaterende in-
halerede lægemidler (typisk LAMA – evt. i 
kombination med LABA).

Devicehåndtering
Ved valg af inhalationsbehandling bør 
såvel den sundhedsprofessionelles som 
patient-præference og fortrolighed med 
inhalatorer vægtes meget højt, ligesom en 
fornuftig balance mellem effekt og pris bør 
tilstræbes.

Målet må være et så simpelt og ensartet 
behandlingsregime som muligt med hen-
syn til antallet af inhalatorer, sug og formu-
leringer (spray, pulver, kapsler osv.).

Alle inhalatorer er i udgangspunktet 
svære at anvende, og patienten må anta-
ges at anvende sin inhalator(er) forkert, 
indtil korrekt inhalationsteknik er efter-
vist.

Det brede udvalg af tilgængelige in-
halatorer gør det muligt at tilpasse og 
skræddersy behandlingen til den enkelte 
patient, men komplicerer også beslutnin-
gen om hvilken inhalator man i sidste ende 
skal vælge. Hver inhalator-type kræver 
en særlig inhalationsteknik, som, hvis den 
ikke beherskes, i sidste ende kan påvirke 
lungedeponeringen negativt. Ikke kun 
lægemiddelegenskaber er nøglefaktorer, 
men også den inspiratoriske profil, som 
en patient kan opnå, som vil afhænge af 
patientens alder samt kognitive- og funk-
tionelle evner.

Undervisning i korrekt anvendelse af in-
halatorer er helt afgørende for patienterne 
(og for sundhedsprofessionelle). De fakto-
rer, der er negativt associeret med korrekt 
inhalationsteknik, er:

Alder, køn, sygdomssværhedsgrad, 
niveauet- og graden af træning og pro-
blemer med at vurdere, om inhalatoren er 
tom eller ej (specielt et problem for sprays 
og eller inhalatorer til flergangsbrug).

På tilsvarende måde, er anvendelse 
af flere forskellige slags devices til den 
samme patient en uskik, da det i studier 
viser, at det overordnet er forbundet med 
en dårligere behandlingseffekt.

For en tilbundsgående gennemgang 
henvises til en ganske nylig oversigt13.

Tabletbehandling
I skrivende stund findes der kun én enkelt 
tablet-behandling, nemlig fosfodieste-
rase-4 (PDE4) inhibitorer. Kommercielt 
tilgængelig er kun roflumilast (Daxas)

Virkningsmekanismen er til dels ukendt, 
men stoffet synes overordnet at dæmpe 
inflammationen i lungerne, hvilket fører til 
reduktion i antallet af eksacerbationer og 
bedring af lungefunktionen – specielt for 
de patienter med KOL, der har svær lun-
gefunktionsnedsættelse (< 50%) og samti-
dig kronisk hoste med ekspektoration og 
mange eksacerbationer.

På bivirkningssiden ses væsentligt gas-
trointestinale bivirkninger, specielt nedsat 
appetit og vægttab, som ofte aftager efter 
nogle ugers behandling. Ved langsom 
optitrering af det ugentlige antal tabletter 
over 4-6 uger til den anbefalede slutdosis 
på en tablet dagligt synes bivirkningerne 
mere tålelige.

Hos enkelte patienter med KOL, som 
har hyppige eksacerbationer (> 3 årligt) 
og/eller indlæggelser pga. KOL på trods 
af rekommanderet behandling – herunder 
god håndhygiejne samt at undgå smitte 
(specielt i vinterhalvåret) – kan man for-
søgsvis give Azithromycin 250 mg x 3 
ugentlig, da denne dosis er bedst doku-
menteret. Behandlingseffekten bør vurde-
res efter 3-6 måneder. Vurdering af fortsat 
behandlingsindikation bør overvejes årligt. 
Behandlingen kan eventuelt begrænses til 
vinterhalvåret

Teofyllin, montelukast, peroral pred-
nisolon og mukolytika har for praktiske 
formål ingen plads i behandlingen af KOL i 
stabil fase. Peroral prednisolon til KOL-ek-
sacerbation anbefales dog forsat – ligesom 
det kan være indiceret til palliativ behand-
ling af KOL i mere terminal fase.

Injektionsbehandling
En anden hovedgruppe af medika-
menter, som i disse år efterprøves i 
forhold til effekt i patienter med KOL, 
er såkaldte biologiske lægemidler, der 
målrettes mod specifikke punkter i den 
inflammatoriske proces. Indtil nu har de 
foreløbige resultater af disse forsøg ikke 
været specielt opløftende, men specielt 
hæmning af Interleukin-5 (IL5), som er 
vigtig i forhold til tiltrækning af eosinofile 
granulocytter, med anti-IL5 præparater, 
er der store forhåbninger til – i hvert fald 
i patienter, der har relativt mange eosi-
nofile granulocytter i blodet. Disse læ-

gemidler vil ikke blive omtalt yderligere i 
dette skriv.

Endelig har medicinrådet for ganske 
nylig anbefalet human alfa-1-antitrypsin 
som mulig standardbehandling til alvorlig 
alfa-1-antitrypsinmangel, selv om der ikke 
er vist effekt af behandlingen på patient-
relevante endepunkter, som livskvalitet, 
gangtest og lungefunktion14.

En hel del praktiske detaljer mangler 
endnu at falde endelig på plads før be-
handlingen kan tilbydes i alle fem regio-
ner.

Langtids-iltbehandling
(LTOT = long term oxygen treatment, 
hjemmeilt) er i princippet farmakologisk 
behandling, da ilt er et lægemiddel og 
behandlingen monitoreres på specialaf-
deling. Der er i Danmark omkring 2.500 
patienter med KOL, som har behov for 
kontinuerlig behandling med ilt i hjem-
met 15-24 timer i døgnet pga. kronisk 
hypoksæmi. Iltbehandling forlænger over-
levelsen, lindrer dyspnø og andre KOL-re-
laterede symptomer, øger livskvaliteten og 
nedsætter trykket i lungekredsløbet, hæ-
matokrit samt risikoen for indlæggelse15.

De fleste patienter opstarter behand-
lingen i forbindelse med indlæggelse med 
akut forværring, og ved revurdering i sta-
bil fase efter 2-3 mdr. har ca. halvdelen af 
patienterne ikke behov for ilten længere.

De fleste patienter med KOL har brug 
for 1-3 liter ilt/min. Aktiv rygning er en 
relativ kontraindikation for hjemmeilt-
behandling.

Rehabilitering
Mange patienter med KOL oplever med 
stigende sværhedsgrad af sygdommen 
progredierende åndenød, som medfører 
tiltagende fysisk inaktivitet og dårlig kon-
dition. Samtidig med at sygdommen i sig 
selv – i de mere fremskredne stadier – kan 
give muskelsvækkelse og tab af muskel-
masse.

Talrige studier har vist, at rehabilitering 
med fokus på konditionsforbedrende 
fysisk træning samt styrketræning har 
mange positive effekter16, såsom øgning af 
livskvalitet, gangdistance og generel fysisk 
kapacitet samt reduceret fornemmelse af 
åndenød, behov for anfaldsmedicin samt 
antal og varighed af eksacerbationer.

Rehabilitering forbedrer ikke lunge-
funktionen og reducerer ikke dødelighed 
af KOL, og det er velkendt, at den målbare 
effekt af et rehabiliteringsforløb aftager i 
løbet af 6-12 måneder – medmindre pa-
tienten sørger for at holde sig fysisk aktiv.

Ernæringsterapi
Undervægt er ved KOL associeret med 
dårlig prognose, og set i det lys er normal 
til let overvægt et godt prognostisk tegn, 
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selvom svær overvægt også er ved at blive 
hyppigere hos KOL patienter. Kakeksi 
og muskulo-skeletær svækkelse ses ofte 
i forbindelse med den emfysematiske 
fænotype. Der er stigende evidens for, at 
enæringsterapi kan bidrage til at øge den 
fysiske funktionsevne hos patienter med 
KOL, og dette bør derfor indgå i monito-
rering af patienterne og i rehabilitering17. 
Ved begyndende vægttab bør energiind-
taget øges – f.eks. ved at spise flere små 
måltider fordelt over dagen og med fokus 
på såvel protein som frisk fugt og grønt for 
at undgå proteinmangel og for at bedre 
den generelle helbredstatus.

Kirurgisk behandling
En lille del af patienter med svær til me-
get svær KOL samt emfysem og/eller 
forventet kort restlevetid kan henvises til 
Rigshospitalet, Odense Universitetsho-
spital, Ålborg Universitetshospital eller 
Skejby Universitetshospital med henblik 
på vurdering til avanceret emfysem-
behandling eller lungetransplantation 
(LTX). Lungevolumenreducerende kirurgi 
er evidensbaseret behandling til patienter 
med svært emfysem, overvejende loka-
liseret i overlapper, udtalt hyperinflation 
og vedvarende lavt funktionsniveau efter 

rehabilitering18. Der er en række in- og 
eksklusionskriterier i forbindelse med 
denne vurdering, overvejende baseret 
på lungefysiologiske og radiologiske un-
dersøgelser, men et absolut krav er også 
røgfrihed ½ år inden henvisning.

Afrunding

Det er af afgørende vigtighed, at sund-
hedspersoner tjekker patienternes inha-
lationsteknik – herunder, at spørge ind til 
adherence – hver eneste gang, man har 
patienten til konsultation/samtale. Dels 
fordi det er svært, og fordi der med tiden 
indsniger sig fejl/dårlige vaner, der kan 
medføre, at patienterne ikke tager me-
dicinen korrekt. Der er ingen letkøbt vej 
uden om dette punkt – heller ikke selv om 
patienterne på landets apoteker kan blive 
instrueret i inhalationsmedicin. Årsagen til 
dette er, at meget kan gå – og dagligt går 
– galt. Det kan for eksempel være, at apo-
teket instruerer i den gamle medicin, selv 
om patienten er skiftet til noget nyt, men 
man opdager det ikke, da der stadigvæk 
er recepter tilgængelige på det gamle/
vanlige medicin. Det kan også være, at 
man har fået tillagt ny medicin – oven i det 
vanlige, og at man på apoteket så spørger, 

om man er vant til at tage inhalationsme-
dicin, hvilket man jo er, og derfor ikke får 
demonstreret det nye medicin – osv.

Det er herudover særligt vigtigt at 
holde sig for øje, at jo dårligere lunge-
funktionen er for en patient med KOL, jo 
mere sandsynligt er det, at patienten har 
symptomer, er inaktiv og har/vil få eksa-
cerbationer/indlæggelser. Ligeledes vil 
antallet og sværhedsgraden af eventuelle 
komorbiditeter bidrage til den samlede 
sygdomsbyrde. Jo sygere en patient er, 
jo vigtigere er det, at få behandlingsopti-
meret de parametre, som det er muligt at 
bedre.

Hvis man for eksempel har haft en 
forværring hvert år i en årrække (for ek-
sempel 3-4 år), så giver det god mening, 
at forsøge at dæmme op for disse forvær-
ringer og måske intensivere inhalationsbe-
handlingen.

Omvendt hvis man har været stabil og 
uden forværringer i flere år og så løber ind 
i en enkelt forværring, så behøver det ikke 
nødvendigvis at resultere i, at man øger 
den medicinske behandling; men det må 
naturligvis i sidste ende bero på en indivi-
duel vurdering.
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Baggrund og Definition

Malignt melanom (MM) er en kræftsyg-
dom, der udgår fra modermærke celler 
(melanocytter) i hud eller slimhinder. 
Antallet af patienter med MM har været 
konstant stigende over de seneste årtier. 
Prævalensen i Danmark i 2016 var 29819 
og årligt tilkommer 4366 nye tilfælde [1, 2]. 
Omkring 90% af MM opstår som primær 
tumor i huden. De resterende ca. 10 % 
opstår på baggrund af en metastase fra et 
ukendt fokus (eng. melanoma of unknown 
primary, MUP) og manifesterer sig oftest 
klinisk som en lymfeknudemetastase hos 
patienter i alderen 40-60 år [3]. Incidensen 
af MUP er, i forskellige opgørelser, esti-
meret til at udgøre 1-15%. Blandt børn og 
unge under 19 år er MUP vurderet til at 
udgøre 0,7% af MM-tilfældene [3]. MUP 
ses hyppigere blandt mænd end kvinder 
med en ratio på 2:1 [3-5]. Dette skyldes 
muligvis, at mænd kan være mere tilbøje-
lige til at overse tegnene på MM, hvorved 
sandsynligheden for regression af det pri-
mære modermærke er øget på diagnose-
tidspunktet. Mænd har ligeledes en øget 
risiko for at udvikle MM på områder, hvor 
det er svært at udføre egen diagnostik, 
f.eks. skalp eller ryg [6].

Årsag

Ætiologien bag MUP er stadig uklar. 
Nogle studier foreslår at metastasen opstår 
pga. en ondartet transformation af ekto-
piske melanocytter i f.eks. en lymfeknude 
eller et organ, mens andre mener at det 
primære kutane modermærke ved et en-
dogent medieret immunrespons spontant 
regrederer, dog desværre efter at have 
metastaseret [4, 7].

Diagnose og Udredning

Diagnosen MUP stilles på baggrund af 
patologisk verificeret metastase af biop-
simateriale fra f.eks. hud, subcutis eller 
lymfeknude enten som grovnåls- eller 
excisionsbiopsi [8].

Udredningen for MUP foregår som 
kræftpakke og inkluderer:

Anamnese
Grundig anamneseoptagelse med specielt 
fokus på eventuelle tidligere fjernet tumo-
res i huden.

Der spørges ind til:
•  Nyt modermærke eller ændring af stør-

relse, farve eller form i eksisterende 
modermærke

•  Ubehag, svie, smerter og kløe i et eksi-
sterende modermærke.

•  Blødning eller sårdannelse i et moder-
mærke uden forudgående traume.

Tidligere fjernet elementer i huden kan 
eventuelt blive revurderet ved patolog. 

Objektiv undersøgelse
Systematisk gennemgang af huden fra 
top til tå, inklusiv hårbund, og palpation 
af lymfeknudestationer på halsen, i begge 
armhuler og begge lysker.

Genanalyse
Der udføres BRAF- og PD-L1- genanalyse 
på det patologiske materiale fra metasta-
sen.

BRAF indgår i den intracellulære sig-
nalvej, mitogen-activated protein kinase 
pathway, og mutationerne fører til en 
aktivering af signalvejen, hvilket resulterer 
i tumorcelleproliferation og vækst. 50-60% 
af MM, udgående fra huden, er positive 
for BRAF-mutation og gør det til et oplagt 
mål for behandling [9].

Liganden PD-L1 kan være udtrykt på tu-
morcelleoverfladen og kan ved interaktion 
med T-cellen forhindre den i at udføre sit 
drab på tumorcellen. 35 % af MM udgå-
ende fra huden udtrykker liganden PD-L1 
på deres overflade og gør det til mål for 
behandling med antistof [10, 11].

Billeddiagnostik
Positron emission tomography–computed 
tomography (PET-CT) udføres med hen-
blik på stadieinddeling af sygdommen 
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samt udredning af eventuel organinvolve-
ring. Hertil udføres computed tomography 
(CT) skanning eller magnetic resonance 
imaging (MRI) skanning af hjernen for at 
udelukke eventuel spredning hertil.

Det anbefales ikke længere at udføre 
rutinemæssig oftalmoskopi, otoskopi, 
rhinoskopi, faryngoskopi, laryngoskopi, 
sigmoideoskopi eller gynækologisk un-
dersøgelse, ved kvindelige patienter, da 
udbyttet for at finde en primær tumor er 
for lille sammenlignet med det store antal 
af dyre, tidskrævende og ”ubehagelige” 
undersøgelser mange patienter skal ud-
sættes for [12]. I visse tilfælde kan enkelte 
af ovennævnte undersøgelser fortsat være 
relevante i udredningsforløbet, men dette 
bør hvile på en konkret klinisk vurdering i 
det enkelte tilfælde [4, 13].

Stadieinddelingen af MUP følger TNM-
klassifikationen for MM (AJCC 8th edition), 
hvor den primære tumors tykkelse (mm) 
og eventuel ulceration angives ved T-kate-
gorien, involvering af regionale lymfeknu-
der angives ved N-kategorien og fjernme-
tastasering angives ved M-kategorien [14]. 
Ud fra TNM-klassifikationen kan man 
herefter stadieinddele sygdommen fra I til 
IV. Stadium I og II svarer til sygdom uden 
lymfeknude spredning, stadium III svarer 
til sygdom med lymfeknudespredning og 
stadie IV svarer til sygdom med fjernme-
tastase. Patienter med MUP vil som mi-
nimum været kategoriseret med stadie III 
eller IV sygdom, da der altid vil være tale 
om en metastase uden primær tumor.

Spredningen fra den primære tumor 
sker hæmatogent eller lymfogent, og me-
tastaser til lymfeknuder ses ved 40-60% af 
patienterne. MM udviser et kønsrelateret 
lokalisationsmønster, hvor kvinder oftest 
rammes på benene eller i anogenitalom-
rådet, hvorimod mænd oftest udvikler 
MM på trunkus. Spredningsmønsteret, og 
dermed lokalisationen af MUP, afspejler 
denne kønsfordeling. Derfor diagnosti-
ceres kvinder oftest med MUP i lyskens 

lymfeknuder, mens mænd oftest diagno-
sticeres med sygdommen i halsens eller 
armhulernes lymfeknuder [6].

Fordelingen af lymfeknudemetastaser 
ved MUP-stadie III (T0, N≥1, M0) er ble-
vet opgjort i et dansk studie. Her fandt 
man at 48% havde spredning til lymfe-
knuder i aksillen, 38% havde spredning 
til lysken mens 15% havde spredning til 
halsen. 52% havde spredning til én enkelt 
lymfeknude, mens de resterende 48% 
havde spredning til to eller flere lymfeknu-
der [4, 15].

For MUP-stadie IV (T0, N0, M≥1) viste 
man at en tredjedel af patienterne havde 
én fjernmetastase, mens to tredjedele 
havde to eller flere. 10% havde metastaser 
til hud, subcutis, eller ikke regionale lym-
feknuder (M1a), 8% havde lungemetasta-
ser (M1b) mens de resterende 82% havde 
fjernmetastasering til anden lokalisation 
(M1c) [4].

Behandling og kontrolforløb

Det anbefales at MUP-patienter vurderes 
ved en konference med tilstedeværelse 
af et multidisciplinært team bestående af 
minimum en onkolog og en plastikkirurg. 
Sygdommen kan alt efter stadie behandles 
kirurgisk, medicinsk eller ved en kombina-
tion af begge. Behandlingen tilpasses den 
enkelte patient ud fra en konkret faglig 
vurdering fra begge specialer.

Sammenligner man MUP patienter 
med MM patienter, er der ingen forskel i 
overlevelse når hhv. stadie III og stadie IV 
sammenlignes grupperne imellem. Den 
5-års melanom-specifikke overlevelse for 
MUP-patienter er tidligere estimeret til 
46% for stadie III og 16% for stadie IV. For 
MM patienter med kendt primær tumor er 
disse 49% for stadie III og 18% for stadie 
IV [3, 4]. Siden ovenstående studier har vi 
fået immunterapi etableret i behandlingen 
af det maligne melanom i stadie III og IV. 
Larkin et al viste i deres kliniske randomi-

serede studie en bedret 5-års overlevelse 
blandt patienter med avanceret MM 
sygdom (stadium III og IV) som modtog 
kombinationsimmunterapi. De randomise-
rede 945 patienter til henholdsvis gruppe 
1, som modtog nivolumab plus ipilimumab 
(n=314), gruppe 2 som modtog nivolu-
mab plus ipilimumab-matched placebo 
(n=316), eller gruppe 3 som modtog ipili-
mumab plus nivolumab-matched placebo 
(n=315). Deres resultater viste at Overall 
Survival efter 5 år var 52 % i gruppe 1, 
44 % i gruppe 2 og 26 % i gruppe 3 [16]. 
Andre kombinationsimmunterapier er 
også beskrevet med lovende effekt og 
nyere undersøges stadig [9]. Som et nyt 
behandlingsprincip anvendes immunte-
rapi nu også adjuverende efter kirurgisk 
fjernelse af MM. Adjuverende behandling 
med nivolumab reducerer tilbagefaldsrisi-
koen efter kirurgisk fjernelse af stadie III/
IV-malignt melanom, sandsynligvis ved at 
eliminere mikrometastaser [11].

Da immunterapi virker via aktivering 
af patientens immunrespons ses der, ikke 
overraskende, immunrelaterede bivirknin-
ger som kan opstå i alle organer. Behand-
ling med PD-L1-antistoffer forårsager i ca. 
7 % af tilfældene svære bivirkninger som 
kan være pneumonitis, dermatitis, kolitis, 
hepatitis og endokrin toksicitet herunder 
hypofysitis og hypo- samt hypertyreose 
som er hyppigst. Patienter, som er i be-
handling med immunterapi, er instrueret 
i at søge læge allerede ved milde bivirk-
ninger. Behandlingen består primært i 
immunsuppression med prednisolon. 
For flere oplysninger om bivirkninger og 
behandling af disse henvises til www.im-
muntox.dk [11].

Ligesom patienter med MM følger 
patienter med MUP et kontrolforløb der 
består af en systematisk gennemgang 
af huden fra top til tå, inklusiv hårbund, 
og palpation af lymfeknudestationer på 
halsen, i begge armhuler og begge lysker. 
Kontrolforløbet udføres enten på plastik-

 2  V IDENSK AB

Kæmpemetastase ved malignt melanom  
med ukendt primær lokalisation

Mette Heisz Ørndrup, Bjørn Crewe & Lars Bjørn Stolle

Primær præsentation af malignt melanom-metastase i 
en lymfekirtel uden kendt primær tumor (melanoma 
of unknown primary site (MUP)) i huden forekommer 
fortsat trods indførelsen af kræftpakker i Danmark. 
Hyppigheden af denne sygdomsgrad (stadie III) er 
beskrevet at være 1-8% [1, 2]. Den mest almindelige 
kliniske præsentation er metastaser i aksillære lymfe-
knuder og hyppigst hos mænd under 60 år [1-3, 4].

Vi præsenterer en sygehistorie med en ca. 1,7 kg 
MUP i huden i aksillen hos en 55-årig mand. 

SYGEHISTORIE

En 55-årig rask mand blev henvist fra egen læge til en 
ortopædkirurgisk afdeling med tumordannelse i højre 
aksil. Patienten havde haft tumoren i en længere peri-
ode, men henvendte sig først ved symptomer som 
kraftig vækst og ulceration (Figur 1). I højre aksil sås 
en tumorproces, som målte 15 × 15 cm, og ved en 
supplerende MR-skanning af skulderområdet sås der 
intramuskulær vækst i pectoralismuskulaturen. Væk-
sten strakte sig ud under huden og ind mod thorax-
væggen. Tumoren syntes ikke at være vokset ind i co-
stae eller kar og nerver i aksillen. 

En diagnostisk finnålsbiopsi afslørede malignt 
melanom-metastase. Patienten blev henvist til be-
handling på en plastikkirurgisk afdeling. Objektivt 
fandtes her ingen primær hudtumor, ingen palpable 
lymfeknuder i øvrige lymfeknudestationer. Ved en 
klinisk øjenundersøgelse og koloskopi sås ingen tegn 
til malignitet. Der blev udført CT-TAP (thorax, abdo-
men, pelvis) inklusive ekstremiteterne, og der blev 
ikke fundet tegn til disseminering. Patienten fik fore-
taget excision af metastasen samt højresidig aksil-
eksairese med efterfølgende rekonstruktion af defekt 
med stilket latissimus dorsi-lap med delhudstrans-
plantation til donordefekt på ryg. Det exciderede 
præparat målte 35 × 25 × 20 cm og vejede 1,675 kg 
(Figur 2). Postoperativ infektion i hudtransplantatet 
gjorde, at patienten måtte retransplanteres, men han 
var herefter komplikationsfri. Patienten genoptog sit 
arbejde efter operation med fuld kraft og funktion i 
sin højre overekstremitet efter tre måneder. Klinisk 
kontrol og efterfølgende tre- og timåneders PET-CT 
viste ingen tegn til recidiv. 

DISKUSSION

Ætiologien af MUP er omdiskuteret. Flere muligheder 
er foreslået: 1) et samtidigt ukendt melanom, 2) et 
tidligere excideret melanom, som er misdiagnostice-
ret klinisk eller patologisk som en benign læsion, 3) 
malign de novo-transformation af ektopiske melano-
cytter i en lymfekirtel og 4) immuninduceret spontan 
regression af det maligne melanom, som er den mest 
sandsynlige årsag [1-5].

Uanset årsagen til MUP konkluderer man i flere 
studier, at patienter med MUP har en statistisk signi-
fikant bedre postoperativ overlevelse end patienter 
med metastaserende malignt melanom med kendt 
primær lokalisation (MKP) [1-5]. Lee et al [3, 4] præ-
senterer i deres studier samme overlevelsessandsyn-
lighed for patienter med stadie IV- som for patienter 
med stadie III-sygdom, hvilket tyder på, at alle pa-
tienter med MUP uanset stadie skal anbefales aggres-
siv operativ behandling med kurativ hensigt.

Den hyppigste præsentation af MUP er i form af 
aksillær metastase hos mænd under 60 år [1-4]. 
Dette kliniske billede genfindes i vores kasuistik og 
svarer dermed godt til den typiske kliniske præsenta-
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tion af MUP. Kæmpemetastasen var modsat det van-
lige kliniske fund af mindre metastaser ved MUP en 
større behandlingsmæssig udfordring. Konklusionen 
er, at manglende tilstedeværelse af et primært hud-
melanom hos en patient med stadie III-sygdom ikke 
må udelukke patienten fra kirurgisk behandling med 
kurativ hensigt.
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Metastatic melanoma arising from an unknown primary site 

(MUP) accounts for 18% of all melanomas. MUP is charac

terized by a better survival compared to a melanoma with 

known primary site. We report a case with a 55yearold male 

with MUP and a 1.7 kg axillary lymph node metastasis, which 

was successfully excised. The patient was fully functional and 

alive 12 months after surgery. The reported favorable post

operative longterm survival of patients with MUP supports that 

these patients should be treated with an aggressive surgical 

approach with curative intent.
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kirurgisk eller onkologisk afdeling og gen-
tages hver tredje måned de første to år og 
hver sjette måned de efterfølgende tre år. 
Herefter anbefales at kontrollen fortsættes 
ved egen læge i op til ti år. Paraklinisk sup-
pleres med PET-CT-skanning efter hhv. 
0, 6, 12, 24 og 36 måneder. Patienter bør 
om muligt tilbydes undervisning i MM, for 
derved at øge opmærksomheden på præ-
ventive tiltag samt tidlige sygdomstegn. 
Størstedelen af recidiverende cancertil-
fælde diagnosticeres inden for to år, hvor 
gennemsnittet for mænd og kvinder er 
hhv. syv og otte måneder [3]. Ved recidiv 
anbefales det fulde kontrolforløb gentaget 
forfra.
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Krammebamser hjælper syge 
børn i hele landet
Hvert år bliver ca. 60.000 danske børn indlagt1. Og det kan det være en skræmmende og ubehagelig 
oplevelse. Men en blød bamse i favnen kan gøre en stor forskel – både for barnet, forældrene og 
sundhedspersonalet. Derfor sender TrygFonden hvert år krammebamser afsted til hospitalernes 
børneafdelinger og specialklinikker for at hjælpe syge børn. Og netop nu har TrygFonden sendt 30.000 
krammebamser afsted til hospitaler i hele landet.

Fremmede mennesker i hvide kitler, stik-
kende nåle og ukendte omgivelser kan 
være en både skræmmende og utryg 
oplevelse for børn. Og netop derfor har 
TrygFonden siden 2007 uddelt kramme-
bamserne, Theo og Thea, til børn, der skal 
igennem et udrednings- eller behandlings-
forløb på de danske hospitaler og special-
klinikker for at gøre børnenes oplevelser 
med sundhedsvæsenet lidt lettere.

TrygFondens krammebamsekaravane 
har netop kørt rundt på de danske lande-

veje og leveret 30.000 bamser til hospita-
ler i hele landet til dem, der havde ansøgt 
om krammebamser til syge børn. Og til 
efteråret er det specialklinikkernes tur, når 
bamsekaravanen igen kører en tur ud i 
landet med 20.000 bamser i lasten.

En lille bamse med en stor 
betydning

Bamserne hjælper børn igennem en 
udredning eller behandlingsforløb ved Projektchef Galina K.W. Plesner, Trygfonden

https://www.melanoma.sundata.dk
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at skabe tryghed midt i alt det utrygge. 
Sundhedspersonalet bruger blandt andet 
bamserne til at skabe kontakt og bryde 
isen i det første møde, hvor børnene ofte 
er nervøse og bange, og hospitalsverde-
nen virker ukendt og utryg. Her er bamsen 
et fast holdepunkt, der kan skabe tryghed 
og berolige.

For mange sygeplejersker og læger 
bliver bamsen også en del af fortællingen, 
når de skal forklare forløbet for barnet og 
forberede dem på, hvad der skal ske. Her 
kan man eksempelvis vise på bamsen, hvor 
barnet skal stikkes, eller sætte en maske på 
bamsen, inden det er barnets tur. På den 
måde er krammebamserne med til at skabe 
tryghed og tillid til sundhedspersonalet.

”For de fl este børn er det en svær si-
tuation at være i et behandlingsforløb. 
De oplever ofte utryghed og nogle gange 
angst og smerte. I en sådan situation kan 
krammebamserne være en hjælp, både for 
barnet, forældrene, sygeplejerskerne og 
lægerne, fordi bamsen giver barnet trøst 
og tryghed, og den gør det lettere at tale 
om forløbet og det, der er svært – også 
når de er kommet hjem fra hospitalet,” 
siger Galina K. W. Plesner, der er projekt-
chef og ansvarlig for krammebamserne 
hos TrygFonden og fortsætter:

”Mange sygeplejersker og læger op-
lever, at bamsen hjælper til at skabe en 
hurtig kontakt til barnet og er med til at 

opbygge tillid og tryghed. Samtidig skaber 
bamsen glæde, og kan fl ytte opmærksom-
heden væk fra det farlige og utrygge og 
hen på bamsen, der er blød og rar, og som 
kan være et trofast holdepunkt gennem 
forløbet.”

Mindre gråd og mindre medicin

De mange års erfaringer med brug af 
krammebamserne fra læger og sygeple-
jersker viser også, at en krammebamse 
kan betyde, at barnet græder mindre, når 
det fx skal stikkes og bedøves. Og i nogle 
tilfælde oplever sundhedspersonalet, at 
børnene behøver mindre beroligende 
medicin.

Mange sygeplejersker og læger oplever, 
at krammebamserne kommer til at betyde 
noget helt særligt for børnene. Mange 
børn har bamsen med i favnen igen og 
igen under behandlingsforløbet, hvor 
bamsen bliver krammet og passet på. Og 
ofte er bamsen en hjælp for børnene til at 
sætte ord på oplevelsen både på hospitalet 
eller klinikken, og når barnet kommer hjem 
igen. For mange børn kommer bamsen 
derfor til at betyde noget helt særligt og 
bliver et symbol på, at de har været igen-
nem noget svært, som de har klaret fl ot.

Krammebamsen har dog størst effekt, 
hvis bamsen følger barnet under hele syg-
domsforløbet.

”Det e r vigtigt, at barnet får bamsen 
i armene så tidligt i forløbet som muligt 
og under hele behandlingsforløbet. Hvis 
bamsen skal have den største effekt, skal 
den være med fra det første møde med 
sundhedspersonalet, til behandlingen er 
slut. Så bliver bamsen en ven, der går gen-
nem hele oplevelsen sammen med barnet 
– og ofte forbliver en trofast følgesvend, 
når hverdagen vender tilbage,” siger Ga-
lina K. W. Plesner.

Nye bamser til efteråret

I år forventer TrygFonden igen at sende 
50.000 krammebamser af sted til landets 
hospitaler og specialklinikker. Udover de 
30.000 bamser, der netop er kørt ud nu, 
vil bamsekaravanen til efteråret køre ud 
med yderligere 20.000 krammebamser til 
landets specialklinikker. Det vil være mu-
ligt at søge om efterårets krammebamser 
efter den 17. august 2020.

Siden 2007 har TrygFonden i alt uddelt 
750.000 bamser, og i 2020 forventer Tryg-
Fonden at runde 800.000 bamser.

Reference
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Ny spiral i vente. Ny professor i habituelle aborter. Vaccine mod klamydia 
på vej. HPV- vaccine catch-up program for drenge. Og Skotland som 
foregangsland.

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Ny medicin

Ballerine® fra firmaet Solann
Ballerine® er en såkaldt perlespiral, en helt 
ny måde at tænke spiraler på. Den inde-
holder 300 mm2 kobber og er godkendt til 
5 år. I uterus fylder den 15 mm i diameter. 
Læs mere på https://www.ballerine.se

Rigshospitalet har oprettet en ”Endofon”, 
hvor fagpersoner kan ringe ind og få et 
godt råd om behandling af endometriose. 
Telefonen er åben hverdage mellem 9-14 
på nummer 35 45 04 57.

Fra alt.dk
Skotland vil nu, som det første land i ver-
den, indføre gratis bind og tamponer. Det 
skotske parlament bakkede for nylig op 
om lovforslaget om, at hygiejneprodukter, 
herunder bind og tamponer, fremover skal 
være gratis og til rådighed på alle offent-
lige steder såsom apoteker, ungdomsklub-
ber og medborgerhuse.

Fra Dagens Medicin
I Region Hovedstaden opruster de indsat-
sen inden for obstetrikken med et nyt pro-
fessorat og en udvidelse af Enheden for 
Gentagne Graviditetstab, der nu tilbyder 
udredning og behandling på både Rigsho-
spitalet og Hvidovre Hospital. Det skriver 
Hvidovre Hospital i en pressemeddelelse.

Overlæge Henriette Svarre Nielsen er 
nyudnævnt professor på Gynækologisk 
Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital 
og skal forske i, hvorfor nogle kvinder op-
lever gentagne spontane aborter. Hvert år 
går 20.000 fostre tabt i Danmark, og hos 
omtrent 1.200 kvinder sker den ufrivillige 
abort for mere end tredje gang i træk.

”Min drøm er hurtigere, billig og ef-
fektiv undersøgelse af par, der taber øn-
skede graviditeter, siger Henriette Svarre 
Nielsen”.

SSI meddeler:
Klamydiavaccine beskytter mod in-
fektion og programmerer immunfor-
svaret til at beskytte mod fremtidige 
infektioner
Forskere fra Statens Serum Institut har 
netop publiceret et nyt studie, som be-
skriver mekanismen for, hvordan en ny-
udviklet klamydiavaccine programmerer 
immunsystemets T-celler til at beskytte 
mod klamydia.

Klamydia er et globalt sundhedspro-
blem. Alene i Danmark bliver 30.000-
35.000 hvert år testet positive for kla-
mydia. Og på verdensplan smittes 131 
millioner.

Forskere fra Statens Serum Institut (SSI) 
har for nyligt offentliggjort data fra det 
første kliniske forsøg i mennesker med en 
ny vaccine mod klamydia. Et nyt studie 
giver yderligere indsigt i hvordan vaccinen 
virker. Det er netop blevet offentliggjort i 
det anerkendte videnskabelige tidsskrift 
npj Vaccines.
Læs mere om klamydia på Statens Serum 
Instituts hjemmeside, https://www.ssi.dk/

Fakta om klamydia

•  Klamydia er betegnelsen for en seksuelt 
overførbar infektion med bakterien Ch-
lamydia trachomatis.

•  Klamydia er den mest almindelige sek-
suelt overførte bakterielle sygdom både 
i Danmark og på verdensplan.

•  Infektionen er let at behandle, men op 
mod 75% oplever ingen symptomer.

•  En klamydiainfektion varer i gennemsnit 
mere end et år. Hvis den ikke behandles 
kan den føre til:

 –  Nedsat fertilitet og ufrivillig barnløs-
hed.

 –  Graviditet uden for livmoderen.
 –  Kroniske underlivssmerter hos kvin-

der.
 –  Betændelse i bitestikler blandt mænd.
•  I Danmark blev der i 2018 konstateret 

33.415 tilfælde af klamydia. Man regner 
dog med, at mindst det dobbelte antal 
er smittede.

https://www.ballerine.se
https://www.ssi.dk/
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Azithromycin og Doxycyklin anses for 
at være lige effektive ved behandling 
af ukompliceret chlamydia. I Danmark 
anvendes mest azithromycin. Der er 
i Danmark en stigende forekomst af 
azithromycinresistens blandt Mycoplasma 
genitalium, hvorfor det bør overvejes at 
anvende doxycyklin som første valg (også 
ved chlamydia). EPI-Nyt nr 38/2019.

Ny besked fra 
Lægemiddelstyrelsen

I skrivende stund, lige før deadline, kom 
der besked fra LMS: Azithromycin må ikke 
længere – med få undtagelser – sælges på 
apoteket, men er nu kun til hospitalsbrug.

Læs mere på: https://laegemiddelstyrel-
sen.dk/da/nyheder/2020/aendret-udle-
veringsbestemmelse-for-azithromycin/

Der kommer et midlertidigt tilbud om 
HPV catch-up vaccination af to grupper 
drenge/mænd:
1.  Drenge født i perioden 2006 – 1. halv-

del af 2007
2.  Unge mænd, som er tiltrukket af mænd, 

født 1 januar 1994 – 31 december 2003

Vaccinationsprogrammerne forventes be-
gynde foråret 2020 of slutte 31 december 
2021. EPI-NYT nr 49/2019

Set på Facebook: Ugedoseringsæske til 
Vagiferm (NB. Stavemåden): Isterning-
bakke fra IKEA!

Diverse info om medicin

Cilest® fra fi rmaet Janssen-Cilag
Cilest® er udgået, men kan fås i Sverige 
under navnet Amorest®28 fra fi rmaet 
Campus Pharma
På et tidspunkt vil en p-pille med samme 
indhold kunne fås i Danmark

Evo-Conti® og Evo-Sequi® – tidligere fra 
fi rmaet Janssen-Cilag, nu fra Theramex, 
Begge hormonplastre til behandling af 
gener i overgangsalderen. Plastrene skulle 
begge være på hylderne igen til maj.

ellaOne® fra fi rmaet Midsona 
ellaOne® fortrydelsespille, har hele tiden 
været på recept, men står nu som hånd-
købsmedicin på medicin.dk

Vivelle® Dot fi rmaet Sandoz. Vivelle®

Dot østrogenplaster fi ndes i 5 styrker; 25, 
37.5, 50, 75 og 100 µg østradiol. P.t. fi n-
des kun plasteret med 75 µg tilgængeligt 
på apotekerne.

Zoely® fra fi rmaet MSD. Zoely® er p-pillen 
med naturligt østrogen samt nomege-
strolacetat. Zoely® er stadig i restordre og 
forventes ikke tilbage i år.

Advarsel 

Esmya® fra fi rmaet Gedeon-Richter 
Esmya® indeholder 5 mg ulipristal acetat 
og bruges til, at få fi bromer til at skrumpe. 
Der har nu været yderligere et tilfælde af 
leversvigt med efterfølgende lever-trans-
plantation. Alle patienter i behandling skal 
kontaktes og skal stoppe med tabletterne. 
Levertal skal tages 2-4 uger senere. Nye 
patienter må ikke startes op med Esmya®.
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Tre kirurger sidder og taler om, hvem af dem, 

der er dygtigst.Kirurg 1: “Jeg fi k en gang en pianist ind, der 

havde fået alle fem fi ngre skåret af højre 
hånd i en ulykke med en rundsav. Jeg syede 

dem på igen og i dag er han blandt de bedste 

pianister”.
Kirurg 2: “Jeg fi k for mange år siden en 
dreng ind, der havde fået benene fl ået af i en 

trafi kulykke. Jeg formåede at sy begge ben på 

igen, og sidste år vandt han VM i Triathlon”.
Kirurg 3: “I er nogen amatører. Jeg fi k for 4 

år siden en gammel cowboy ind, der var redet 

ind foran et eksprestog , der var i topfart. Der 

var kun hans røvhul og hestens lyse manke 

tilbage. Jeg syede det sammen, og i dag er han 

præsident i USA”.

https://laegemiddelstyrel-sen.dk/da/nyheder/2020/aendret-udle-veringsbestemmelse-for-azithromycin/
https://laegemiddelstyrel-sen.dk/da/nyheder/2020/aendret-udle-veringsbestemmelse-for-azithromycin/
https://laegemiddelstyrel-sen.dk/da/nyheder/2020/aendret-udle-veringsbestemmelse-for-azithromycin/
https://laegemiddelstyrel-sen.dk/da/nyheder/2020/aendret-udle-veringsbestemmelse-for-azithromycin/
https://laegemiddelstyrel-sen.dk/da/nyheder/2020/aendret-udle-veringsbestemmelse-for-azithromycin/
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Engang var målet med Københavns 
hospitaler ikke nødvendigvis, at 
patienterne skulle komme levende ud
Siden 1700-tallets Det Kongelige Frederiks Hospital har Københavns hospitaler i både form og funktion 
været udtryk for vores syn på både sygdom og helbredelse. Tag med gennem et kvart årtusindes dansk 
hospitalshistorie fra enevoldskongens barmhjertigheds-palæer til moderne tids helbredelsesmaskiner.

Lys og luft er godt for helbredet. Det 
vidste man i 1853, og det ved man i dag, 
hvor adgang til naturen er en hjørnesten 
i det koncept, der hedder »healing ar-
chitecture«. Vi tager på en helsebringende 
vandring gennem de københavnske ho-
spitalers bygningshistorie.

Hospitalet i Frederiksstaden

I coronaepidemiens skygge kan vi (7-9-13) 
konstatere, at sundhedssystemet holder 
stand. Vi har store og velfungerende ho-
spitaler. I København har vi faktisk haft det 
siden 1757, hvor Frederik Vs Kongelige 
Frederiks Hospital stod færdigt.

I sin nye bydel, Frederiksstaden, ville 
Frederik V gerne vise sig som den barm-
hjertige enevoldskonge. Derfor blev et 
stort offentligt hospital tidligt inkluderet i 
byplanen. Som alt andet i Frederiksstaden 
blev første udkast til hospitalet tegnet af 
Nicolai Eigtved og blev efter dennes død 
opført i let ændret form efter Lauritz de 
Thurahs tegninger.

Hospitalet ligger der endnu mellem 
Bredgade og Amaliegade. I dag hedder 
det blot Designmuseum Danmark. Det 
fungerede som hospital helt frem til 1910, 
da det første Rigshospital ved Blegdams-
vej blev bygget.

Hverken Eigtved eller Thurah havde 
megen forstand på hospitaler, så Frederiks 

Hospital var, selv da det var spritnyt, ikke 
på højde med de mest avancerede hospi-
taler i resten af Europa, men det var trods 
alt et kæmpeskridt fremad i forhold til før, 
hvor man kun havde haft Kvæsthuset, 
som primært var til militærets sårede og 
lemlæstede soldater og officerer.

Kolera og Kommunehospital

I hundrede år fik Frederiks Hospital lov 
til at være hovedstadens eneste hospital, 
men da København blev ramt af den me-
get voldsomme koleraepidemi i 1853, blev 
det åbenlyst, at byen manglede hospitals-
kapacitet. Koleraepidemien, som krævede 
næsten 5.000 dødsofre, viste også, at Kø-
benhavn ikke kunne være inden for sine 
volde længere.

Derfor blev det nye Kommunehospital 
bygget lige uden for, ved Sortedamssøen. 
Hospitalet blev tegnet af Christian Han-
sen, der havde det meste af sin erfaring fra 
Grækenland. Af den grund fik det kæm-
pestore hospital et udpræget byzantinsk 
udtryk, men samtidig var det et fornemt 
stykke praktisk arkitektur for sin tid med 
store indre haver og med alle sengestu-
erne vendt mod syd, så patienterne kunne 
få både lys og luft.

Den slags fokus på patienten var relativt 
ny selv i midten af 1800 tallet, hvor hospi-
taler også var ikoniske udtryk for statens 
omsorg. Hospitalet var et barmhjertighe-
dens sted i lige så høj grad, som det var et 
sted for videnskabelig sygdomsbehand-
ling.

Pavillionhospitalerne

Knap halvtreds år senere var hovedstaden 
vokset så meget, at det var nødvendigt 
at bygge nye hospitaler. Samtidig kan 
man se, at ideerne om det lave, spredte 
pavillion hospital havde vundet frem. I 
årene omkring år 1900 blev både Fre-
deriksberg Hospital, Rigshospitalet og 

Bispebjerg Hospital bygget som åbne, 
lave hospitaler med luft mellem de enkelte 
bygninger.

Arkitektonisk var Martin Nyrops Bispe-
bjerg Hospital det mest vellykkede af de 
tre. Nyrop brugte elegant den skrånende 
grund på Bispebjerg bakke til at skabe et 
smukt og praktisk anlæg, som samtidig 
flød helt organisk sammen med det kon-
geniale haveanlæg, som Edvard Glæsel 
stod for.

Velfærdsstatens hospitaler

Med afslutningen af Bispebjerg Hospital 
var København for en tid om ikke velfor-
synet med hospitaler så dog udstyret med 
en kapacitet, der først igen blev presset, 
da den altomfavnende velfærdsstat vok-
sede frem efter Anden Verdenskrig.

I mellemtiden var der sket store frem-
skridt inden for både lægevidenskaben og 
statsadministrationen. En helt ny klasse af 
teknokrater var dukket op. Kølige, ratio-
nelle administratorer, der med akademisk 
pondus kunne styre os mod de gyldne 
tiders moderne stat.

Denne rationelle fabriks- og maskin-
tænkning satte sig i efterkrigstiden også 
igennem i hospitalsbyggeriet: Først fik vi 
Amtssygehuset i Glostrup, som stod fær-
digt i 1958. Hospitalet blev efter en vun-
det konkurrence tegnet af de finske arki-
tekter Martta og Ragnar Ypyä, som bragte 
nye, internationalt orienterede ideer til det 
danske hospitalsdesign med en lav base til 
behandlingen og en høj, elevatorbetjent 
bygning til sengestuerne.

Med Rigshospitalet fra 1970, Hvidovre 
Hospital fra 1975 og Herlev Hospital fra 
1976 fik København tre blankt skinnende 
hospitaler, der på hver deres måde var ud-
tryk for den nye tid.

Af de tre er Herlev og Hvidovre hospi-
taler de mest interessante, fordi de helt 
konsekvent viser hver sin måde at organi-
sere et moderne, logistikpræget  hospital 

AF ARKITEKTURANMELDER 

HOLGER DAHL
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på. Når hospitalet bliver en maskine, 
bliver behandling til produktion, og derfor 
handlede det i 1960ernes hospitaler om at 
organisere helbredelsesproduktionen så 
effektivt som muligt.

Et skulpturelt mesterværk

Herlev Hospital, som blev designet i de 
optimistiske tressere, er intet mindre end 
et mesterværk, både arkitektonisk, skulp-
turelt og logistisk. I Herlev valgte man at 
bygge i højden, fordi den lodrette trans-
port med moderne elevatorer er langt den 
mest effektive, når man hurtigt skal flytte 
patienter fra stue til behandling.

Hospitalet blev tegnet af tegnestuefæl-
lesskabet Brüel, Bornebusch og Selchau 
og opført med Jørgen Selchau som hoved-
arkitekt. Sengestuerne er som sagt stablet 
oven på hinanden, mens forskning, under-
søgelse og behandling finder sted i de to 
underste etager.

En sådan løsning giver minimale gåaf-
stande for personalet, men afskærer de 
sengeliggende fra kontakt med andet end 
en udsigt. Hospitalet er som en skulptur, 
rent formmæssigt meget vellykket, selv 
om det er tænkt som en effektiv maskine, 
og det giver derfor perfekt mening, at det 
er totaludsmykket med Poul Gernes’ også 
maskinelle, repetitive kunst.

Forstadens flade hospital

Det samtidige Hospital i Hvidovre er 
også designet med fabrikkens logik som 
udgangspunkt. Her har man bare lagt sig 
efter forstædernes udtryk og bygget bredt 
i stedet for højt.

Hvidovre Hospital er lavt, men til 
gengæld umådelig langt i en såkaldt 
»kamstruktur«. Som et gigantisk kom-
munekontor, der fra luften ligner to store 
H’er, ligger det bag et betonstakit i sit par-

celhuskvarter, helt naturligt i familie med 
de store omfartsveje og de brede strøg, 
der hører til en verden designet efter bi-
lernes logik.

Efter indvielsen af Herlev Hospital i 
1976 gik der godt tredive år, før det igen 
blev nødvendigt at bygge hospitaler i Ho-
vedstadsområdet. Med strukturreformen 
i 2007 kom også et strategiskifte. I stedet 
for et bredt net af kompetente hospitaler 
skulle vi nu have et såkaldt Supersygehus 
i hver af de nye regioner: Et lægefagligt og 
forskningsmæssigt fyrtårn – og naturligvis 
også gerne en bygning, det er værd at 
skrive hjem om.

I Hovedstadsområdet er hospitalspen-
gene gået til udbygninger af Herlev Ho-
spital og Rigshospitalet og til et splinternyt 
super-duper-sygehus i Hillerød, hvor 
verdensarkitekterne Herzog & de Meuron 
fra Schweiz har udviklet et fuldstændig 
originalt »kløverbladsdesign«. En regulær 
nyskabelse, der både rummer effektiv 
logistik og kontakt til naturen lige uden for 
døren.

Siden tressernes rationelle maskinme-
taforik har hospitalsteorien taget endnu et 
spring. Arkitekterne er nu (igen) opmærk-
somme på det, man på udenlandsk kalder 
»healing architecture«, men som i essen-
sen ikke er andet end sund fornuft.

Man kan ifølge de moderne hospital-
stænkere konstatere, at patienter bliver 
hurtigere raske, hvis de ikke føler sig iso-
lerede på en »institution«. Ligeledes viser 
»analyser«, ikke særlig overraskende, at 
patienterne bliver hurtigere raske, hvis de 
har adgang til lys, luft og grønne områder.

Derfor er alle de nye supersygehuse 
planlagt med store landskabsprojekter 
som en integreret del af formgivningen, 
præcis som det blev tænkt allerede med 
Kommunehospitalet og Bispebjerg Hospi-
tal for over hundrede år siden.

Kilde: Berlingske

Bispebjerg Hospital åbnede i 1913 og er tegnet af Martin Nyrop.
Foto: Byggeriets Billedbank
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