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»Nogle dør – vi kan ikke  
se ind i kroppen«
Piloter og læger er ufejlbarlige. De må i princippet ikke fejle, for konsekvenserne af fejl kan være fatale. 
Men, når patienter, politikere og myndigheder tror, at piloters og lægers arbejdsforhold er ens, opstår 
urimelige forhold for sidstnævnte. 

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

Inden en pilot starter på en flyvning, 
gennemgår han eller hun sammen med 
andenpiloten og teknikere en lang og 
indviklet tjekliste. Der er manualer, som 
detaljeret beskriver præcis rækkefølgen 
af handlinger, der skal udføres, uanset 
hvilken ’uforudset’ situation flyet hav-
ner i. Derfor er flyvning den mest sikre 
transportform, der findes. Når der en 
sjælden gang alligevel sker flyulykker, 
skyldes de enten, at piloten ikke følger 
sin tjekliste til punkt og prikke, eller ’sy-
stemfejl’, som motorstop, sygdom, fug-
leflokke, terror eller vildfarne missiler.

Læger har naturligvis også tjeklister, 
manualer og procedurer, der skal følges, 
når sygdomme skal diagnosticeres og 
behandles. Men et fly er ikke et menne-
ske, og et menneske er ikke en maskine. 
Derfor sker det, at behandlingen fejler, 
eller at der bliver stillet en forkert diag-
nose. 

Eller som praktiserende læge Iza Al-
fredsen fra Marstal sagde til netmediet 
Zetland i januar: »Nogle folk dør. Vi kan 
undersøge grundigt og så godt som 
overhovedet muligt, men vi kan ikke se 
ind i kroppen…«

#detkuhaværetmig

Baggrunden var den tilspidsede situa-
tion, som var opstået mellem Styrelsen 
for Patientsikkerhed og et stort antal læ-
ger fra både sygehuse og i den primære 
sundhedstjeneste. En række sager, 
hvor læger var blevet politianmeldt af 
styrelsen, udløste skarpe reaktioner fra 
lægerne. Specielt den såkaldte Svend-
borg-sag vakte harme. En diabetespa-
tient fik i 2013 ikke målt sit blodsukker. 
Patienten afgik ved døden, og der var 
tvivl, om det var lægens ansvar, eller 
fejlen skyldtes et proceduremæssigt 
svigt. Men styrelsen valgte at kaste hele 

ansvaret på lægen og meldte hende til 
politiet.

Den berørte læge blev først frifundet 
i Byretten, senere dømt i Landsretten og 
derefter for nylig frifundet igen i Høje-
steret. Men denne og en række andre 
sager, hvor Styrelsen for Patientsikker-
hed efter lægernes mening har været for 
insisterende med hurtige politianmel-
delser og ankesager efter frifindelse, ud-
løste en voldsom proteststorm. Læger 
over hele landet fortalte under hashtag-
get #detkuhaværetmig om episoder, 
hvor behandling kunne være gået eller 
gik galt, uden at det kunne tilskrives en 
lægefejl. Ofte var der tale om en syste-
miske fejl eller andre forhold, som ingen 
kunne gardere sig mod.

To forskellige opfattelser

Sagen spidsede for alvor til, da tusindvis 
af læger skrev under på et åbent brev 
med et ’mistillidsvotum’ til Styrelsen 
for Patientsikkerhed. I brevet beskrev 
lægerne otte forhold, hvor læger på 
baggrund af hændelsesforløb, som de 
mente var systemfejl, var blevet sendt i 
retten, eller hvor styrelsen efter læger-
nes mening på anden måde handlede 
for rigoristisk.

Direktør for Styrelsen for Patientsik-
kerhed, Anne-Marie Vangsted deltog 
efterfølgende i en døgnvagt på inten-
sivafdelingen på Odense Universitets-
hospital. Netop på den afdeling, hvor 
#detkuhaværetmig-bevægelsen var 
opstået. Styrelsesdirektørens vagt på 
OUH gik dog ikke helt efter planen. 
I hvert fald oplevede myndighed og 
sundhedspersonale forløbet ret forskel-
ligt. Lægerne talte efter og skønnede, at 
der på et sådant døgn skete op til 4500 
små og store ”fejl” og lovovertrædelser, 
der hver for sig kunne have resulteret i 
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samme sanktioner, som overgik Svend-
borg-lægen… Hun var blot uheldig, at 
en patient døde – i øvrigt uden at retten 
kunne påvise en sammenhæng med den 
manglende blodsukkermåling… 

Mistillid mødt med tillidspakke

I Sundheds- og Ældreministeriet har 
man naturligvis bemærket, at styrelsen 
og lægestanden i den grad er kommet 
på kant med hinanden. Og i et forsøg 
på at gyde olie på vandende og møde 
mistillid med tillid har ministeriet barslet 
med en række ”tillidsskabende initiati-
ver”. I punktform er det:
•  Etablering af et ankenævn for tilsyns-

afgørelser
•  Uvildig vurdering af politianmeldelser
•  Styrket kommunikation og læring via 

et rådgivende udvalg for tilsyn
•  Styrket fokus på læring i resultatkon-

trakt
•  Øget udbytte af læring af UTH’er og 

tilsyn
•  Fokus på organisatorisk ansvar for fejl
•  Fremrykket evaluering
•  Arbejdsgrupper om journalføring og 

instrukser

På Sundheds- og Ældreministeriets 
hjemmeside, sum.dk, findes de enkelte 
punkter i en mere udbygget form. Læ-
gerne bag #detkuhaværetmig er dog 
ikke helt tilfredse med ministeriets tiltag, 
som de opfatter som utilstrækkelige. 
Men det er helt afgørende, at begge 
parter erkender, at modparten har det 
samme overordnede formål – nemlig at 
sikre patienterne den bedst mulige be-
handling – herunder naturligvis at sikre, 
at der sker så få fejl som overhovedet 
muligt. Styrelsen for Patientsikkerhed 
har fokus på læring og vurderer altid, 
om organisatoriske eller systemiske fejl 
spiller ind, når den behandler klager.

Patienter er også vælgere

Det er ikke unaturligt, at pårørende 
til en patient, der dør af uforklarlige 
grunde, søger efter en forklaring og 
gerne vil have nogen at stille til ansvar 
for det skete. Der er også i den senere 
tid været større og større fokus på at 
inddrage patienterne i forløbet, og der 
er en forståelse for, at patientens egen 
vurdering af sygdom og behandling har 
stor værdi.

Men derfra og til at påpege, at patien-
ten altid har ret, er et langt skridt. Det 
helt store problem er, at patienter og 
deres pårørende også er vælgere. Politi-
kere støtter patienternes og deres pårø-
rendes krav om at finde nogen, der kan 
pålægges et ansvar for det uforklarlige. 
Sundhedspersonalet bliver ofte en syn-
debuk for politikerne. Sagerne har også 
mediernes bevågenhed, og det kan øge 
presset mod styrelsen for at stille nogen 
til ansvar.

Men balancen skal genfindes. Selv-
følgelig skal læger, der begår fejl, kunne 
stilles til ansvar. Men når fejlene opstår 
på grund af brister i ’systemet’, eller 
sygdomme udvikler sig modsat af, hvad 
lærebøgerne siger, må både politikere 
og myndigheder hjælpe med at forklare 
forskellen mellem piloter og læger og 
mellem mennesker og maskiner…
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Smertefuld perifer diabetisk 
polyneuropati – en tilstand 
der er vanskelig at behandle

Risikoen for diabetisk neuropati stiger 
med diabetesvarigheden uanset om det 
drejer sig om type 1 eller type 2 diabe-
tes. 

For komplikationer i øjnene har vi 
effektive behandlinger i form af laser-, 
”vascular endothelial growth factor 
(VEGF-1) hæmmer” – og kirurgisk be-
handling. Vi ved også, at god kontrol af 
blodglukose og blodtryk beskytter mod 
den diabetiske øjensygdom. Danmark 
har været førende i forebyggelse af den 
diabetiske nyresygdom, hvor behand-
lingen indledes med en ACE eller ARB 
hæmmer, allerede når der forekommer 
mikroalbuminuri (albumin/kreatinin ra-
tio > 3), selvom blodtrykket er normalt. 
Ved forhøjet blodtryk behandles til et 
mål med et systolisk blodtryk på om-
kring 120-130 mm Hg. Senere i forløbet 
er der mulighed for dialysebehandling 
eller nyretransplantation.

Den diabetiske neuropati er det 
”sorte kapitel” i behandlingen af kom-
plikationer til diabetes. Der er kun sket 
små og få fremskridt gennem de sidste 
mange år, og mange patienter har ned-
sat livskvalitet pga. smertefuld perifer 

polyneuropati med øget risiko for fodsår 
og amputation. Den autonome neuro-
pati kan være svært invaliderende for 
patienten, og behandlingen er en spe-
cialistopgave.

I aktuelle oversigt vil først diagnosen 
af perifer diabetisk polyneuropati blive 
diskuteret, men fokus vil være på be-
handling af den smertefulde perifere 
polyneuropati. I en senere artikel vil 
autonom neuropati og mononeuritter 
ved diabetes blive omtalt.

Forekomst af perifer diabetisk 
polyneuropati

Den diabetiske polyneuropati skyldes 
det forhøjede blodglukose men kan 
forværres f.eks. af overforbrug af alko-
hol og rygning. Neuropatien kan ses 
allerede hos patienter med prædiabetes 
(HbA1c mellem 42-47 mmol/mol), og 
forekomsten stiger med diabetesvarig-
heden. Ved type 2 diabetes har 10-20 % 
polyneuropati på diagnosetidspunktet 
og op til 50 % efter vil have polyneuro-
pati efter 10-15 års diabetesvarighed. 
Den forbedrede kontrol, vi har oplevet 
ved type 1 diabetes gennem de sidste 
20-30 år, har medført, at forekomsten er 
reduceret, men ca. 20 % har fortsat poly-
neuropati efter 20 års diabetesvarighed. 
Der er tale om en irreversibel tilstand, 
der kan variere i intensitet. Neuropatien 
er ofte associeret med retinopati og ne-
fropati. Sværere perifer polyneuropati 
medfører nedsat livskvalitet pga. smer-
ter, specielt om natten og øget risiko for 
fodsår og amputationer. En særlig udsat 
gruppe er etniske minoriteter, der ofte 
har haft eller har en dårlig reguleret type 
2 diabetes.

Diagnose og udredning af perifer 
diabetisk neuropati

Symptomerne er smerter bilateralt, mest 
udtalt perifert i begge ben. Foruden 

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

Figur 1 viser brugen af monofilament, De røde cirkler viser i hvilke områder under foden 
testen applikeres.
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smerter forekommer parastæsier og 
dysæstesier samt fornemmelse af at gå 
på ”vat”. Senere i forløbet kan udvikles 
balanceproblemer pga. styringsbesvær 
af underekstremiteter. Også armene kan 
være ramt, specielt i ”handskeområdet”. 

Ved klinisk undersøgelse er der ned-
sat føle-, varme-, stillings- og fibrations-
sans perifert på underekstremiteter.

Det er sjældent, at der findes abnorm 
biokemi som forklaring på neuropatien. 
Der bør dog som minimum tages B12, 
folater, Vitamin D, TSH (myxødem), se-
kreatinin (uræmi) og evt. M-komponent.

Objektivt undersøges for muskelatrofi 
og fejlstillinger af fødder. Patellar- og ar-
chillesreflekser og reflekser på overeks-
tremiteter vurderes. I diabetesambulato-
rierne undersøges vibrationssansen ved 
hjælp af biothesiometri, hvilket normalt 
ikke er tilgængelig i almen praksis, men 
udføres ofte i forbindelse med kontrol 
hos fodterapeut, hvorfra resultaterne 
kan indhentes. Alternativt kan benyttes 
stemmegaffel (128 Hz), hvor der testes 
for vibrationssans svarende til laterale 
malleol og 1. tås grundled. Følesans kan 
undersøges ved hjælp af sikkerhedsnål 
(spids vs. stumt), vatpind eller med mo-
nofilament, der er en etableret metode.

Monofilamenttest
Der benyttes et stykke nylonfiber, der 
bøjes ved et tryk på 10 gram, og som 
appliceres 4 steder på huden under 
foden, se figur 1. såfremt patienten 
angiver svarende til et punkt, at berø-
ring ikke kan registreres, er der nedsat 
følelse. Testen kan ikke benyttes over 
hård hud.

Smerter kan objektiviseres ved VAS, 
og 50 % reduktion i smerter anses for at 

være et godt respons på farmakologisk 
behandling.

Endelig kan henvises til neurofysio-
logisk afdeling med henblik på bl.a. 
undersøgelse for ændringer i nerveled-
ningshastighed, hvilket dog sjældent er 
nødvendigt. 

Screening for neuropati og fodstatus 
indgår i ”årsstatus” på lige fod med 
screening for diabetisk nyre- og øjen-
sygdom.

Behandling af smertefuld perifer 
diabetisk neuropati (figur 2)

Behandlingen er symptomatisk og fo-
kuserer også på forebyggelse af fodsår. 
God glykæmisk kontrol, reduceret al-
koholforbrug og rygestop kan forsinke 
progressionen, men fuld remission af 
tilstanden opnås aldrig.

Behandling af fejlstillinger af fødder 
med nedsat følesans er forebyggelse 
via god fodhygiejne og pleje og hen-

sigtsmæssigt fodtøj, evt. ortopædisk 
fodtøj.

Den smertefulde polyneuropati be-
handles farmakologisk, og dette er ikke 
let, da effekten på ingen måde er over-
bevisende, og ofte må flere behandlin-
ger afprøves før smertelindring opnås. 
Bivirkninger til behandlingen eller kon-
traindikationer pga.co-morbiditeter er 
også et problem.

Som regel startes med paracetamol 
eller NSAID. Hvis smerterne er mest 
udtalt om natten kan forsøges med hyp-
notica, og i situationer hvor smerterne er 
krampelignende evt. en lille dosis steso-
lid eller kinin (Figur 2).

Hvis der ikke opnås smertelindring 
kan forsøges med et tricyklisk antide-
pressiva (TCA), gabapentin/pregabalin 
eller serotonin-noradrenalin re-uptake 
hæmmer (SNRI) (tabel 1-3). Eventuel 
kan to lægemidler kombineres, men det 
anbefales først at forsøge at behandle 
med et af de nævnte præparater, da 

Behandlingsalgoritme for smertefuld perifer neuropati

Paracetamol      NSAID 

Tricykliske antidepressiva (TCA):
Amitriptylin
Imipramin

Nortriptylin

Antiepileptika:
Gabapentin
Pregabalin

Serotonin-noradrenalin
Re-uptake hæmmere (SNRI): 

Duloxetin
venlafaxin

Pregabalin + 
Duloxetin/venlafaxin

Tillæg tramodol evt. opioid  

Utilstrækkelig effekt

Utilstrækkelig effekt

Utilstrækkelig effekt

1

2

4

3

Figur 2 illustrerer et 
forslag til behandling af 
smertefuld perifer po-
lyneuropati. Yderligere 
information fremgår af 
tekst.

Behandling med amitryptylin, saroten, nortriptylin eller imipramin (TCA)

Start dosis 10 – 25 mg x 1-2
Optitreres over uger, ofte hver 2. uge
Højest dosis 100-150 mg
EKG før opstart 
Ved seponering aftrappes langsomt

Pris: +

Bivirkninger:
- mundtørhed
- sedation
- hovedpine
- konfusion
- vægtøgning
- obstipation
- kvalme
- sløret syn
- arytmier, QT forlængelse
- urinretention
- ortostatisk hypotension

Tabel 1. Doser og bivirkninger ved behandling med tricykliske antidepressiva (TCA)
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evidensen for effekten af kombinations-
behandling er svag. Behandlingen har 
også været besværliggjort af tilskuds-
ordninger, og at lægemidlerne skulle 
anvendes eller være kontraindiceret i 
følgende rækkefølge: TCA, gabapentin, 
pregabalin, duloxetin/Venlafaxin, hvil-
ket ikke er evidensbaseret. Som tom-
melfingerregel vil ca. 50 % af patienterne 
få nogen smertelindring af behandlin-
gen. I et sammenlignende studie synes 
duloxetin (Cymbalta®) 60 mg at være 
mere effektiv end pregabalin (Lyrica® 
300 mg). I kombinationsbehandling 
anbefales 60 mg Cymbalta® + 300 mg 
Lyrica®.

De fleste udenlandske kliniske 
retningslinjer anbefaler, at der først 
forsøges med pregabalin (Lyrica®) eller 
Duloxitin (Cymbalta®), der har vist de 
bedste resultater, og hvor der foreligger 
randomiserede studier af acceptabel 
kvalitet.

Som næste trin kan suppleres med 
tramadol evt langtidsvirkende dolol og i 
sjældne tilfælde kan mere potente opio-
ider være indiceret.

Lokal applikation af lidokain kan for-
søges ved hyperæstesi, om end effekten 
sjælden er overbevisende. Alfa-lipon 
syre kan i Danmark kun købes som kost-
tilskud; 3 ugers behandling med 600 mg 
daglig er vist at have nogen effekt på 
smerterne.

Dosering og bivirkningerne af den 
farmakologiske behandling fremgår af 
tabel 1-3. Ved langvarig brug af TCA 
eller SNRI skal man være opmærksom 
på serotonergt syndrom ved sepone-
ring: tremor, forvirring, svedtendens, 
hypertermi, takykardi som kan være 
livstruende.

Kommentar

Smertefuld perifer polyneuropati kan 
ses allerede på diagnosetidspunktet ved 
type 2 diabetes; herefter er forekomsten 
stigende med dårlig glykæmisk kontrol 
og diabetesvarigheden. Udredningen er 
oftest simpel, og i de fleste tilfælde giver 
sygehistorien diagnosen. Generne fore-
kommer mest udtalt svarende til ”sokke-
området” på begge ben. Hvis generne 
er ensidige, må anden diagnose end 
perifer polyneuropati mistænkes. Smer-
terne kan også forekomme svarende 
til ”handskeområdet” bilateralt. Ved 
ensidige håndsmerter eller koordinati-
onsforstyrrelser (taber ting) er det oftest 
forårsaget af karpaltunnelsyndrom, der 
er hyppigt forekommende ved type 2 
diabetes.

Behandlingen af den smertefulde 
polyneuropati kan være langsomme-
lig og besværlig, da flere præparater 
ofte skal afprøves for at opnå en ac-
ceptabel smertelindring. Bivirkninger 
til behandlingen er et problem. Den 
bedste evidens for god effekt forligger 
for pregabalin (Lyrica®) og Duloxetin 
(Cymbalta®).

Hos patienter med føleforstyrelser 
svarende til fødder eller fejlstillinger er 
forebyggende fodterapi og hensigts-
mæssigt fodtøj, evt. ortopædiske sko 
nødvendige for at reducere risikoen for 
fodsår og amputationer.

Behandling med gabapentin eller pregabalin

Gabapentin
Startdosis 300 mg x 1
Stiger over uger til højst 2800-3600 mg
Reduceret dosis ved nedsat 
nyrefunktion
Bivirkninger:
Svimmelhed
Sonolens
Træthed
Pris: ++

Pregabalin (Lyrica®)
Startdosis 75 mg x 1
Stiger over uger til højst 300mg mg x 2  
Reduceret dosis ved nedsat 
nyrefunktion
Bivirkninger:
Svimmelhed
Somnolens
Træthed
Pris: ++

Tabel 3 viser doser og bivirkninger ved behandling med duloxetin og venlafaxin

Behandling med Duloxetin og venlafaxin

Duloxetin (Cymbalta®)
Startdosis: 30 mg x 1
Maximal dosis 120 mg x 1

Bivirkninger: 
Mundtørhed
Kvalme
Hovedpine 
Somnolens, svimmelhed

Pris: ++ 

Venlafaxin
• 75 mg x 1 
• Maximal dosis 225 mg x 1

Bivirkninger:
Mundtørhed
Kvalme
Hovepine
Somnolens

Pris: +

Tabel 2 viser doser og bivirkninger ved behandling med gabapentin og pregabalin
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Rygning – risiko for type 2 
diabetes – død og kardio-
vaskulære sygdomme
Rygestop: tungere men sundere
Risikofaktorer, død og kardiovaskulære sygdomme ved type 2 diabetes

AF PROFESSOR EM. DR.MED. 

HANS IBSEN

I to nyligt publicerede artikler i New 
England Journal of Medicine1,2 med 
tilhørende editorial3, analyseres oven-
nævnte problemstillinger.

De gode nyheder – eller underbyg-
gelse af tidligere delvis kendt viden – er:
1.  Vægtøgning ved rygestop udjævner 

ikke den gunstige effekt på reduktion 
i død af alle årsager samt død af kar-
diovaskulære sygdomme. Dette på 
trods af en moderat øget temporær 
stigning i risiko for type2 diabetes.

2.  Patienter med type 2 diabetes med ri-
sikofaktorer i terapeutisk niveau ifølge 
guidelines har ikke eller kun minimal 
øget risiko for død, og ingen øget 
risiko for kardiovaskulære hændelser, 
men en øget risiko for hjertesvigt.

Ryge stop – tungere men 
sundere

Hvorvidt rygestop med efterfølgende 
vægtøgning ud-balancerer en gunstig 
virkning på reduktion i død og syg-
domme, har indtil nu været ukendt.

Et stort amerikansk register studie 
dokumenter en fortsat positiv gevinst 
på trods af vægstigning. 170.000 per-
soner fra ”Nurses Health Study” (NHS) 
og ”Health professionals Follow-up 
Study”(HPFS) blev fulgt i 19.6 år. Ba-
seline var i 1984 til 1996. De blev fulgt 
hvert andet år. 12.384 udviklede DM og 
23.867 døde, heraf 5.482 af kardiova-
skulære sygdomme.

Risikoen for at udvikle type 2 diabetes 
efter rygestop var øget med et mak-
simum efter 5-7 år hos personer med 
vægtøgning i forhold til kontrolgruppen 
uden vægtøgning efter rygestop – ri-
siko,   ratio 1,36 (95% 1,16-1,58) ved 
vægtøgning på 5-10 kg). Der var – ikke 
uventet! – en klar relation mellem øget 

DM-risiko og grad af vægtøgning efter 
rygestop – ved over 10 kg vægøgning 
HR 1,59 (1,36 – 1,86). Hos personer 
uden vægtøgning, var risikoen ikke sig-
nifikant øget, HR 1,08 (0,93-1,26). Se 
tabel 1. Det konkluderes, at 2/3 af øget 
DM-risiko kunne forklares ved vægtøg-
ning.

På trods af vægtøgning ved rygestop 
var risikoen for død af alle årsager, også 
af kardiovaskulære sygdomme markant 
reduceret – HR 0,57. Lidt uforståeligt 
– og uforklaret – var risikoreduktionen 
ikke relateret til grad af vægtændringer. 
Se tabel 2.

Forebyggelse af vægtstigning ved 
rygestop kan sandsynligvis øge effekten 
– også ved at reducere risiko for DM. 
Øget fysisk aktivitet, middelhavskost, 
DASH-diet (dietary approach to stop 
hypertension) er eksempler på livsstil-
sændringer med positiv virkning.
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Hvor stor succesraten er ved ryge-
stops intervention er afhængig af mange 
faktorer. Der er givet vis stor forskel på 
amerikansk sundhedspersonale i 1984 
til 1996 og rygere i 2018, der generelt er 
mere udsatte sociale grupper.

Men risiko for vægtøgning ved ryge-
stop kan ikke anvendes som undskyld-
ning for at undlade at forsøge – den 
positive effekt på sundhed er til stede, 
uanset vægtøgning eller ej!

Effekten af risikofaktor intervention 
ved type 2 diabetes er jo bl.a. kendt 
fra STENO 1 og 2. Undersøgelserne, 
hvor randomisering til intensiv inter-
vention versus standard behandling 
dokumenterede en stor positiv gevinst 
på reduktion i kardiovaskulære syg-
domme. Personer med type 2 diabetes 
anses sædvanligvis at have en 2-4 
ganget øget risiko for død og et meget 
omfattende Svensk register studie 
dokumenterer klar gevinst når risikofak-
torer er vel kontrollerede. Stort set alle 

personer i ”Swedish Diabetes Registrer” 
indgår, 271.174 med type 2 diabetes og 
1.355,870 personer i kontrolgruppen, 
gennemsnitsalder 60 år, matchede bl.a. 
for alder, køn og bopæl.

Man fokuserede på 5 vigtige risiko-
faktorer: HgbA1C, LDL-kolesterol, blod-
tryk, albuminuri og rygning. Man vurde-
rede hvor mange risikofaktorer der var 
i terapeutisk niveau ifølge guidelines. 
Follow-up var 5,7 år, 37.825 døde i DM-
gruppen og 137.520 i kontrolgruppen. 
Man registrerede død af myokardiein-
farkt, af apopleksi og hospitaliseringer 
for hjertesvigt. Se tabel 3.

Der fandtes en klar reduktion i død af 
alle årsager og af kardiovaskulære syg-
domme. Der var en trinvis øget gevinst 
for hver af risikofaktorerne, som var i 
terapeutisk niveau. Således var risikoen 
for død kun marginalt øget, når alle de 
5 faktorer var vel kontrollerede, HR 
1,06 (1,00-1,12 95% sikkerhedsniveau). 
Risikoen for hjertesvigt kunne dog ikke 

neutraliseres – drevet af atrieflimren og 
blodtryk.

Der er selvfølgelig tale om et register-
studie – og ikke en interventionsunder-
søgelse. Men resultaterne understreger 
betydningen af solid kontrol af risikofak-
torer.
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Tabel 1 og tabel 2. Hazard ratio for relationen mellem rygestop og risiko for type 2 diabe-
tes og risiko for død af kardiovaskulære sygdomme. Justeret for multiple variable. (Modifi-
ceret efter reference 1).

Tabel 1. Risiko for at udvikle type 2 diabetes i relation til vægtændringer ved rygestop

Antal cases/
personer pr. år

Hazard ratio

Rygere 1.547/395.872 1.00 (reference)

Tidligere rygere † 836/148.082 1.22 (1.12-1.32)‡

Ingen vægtøgning 204/37.444 1.08 (0.93-1.26)

Vægtøgning på 0.1-5.0 kg 206/52.147 1.15 (0.99-1.33)

Vægtøgning på 5,1-10.0 kg 188/29.767 1.36 (1.16-1.58)‡

Vægtøgning på > 10 kg 196/19.424 1.59 (1.36-1.85)‡

Længrevarende rygestop 1.168/185.838 1.02 (0.94-1.10)

Kortvarigt rygestop 54/12.853 1.09 (0.83-1.44)

Aldrig røget 8.779/2.451.805 0.72 (0.68-0.76)‡

Tabel 2. Risiko for død af hjerte-karsygdomme  i relation til vægtændringer ved rygestop

Antal cases/
personer pr. år

Hazard ratio

Rygere 1.488/524.182 1.00 (reference)

Tidligere rygere † 167/154.259 0.48 (0.41-0.56)‡

Ingen vægtøgning 68/39.637 0.69 (0.54-0.88)‡

Vægtøgning på 0.1-5.0 kg 46/53.969 0.47 (0.35-0.63)‡

Vægtøgning på 5,1-10.0 kg 14/30.926 0.25 (0.15-0.42)‡

Vægtøgning på > 10 kg 11/20.670 0.33 (0.18-0.60)‡

Længrevarende rygestop 656/256.194 0.50 (0.46-0.55)‡

Aldrig røget 3.181/3.003.966 0.34 (0.32--0.37)‡

Tabel 3. De vigtigste risikofaktorer for akut 
myokardieinfart hos patienter med type 2 
diabetes. Rangordnet efter faldende betyd-
ning. (Modificeret efter reference 2).

Glykosyleret hæmoglobin

Systolisk blodtryk

LDL kolesterol

Fysisk aktivitet

Rygning

Varighed af diabetes

Nyrefunktion
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Sen behandling af akut 
iskæmisk apopleksi: 
nye muligheder

4,5 timer efter patienten sidst ser set 
rask påvist (3) og siden implementeret 
i dansk praksis. Endovaskulær behand-
ling har været et generelt tilbud efter 
2015, hvor studier påviste effekt op til 6 
timer efter debut eller sidst set rask;(4) 
behandlingen gives typisk i tillæg til 
trombolyse.

Imidlertid har under 20% af patienter 
med iskæmisk apopleksi været tilgæn-
gelig for behandling, ofte fordi de er 
kommet for sent, det vil sige efter 4,5 
timer. Dette kan ofte skyldes, at det ikke 
gør ondt at få en apopleksi, der sker 
’blot’ et bortfald af funktion, at man får 
apopleksi, mens man sover, eller fordi 
man på grund af apopleksien ikke kan 
kalde hjælp. At ringe 1-1-2 er jo oplagt 
vanskeligt, hvis man er alene med afasi 
og højresidig hemiparese. Der har 
derfor været et behov for ikke alene at 
øge opmærksomheden på at kalde akut 
hjælp ved apopleksi, men også at for-
bedre behandlingsmetoderne således at 
der var mulighed for at udvide behand-
lingsvinduet.

Ved trombolyse og endovaskulær 
behandling er der en risiko for alvorlige 
bivirkninger i form af hjerneblødning, 
primært hvis behandlingen gives når et 
infarkt er etableret, hvorfor det ved sen 
behandling er afgørende med billed-
diagnostik at afklare om der er etableret 
et infarkt eller der er et hypoperfunderet 
område hvor blodforsyningen kan gen-
etableres.

På denne baggrund er der gennem-
ført studier både indenfor sen trombo-
lyse og sen endovaskulær behandling, 
som har vist positive resultater indenfor 
det seneste år.

WAKE-UP – sen trombolyse (5)

I dette multicenter investigator initi-
erede studie (betalt af EU-FP7 midlerne) 

undersøgte man om trombolyse givet til 
patienter med akut iskæmisk apopleksi 
med ukendt debut, men med MR tegn 
til hyperakut apopleksi, medførte effekt 
på funktionsniveau efter 3 måneder.

MR-skanning kan ved hjælp af speci-
fi kke sekvenser med nogen sikkerhed 
afgøre alderen på et infarkt idet en DWI-
læsion oftest udvikles indenfor minutter, 
mens en FLAIR-læsion er udtryk for en 
ældre læsion som er udenfor tromboly-
sevinduet.

Patienter med klinisk akut apopleksi 
med symptomdebut siden sidst set 
rask, men ikke erkendt ud over 4,5 ti-
mer normalt funktionsniveau forud for 
apopleksi, alder mellem 18 og 80 år og 
DWI-læsion, men ingen FLAIR læsion på 
akut MR-skannning blev inkluderet i stu-
diet efter informeret samtykke. Det pri-
mære endepunkt i forhold til effekt var 
modifi ed Rankin Scale 0-1 efter 3 må-
neder, svarende til ingen eller stort set 
ingen men, herudover var der en række 
sikkerheds mål med fokus på blødning 
og død. Studiet var dobbeltblindet.

Inklusion af 800 patienter var plan-
lagt, men studiet lukkede efter inklusion 
af 503 patienter, grundet afsluttet bevil-
ling. I alt 254 patienter blev randomise-
ret til at modtage aktiv trombolyse og 
249 til placebo.

Den gennemsnitlige alder var 65 år 
og 65% af deltagerne var mænd; symp-
tomerne var hos over 90% opstået under 
søvn. Der var tale om mild til moderat 
sværhedsgrad, typisk ikke komplet he-
miparese. I behandlingsgruppen havde 
131/246 patienter (53,3%) efter 3 må-
neder stort set ingen mén mod 102/244 
i kontrolgruppen, svarende til OR 1.62 
(CI 95% 1.09-2.36). Behandlingen var 
relateret til en øget akut dødelighed 
OR 3.38 (CI 95% 0.92-12.52) dog kun 
næsten statistisk signifi kant. Der var 
ligeledes en trend mod øget risiko for at 

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. HANNE CHRISTENSEN, 

NEUROLOGISK AFDELING, 

BISPEBJERG HOSPITAL

Apopleksi rammer en ud af seks perso-
ner i løbet af deres liv, og er fortsat den 
tredje hyppigste dødsårsag i verden; 
faktisk er den stigende. Det er der 
mange forklaringer på: de klassiske 
livsstils relaterede risikofaktorer stiger 
på verdensplan, men også forhold som 
forurening er af betydning. Det faktum 
at levealderen stiger er ligeledes afgø-
rende. (1)

Apopleksi kan forebygges ved pri-
mær og sekundær profylakse, de akutte 
skader kan reduceres ved behandling; 
rehabilitering og opfølgning er afgø-
rende for et godt liv efter apopleksi.

Gennem de seneste godt 20 år er der 
kommet mulighed for akut behandling 
af apopleksi hvor man ved medicinsk 
behandling – i.v. trombolyse – eller 
invasiv behandling – endovaskulær 
behandling – genopretter blodforsynin-
gen. Endovaskulær behandling anven-
des hvor der er påvist en akut okklusion 
i et større kar så som a. cerebri media. 
Det første positive studie, der på viste 
effekt af trombolyse indenfor 3 timer, 
udkom i 1995,(2) siden er effekt op til 
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udvikle hjerneblødning i behandlings-
gruppen (2% mod 0.4% i kontrolgrup-
pen), dog heller ikke statistisk signifi-
kant.

DAWN – endovaskulær 
behandling op til 24 timer efter 
iskæmisk apopleksi (6)

I dette randomiserede kontrollerede 
studie med opfølgningsbesøg ved blin-
det observatør undersøgte man, om 
patienter med ukendt symptomdebut, 
klinisk svær apopleksi på baggrund af 
okklusion af a. cerebri media eller a 
carotis interna, men kun mindre infarkt-
udvikling målt på MR (DWI-læsion) eller 
CT perfussion opnåede klinisk bedre 
funktion ved endovaskulær behandling i 
forhold til ingen akut intervention.

Studiet var finansieret af Stryker 
Neurovascular Inc. som producerer ud-
styr til endovaskulær behandling, dette 
udstyr blev brugt i studiet (Trevo).

Der indgik tre forskellige kriterier 
ved inklusionen afhængigt af alder, kli-
nisk sværhedsgrad og infarktvolumen. 
Infarktvolumen blev defineret ved et 
specifikt automatiseret software (Rapid, 
iShemaView).

I alt 206 patienter blev inkluderet, 107 
blev randomiseret til endovaskulærbe-
handling og 99 til kontrolgruppe. Efter 
endovaskulær behandling opnåede 49% 
af patienterne en selvstændig funktion 
efter 3 måneder mod 13% i kontrolgrup-
pen, hvilket var statistisk signifikant. Der 
var ikke statistisk signifikant forskel på 
risiko for hjerneblødning (6 versus 3%) 
eller død indenfor tre måneder (19 ver-
sus 18%) mellem grupperne.

DEFUSE-3 – endovaskulær 
behandling op til 16 timer efter 
iskæmisk apopleksi (7)

Dette studie var som DAWN et multi-
center, randomiseret åbent studie med 
blindet observatør ved opfølgnings-
besøg. Man undersøgte den samme 
patientgruppe i forhold til karokklu-
sioner (a cerebri media og a carotis 

interna), men indenfor et lidt mindre 
tidsvindue – 6 til 16 timer -og baseret 
på andre klinisk billeddiagnostiske kri-
terier. Patienter kunne udredes med CT 
eller MR, inklusion var baseret på ratio 
mellem iskæmisk og infarceret væv med 
en minimumsgrænse for iskæmisk væv, 
der potentielt kan reddes. Voluminae 
blev også her defineret ved et specifikt 
automatiseret software (Rapid, iShema-
View).

Studiet var investigator-initieret og 
betalt af National Institute of Neurologi-
cal Disorders and Stroke, USA.

Studiet stoppede efter en interrim-
analyse baseret på 182 inkluderede 
patienter, da der fandtes effekt. I alt 92 
patienter blev randomiseret til endova-
skulær behandling. 45% af patienterne 
i interventionsgruppen mod 17% i 
kontrolgruppen opnåede selvstændig 
funktion efter 3 måneder (p<0.001). 
Dødeligheden indenfor tre måneder 
var ligeledes lavere i interventionsgrup-
pen: 14% mod 26% i kontrolgruppen, p 
= 0.05.

Hvad så?

Vi ved således nu, at behandling også 
senere end tidligere påvist kan gavne 
udvalgte patienter med akut apopleksi 
og medføre en klinisk signifikant bedre 
funktion. Der er overensstemmelse 
mellem studierne og effekten er klart af 
klinisk betydning: man kan oversætte 
effekten i DEFUSE-3 og DAWN til at 
halvdelen i stedet for en fjerdel af pa-
tienterne kan klare sig i eget hjem med 
minimal hjælp. Der er således ingen tvivl 
om at dette kan gøre en meget betyde-
lig forskel på individniveau.

Omvendt er der ingen tvivl om, at 
der er tale om ret selekterede patienter. 
Udredning og behandling stiller meget 
høje krav til teknologi, kompetence og 
organisation og således kun skal tilby-
des i højt specialiserede centraliserede 
centre.

Dette kræver også en del ressourcer 
dels til screening, udredning og behand-
ling, men også i forhold til gennemfø-

relse af yderligere avanceret akut radio-
logi, herunder implementering af nye 
volumetriske metoder. De beskrevne 
kriterier er heller ikke identiske i studi-
erne uanset at de søger at beskrive det 
samme, nemlig om der er væv at redde.

Fra et videnskabeligt synspunkt må 
konstateres, at studierne ikke er store, 
særligt er WAKE UP ikke dimensioneret 
til at vise den fundne effekt. Aktuelt 
pågår et CT-baseret studie TWIST, der 
undersøger den samme problematik i et 
mindre ressourcetungt design og på en 
lidt bredere patientgruppe; resultaterne 
herfra vil bidrage til at optimere fremti-
dig behandling.

Fra et praktisk synspunkt kræver 
dette en meget forfinet selektionspro-
ces, således at relevante kandidater 
bliver identificeret effektivt i et tæt sam-
arbejde mellem den præ-hospital sektor 
og de behandlende neurologer. Det er 
ikke sandsynliggjort, at sen apopleksi-
behandling er til gavn for eksempelvis 
multi-morbide personer og ligeledes er 
klare neurologiske udfald en forudsæt-
ning for at udredning er relevant.

Aktuelt benyttes præ-hospital visita-
tion ved akut apopleksi i Danmark, og 
nye retningslinjer er under udvikling 
med henblik på også at inkludere disse 
patienter. Samlet set er det overvejende 
sandsynligt at disse nye behandlings-
muligheder vil reducere følgerne for 
udvalgte patienter med gavn både for 
den enkelte ramte, men også samfunds-
mæssigt, da få sygdomme er så omkost-
ningstunge for samfund og familie som 
følgerne efter svær apopleksi.

For at sige det ligeud, kan man få 
mange MR-skanninger for prisen på en 
plejehjemsplads.

Interessekonflikter: Ingen økonomiske 
interessekonflikter. Har deltaget i WAKE 
UP som investigator, er National Koordi-
nator i TWIST.
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Systemanalyse af essential 
hypertension
Systemanalyse er den process, der ved hjælp af matematiske metoder analyserer store biologiske 
datamængder for at opdage og beskrive nye funktioner.

AF PROFESSOR EMERITUS, DR.MED.  

KNUD POULSEN, INSTITUT FOR VETERINÆR

VIDENSKAB OG HUSDYRVIDENSKAB,  

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, 

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Da læger i 1950’erne læste på studiet, 
havde patienter forhøjet blodtryk, når 
det systoliske tryk var mere end 110 mm 
Hg plus personens alder i år. Det var 
meget praktisk, for man kunne ikke be-
handle det forhøjede tryk. Til ekstreme 
tilfælde havde man dog nogle medika-
menter med svære bivirkninger, der i 
dag er glemte.

Man vidste dog, at arterielt tryk 
var bestemt af en række fysiologiske 
faktorer, så som blodvolumen, cardiac 
output, vaskulær modstand og vaskulær 
compliance. Disse elementer er regule-
ret af en vifte af neurale, endokrine og 
paracrine faktorer. For at forstå årsagen 
til essentiel hypertension ville det så-
ledes kræve en forståelse af de mange 
systemers indbyrdes bidrag til blodtryk-
kets homeostase. 

Gennem årene blev det klart, at hvis 
man hæmmede renin-angiotensinsy-
stemet, det sympatiske nervesystem og 
tilbage resorptionen af vand i nyrerne, 
kunne man efterhånden kontrollere 
blodtrykket hos essentiel hypertonikere. 
Medikamenterne hertil var efterhånden 
så effektive, at mange syntes, at proble-
met var løst, da overdødeligheden af 
essentiel hypertension blev meget redu-
ceret ved effektiv blodtryksbehandling. 
– det er dog forsat et stort problem, at 
mange ikke behandles tilstrækkeligt!

Hvad der derimod ikke er løst er, 
hvad årsagen er til essentiel hyperten-
sion, og man havde efterhånden opgivet 
at finde pathogenesen.

Formålet med systemanalyse af es-
sentiel hypertension er, at man vil be-
nytte bioinformationens værktøjer til at 
finde sammenhænge, der på sigt kunne 
give en antydning af, hvordan fremti-
dige studier skulle udføres. Bioinforma-
tik er et tværgående forskningsfelt, der 
analyserer store mængder biologiske 
data ved hjælp af computere.

Det første man gjorde var at identifi-
cere de gener, som man vidste var af be-
tydning for de fire mest betydningsfulde 
aktører, som var relateret til hyperten-
sion. Det er: Renin-angiotensin-aldoste-
ron systemet, endothelin, bradykinin og 
ANP/cGMP (atrial natriuretic peptide 
der giver glat muskelcelle afslapning). 
Hertil var føjet gener af betydning for 
det sympatiske nervesystem.

Hvordan gør man så det? Elektronisk 
kan man i dag scanne den trykte litte-
ratur og databaser for sammenhængen 
mellem kendte gener og essentiel hy-
pertension. Det kaldes på engelsk for 
data mining. Data mining er et engelsk 
låneord, som betegner søgning efter 
mønstre og strukturer i større data-
mængder. Man fandt 198 gener, som 
omtales som HTNGL (HyperTensioN 
Gene List). Man kan også tegne et gra-
fisk netværk, hvor de enkelte geners 
placering i forhold til hinanden afspejler 
deres indbyrdes formodede virkning på 
samme virkningsmekanisme.

Blandt disse 198 gener valgte man 
for at komme i gang, de 10 gener, der 
havde det største antal naboer i net-
værket. Måske som udtryk for de mest 
betydningsfulde. Blandt dem var ikke 
overraskende Angiotensinogen, Renin, 
Endothelin, Nitridoxyd synthase, som 
alle er sat i relation til blodtryksregula-
tion.

Det overraskende var imidlertid, at 
det gen, der udviste det største antal 
interaktioner med andre gener, var 
Insulin genet. Overraskende fordi renin-
angiotensin systemet normalt betragtes 
som den mest prominente udløser af 
hypertension, men dettes gener ran-
gerede lavere i netværks hierarkiet. At 
insulingenet er relateret til hypertension, 
måske gennem metabolisme og fedme, 
var dog ikke overraskende.

Hvad betyder så den centrale rolle af 
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insulingenet i blodtryksystemet. Skønt 
relevansen af insulin resistens som et 
forstadie til diabetes er bredt accepteret, 
er patogenesen til hypertension i insulin 
resistente patienter mindre indlysende. 
Associationen mellem essentiel hyper-
tension, insulin resistens og hyperinsu-
linæmi er velkendt. Hyperinsulinæmi 
stimulerer det sympatiske nervesystem 
og renin-angiotensin systemet, som 
begge resulterer i natrium retention og 
volumen ekspansion. I tilgift vil abnor-
malitet i insulin signalering kunne føre til 
eleveret blodtryk gennem deres effekt 
på endothel celler og calcium influks i 
vaskulaturens glatte muskelceller. I det 
insulin resistente miljø er angiotensin 
receptor type1 opreguleret, hvilket øger 
den fysiologiske virkning af angiotensin. 

Som ovenfor anført har system ana-
lysen af de store databaser foreløbigt 
kun visualiseret og understøttet, hvad vi 
mente at vide allerede. Men det er kun 
få procent af det menneskelige genom 
(DNA), der udtrykker samtlige proteiner 
og hormoner, som vi kender, hvoraf 
nogle helt sikkert har betydning for ud-
vikling af forhøjet blodtryk.

Hvad med resten af genomet. Kunne 
regulatoriske elementer i denne del 
af genomet være årsagen? Vi har ikke 
det endelige svar, men den foreløbige 
systemanalyse viser, at der er transcrip-
tionsfaktorer (proteiner som regulerer 
den hastighed, hvormed generne 
aflæses) der nok er af betydning. Et af 
dem hedder SP1 og er en transscripti-
ons faktor, der regulerer expressionen 
af en lang række af gener i hjerte og 
glatte muskelceller. Ikke kodende RNA 
molekyler (der ikke koder for protein) 
kunne også være master regulatorer 
af hypertension. Af micro RNA er det 
især mirRNA27, som har betydning for 
endothelceller og angiogenesen, der er 
i søgelyset.

Hverken SP1 eller mirRNA27 kan 
siges at forklare pathogenesen til essen-
tiel hypertension. Derimod har vi med 
systemanalyse fået en metode, der har 
potentialet til at løse problemet.
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Medicinsk behandling af ADHD
Nyeste viden om effekt og bivirkninger
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Der har de seneste mange år været 
udført et stort antal kliniske studier, der 
har undersøgt effekt og bivirkninger ift. 
den medicinske behandling af ADHD. 
Denne artikel har til formål at formidle 
nogle af hoved resultaterne fra en nylig 
publiceret netværks meta-analyse fra 
Lancet Psychiatry. I denne netværks 
meta-analyse blev randomiserede kon-
trollerede studier (RCT) opsummeret 
og sammenfattet ift. effekt og enkelte 
skadevirkninger ved forskellige typer 
af medicinsk behandling anvendt i be-
handlingen af ADHD hos børn, unge og 
voksne.

Hvornår behandles ADHD 
medicinsk – danske anbefalinger 
og retningslinjer

I både danske og internationale anbefa-
linger og retningslinjer, står det beskre-
vet, at symptomer på Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder (ADHD) hos 
børn, unge og voksne bl.a. kan søges 
behandlet med medicinsk behandling.

Vejledningerne og anbefalingerne 
for børn, unge og voksne er på mange 
områder sammenlignelige. Dog er det 
særligt indskærpet ift. behandling af 
børn og unge, at man før medicinsk be-
handling overvejes, skal have afprøvet 
non-farmakologiske interventioner. For 
børn og unge beskrives det konkret 
i ”Vejledning om medikamentel be-
handling af børn og unge med psykiske 
lidelser (5) at ”Miljøintervention i form 
af adfærdsorienteret behandling med 
forældretræning, psykoedukation, støt-
tende samtaler og kognitiv træning med 
inddragelse af skole og institution er 
førstevalgsbehandling af børn og unge 
med hyperkinetisk forstyrrelse”. Dette 
er ligeledes beskrevet i de Nationale 
Kliniske Retningslinjer for Udredning 
og Behandling af ADHD hos børn og 
unge (3), hvor det beskrives at man ved 
børn med ADHD og svær funktionsned-
sættelse kan overveje at kombinere de 
non-farmakologiske interventioner med 
medicinsk behandling.I)

I de Nationale Kliniske Retningslinjer 
for Udredning og Behandling af ADHD 
hos voksne (4) står der, med reference 

til NICE-guidelines beskrivelser ift. be-
handling af voksne, at farmakologisk 
behandling anbefales som førstevalgs-
behandling såfremt det lægefagligt 
vurderes indiceret og patienten også har 
ønske om at afprøve medicin (4).

Netværks meta-analyse af 
RCT studier om farmakologisk 
behandling

Formål og metode
Der er efterhånden udgivet mange 
studier, der har undersøgt evidensen 
for at behandle ADHD farmakologisk 
ved at udføre RCT studier. For at op-
summere den eksisterende viden på 
området udførte jeg i samarbejde med 
en lang række forskere indenfor ADHD 
området, en netværks meta-analyse, 
der tidligere på året blev udgivet i tids-
skriftet Lancet Psychiatry (2). Netværks 
meta-analyse er en forlængelse af den 
klassiske meta-analyse, som giver mu-
lighed for at lave parvise sammenlignin-
ger mellem inkluderede interventioner. 
Således estimerede vi i undersøgelsen 
ikke kun de enkelte medicingruppers 
virkning overfor placebo, men via di-
rekte og indirekte sammenligner, også 
de enkelte medicingruppers virkning ift. 
hinanden. Denne metode er også tidli-
gere anvendt ift. at vurdere virkningen 
af 21 typer SSRI overfor hinanden (1).

For at gennemføre studiet med fokus 
på ADHD behandlingen, søgte vi efter 
publicerede og ikke-publicerede klini-
ske dobbeltblindende RCT studier, der 
opfyldte følgende kriterier:
•  Inkluderede børn (5-11 år), unge (12-

17 år) eller voksne (over 18 år) med 
en primær ADHD diagnose jf. DSM-
III, DSM-III-R, DSM-IV(TR), DSM-5, 
ICD-9 eller ICD-10 kriterierne.

•  Havde undersøgt effekten af enten: 
amfetamin baserede præparater (her-
under lisdexamfetamin), atomoxetin, 
bupropion, clonidin, guanfacin, 
methylphenidat eller modafinil.II)

•  Skulle enten sammenligne det aktive 
stof med placebo eller et af de ovenfor 
angivne stoffer (head-to head trials)

•  Skulle have målt effekten på vores 
primære outcomes: ADHD kerne-
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symptomerne og/eller skulle rap-
portere på andelen af patienter der 
forlod studiet pga. bivirkninger. 
Derudover inkluderede vi også stu-
dier der havde målt effekten på en 
af vores sekundære outcomes bl.a.: 
Funktionsniveau (målt på Clinical Glo-
bal Impression-Improvement (CGI-I)), 
andelen af patienter der forlod studiet 
uanset årsagen, ændringer i vægt og 
blodtryk.

Derudover opsatte vi en række øvrige 
kriterier relateret til bl.a. design og stu-
diernes varighed (for fuld gennemgang 
se Cortese et al. 2018 (2)). Oprindeligt 
var ønsket med studiet, at vurdere virk-
ningerne og bivirkningerne af ADHD 
medicin efter hhv. en kort (12 uger), 
mellem (op til 26 uger) eller længere (52 
uger) behandlingsperiode.

Opsummering af studiets resultater
Litteratursøgningen identificerede i alt 
133 RCT, hvoraf 81 omhandlede børn 
og unge, 51 voksne og et studie inklu-
derede både børn, unge og voksne. På 
tværs af studierne var der i alt 14,346 
børn og unge og 10,296 voksne inklu-
deret. Det havde som tidligere nævnt 
været intentionen at vurdere virkningen 
af de forskellige medicintyper efter en 
hhv. kort, mellem og længere behand-
lingsperiode, men der blev kun vurderet 
at være tilstrækkelig med studier om-
handlende kort behandlings, til brug i 
meta-analysen.

Samlet viste ADHD medicin at være 
mere effektiv end placebo ift. at redu-
cere klinisk ratede ADHD symptomer 
hos børn for de syv inkluderede medi-
cintyper med effektstørrelser (standar-
dized mean difference (SMD) mellem 
-0.56 (atomoxetin) og -1.02 (amfeta-
min). Hos voksne var der kun data til 
at vurdere på hhv. amfetaminbaserede 
præparater, atomoxetin, bupropion, 
methylphenidat og modafinil. For alle 
disse grupper, modafinil undtaget, blev 
der observeret en større virkning af 
medicin sammenlignet med placebo 
på kliniker vurderede ADHD sympto-
mer med effektstørrelser mellem -0.45 
(atomoxetine) og -0.79 (amfetamin) for 
de signifikante fund. Data for de enkelte 
medicintyper, samt 95% konfidensinter-
valler (95% KI) kan ses i Cortese et al. 
2018 (2).

Ift. vores primære mål for bivirknin-
ger, dropout fra studiet gr. bivirkninger, 
observerede vi hos børn og unge, at 
dropout ikke var signifikant større sam-
menlignet med placebo for atomoxetin, 
bupropion, clonidin, methylphenidat og 

modafinil. Omvendt var behandling med 
følgende medicingrupper associeret 
med større dropout sammenlignet med 
placebo for hhv.: amfetaminbaserede 
præparater (Odds ratio (OR)=2.3, 95% 
KI= 1.4-3.9) og guanfacin (OR=2.6,95% 
KI=1.2-5.8). Hos voksne blev der li-
geledes ikke vurderet at være større 
risiko for drop out gr. bivirkninger for 
bupropion. Dog var behandling med 
følgende medicintyper associeret med 
en øget risiko for dropout gr. bivirk-
ninger, sammenlignet med behandling 
med placebo, for: amfetaminbaserede 
præparater (OR=3.3, 95% K=1.5-6.9), 
atomoxetin (OR=2.3, 95% KI=1.3-4.3), 
methylphenidat (OR=2.4, 95% KI=1.4-
4.1) og modafinil (OR= 4.0, 95% KI= 
1.4-11.3) (Cortese et al. 2018).

I primærartiklen (2) rapporterede 
vi også en række sammenligninger 
mellem de forskellige præparater. En 
gennemgang af disse parvise sam-
menligner er for omfattende til denne 
artikel. Dog er det værd at fremhæve, 
at et rimeligt konsistent fund var en 
tendens til at de amfetaminbaserede 
præparater, ift. kliniker vurderede 
ADHD symptomer, var signifikant mere 
effektiv, bl.a. sammenlignet med atom-
oxetin og methylphenidat (for både 
børn/unge og voksne) (2). Dette fund 
er klinisk interessant, men skal natur-
ligvis opvejes ift. præparatets mulige 
bivirkninger. I artiklen udarbejdede vi 
analyser der viste vægtningen mellem 
hhv. vores mål for effekt og bivirkning. 
Hovedkonklusionen var her, at medens 
de amfetaminbaserede præparater blev 
observeret med størst effekt på ADHD 
kernesymptomerne, var denne effekt 
også associeret med flere bivirkninger, 
sammenholdt med bl.a. methylpheni-
dat hos børn og unge. Derfor var 
konklusionen i studiet, at data pe-
ger på rimeligheden i at anvende 
methylphenidat som førstevalgs præ-
parat hos børn og unge når medicinsk 
behandling er indiceret. Dette er også 
gængs praksis i dag. For de voksne blev 
det med afsæt i de analyserede data 
konkluderet, at de amfetaminbaserede 
præparater relevant kan anvendes som 
førstevalgspræparat når medicinsk be-
handling i øvrigt er indiceret. 

Konklusioner

Der synes efterhånden at være en rela-
tiv stor mængde data tilgængelig til at 
vurdere og konkludere, at ADHD medi-
cin overordnet set, har en signifikant og 
betydelig effekt på ADHD kernesymp-
tomerne ift. behandling på i hvert fald 

den korte bane. Derudover er der efter-
hånden også god data tilgængelig der 
understøtter, at behandlingens effekt på 
gruppeniveau opvejes af bivirkningerne. 

Det er forsat uvist, hvordan effekt og 
bivirkninger balancerer ift. hinanden 
ift. mere længerevarende behandling, 
grundet fraværet af RCT studier der har 
undersøgt effekt og bivirkninger over 
en længere tidsperiode end de typiske 
10-12 uger, der danner rammen for de 
fleste publicerede studier på området. 
Studiet peger således også på et behov 
for at der udføres flere RCT studier 
der ser på medicinens virkninger over 
længere tidsintervaller, om end dette er 
både praktisk og etisk udfordrende.

Hovedformålet med artiklen var at 
danne et overblik over en efterhånden 
stor og kompleks datamængde, og vo-
res forhåbninger er, at studiet vil kunne 
bidrage til fremtidige opdateringer af 
f.eks. nationale kliniske retningslinjer 
vedrørende medicinsk behandling af 
ADHD.
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Noter
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udgives af Sundhedsstyrelsen.

II  Læseren bør være opmærksom på at det 
ikke er alle disse stoffer der er godkendt til 
behandling af ADHD i Danmark.
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Vegansk kost til spædbørn
Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at spædbørn og småbørn ernæres ved en vegansk kost. Da veganisme 
ikke blot er en kosttrend, vælger mange forældre alligevel at gøre det, men de mangler råd og vejledning til 
at gøre det korrekt.

I takt med at flere og flere tager den 
grønne bølge til sig, vil der uundgåeligt 
ske en stigning i antallet af børn og 
spædbørn, der ernæres helt eller delvist 
vegansk. Derfor er det vigtigt, at denne 
gruppe trods myndighedernes forbe-
hold møder forståelse, bliver tilgodeset 
og får de råd, der er nødvendige for at 
kunne give deres børn en fyldestgø-
rende kost.

Flere og flere danskere vælger 
grønt

Den grønne bevægelse vokser. Den se-
neste COOP analyse viser, at den største 
stigning af vegetarer ses blandt unge 
mellem 15-34 år, hvilket særligt er inte-
ressant i denne sammenhæng. Ifølge 
Dansk Vegetarisk Forenings tidligere 
analyser har mange vegetarer et spar-
somt brugt af æg og mælkeprodukter, 
hvilket ernæringsmæssigt også putter 
dem i den veganske gruppe.

I modsætning til populære kosttrends 
handler veganisme ikke om vægttab 
eller om én selv. I begrebets betydning 
handler veganisme om dyrevelfærd.

Ifølge Vegan Society lyder defintionen 
på vegansime1:

 ”At leve vegansk er en måde at leve 
på, hvor man søger at undgå, så 
vidt som muligt og praktisabelt, alle 
former for udnyttelse af og grusom-
hed imod dyr til føde, tøj og andre 
formål.” 

 Dvs. veganere lever af vegetabilske 
fødevarer og søger så vidt muligt, 
udover kød, fjerkræ, fisk, skaldyr og 
biprodukter fra slagtning, at undgå 
animalske produkter som mælk, æg, 
ost, læder, pels, uld, honning, pro-
dukter testet på dyr, m.v.

(Jeg vil her understrege, at moder-
mælk fra mennesker naturligvis er fuldt 
 vegansk).

Mange følger dog en mere vege-
tabilsk kost af andre årsager end etik 
såsom miljø og sundhed. Ifølge FNs 
Ressourcepanel er én af de største glo-
bale miljøbelastninger produktionen af 
animalske fødevarer.2

Veganere har vist at have det lave-
ste BMI, kolesteroltal, blodglukose og 
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blodtryk.3,4 Ligeledes ses lavere risiko 
for cancer og død af iskæmisk hjerte-
sygdom hos veganere og vegetarer.5 Sy-
vendagsadventister, der spiser vegansk, 
har vist at have hhv. 47 % og 49 % lavere 
risiko for hypertension og type 2 diabe-
tes i forhold til Syvendagsadventister, 
der har samme sunde livsstil og BMI, 
men dog spiser lidt animalsk. En rent 
plantebaseret kost har vist sig effektiv i 
behandlingen af bl.a. type 2 diabetes6, 
åreforkalkning,7 reumatoid artrit8 og tid-
lige stadier af prostatacancer9.

Der er mange gode grunde til at spise 
mere fra planteriget.

En kost, der udelukker animalske 
produkter, er dog ikke per definition 
sundhedsfremmende. Den bør sam-
mensættes fornuftigt og stadig med ud-
gangspunkt i De officielle Kostråd.

Når det gælder de helt små, er der 
yderligere og særlige forholdsregler, 
præcis som det er gældende for en ikke-
vegansk spædbarnskost.

Sundhedsorganisationerne om 
vegansk kost spædbørn og 
småbørn

I 2018 opdaterede Sundhedsstyrelsen 
(SST) deres udmelding til landets sund-
hedspersonale omkring vegansk kost til 
spædbørn med bl.a. følgende:

 ”Små børn, der ernæres vegansk kan 
vokse og udvikle sig normalt, såfremt 
de får de rette tilskud til kosten og 
energiindholdet er tilstrækkeligt. Det 
kræver detaljeret viden om kost og 
ernæringsbehov. Forældrene må der-
for opfordres til at søge rådgivning 
ved autoriseret klinisk diætist for at 
sikre, at barnets kost er sufficient. 
Desuden bør barnets vækst og udvik-
ling følges nøje af praktiserende læge 
for at sikre, at barnets vækst ikke 
påvirkes negativt af den veganske 
ernæring.

  Sundhedspersonalet er ikke uddan-
net til at yde diætisk rådgivning og 
skal derfor udelukkende rådgive om, 
at spædbørn på vegansk kost enten 
skal ammes eller have modermælks-
erstatning i mindst to år og have 
tilskud af B12-vitamin som beskrevet 
ovenfor samt opfordre til, at barnets 
vækst følges nøje for at overvåge, om 
den veganske kost påvirker barnets 
vækst negativt.” 10

Forældrene bør hermed rådes til at 
amme/give modermælkserstatning i 
2 år, søge vejledning hos diætist og 

give barnet tilskud med B12. Hvis am-
ningen ikke kan lykkes, kan anvendes 
modermælkserstatning baseret sojapro-
teinisolater, som er godkendt ved EU-
lovgivningen11.

SST henviser i deres notat til 
ESPGHAN (European Society for Paedi-
atric Gastroenterology Hepatology and 
Nutrition), der ikke anbefaler vegansk 
kost til spædbørn grundet risiko for næ-
ringsmangler og mulige konsekvenser 
heraf. ESPGHAN har i deres seneste po-
sition statement vurderet, at en vegansk 
kost kan være lav på protein, B2, B12, 
D-vitamin, A-vitamin, calcium, zink, jern 
og DHA.12

I lande som Norge, Sverige, UK, 
Canada og USA har sundhedsmyndig-
hederne ikke samme forbehold over for 
vegansk ernæring til de helt små, så-
fremt at kosten sammensættes fornuftigt 
og suppleres med de rette tilskud såsom 
B12. Her rådgiver myndighederne ud-
førligt om, hvordan næringsbehovene 
hos de helt små opfyldes både på en ve-
getarisk og vegansk kost.13 14 15 16 17 18 19

Med udgangspunkt i danske kostva-
ner er ESPGHANs og SSTs forbehold 
imidlertid forståelige. Udelukkes kød, 
fisk, mælk og æg fra en dansk kost uden 
at ændre måltidssammensætningen, vil 
kosten sandsynligvis blive mangelfuld. 
Årsagen ligger dog ikke i manglende næ-
ring i vegetabilsk mad, men i at bælgfrug-
ter, grøntsager, nødder m.v. ikke fylder 
ret meget i det danske køkken. Det gør 
de animalske produkter til gengæld, og 
derfor bliver disse ”vigtige” kilder til vita-
miner og mineraler, da de bidrager væ-
sentligt til indtaget. Havde vi spist flere 
planter, var disse ligeledes eller i stedet 
blevet anset som vigtige næringskilder.

SST råder til, at spædbørn og små-
børn, der ernæres vegansk, får en 
multivitamin. Selv om dette vil kunne 
sørge for, at eventuelle næringsmangler 
lettere undgås, ville det optimale være, 
at alle børn lærte at spise og kunne lide 
de næringsrige plantefødevarer. En 
multivitamin beskytter ikke mod livsstils-
sygdomme, den giver ikke sunde vaner, 
og den forhindrer ikke en mangelfuld 
kost med højt indtag af salt, mættet fedt 
og andre uhensigtsmæssige stoffer. Sagt 
med andre ord – en multivitamin gør 
ikke en fornuftigt sammensat kost min-
dre vigtig.

Sammensættes kosten med udgangs-
punkt i næringsrige vegetabilske føde-
varer, er det ikke nødvendigvis svært at 
få nok næringsstoffer såsom de fremhæ-
vede af ESPGHAN. Bælgfrugter, nød-
der, kerner og frø bidrager med betyde-
lige mængder jern, zink, B2, omega-3 og 

protein. Samtlige planter bidrager med 
calcium og A-vitaminbehovet dækkes 
nemt, f.eks. via blot 40 g gulerod alene. 
Alle børn bør få tilskud med D-vitamin, 
og veganske børn bør derudover som 
minimum få tilskud med B12 fra 6 mdr. 
En klinisk diætist kan vurdere, hvilke an-
dre tilskud der er relevante.

Vigtigt at pointere er, at børn har brug 
for vitaminer og mineraler – ikke for ani-
malske produkter i sig selv.

Der bør ikke generaliseres ud fra 
caserapporter

Forskningen omkring vegansk kost til 
spædbørn er meget sparsom. En over-
sigtsartikel fra 2017 om vegetariske kost-
former til børn fandt kun to studier om 
veganske børn. Begge var fra 1980’erne 
og viste normal vækst og udvikling.20 21

Caserapporter om fejlernæring hos 
børn, der har fået en yderst mangelfyld 
”vegansk” kost, citeres ofte bl.a. i medi-
erne, og skaber en forståelig bekymring 
og afstandtagen til denne kost. Fejler-
næringen skyldes enten, at barnet aldrig 
har fået B12 tilskud, at det er blevet 
ammet af en mor med B12 mangel22 , at 
det er blevet ernæret nær udelukkende 
med sojamælk eller æblejuice i stedet 
for modermælk23  eller lignende. Altså 
ekstreme tilfælde, der kun vidner om en 
mangelfuld viden om fyldestgørende 
spædbørnsernæring. 

Som argument mod vegansk kost til 
børn citeres også ofte studier, der har 
undersøgt børn på en makrobiotisk kost 
og fundet næringsmangler og hæm-
met vækst som følge af en mangelfuld 
ernæring. Disse studier er heller ikke re-
præsentative for en vegansk kost – både 
idet en makrobiotisk kost ikke er veg-
ansk, og at den ofte er ensidig, fedtfat-
tig, ofte baseret på ris og uden relevante 
tilskud heriblandt D-vitamin m.v.24 

Disse ekstreme tilfælde er ikke repræ-
sentative for en fornuftigt sammensat 
vegansk spædbarnskost. De tydeliggør 
dog vigtigheden af sufficient rådgivning.

Kost til spædbørn kræver 
opmærksomhed – også hvis den 
er vegansk

Enhver spædbarnskost kræver ekstra 
opmærksomhed, hvilket er årsagen til, 
at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en 
udførlig vejledning omkring, hvordan en 
dansk kost bør sammensættes til de helt 
små.25 26 Her er de veganske forældre 
udfordrede.

Veganske forældre bør vide, at en 
vegansk kost kan sikre normal vækst 
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og udvikling, såfremt den er fornuftigt 
sammensat og suppleret med de rette 
tilskud. Dette kræver ofte lidt nye mad-
vaner og madvarer.

Eksempelvis skal bælgfrugterne have 
en central plads, nødder, kerner og frø 
skal bidrage, og anvendes plantemælk 
(først efter 12 mdr.), så bør de calci-
umberigede varianter prioriteres. Osv. 
Dernæst er B12 tilskud nødvendigt, og 
dette selv hvis en smule animalske pro-
dukter indgår indimellem.

Overgangskosten kan nemt gøres 
både kalorie- og næringsrig, f.eks. 
ved at mosen tilføjes kikærter, hvide 
bønner, røde linser, ærter, broccoli og 
rapsolie og ved at grøden tilføjes man-
delsmør, fintmalede sesamfrø, græskar-
kerner, sojabaseret modermælkserstat-
ning osv. Bælgfrugter bør indgå fra ca. 
6 mdr. i små mængder og optrappes 
gradvist.

Under graviditet og amning bør den 
veganske mor særligt sørge for tilskud 
med B12, således at barnet er dækket 
ind til 6 mdr. gennem modermælken. 

Yderligere råd og vejledning

I Sverige og Norge har de respektive 
sundhedsorganisationer uddybende råd 
og vejledning omkring vegansk spæd-
børnsernæring, som man med fordel 
kunne henvise forældrene videre til. 27,28

I 2015 udarbejdede jeg sammen med 
Dansk Vegetarisk Forening en gratis 
vejledningspjece om vegansk og vege-
tarisk ernæring til spædbørn, småbørn, 
gravide og ammende, hvor de vigtigste 
råd og opmærksomhedspunkter gen-
nemgås. Denne er naturligvis opdateret 
med Sundhedsstyrelsens nye råd og kan 
findes på min hjemmeside (diaetist-fel-
ding.dk). Jeg har dernæst en langt mere 

dybdegående bog på vej om emnet, 
der forventes udgivet primo 2019 ved 
FADL’s forlag.

I kontrast til den gængse opfattelse af, 
at en vegansk kost er mangelfuld, så er 
en plantebaseret kost og heriblandt en 
vegansk kost forbundet med store sund-
hedsfordele hos voksne.29 

DTUs seneste analyse af danske 
spæd- og småbørns kostvaner viste, at 
indtaget af både protein, salt og mættet 
fedt er for højt.30 Danske børn har altså 
de samme kostmæssige udfordringer 
som voksne, og dette bør der sættes ind 
over for tidligt, så de senere potentielle 
konsekvenser heraf kan forebygges. 
Alle børn bør lære sunde vaner fra start, 
og danske børn (og voksne) ville have 
godt af flere grøntsager, bælgfrugter og 
andre plantefødevarer i kosten, hvad 
enten de har til- eller fravalgt de animal-
ske produkter.
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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

En ny form for hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen er på 
vej, indeholdende konjugeret østrogen samt et SERM-præparat.
Esmya® (mod fibromer) kan bruges igen – med visse forbehold. Der er 
nyt om Cervarix® i HPV-vaccinationsprogrammet.
Og endelig, en ny device til kvinder med stressinkontinens.

Nyt kosttilskud

Inocaps® fra firmaet Bio4U
Inocaps® indeholder myo-inositol, 
diverse vitaminer, aminosyrer og 
antioxidanter og er specielt beregnet til 
kvinder med PCOs, som har et fertili-
tetsproblem.

Inocaps®

•  Øger insulinfølsomheden i kroppen
•  Genopretter normal ægløsning
•  Reducerer mængden af mandligt 

kønshormon
•  Bidrager til normal regulering af hor-

monaktivitet og folsyren forhindrer 
neuralrørsdefekt hos fosteret.

Inocaps® erstatter Inofolic® fra samme 
firma.

Nyt hjælpemiddel

Contiform fra firmaet Carepartner
Contiform er et lille gummipessar, som 
sættes op i vagina. Pessaret findes i tre 
størrelser, hvor medium er den mest 
brugte. Hvert pessar kan bruges ca. 30 
gange, før det er udtjent.

Læs mere på www.carepartner.dk eller 
kontakt: 5855 1099

Nyt fra Sundhedsministeriet

Ministeren mener, at kvinder i Øst- og 
Vestdanmark skal behandles ens og der-
med skal alderen for fertilitetsbehand-
ling i Øst sættes op til 41 år, som det er 
i Vest.

Min kollega Overlæge Elisabeth 
Carlsen, formand for Dansk Fertilitets-
selskab udtaler: »Fra selskabets side har 
vi hele tiden anbefalet en ens alders-
grænse, for det er forkert, at kvinderne 
har forskellige grænser afhængig af 
deres bopæl. Men når aldersgrænsen 
bliver hævet, vil behandlingstilbuddet 

blive øget, og vi kan ende med en stor 
pulje af kvinder mellem 40 og 41, fordi 
kvinderne generelt venter længere med 
at få børn i Region Hovedstaden. Og så 
stiger ventelisten her, og så skal kvin-
derne alligevel rejse til Jylland, hvor ven-
telisterne er kortere, og så er vi ikke nået 
videre. Desuden, hvis man ser kynisk på 
det, får samfundet mindre for pengene, 
for jo ældre kvinderne er, jo sværere 
har de ved at få børn«, siger Elisabeth 
Carlsen.

HPV hjemmetest som supple-
ment til det ordinære tilbud om 
livmoderhalskræftscreening i 
Region Hovedstaden

100.000 kvinder, der ikke er blevet 
screenet indenfor 4 år (23-49 år) eller 6 
år (50-64 år) vil blive inviteret i løbet af 
2018-19. Man skal aktivt takke ja. Dette 
kan ske via brev, mail, tlf. eller via den 
specialudviklede hjemmeside www.hpv-
hjemmetest.dk

Dette blev omtalt i sidste nummer af 
Lægemagasinet. Som der står, drejer det 
sig alene om en HPV-test og alle med 
positiv HPV bliver henvist til gynæko-
log med henblik på videre udredning. 
Yngre kvinder får foretaget KBC (kol-
poskopi, biopsier og cervixskrab). Hos 
ældre kvinder kan det være et problem 
at få transformationszonen med i biop-
sierne, hvorfor mange af os har valgt at 
foretage konisatio primært.

Måske skal vi tænke om. Jeg har lige 
set en patient, som ved hjemmetesten 
fik påvist HPV. Egen læge var kvik og 
tog en helt almindelig celleprøve, som 
var normal og HPV-testen var negativ, så 
patienten slipper for videre tiltale.

Det forlyder, at Sundhedsstyrelsen 
overvejer, at indføre HPV-test i stedet 
for konventionel celleprøve til alle kvin-
der fra 34 år og opefter, ligesom det 
blev indført i Norge sidste år.

http://www.carepartner.dk
http://www.hpv-hjemmetest.dk
http://www.hpv-hjemmetest.dk
http://www.hpv-hjemmetest.dk
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I ØVRIGT MENER JEG
At det er vildt urimeligt, at man nuskal betale for at have en tolk med til lægen, hvis man blot har boet i landeti tre år. Lægerne skulle meget hellerelære at tale et sprog, vi andre kan forstå. I stedet for at kalde det ’anal fissur’, når røven klør.

Verner Delleholm, aut. peristaltiker(tidl. ringmuskulatur), VanløseKilde: ATS

Nyt fra EPI-NYT

Cervarix
HPV-vaccinen Cervarix®, som tidligere 
har indgået i børnevaccinationspro-
grammet, udgår pr 31/7 og kan ikke 
længere bestilles fra Seruminstituttet. 
Fra 1/11 2017 indgår Gardasil® 9 i ste-
det. Piger som pr 1/8 2018 er i gang 
med Cervarix®-vaccinen, skal fortsætte 
med Gardasil® 9 i stedet, med mindre 
egen læge har et lager af Cervarix®.

Syfilis
Incidensen af syfilis er faldende. 90% er 
mænd og 35% af disse er HIV-positive.

Andre nyheder

Esmya® fra firmaet Gedeon-Richter 
Esmya® har været i uføre pga. mistanke 
om leverskader. Otte kvinder ud af 
700.000 har fået leverproblemer, nogle 
af dem havde det i forvejen. Fremover 
må vi gerne bruge Esmya® igen, forud-
sat at vi tager levertal (ASAT, ALAT og 
bilirubin) før opstart, samt en og to må-
neder senere.

IRLAND har omsider fået fri abort – 46 
år efter Danmark!

KIU (patientforeningen Kræft i Under-
livet) mener, at alle kvinder med ova-
riecancer bør testes for fejl i BRCA1 og 
BRCA2-generne, hvilket er forbundet 
med øget risiko for mamma- og ova-
riecancer.

Tilskuddet til medicin mod 
overaktivt blæresyndrom bliver 
ændret

Den 19. november 2018 ændrer Læ-
gemiddelstyrelsen tilskuddet til nogen 
typer medicin mod overaktiv blære.

Fremover vil man kun få klausuleret 
tilskud til Betmiga® fra firmaet Astellas, 
samt til Kentera® fra firmaet Meda. De-
trusitol® fra firmaet Pfizer har allerede 
generelt tilskud.

Patienter, der bruger følgende 
medicin, skal som udgangspunkt 
skifte behandling:
Emselex® fra firmaet Merus
Vesicare® fra firmaet Astellas
Spasmolyt® fra firmaet Meda, 
samt
Toviaz® fra firmaet Pierre Fabre

Man kan dog søge om enkelttilskud, 
hvis den nuværende behandling er den 
mest hensigtsmæssige

Og – i skrivende stund:
Regeringen har lige foreslået, at 12-års 
drenge får HPV-vaccinationen gratis!

Det har vi ventet på længe. Vi håber, at 
det bliver vedtaget!

Medicin i restordre

Estrogel® nu fra firmaet Besins Health-
care.

Estrogel® blev i januar hjemtaget af 
det irske firma fra Takeda Pharma.

Estrogel® indeholder østradiol 0,6 
mg/g. P.t. er præparatet i restordre, 
indtil man har fundet en dansk distri-
butør. Præparatet skulle være i taksten 
til september.

I mellemtiden kan andre transder- 
male produkter som Divigel® eller 
 Lenzetto® bruges.

Udgået medicin

Inofolic® fra firmaet Bio4U
Inofolic® er et kosttilskud, specielt be-
regnet til PCOs-patienter med et fertili-
tetsproblem.
Præparatet er erstattet af Inocaps® fra 
samme firma.

Methergin® fra firmaet Novartis
Methergin® tabletter indeholder 0,125 
mg methylergometrinmaleat og blev 
brugt til blødninger efter abort og fød-
sel.
Præparatet er udgået, men findes stadig 
som injektion.

Yasminelle® fra firmaet Bayer.
Yasminelle® indeholder 20 ug ethinyløst-
radiol og 3 mg drospirenon
Præparatet er udgået.
Tilbage i ”Yasmin-familjen” er Yasmin®, 
Yasminelle® 28, samt Yaz®.
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Drømmer du om at blive 
herre i eget hus?

AF CHEFSPECIALIST ANNETTE PLESNER 

STEENSTRUP, NYKREDIT

Mange yngre almenmedicinere og kom-
mende praktiserende læger drømmer 
om at blive selvstændige og nedsætte sig 
i almen praksis. Der er imidlertid mange 
forhold, du skal overveje og mange 
spørgsmål, der melder sig, når man står 
over for at købe en praksis. Det er ikke 
nødvendigvis områder, du tidligere har 
beskæftiget dig med. Det er derfor vig-
tigt, at du meget tidliget i processen får 
professionel hjælp og rådgivning. Sørg 
for at få kontakt til advokater, revisorer 
og banker, der kender din branche ind-
gående. Det er den bedste garanti.

I det følgende vil jeg gennemgå nogle 
af de temaer, du skal forholde dig til, før 
du sætter en underskrift på en konkret 
købsaftale. Men inden du læser videre 
så husk: Du skal altid have en god ma-
vefornemmelse for din aftale. Det skal 
føles rigtigt. Sandsynligheden for at du 
bliver i den praksis, du nu investerer i, i 
mange mange år, er nemlig rigtig stor, så 
det gælder om at vælge den rigtige.

Køb af praksis

Du skal naturligvis indledningsvis altid 
kigge efter en praksis, der ligger – for 
dig – et godt sted, og som har en pa-
tientgruppe, du finder interessant. Du 
kommer til at bruge mange timer i netop 
de lokaler med de patienter.

Men herudover skal du også over-
veje:

Praksisformer

Du kan nedsætte dig i en solopraksis 
eller du kan vælge en større praksis 

sammen med andre, der er etableret 
som et kompagniskabspraksis eller en 
samarbejdspraksis.

Virksomhedsformer

At etablere egen virksomhed afhæn-
ger både af praksisformen og dig som 
person. Du skal derfor sikre dig hjælp 
og rådgivning af både en revisor og en 
advokat. Revisorer har det med at vælge 
den samme selskabsstruktur igen og 
igen. Det gør det nemmere at revidere 
de mange regnskaber. Men der er sær-
lige juridiske forhold, der knytter sig til 
den enkelte selskabsform, og derfor er 
input fra en advokat vigtig, før du væl-
ger den endelige selskabsstruktur.

Mange lægepraksis drives ofte som 
en personligejet virksomhed. I en per-
sonlig ejet virksomhed, har du juridisk 
set en meget stor grad af frihed til at 
træffe beslutninger vedrørende driften. 
Andre praksis drives som interessent-
skaber (kompaniskabspraksis eller I/S). 
Lidt forenklet sagt er I/S’et den juridiske 
kasse, som virksomheden almindeligvis 
kommer ned i, hvis lægerne udadtil 
fremstår som én praksis, hvor ejerne 
deler overskuddet fra praksissen og pa-
tientkredsen ejes i fælleskab Og endelig 
stifter mange læger et holdingselskab, 
som ejer et driftsselskab, der driver – 
virksomheden/praksis.

Økonomi og endelig finansiering

Der kan være mange måder at finansiere 
købet af din praksis på. Nogle læger 
etablere et par år før selve købet en 

De typiske praksisformer er:

Solopraksis Praksis drives af én læge eller ét alment lægeselskab uden samarbejde med andre læger om 
patienter og økonomi.
En solopraksis kan sagtens have til huse i et lægehus med kollegaer.

Kompagniskab Praksis drives af to eller flere læger, der er fælles om patienter, økonomi, personale og lokaler.

Samarbejdspraksis Praksis drives i samarbejde mellem flere enkeltmands- og/eller kompagniskabspraksis med hver 
deres patientkreds og med et vist fællesskab om lokaler og evt. personale.
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”iværksætterkonto”. Det har nogle klare 
skattemæssige fordele, da du kan spare 
op i selskabsregi, som er et mere attrak-
tivt skattemiljø end det personlige. Der 
er ingen tvivl om, at har du en opsparing 
med, når du kontakter banken, vil det 
påvirke det tilbud, du får positivt. Men 
generelt er banker glade for læger, så 
uanset hvad får de fleste praktiserende 
et godt og attraktivt tilbud, når de kon-
takter banken.

Den endelige købspris af afhænger 
af, hvor meget du betaler for den sam-
lede overtagelse, men uanset om du 
vælger at drive en solopraksis, indgå i 
et kompagniskab eller samarbejdsprak-
sis, så er der flere dele, du har brug for 
hjælp til finansiering til, som f.eks Good-
will, Køb af ejendom – evt. ombygning 
samt drift og kreditter.

Og lige netop disse områder kan 
finansieres på mange måder og med 
forskellige lånetyper. Det kan opleves 
som en jungle at gennemskue det ene 
tilbud fra det andet. Det er derfor vig-
tigt at du afsætter tid til at mødes med 
flere specialiser. Aftal møde med et par 
advokater, revisorer, et par banker og 
drøft dine muligheder. Det kan hjælpe 
dig med at få et bedre overblik over det 
samlede køb, og hvordan du i sidste 
ende skal sikre dig juridisk og finansiere 
den praksis, hvor du skal være i forhå-
bentlig mange år. 

Og husk nu. I sidste ende skal du 
have en god mavefornemmelse, før du 
sætter den endelige underskrift.

Dine overvejelser og 
beslutninger
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Plogging –  
dens magi og terapi
Plogging er et nyt ord for en kendt aktivitet: Tag en pose med på løbe- eller gåturen og saml så affald op. 
Ordet plogging er for nyligt blevet lanceret i Sverige og har spredt sig så hurtigt som en Trump-twitter.

Plogging er dannet af det svenske ord 
plocka, altså samle op, og jogging.

Hermed er skabt basis for et nyt slo-
gan: ” Plogging is the new jogging”.

Allerede i 2006 blev aktiviteten be-
skrevet i Lægemagasinet (1), i aviser 
og TV med ordet poseløb, når man løb 
med en pose og samlede affald, og po-
segang, når man gik. På engelsk sackrun 
og sackwalk, der blandt andet blev præ-
senteret i 2008 på Harvard University 
ved foredrag om motion.

Begge ord dækker over den globale 
sport mod overvægt, inaktivitet og 
depression samt over unødigt svineri 
og dermed økonomisk udgift til renhol-
delse.

Historie

Affald og efterladenskaber er blevet 
smidt ud gennem hele den historiske 
tid. Her i Danmark kan vi tænke på store 

samlinger af 6000 år gamle østersskal-
ler i køkkenmøddingen i Ærtebølle, 
potteskår i voldgrave omkring slotte 
og herregårde samt mønter og andre 
metalgenstande rundt om på marker og 
i skove.

I havet findes uanede mængder af 
gamle vragrester og dyrebare laster. 
Ikke mindst i Middelhavet omkring Si-
cilien, hvor der blandt meget andet er 
fundet smykker og keramik samt intakte 
bronzevædrere fra det afgørende søslag 
mellem Kartago og Rom vest for Sicilien 
år 241 f. Kr. under Den første puniske 
Krig (2). Nogle af fundene fra de om-
kring 25 skibsvrag ved Camarina blev 
i 2017 udstillet på Glyptoteket under 
titlen: Krig og Storm. Fig. 1.

Affald i Danmark

Overalt i landet kan der nu om dage fin-
des affald, der er tabt eller smidt. Affald 

AF SPECIALLÆGE, DR. MED.  

JETTE INGERSLEV, KØBENHAVN

Fig. 2. En dag foran Københavns Rådhus – før og efter 4 minutters ”plogging”. 
Foto: Jette Ingerslev



LÆGEMAGASINET 3  35 

ses langs landevejene, i skovene, på 
stranden, i gader og stræder eller par-
ker. Der synes dog at være aftagende 
mængder affald langs motorveje og 
afkørsler derfra.

En tendens er ret sikker: Hvor der 
er affald, kommer der endnu mere 
affald! Og omvendt: Hvor der holdes 
rent for affald, kommer der betydeligt 
mindre.

Mange danskere på skoler og i for-
eninger har i årevis gjort en indsats for 
at fjerne affald på strande, i byer og på 
landet. Fig. 2.

En hel specielt indsats gøres af fla-
skesamlere, der har gjort en levevej ud 
af at samle flasker og dåser.

Dyr benytter sig også af affald. Må-
ger, skader og rotter leder efter spise-
lige rester, hvor det er muligt. Meget 
affald – ikke mindst fra havnebyer 
– ender i havet, hvor det bliver spist 
af fisk og skaldyr. Specielt plast kan 
genfindes i maverne. Det kan let tage 
fornøjelsen af spisningen af f.eks. en 
hummer, hvis der stikker et stykke blå 
plast frem, når dyret tilberedes.

En helt anden ”indsats” har en ru-
gende svane taget i brug, nemlig ved 
opbygning af en rede i Søerne midt 
i København. I reden indgår en del 
plast, men sågar også en tegnebog. 
Fig. 3.

Dertil kommer den officielle renhol-
delse, der kan svinge meget fra kom-
mune til kommune.

Cigaretter

Det er gået stærkt med at få imple-
menteret rygepolitik med anvisninger 
og påbud om, at rygning ikke bør/ må 
finde sted på offentligt tilgængelige 
steder. MEN, der er ikke taget for-
nuftig hånd om, at der så til gengæld 
ryges udendørs med heraf følgende 
risiko for, at cigaretskodder og ciga-
retpakker smides uden omtanke for, 
hvem der skal rydde op bagefter. Det 
er for nogle rygere nærmest en men-
neskeret at smide skod – også ikke 
slukkede – med risiko for brande.

Cigaretpakker og skod skæmmer 
ganske betragteligt, ikke mindst uden-
for restauranter, kontorer og institutio-
ner. Fig. 4. OBS, at cigaretskod inde-
holder celluloseacetat, en type svært 
nedbrydelig plastic.

Nogle borgere har indledt en krig 
mod denne form for tilsvining ved selv 
at samle skod op, men også ved at 
henvende sig relevante steder for at få 
gjort opmærksom på problemet.

Midler mod affald

Det bedste middel for at undgå af-
fald på forkerte steder er at lade være 
med at smide det rundt omkring, men 
derimod være samfundsbevidst og af-
levere affald på ”de rette steder”.

Der er kommet betydelig opmærk-
somhed på genbrug af affald på stort 
set alle områder. Mange kommuner 
har indført omhyggelige sortering: 
pap, papir, jern, plast, elektroteknik, 
batterier og biologisk nedbrydeligt 
materiale. Lad os hver især støtte op 
om det, når og hvor, der er muligt!

Hvor er magien og terapien?

Et smukt stykke natur, en park, en 
gade eller en bygning kan skæmmes af 
få stykker affald. Affaldet er uæstetisk 
og giver hos mange en fornemmelse 
af ubehag, sågar depression.

Magien ligger i at værne om sine 
omgivelser og nyde dem i velholdt 
stand.

At fjerne henkastet affald på en lø-
betur – nu altså at dyrke plogging – er 
ren terapi overfor inaktivitet, overvægt 
og mismod. Humøret vil stige flere 
grader, når et område med henkastet 
affald bliver renset. Der skal ikke me-
get til for at ændre et billede fra ulæk-
kert og grimt til rent og tiltalende.

Plogging i storbyen vækker lidt 
opsigt, men afføder også mange an-
erkendende nik, smil, vink og ikke 
mindst rosende kommentarer som: 
”Godt gået”, ”Stærkt” og ”TAK”.

Konklusion

Støt op om plogging og Du vil mærke 
både magi og terapi samt glæde ved 
en aktiv indsats i og omkring Dit miljø!

Referencer
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Fig. 4. Skod omkring en skraldespand ved 
Nationalmuseet. Foto: Jette Ingerslev

Fig. 3. Rugende Svane i rede kreeret af 
 affald fra Søerne i København. 2018. 
Foto: Kristina Korsager Rosendahl

Fig. 1. Krukke med koraller, dannet efter 
skibsforlis år 241 f. kr. ved Camarina vest 
for Sicilien. Foto: Jette Ingerslev
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Kan hundes lugtesans 
anvendes i human 
cancerdiagnostik?

Man kan i dagspressen læse om Steve 
Werner, hvis golden retriever Wrigley 
blev ved med at snuse til hans højre øre, 
hvorefter en MR scanning afslørede, at 
han havde et akustisk schwanom netop 
i den side. For Claire Guests vedkom-
mende var det hendes labrador-spaniel 
blanding Daisy, som blev ved med at 
stirre intenst på hende for efterfølgende 
at puffe til hendes ene bryst. Hun 
besluttede at få tjekket brystet, og en 
dybtliggende knude blev opdaget på et 
tidligt stadie. Claire Guest gennemgik 
en mindre omfattende behandling og 
hendes prognose er derfor god. Men 
hvad er det hundene reagerer på, og er 
de pålidelige som et diagnostisk værk-
tøj?

Hunde lugter flygtige organiske 
stoffer

Den første publikation om emnet kom i 
1989, hvor en kvinde havde bemærket, 
at hendes hund var blevet ved med at 
snuse til et modermærke, som senere 
viste sig at være et malignt melanom. 
Der blev efterfølgende formuleret en 
hypotese om, at hunde ved hjælp af 
deres lugtesans kan detektere cancer, 
ligesom de ved hjælp af deres lugtesans 
kan spore narkotika, sprængstof og for-
svundne personer. Hunde har 300 mil-
lioner olfaktoriske receptorer, hvorimod 
mennesker kun har 5 millioner, og deres 
olfaktoriske hjerne er 40 gange større 
end menneskers. Hos hunde giver hver 
receptor signal til kun én celle, hvilket 
kortlægger lugten på en unik måde i de-
res olfaktoriske cortex. Derudover gør 
hunde også brug af deres accessoriske 
lugteorgan, vomeronasal organet.

Det er blevet påvist, at hunde kan 
lugte flygtige organiske stoffer (volatory 
olfactory compaounds, VOCs) som ben-
zener, alkaner og deres nedbrydnings-

stoffer. Disse stoffer findes i urin, blod, 
fæces og udåndingsluft fra alle menne-
sker, men i forandrede koncentrationer 
hos cancerpatienter.

Positive resultater

I 2004 blev det første studie publiceret, 
hvor man havde eftervist, at hunde kan 
detektere cancer bedre end tilfældige 
gæt. Seks hunde var blevet klikkertræ-
net til at reagere på urin fra personer 
med prostatacancer. I kontrolurinen var 
urin fra personer med andre sygdomme, 
som diabetes og kronisk cystitis, for at 
sikre, at hundene ikke blot reagerede på 
sygdom generelt. Hundene reagerede 
på urin fra prostatacancer patienter i 41 
% af tilfældene. Havde hundene blot 
gætte tilfældigt ville de kun have reage-
ret på 14 % af prøverne.

I et senere studie fra 2015 med 2 
hunde, der var trænede til at reagere 
på sprængstof inden de blev trænet til 
at reagere på prostatacancer, udviste 
hundene en specificitet på 98,2 % og en 
sensitivitet på 99,3 % i deres evner til at 
detektere prostatacancer.

Et studie fra 2006 undersøgte hun-
des evne til at detektere hhv. lunge- og 
brystcancer. Her snusede hundene til 
udåndingsluft. På lungecancer var såvel 
specificitet som sensitivitet 99 %, hvor 
der på brystcancer var en sensitivitet på 
88 % og en specificitet på 99 %. I et an-
det studie omkring lungecancer fra 2017 
blev hundenes evne målt til at have en 
sensitivitet på 95 % og en specificitet på 
98 %.

Fra 2011 foreligger en publikation af 
hundes evne til at detektere colorektal 
cancer ved at snuse til hhv. fæces og ud-
åndingsluft. Når hundene snust til udån-
dingsluft udviste de en sensitivitet på 99 
% og en specificitet på 95 %, imens der, 
når de snuste til fæces fandtes en 100 % 

HYPOGLYK ÆMI

En del diabetespatienter har rap-
porteret ændret adfærd hos deres 
hunde, i forbindelse med at de har 
været hypoglykæmiske. I to spørge-
skemaundersøgelser angav hhv. 38 
og 76 % af hundeejerne, at deres 
hunde har reageret på deres hypog-
lykæmi. Det er uvist hvordan hunde-
ne detekterer hypoglykæmien, men 
der gættes på, at de benytter deres 
lugtesans, men en ændring i humør 
er en anden mulighed. Jo ældre 
diabetes patienter bliver, jo dårligere 
bliver de til at mærke kroppens 
tidlige tegn på hypoglykæmi. Derfor 
findes der nu træningsprogrammer 
til detektion af hypoglykæmi for 
hunde hvis ejere har diabetes.

AF FREELANCEJOURNALIST OG DYRLÆGE, 

MASTER OF COMPANION ANIMAL SCIENCE, 

SURGERY, IRENE KRØJER HANSEN
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sensitivitet og specificitet. I et studie fra 
2017 om hundenes evne til at detektere 
levercancer ved at snuse til udåndings-
luft fandtes en sensitivitet på 78 %.

I 2010 blev et studie med 2 hundes 
evne til at detektere ovariecancer ved at 
snuse til henholdsvis blod og vævsprø-
ver publiceret. Materiale fra patienter 
med andre gynækologiske sygdomme 
var inkluderet i kontrolprøverne. Hun-
dene performede med en sensitivitet på 
100 % og en specificitet på 95 %. Et op-
følgningsstudie fra den samme forsker-
gruppe, med de samme to hunde, blev 
publiceret i 2013. Her ønskede man at 
undersøge, om hunde kan anvendes 
til at vurdere effekten af kemoterapi. 
Derfor snuste hundene til blodprøver, 
udtaget fra kvinder 3 måneder efter de 
havde afsluttet deres kemoterapi. Hun-
dene reagerede positivt på 5 kvinder, 
hvoraf de 4 fik tilbagefald.

I et studie fra 2014 ønskede man 
at undersøge, om hunde kan skelne 
imellem lugen af malign og benign 
lungecancer. Hundene snuste til udån-
dingsluft og urin fra patienter med kendt 
status. Efter intensiv træning perfor-
mede hundene med en sensitivitet på 

56 % og en specificitet på 33 % for udån-
dingsluft, samt en sensitivitet på 64 % og 
en specificitet på 29 % for urin.

Negative resultater

I et studie fra 2008, hvor man under-
søgte 4 hundes evne til at detektere pro-
statacancer ved at lugte til urin, var kun 
de 2 hunde bedre end tilfældige gæt. 
Studiet er blevet kritiseret, fordi hun-
dene ikke blev trænet med de samme 
metoder. Også i et studie fra 2014 per-
formede 3 hunde dårligt. De var blevet 
trænet til at reagere på prostatacancer 
ved at lugte til urin, men da hundene 
senere blev testet med nye ukendte 
prøver, var deres evne til at detektere 
cancer ikke bedre end tilfældige gæt. 
Det blev konkluderet, at hundene havde 
memoreret de positive prøver frem for 
lugten af prostatacancer, hvilket kunne 
skyldes utilstrækkelig træning.

Studiernes svagheder

Som det fremgår af de ovenfor be-
skrevne studier, så er der for alles ved-
kommende tale om pilotstudier grundet 

deres lille antal hunde. Derudover har 
der, i en del af studierne, kun været 
anvendt raske kontroller, hvilket gør 
det usikkert om hundene her blot har 
reageret på sygdom generelt og ikke 
cancer. Et andet kritikpunkt i forhold 
til studierne er, at der har været an-
vendt hunde af forskellige racer, som 
havde forskellige niveauer af træning 
inden de blev trænet til at lugte cancer, 
ligesom der blev anvendt forskellige 
træningsmetoder. Endeligt er der også 
blevet fremført, at de forskellige typer 
af prøver fra cancerpatienter og kontrol-
personer er blevet opbevaret forskelligt, 
og det har varieret hvor meget hundene 
fik lov til at interagere med prøverne. I 
nogle studier fik hundene lov til at røre 
prøverne, og i andre fik de ikke lov. Til 
disse bekymringer kan man også lægge, 
at der kan være forskel fra hund til hund 
i forhold til deres koncentrations- og 
præstationsevner, ligesom tidlige stadier 
af luftvejsinfektioner måske ikke opda-
ges og hunden derved kan give falsk 
negative resultater.

EPILEPS I

Fra forskellige kilder er det rapporteret, at i familier med epilepsipatienter ændrede 31-42 % af familiernes hunde adfærd i 
forbindelse med et anfald, og der var tale om en sensitivitet på 80 %. På den baggrund er man begyndt at anvende hunde til 
detektion af krampeanfald hos epilepsipatienter. Hundene klikkertrænes til enten at gø eller puffe til ejeren når den vurde-
rer, at et anfald er på vej. Hvor vidt hundene benytter sig af deres lugtesans eller de bemærker en forandring kropsholdning 
eller mimik hos epilepsipatienten, ved man ikke. En opgørelse af epilepsipatienters antal af anfald, før og efter de fik en hund 
til at hjælpe med at detektere anfald, viste et fald i antal anfald, efter de hadvde fået hunden. I et studie sammenlignede man 
to patienters EEGmålinger med hundes anfaldsdetektion. Disse målinger viste, at den ene hund var dårlig til at detektere 
anfald og den anden direkte vildledende i sin detektion. For den første hunds vedkommende reagerede den på nonepilep-
tiske psykogene anfald hos sin ejer, men ikke de reelle epileptiske anfald. Den ovenfor beskrevne nedgang i antal anfald kan 
altså skyldes, at en hund giver patienten mere selvtillid, og derved undgås psykogene anfald. En anden mulighed er dog, at 
hundene performede dårligt, fordi de befandt sig i et ukendt og, for dem, stressende miljø.
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Nuværende cancerdiagnostik

Mange typer af cancer giver først symp-
tomer sent i sygdomsforløbet, og opda-
ges derfor også i et fremskredet stadie. 
Derfor kan mange tilfælde af cancer 
ikke kureres, med patienternes lidelser 
og ofte død til følge. Diagnostik i form 
af CT, MRI og PET scanninger er dyr, 
og endoskopier samt biopsitagning er 
invasive og til tider smertefulde indgreb 
for patienten. Det ideelle diagnostiske 
værktøj i cancerscreening og diagnostik 
ville derfor være en pålidelig, billig og 
noninvasiv metode.

Elektronisk næse

I jagten på at finde en metode til at 
detektere cancer i tidlige stadier, er der 
blevet foretaget studier, hvor elektro-
niske næser har været anvendt. Den 
første elektroniske næse blev bygget 
i 1982, for at have en model af den 
humane næse. Sidenhen er der blevet 
videreudviklet på elektroniske næser. 

Nutidens elektroniske næser er i stand 
til at detektere flygtige organiske stof-
fer, ikke-flygtige organske stoffer og 
proteiner. Der findes forskellige typer 
af sensorer afhængigt at stoffernes 
kemiske egenskaber. Stoffernes ke-
miske struktur bliver behandlet og 
sammenlignet med den database af 
kemiske stoffer, som den kemiske næse 
kender. De data den elektroniske næse 
modtager bliver behandlet af software, 
som præsenterer den analyserede 
lugt. Ved brug af elektroniske næser 
har man været i stand til at detektere 
lunge-, prostata-, blære-, ovarie-, bryst- 
og colorektalcancer. En af de bedste 
elektroniske næser ved navn NaNose, 
fordi den benytter sig af nanoteknologi, 
er blevet udviklet i Israel, og har en 
specificitet og sensitivitet på over 80 % 
i detektion af lungecancer. Den forven-
tes at komme på markedet omkring år 
2020.
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Vikarlæger.dk
Historie

Vikarlæger.dk blev etableret i 2002 
under navnet NordWeCare af spe-
ciallæge Carl Frederik Nagell og 
speciallæge Michael Rose. Med bag-
grund i deres egne erfaringer som 
lægevikarer ved siden af deres faste 
stillinger blev NordWeCare bygget 
op omkring formidling af lægevika-
rer til almen praksis i Norge og til de 
grønlandske kystsygehuse. Som led 
i udvidelse af medarbejderstaben og 
udvikling af nye markeder blev nav-
net i 2007 ændret til Vikarlæger.dk. I 
dag er Vikarlæger.dk et bureau, som 
har opnået at få et solidt fodfæste på 
– ikke bare det grønlandske – men 
også det færøske, svenske og dan-
ske marked.

Om at være vikarbureau

Vikarbureauer er med deres virke 
i dag en del af sundhedsvæsnerne 
i de områder, de virker. Derfor må 
bureauerne kunne manøvrere i et 
omskifteligt system. Vikarlæger.dk 
finder det væsentligt at etablere et 
åbent forhold til såvel læger som 
sygehuse, almen praksis og regioner, 
hvor vi vægter fairness højt. Dette 
betyder, at vi som bureau prioriterer 

at være lydhøre for forventninger og 
krav fra vores samarbejdspartnere – 
forventninger og krav, som ændres 
i takt med omstruktureringer i sund-
hedsvæsnet.

Vikarlæger.dk støtter social- 
og sundhedsfremmende 
projekter

I Grønland støtter Vikarlæger.dk 
Meeqqat Inuunerissut – Bedre Bør-
neliv og deres projekt ”Som ringe i 
vandet”. Et projekt, som skal skabe 
debat og sprede viden om seksuelle 

overgreb mod børn i Grønland. 
Landsdækkende undersøgelser 
viser, at 9% af drengene og 33% af 
pigerne og kvinderne i Grønland har 
været udsat for seksuelle overgreb. 
Det er en statistik, som Vikarlæger 
med sin støtte gerne vil bidrage til 
at kunne ændre på, se mere her: 
http://www.mibb.gl/da-dk/projek-
ter/somringeivandet.aspx

I Grønland støtter Vikarlæger.dk 
håndboldklubben Nûk. Idrætslivet er 
et værdifuldt led i det enkelte men-
neskes fysiske udvikling og gode 
helbred, ligesom det er indgangen til 
sociale fællesskaber. De frivillige ak-
tiviteter i idrætsforeninger skal have 
mulighed for at udfolde sig, hvorfor 
Vikarlæger.dk støtter op om det.

Tidligere støtteprojekter

Børnehjemmet Sikkerneq er en 
døgninstitution i Nuuk for børn 
med særlige vanskeligheder, såsom 
tidligt skadede, omsorgssvigtede 
og lignende i alderen 0-10 år. Vikar-
læger har ydet støtte til børnene, 
der har behov for længerevarende 
anbringelse og intensiv pædagogisk 
behandling, læs mere her: 
www.sikkerneq.gl

http://www.mibb.gl/da-dk/projek-ter/somringeivandet.aspx
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- i én inhalator*
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En kombination af ICS/LAMA/LABA (FF/UMEC/VI) med én daglig 
inhalation, fra Ellipta-inhalatoren, som er nem at bruge.1,16-18

*Trelegy Ellipta, Incruse Ellipta, Relvar Ellipta, AirFluSal Forspiro, Braltus Zonda, 
Duoresp Spiromax, Eklira Genuair, Fostair, Seebri Breezhaler, Seretide Diskos, Spiriva 
HandiHaler, Spiriva Respimat, Symbicort MDI, Symbicort Turbohaler, Trimbow

TRELEGY Ellipta er udviklet 
i samarbejde med  

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies.
© 2017 GlaxoSmithKline Group of Companies.

De mest almindelige bivirkninger for Trelegy er nasopharyngitis, hovedpine og infektion i øvre luftveje. En forøgelse i forekomsten af lungebetændelse er observeret hos patienter med KOL, som tager inhalerede kortikosteroider, 
inklusiv Trelegy Ellipta. Der findes ingen kliniske data der støtter anvendelsen af Trelegy ELlipta til akut behandling af bronchospasme eller til behandlingakutte KOL-eksacerbationer.

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

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; FF, fluticasone furoate; ICS, inhaled corticosteroids; LABA, long-acting ß2-agonist; LAMA, long-acting muscarinic antagonist; OD, once-daily; UMEC, umeclidinium, VI, vilanterol. 
Referencer: 1. EMA’s godkendte produktresumé for TRELEGY Ellipta, 2017. 2. EMA’s godkendte produktresumé for Incruse Ellipta, 2017. 3. EMA’s godkendte produktresumé for Relvar Ellipta, 2017. 4. AirFluSal Forspiro produktresumé, 2017. 5. Braltus Zonda produktresumé, 2016. 6. Duoresp Spiromax 
produktresumé, 2017. 7. Eklira Genuair produktresumé, 2017. 8. Fostair produktresumé, 2016. 9. Seebri Breezhaler produktresumé, 2016. 10. Seretide Accuhaler produktresumé, 2017. 11. Spiriva HandiHalerproduktresumé, 2015. 12. Spiriva Respimatproduktresumé, 2016. 13. Symbicort MDI 
produktresumé, 2017. 14. Symbicort Turbohaler produktresumé, 2017. 15. Trimbow produktresumé, 2017. 16. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med 2017; 196:438 -446. 17. Svedsater H et al. BMC Pulm Med 2013; 13:72 -86. 18. van der Palen J et al. NPJ Prim Care Respir Med 2016; 26:16079.

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

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

Vnr 15 41 47 Inhalationspulver 92/55/22 mikg/dosis 30 doser 
Vnr 44 32 28 Inhalationspulver 92/55/22 mikg/dosis 3x30 doser
Dagsaktuelle priser fi ndes på www.medicinpriser.dk

DK/TLY/0007/17_2. januar 2018.

Modtag en Trelegy prøvepakke - kontakt din lokale 
GSK-konsulent. Læs mere om Trelegy og find 
kontaktoplysninger på www.sundhed.gsk.com 
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