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ANNONCE

Ny lægeformand med lang
dagsorden
Opgaverne står i kø for Camilla Rathcke, der er ny formand for Lægeforeningen. Hun ser det som sin
helt store opgave at skabe fællesskab mellem læger og sikre, at alle læger føler sig repræsenteret af
Lægeforeningen. Aktuelt er det dog den historiske covid-krise, et tiltrængt løft af psykiatrien og kampen
for et bedre tilsyn, der fylder

AF JOURNALIST (DJ)
CHARLOTTE RAFN

Der er nok at tage fat på for Camilla
Rathcke, der er ny formand for landets
godt 30.000 læger i Lægeforeningen. Her
og nu handler det om at være der for lægerne, der står midt i en helt ny hverdag,
hvor covid rigtig mange steder står øverst
på dagordenen. Mange læger har oplevet
at blive omplaceret både fysisk og fagligt,
og hos de praktiserende læger er patientgruppen helt forandret.
– Jeg tror, at alle læger oplever, at covid
fylder i deres dagligdag på den ene eller
den anden måde. Vi er særligt opmærksomme på, at værnemiddelsituationen
er på plads. Mange er bange for at blive
smittet, men jeg oplever også, at lægerne
er bekymrede for, om de kan smitte andre.
Det siger noget om deres dedikation til
jobbet, siger Camilla Rathcke
Mange steder må lægerne løbe ekstra
stærkt i øjeblikket. Og der er ikke udsigt
til, at det vil ændre sig foreløbigt. Suspenderede behandlingsgarantier og aflyste
undersøgeler og operationer er nemlig

endnu en konsekvens af virussets tilstedeværelse.
– Jeg kan godt blive bekymret over den
kæmpe pukkel af arbejdsopgaver, vi samler sammen under covidperioden. Vi er så
småt i gang med at afvikle den, men det
kommer til at koste ekstra kræfter langt
frem i 2021. Det, skal vi sikre os, kommer
til at ske på en forsvarlig måde, siger Camilla Rathcke

Tilsyn uden tillid
Mens lægerne her og nu står midt i covidkrisen, så er der også emner, som den
ny formand vil arbejde med på den lange
bane. At finde en afløser for den nuværende Styrelsen for Patientsikkerhed, mener Camilla Rathcke, er en af de vigtigste
kampe for Lægeforeningen. Alene navnet,
synes hun, er misvisende.
– Jeg er ikke sikker på, at styrelsen er
garant for større sikkerhed for patienterne.
Vi oplever at blive mødt med kontrol,

C A M I L L A R AT H C K E , F O R M A N D F O R L ÆG E F O R E N I N G E N
45-årige Camilla Rathcke er speciallæge i Intern Medicin, endokrinologi, ph.d. Hun blev i
sommer valgt til formand for Lægeforeningen efter Andreas Rudkjøbing, der havde siddet
på posten i fem år.
Frem til sin udnævnelse til formand arbejdede Camilla Rathcke som centerchef i Center for
Planlægning i Sundhedsstyrelsen. Chefstillingen er ikke forenelig med at være formand for
Lægeforeningen, og hun er derfor skiftet til en overlægestilling på en medicinsk afdeling på
Herlev Hospital. Hun fordeler sin arbejdsuge med to dage i klinikken og tre dage i lægeforeningen.
Camilla Rathcke bor i Allerød med sin mand og deres tre børn. Når arbejdet ikke fylder hendes tid, bruger hun gerne tid på familie og venner, og gerne på vandet i familiens
motorbåd.
– Jeg er meget misundelig på dem, der kan finde ud af at løbe i naturen, men når jeg
prøver, kommer jeg lynhurtigt til at kede mig, erkender Camilla Rathcke.
Hun er valgt til formand for Lægeforeningen i tre år.

Camilla Rathcke er ny formand for
Lægeforeningen. Hun vil blandt andet
arbejde med at sikre, at der er læger
nok til opgaverne i det primære sundhedsvæsen, både praktiserende læger
og speciallæger, men også gennem
udvidet samarbejde med sygehusene.
Foto: Lægeforeningen
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mistro og mistænkeliggørelse. Det er
ikke konstruktivt eller med til at gøre
os til bedre læger, tværtimod. Vi begår
fejl, og vi skal lære af vores fejl, men
læringselementet drukner, siger Camilla
Rathcke.
Hun frygter, at styrelsens tilgang
medfører, at der praktiseres defensiv
medicin.
– Lægerne tager en ekstra blodprøve, laver en ekstra henvisning eller
giver lidt ekstra medicin, alene for at
sikre sig at have ryggen fri. Dermed har
lægen fokus på sig selv og ikke patienten, og der er risiko for overbehandling
og overdiagnosticering. Det er ikke til
patientens fordel, siger Camilla Rathcke.
Hun efterlyser et moderne tilsyn,
hvor sikring af kvalitet og især læringselementet fylder mere.

Skal have et løft
Et andet område, der vil få den nye
formands store bevågenhed, er psykiatrien. Hun mener, området er underprioriteret både økonomisk og fagligt.
– Vi taler meget om mental sundhed
generelt, men i den sammenhæng
glemmer vi, at der er også en stor
gruppe med alvorlige psykiske lidelser,
der har brug for specialiseret lægefaglig behandling. De bør altid mødes på
samme høje niveau som i somatikken og
sikres den nødvendige og tilstrækkelige
behandling, og det sker ikke i øjeblikket.
Helt konkret peger hun på, at det
kunne være en fordel at samle psykiatrien og somatikken på samme matrikel.
Psykisk syge patienter fejler ofte flere
ting, ligesom mange andre patienter
gør, og kræver derfor ofte ekspertise
fra flere specialer. En fælles adresse vil
være med til at sikre adgang til alle specialer og være med til at afmystificere
psykisk sygdom, mener hun.
– Også når det gælder forskning og
antallet af hænder, halter psykiatrien
efter. Det er emner, jeg vil forsøge at
skabe opmærksomhed om i arbejdet
med 10-årsplanen for psykiatrien, men
også når der til sin tid skal laves en ny
Sundhedsaftale, siger Camilla Rathcke.

8
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Fusion – måske
Kort tid efter Lægemødet i juni, hvor
Camilla Rathcke blev valgt til ny formand, meddelte Yngre Læger og FAS,
at de to foreninger arbejder på en fusion. Forslaget kommer fra de to gruppers bestyrelser, der mener, at de med
en sammenlægning vil sikre landets
læger større indflydelse på den sundhedspolitiske dagsorden og arbejdets
tilrettelæggelse. Arbejdet mod en eventuel fusion bliver fulgt nøje af Camilla
Rathcke.
– Der er ingen tvivl om, at gruppen
vil få en kæmpe indflydelse i Lægeforeningen, hvis sammenlægningen bliver
en realitet. Fusionen er ikke en idé, der
er initieret af mig. Og det er ikke min
beslutning, om fusionen skal gennemføres eller ej. Hvis de mener, at de står
stærkere sammen, så skal de naturligvis
gå efter det. Min fornemste opgave er
at skabe fællesskab og samle alle læger
i Lægeforeningen. Det er mit ansvar, da
alt andet vil være ødelæggende for den
samlede lægestands indflydelse, siger
Camilla Rathcke.
Ved en eventuel fusion vil den ny
forening repræsentere cirka 21.000
af Lægeforeningens i alt 30.000
medlemmer. Praktiserende Lægers
Organisation(PLO), der er den tredje og
sidste store gruppering i Lægeforeningen, har omkring 3.500 medlemmer.
En eventuelt fusion skal nu diskuteres
blandt de to foreningers medlemmer og
de besluttende organer. De to bestyrelser vurderer, at en sammenlægning kan
være en realitet i 2022.
– Det er en proces, som jeg er meget
nysgerrig på. Hvordan finder de hinanden, hvad bliver det for en størrelse og
hvem er med og ikke med? På bagkant
bliver det min helt store opgave at sikre,
at alle får en stemme, siger Camilla Rathcke.
FAS består af Overlægeforeningen
med 6.500 medlemmer, desuden findes
seks mindre grupper for eksempel Universitetsansatte Læger, Praktiserende
Speciallæger og Kommunalt Ansatte
læger, der alle har mellem 100 og 1000
medlemmer.

ANNONCE

Covid-19 – kardiovaskulære
sygdomme
– behandling med hæmmere af renin-angiotensin-aldosteron systemet (RAAS).

Videnskabelige artikler omhandlende
ovennævnte emner har ført til talrige
publikationer inden for de seneste 6 måneder. På Pub Med var der i marts måned
registreret 50 artikler – nu i august godt
400 publikationer. I sagens natur er der
overvejende tale om retrospektive opgørelser. Prospektive data er på nuværende
tidspunkt meget begrænsede.
AF PROFESSOR EM. DR.MED.
HANS IBSEN

Prognosen hos patienter med
hjerte-kar sygdomme og Covid-19
Tidligt blev der publiceret data, der viste,
at patienter med koronar hjertesygdom
og hjertesvigt havde højere mortalitet ved
Covid-19(1). Der blev også påvist større
myokardieskade hos disse patienter. En
aktivering af trombosemekanismer er også
ventileret. En omfattende artikel i N Eng
J Med i juni(2) bekræftede den alvorligere
prognose hos hjertesyge. Men efter flere
redaktionelle kommentarer trak forfatterne
artiklen tilbage(3), med begrundelsen at
ikke alle forfattere havde haft adgang til de
grundlæggende rå data. Hvor om alting er,
er det meget forståeligt, hvis prognosen
hos i forvejen hjertesyge, er mere alvorlig.

Myokardieskade ved Covid-19
Lungekomplikationer har naturligt været
centrum for Covid-19 infektion, selvom
systemisk inflammatoriske processer også
er i fokus.
En meget tankevækkende – og noget
skræmmende – artikel er i juli publiceret
online i JAMA Cardiology(4). Studiet fra
Frankfurt am Main dokumenterer hyppig
myokardiel inflammation måneder efter
overstået coronainfektion.
Hos 100 uselekterede patienter med
overstået coronavirus infektion blev der
prospektivt gennemført detaljeret hjerte
magnetisk resonans undersøgelse 71
(interkvartil 64-92) dage efter diagnosen
corona infektion. Sunde kontroller (n=50)
og risiko-matchede kontroller (n=57) blev
også undersøgt.
Hos 78 (78%) fandtes varierende grader
af MR abnormiteter mhp pumpefunktion,
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myokardie- og perikardiefunktion. Hos
60 var der pågående myokardiel inflammation. Høj-sensitiv troponinT var fortsat
målbar hos 60 – abnormt forhøjet hos 5.
Undersøgelsen viser myocardie/
pericardie affektion og myocardiel inflammation hos en meget høj procentdel (78%)
selv 2-3 måneder efter coronainfektion.
Hvorvidt det fører til persisterende hjertefunktions abnormiteter er på nuværende tidspunkt uvist. Forfatterne stiller
det meget forståelige spørgsmål, om vi i
kølvandet af corona pandemien vil se en
opblussen i sygdomme som hjertesvigt,
kardiomyopatier, rytmeforstyrrelse med
mere. Der er i hvert fald et behov for yderligere undersøgelser om de langsigtede
kardiovaskulære konsekvenser.

RAAS- hæmmere og prognosen
ved Corona infektion
Ligeledes meget tidligt opstod den hypotese, at ACE-hæmmere og Angiotensin
II- antagonister kunne forværre forløbet af
corona infektion(5), da de hypotetisk kunne
facilitere virus gennemtrængning af lunge
epitelet.
ACE-hæmmere hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed
omdannelsen af angiotensin I til II, mens
angiotensin II-receptorantagonister blokerer angiotensin II- type-1-receptoren.
Disse medikamenter kan måske ændre
lungecellernes angiotensin-converting
enzyme-2 (ACE2) receptorer og dermed
forstærke SARS-Cov-2 infektionsmuligheder, da virus bruger denne receptor som
indgangsport til cellerne. Derfor har der
været en del spekulationer over hvorvidt
behandling med RAAS-hæmmere har
en ugunstig indflydelse på forløbet af
SARS-Cov-2 infektionen, og nogle tidlige
observationer kunne tyde på forværring af
forløbet af corona infektion.
Effekten af ACE-hæmmere og AIIA´s
på opregulering versus nedregulering
af ACE2-receptoren er så kompleks, at
en positiv effekt af, specielt AIIA, med
hæmning af virus indtrængning i lungeceller kan formuleres, som beskrevet af

Special Report

Local or systemic
infection or sepsis
SARS-CoV-2
spike protein
binding to ACE2

Angiotensin-(1–9)
Angiotensin I

ACE
inhibitors

ACE
Angiotensin-(1–7)
Angiotensin II

ARBs

Figur 1. Den komplekse interaktion mellem
coronavirus -SARS-CoV-2 og RAAS. Virus
trænger ind i lungecellerne ved binding til
angiotensin-konverterende enzyn 2 ( ACE2)
-receptoren. Nedregulering af ACE2 kan resultere i øget mængde AII og hypotetisk større
lungeskade. Der er ingen holdepunkter for
uhensigtsmæssig virkning af ACE- I eller AIIA
på forløb af corona infektion. Se tekst i øvrigt.
(efter NEJM ref. 8)

ACE2
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and ACE2 down-regulation
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Adverse myocardial
remodeling
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Figure 1. Interaction between SARS-CoV-2 and the Renin–Angiotensin–Aldosterone System.
Shown is the initial entry of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) into cells, primarily type
II pneumocytes, after binding to its functional receptor, angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2). After endocytosis
of the viral complex,etsurface
is further
down-regulated, der
resulting
in unopposed
angiotensinder
II accumulation.
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Konklusioner
P otential
for Benefit R ather Than
Harm of R A A S Blo cker s in Covid -19
Jeg har forsøgt kort at dække 3 områder

SARS-CoV-2 appears not only to gain initial entry
vedrørende Covid-19 og hjerte-kar sygthrough ACE2 but also to subsequently downdomme:
regulate ACE2 expression such that the enzyme
Hos patienter
med hjerte-kar
is1.	
unable
to exert protective
effects insygorgans. It
domme
og covid-19
sygdom
erunabated
prohas been
postulated
but unproven
that
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andre 43,44
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injury in
Covid-19.
After the
initial
engagement
of sygdomme.
SARS-CoV-2 spike protein, there
liggende
whether this would in turn facilitate greater en- is subsequent down-regulation of ACE2 abundance

2.	Covid-19 fører til en systemisk inflammation, som i udstrakt grad også afficerer myocardium og hjertet generelt
måneder efter overstået infektion. Den
langtids prognostiske betydning for udvikling af hjertesvigt og andre alvorlige
hjertesygdomme er uafklaret og kræver
langsigtet prospektiv forskning.
3.	Der er ikke holdepunkter for ugunstig
virkning af RAAS-hæmmere hos personer med Covid-19 sygdom. Behandling
med disse medikamenter skal fortsætte
uændret for at bevare den prognostiske
gevinst.
Hele forskningsområdet er i en indtil nu
uset eksplosiv udvikling.
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Uforklarligt træt?
Det kan skyldes Covid-19
Hvis du synes, at du møder usædvanligt mange patienter, der lider af uforklarlig træthed eller andre
symptomer, som ikke umiddelbart kan forklares, så kan det skyldes Covid-19. Senfølgerne af Covid-19
er ved at blive kortlagt, og det viser sig, at en hel del flere end ventet lider af følgevirkninger, der ofte
er alvorlige og langvarige. De rammer ofte unge mennesker, der havde få eller ingen symptomer, da de
havde sygdommen.

AF VIDENSKABSJOURNALIST
GORDON VAHLE

Den 19. august havde der ifølge Statens
Seruminstitut været 15.940 bekræftede
tilfælde af Covid-19 i Danmark. Af dem
var 13.651 eller mere end 85 procent erklæret raske. Og da der på det tidspunkt
næsten ikke døde nogen af Covid-19, var
det nærliggende at tro, at langt de fleste,
der havde sygdommen denne dag, ville
overleve og blive erklæret raske efter 14
dage eller endt hospitalsophold.
Det betyder groft sagt, at 95 procent af
alle, som bliver smittet med SARS-CoV-2,
bliver raske. Men er det nu også sådan…?

Død, rask… eller hverken eller?
I kølvandet på Corona-krisen er der opstået en hel skov af forskning om senfølger af Covid-19, og selv om forskningen
i sagens natur er ret ny, så begynder de
første studier nu at dukke op i de videnskabelige tidsskrifter, i aviser og selv på
landsdækkende tv.
Og medierne er interesserede, fordi
forskningen rokker ved den forestilling
om sygdommen, som mange allerede
har dannet sig i løbet af det trekvarte år,
den har huseret. Enten er du ’sårbar’ og
uheldig og risikerer at dø eller få alvorlige
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lungeskader. Eller også du ung og rask,
og så mærker du ikke meget til Covid-19,
hvis du bliver smittet. Lidt influenzaagtige
symptomer i nogle dage, og så kan du rask
og tilmed beskyttet mod ’anden bølge’
springe glad ud i samfundet igen.
Men virussen med kælenavnet Corona
har lige som så ofte før, vist sig at være
mere kompliceret og uforudsigelig, end vi
tror. Sygdommen Covid-19, som virussen
forårsager, opfører sig forskelligt alt efter,
hvor og hvem den rammer, og billedet bliver endnu mere mudret, når senfølgerne
undersøges. Der er mange – også unge,
som har haft et mildt forløb – som nu aldeles ikke er raske. Tværtimod. Nogle har
nærmest invaliderende følgesygdomme,
som varer uger og måneder.

Nyt til lærebøgerne: Covid-fatigue
En af de mest almindelige følger af Covid-19 er en ekstrem træthed, der kan vare
i flere uger. I danske medier har en historie
om en ung læge, Louise Lundgren, der
blev smittet på sin arbejdsplads på Herlev
Hospital tilbage i april, fyldt meget. Louise
Lundgren havde den gang i april et mildt
forløb af Covid-19, men eftervirkningerne
har været så voldsomme, at hun først for
nylig har kunnet genoptage sit arbejde.
I over tre måneder kunne hun kun være
vågen i et par timer ad gangen. Så måtte
hun have en lur, og hendes før så aktive
liv blev godt og grundigt sat på stand-by.
Louises far, professor Jens Lundgren fra
Rigshospitalet, sidder i ekspertgruppen,
der rådgiver Sundhedsstyrelsen omkring
Covid-19, og han havde stødt på problemet med langvarig træthed i litteraturen.
Sygdommen har endda fået et navn: ’Covid-fatigue’, fordi den ligner andre fatiguesygdomme, som fx opstår i forbindelse
med visse gigtlidelser eller langvarige
infektioner.

»Men sygdommen adskiller sig fra
andre fatigue-tilstande ved, at den ikke
opstår efter langvarige og svære infektionsforløb, men faktisk mest efter forholdsvis milde forløb af Covid-19,« udtaler Jens
Lundgren til Berlingske.

Immunsystem på overarbejde
Man ved ikke meget om årsagen til, at
nogle oplever et så voldsomt efterforløb af
Covid-19. Jens Lundgren peger selv i en
artikel i Ugeskrift for Læger på, at årsagen
nok er et overstimuleret immunsystem.
Andre muligheder er, at de, der rammes,
på et tidspunkt ikke har kunnet forsyne
alle dele af kroppen med ilt. Det sidste
passer dog dårligt med, at der ikke er påvist en sammenhæng mellem, hvor store
vejrtrækningsproblemer, der var under
sygdommen, og graden af Covid-fatigue.
Ifølge en fagfællebedømt rapport, ”Covid-19 and chronic fatigue”1, der blev publiceret i BMJ den 30. juli i år, udvikler op til
10 procent af de Covid-fatigue-ramte en
kronisk tilstand, hvor der stadig optræder
svære træthedstilstande efter tre måneder. Studiet viser også, at hvis man under
sygdomsforløbet har blod med stærkt
forhøjet indhold af cytokiner, som blandt
andet dannes i immunforsvarsceller, så
er der større risiko for at udvikle kronisk
Covid-fatigue efterfølgende. Patienter, der
har fatigue-symptomer tre måneder efter
Covid-19-infektionen, har stadig forhøjet
indhold af cytokin og andre pro-inflammatoriske indikatorer i blodet.
Det styrker formodningen om, at kronisk fatigue efter Covid-19 skyldes et
’overstimuleret immunsystem’. Heldigvis
tyder noget på, at ordet ’kronisk’ ikke skal
forstås helt bogstaveligt. I de fleste kendte
tilfælde forsvinder fatigue-symptomerne
– ligesom hos Louise Lundgren – efter
ca. tre måneder. Men datagrundlaget er

stadig alt for spinkelt til, at man kan sige
noget sikkert om dette.

til, at disse patienter fortsat har Covid19-symptoner. Hun foreslår oprettelse af
særlige lungeklinikker, der skal undersøge
årsagen til, at nogle Covid-19-patienter
fortsætter med at have symptomer, selv
om sygdommen ikke længere kan påvises
ved tests.

Vejrtrækningsproblemer fortsætter
Andre studier tyder på, at nogle ikke slipper af med de symptomer, de havde under det akutte Covid-19-forløb, lige med
det samme. Helen Salisbury fra afdelingen
for primær sundhedstjeneste på Oxford
Universitet rapporterer i et view – en foreløbig artikel – i BMJ2, at op til 10 procent
af dem, som blev ramt af Covid-19 i pandemiens første fase, stadig har symptomer
som vedvarende feber, træthed, hovedpine, hoste og åndenød.
Her er der dog oftest ikke tale om
patienter, der havde milde symptomer i
sygdommens akutte fase. Tværtimod er
det hovedsagelig patienter, der i pandemiens start blev bedt om at blive hjemme for
ikke at belaste hospitalsvæsenet. En del af
disse patienter burde måske have fået hospitalsbehandling, hvis forholdene havde
været normale. Men de fik ikke denne
behandling og døjer så fortsat med de
samme symptomer som i den akutte fase.
Helen Salisbury kan ikke ved de normale prøver og målinger finde årsagen

Patienter ønsker en forklaring
»Hvis vi i sundhedsvæsenet har det dårligt
med, at vi ikke har en forklaring på symptomerne – hvordan tror I så, at patienterne
har det?« slutter Helen Salisbury sin artikel
i BMJ.
Og det peger på nogle af de problemstillinger, som praktiserende læger nok
vil skulle tage stilling til i den kommende
tid. Patienter med uforklarlige træthedssymptomer, eller som har kroniske ’Covid19-lignende’ symptomer, har måske haft
Covid-19. I nogle tilfælde ved patienterne
det ikke selv, og det kan kun afsløres ved
en test for antistoffer.
Her ved redaktionens slutning igangsættes en landsdækkende antistoftest,
hvor 18.000 tilfældige danskere skal testes
for, om de har antistoffer mod Coronavirusset eller ej. Det vil forhåbentlig

afsløre både størrelsen af ’mørketallet’
– altså hvor mange, der har haft Covid-19
uden at vide det – og komme med bedre
indikationer på antistoftestens validitet.
Men uanset er det en god idé at foreslå en
antistoftest til patienter, der har ’uforklarlige’ symptomer, og som ikke ved, om de
har haft Covid-19 eller ej.
Alene dét at få en forklaring hjælper patienterne. Kommende forskning vil så vise,
om der findes behandlingsmuligheder, og
om symptomerne for alvor er kroniske, eller de klinger af i løbet af nogle måneder.
Så der er al mulig grund til at følge med i
Corona-forskningen netop nu.
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ANNONCE

Den Europæiske diabetesforenings nye
anbefalinger om proteinindtagelse for
personer med diabetes i 2020

AF PROFESSOR, DR.MED., KJELD HERMANSEN,
DIABETES OG HORMONSYGDOMME, AARHUS
UNIVERSITETSHOSPITAL (MEDLEM AF
DNSG ARBEJDSGRUPPE, DER UDARBEJDEDE
ANBEFALINGERNE)

16

LÆGEMAGASINET 3

De anbefalede mængder og kvaliteten af
protein i kosten til personer med diabetes
er meget kontroversiel. Det er overraskende, at de senest publicerede kostråd
til diabetespatienter fra UK (1), USA (2)
og Canada (3) ikke har bekrevet, hvilken
rolle kostens protein bør spille i detaljer.
Det har efterladt os med stor usikkerhed
om dette relevante spørgsmål. Tre nyere
meta-analyser (4-6) har set på dette, men
en række kritikpunkter kan rejses over for
dem, hvilket begrænser deres anvendelighed.
Mange eksperter er skeptiske over for
en proteinrig kost til diabetespatienter,
idet der er holdepunkter for, at en kost
rig på animalsk protein kan fremskynde
diabetes debut (7,8), diabetisk nyresygdom samt forværre nedsat nyrefunktion
(9,10), mens en proteinfattig kost ser ud
til at kunne modvirke stress (11). På den
anden side kan man fremføre fordele
ved en proteinrig kost (op til 35 E%). Når
protein mængden øges på bekostning
af kostens kulhydratindhold ved type 2
diabetes (T2D), giver det kun en mindre
stigning i blodglukose pgra det lave kulhydratindhold; insulinbehovet falder; en
proteinrig kost har en mættende effekt
og kan hjælpe med at opretholde en sund
kropsvægt; hos ældre kan den modvirke
det aldersrelaterede muskeltab.
De Europæiske kostanbefalinger til
diabetespatienter blev i 2004 fremsat af
the Diabetes and Nutrition Study Group
(DNSG), en studiegruppe under Den
Europæiske Diabetesforening EASD (12).
Den anbefalede en proteinindtagelse
mellem 10 E% og 20 E% af det totale energiindtag (12). De nye anbefalinger fra den
Amerikanske (2), den Canadiske (3) og den
Britiske diabetesforening (1) tog ikke specifikt stilling til risici eller fordele ved proteinrige diæter, men tilråder blot et moderat
proteinindtag.
DNSG har derfor udført et opdateret
systematisk review af litteraturen om
proteinindtaget fra randomiserede interventionsundersøgelser og prospektive
observationsstudier (13). I reviewet fra 2020
fokuserede man på at erstatte kulhydrat
med protein – da det er blevet anvendt

i de fleste studier – og der kun findes få
studier, hvor protein er erstattet med fedt
ved T2D (13). Til at belyse betydningen af
proteinindtagelsen ved type 1 diabetes
(T1D) og T2D udarbejdede DNSG samtidigt en metaanalyse, som er tilgængelig
online på http://www.mdpi.com/20726643/12/2/365/s1 (14). Nederst på side 6
ses hovedresultaterne under pilen.

Hvor stort et proteinindtag er
hensigtsmæssigt hos vægtstabile
personer med T2D?
Yngre personer med T2D (under 65 år)
kan indtage mellem 10E% og 20E% som
protein under isokaloriske forhold (13). Geriatere anbefaler et højere proteinindtag
hos ældre for at reducere risikoen for aldersbetinget tab af muskelmasse og styrke
(15)
. Derfor er et proteinindtag mellem
15E% og 20E% hos personer ældre end 65
år og T2D hensigtsmæssigt i det lange løb
(dagligt ca 0,8 til 1,2 g protein/kg legemsvægt hos kvinder og 0,9 til 1,3 g protein/
hos mænd) (13).
Er en proteinrig kost sammenlignet
med en normal proteinholdig kost
fordelagtig for personer med T2D og
normal nyrefunktion, der ønsker at
tabe sig på en kaloriefattig kost?
Personer med T2D kan indtage 23E%
– 32E% protein i kortere perioder (< 12
måneder) for at opnå et vægttab (13). Den
proteinrige kost er kombineret med energirestriktion, og har derfor samme absolutte mængde protein som en normal kost.
Samtidigt med vægtreduktionen forbedres
glukosekontrollen (HbA1C), men faldet i
HbA1C afhænger alene af vægttabet og
ikke af proteinindtaget (14). HbA1C og faste blodglukose er således ikke signifikant
forskellig på en kost med højt versus lavt
proteinindhold (14).
Blodlipiderne (LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglycerid) ændres ikke signifikant på en proteinrig kost (23E% – 32E%)
sammenlignet med vægttabsdiæter med
lavere proteinindhold (14).
En proteinrig kost (23E% – 32E% protein), der benyttes op til 1 år, forbedrer
signifikant det systoliske (- 4,4 mm Hg) og

Tabel 1. Proteinrige fødevarer: Grøntsager og bælgfrugter; kød og fisk; mejeriprodukter; brød og gryn; nødder (> 10 g protein pr. 100 g).
https://livsstil.tv2.dk/sundhed/2016-08-06-liste-disse-foedevarer-indeholder-mest-protein

GRØNTSAGER OG BÆLGFRUGTER
Kikærter:
20,4 g protein pr. 100 g
Linser:
26,2 g protein pr. 100 g
Mungbønner:
23,9 g protein pr. 100 g
Soyabønne:
35,8 g protein pr. 100 g
Guleærter:
22,0 g protein pr. 100 g
KØD OG FISK
Fisk:
Fjerkræ:
Kød og pålæg:
Æg blomme:
Æg hvide:

12-29 gram protein pr 100 g
20-28 gram protein pr. 100 g
11-22 gram protein pr. 100 g
15 gram protein pr. 100 g
10 gram protein pr. 100 g

MEJERIPRODUKTER
Skyr/fromage frais:
Havartiost:
Danbo:
Parmesan:
Smøreost:

10-13 g protein pr 100 g
30,1 g protein pr. 100 g
23,7-28,4 g protein pr. 100 g
38.5 g protein pr. 100 g
24,5-28,4 g protein pr. 100 g

BRØD OG GRYN
Havregryn:
Mysli:
Bulgur:
Fuldkornpasta:
Knækbrød med grahamsmel:
Hvedeklid:

13,2 g protein pr. 100 g
12 g protein pr. 100 g
10,8 g protein pr 100 g
13,1 g protein pr. 100 g
13 g protein pr. 100 g
16,2 g protein pr. 100 g

NØDDER
Peanuts:
Pistacie:
Mandel:
Cashewnød:
Pecannød:
Hasselnød:
Valnød:

25,8 g protein pr. 100 g
21,4 g protein pr. 100 g
21,2 g protein pr. 100 g
16,8 g protein pr. 100 g
15,0 g protein pr. 100 g
14,9 g protein pr. 100 g
14,3 g protein pr. 100 g

diastoliske blodtryk (- 3,6 mm Hg) sammenlignet med en kost med lavere proteinindhold (14).

forbedre den metaboliske kontrol. Der er
ikke tegn på at et højt proteinindtag har
skadelige virkninger.

Giver en proteinrig kost sammenlignet
med en proteinfattig kost et større
vægttab ved T2D?
Vægttab blev opnået i både kontrol og de
proteinrige grupper i alle studier. Imidlertid opnåedes et signifikant større vægttab
på – 1,12 kg i den proteinrige gruppe i
meta-analysen (14).
Succesen med en proteinrig vægttabskost afhænger af personernes accept
og evne til at overholde den. Derfor kan
den proteinrige kost prøves som en potentiel nyttig måde at initiere, motivere og
støtte personer til at opnå et vægttab og

Har planteproteiner sammenlignet
med animalske proteiner – eller rødt
versus hvidt kød – forskellige effekter
på den metaboliske kontrol ved
diabetes?
Der er kun få studier, der har set på dette,
og de er kortvarige og omfatter kun et
beskedent antal deltagere. Så der er utilstrækkelig evidens til at komme med klare
udmeldinger. Samlet ser det dog ud til, at
planteprotein, hvidt kød eller fiskeprotein
sammenlignet med protein fra rødt kød
kan forbedre niveauet af total kolesterol
hos personer med T2D (16, 17, 13).

Giver reduktion i proteinindtaget
nedsat fald i nyrefunktionen hos
personer med diabetes og moderat
nyreinsufficiens (GFR < 60 ml/min og
> 45 ml/min)?
DNSGs meta-analyse viste ingen signifikant effekt af en lav protein vs normal
proteinholdig kost på faldet i GFR hos 478
personer fra 9 studier og ingen effekt på
proteinuri i 11 studier omfattende 488
deltagere (14). Der er ikke fundet negative
effekter af et højt proteinindtag på GFR.
Samlet kan det fastslås, at opretholdelse
af et moderat proteinindtag på dagligt ca.
0,8 g/kg legemsvægt hos personer med
Fortsættes næste side
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diabetisk nyresygdom og en GFR under
60 ml/min og over 45 ml/min ikke fører
til et hurtigere fald i nyrefunktionen og er
foreneligt med normal livsstil (13).

Er der evidens for at en proteinrig
kost øger diabetisk retinopat,
maculopati eller neuropati?
Der findes ikke kontrollerede studier af tilstrækkelig længde og kvalitet, som tillader
svar på dette spørgsmål (18, 13).

Er der evidens for at en proteinrig
kost øger mortaliteten hos personer
med diabetes?
En meta-analyse af observationsstudier
hos ikke-diabetiske personer fandt en
øget mortalitet associeret med et højt proteinindtag (19). Derimod fandt man i EPIC
studiet, som sammenlignede mortaliteten
hos 6.192 personer med T2D med højere
proteinindtag fulgt over 4,4 år, ingen øget
dødelighed (20). I ONTARGET studiet, der

omfattede 6.213 diabetikere, fulgte man
i 5 år kostvanerne hos deltagerne med
spørgeskemaer (21). I studiet fandt man
en mortalitet på 8,3% blandt diabetikerne
over de 5 år, men man fandt ingen association mellem højt vs lavt proteinindtag (21).
Det konkluderes, at der ikke er fundet
association mellem proteinindtaget og
dødelighed i observationsstudier hos personer med diabetes (13).

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error! Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that
you want to appear here.

4
GRADE
Høj protein
i kosten sammenlignet med normalt proteinindhold ved diabetes mellitus (Meta-analyse fra supplerende materiale til
Pfeiffer et al (13) er tilgængelig online på http://www.mdpi.com/2072-6643/12/2/365/s1.

4.1 Summary of findings table - high protein diets in diabetes patients
high protein diet compared to normal protein diet for diabetes mellitus
Patient or population: patients with diabetes mellitus
Settings: outpatient
Intervention: high protein diet
Comparison: normal protein diet
Outcomes

Illustrative comparative risks* (95% CI)
Assumed risk

Corresponding risk

Relative
effect
(95% CI)

No of
Participants
(studies)

Quality of the
evidence
(GRADE)

Normal protein diet

High protein diet

Weight loss (kg)
Scale
Follow-up: 4 to 15 months

The mean weight loss (kg) ranged across control
groups from
-1.01 to 8.6 kg

The mean weight loss (kg) in the intervention
groups was
1.21 lower
(2.17 to 0.24 lower)

265
(5 studies)

⊕⊕⊝⊝
low1,2,3,4,5,6

Fasting blood glucose (mmol/l)
Standard methods
Follow-up: 3 to 12 months

The mean fasting blood glucose (mmol/l) ranged
across control groups from
-0.12 to -1.5 mmol/l

The mean fasting blood glucose (mmol/l) in the
intervention groups was
0.72 lower
(1.98 lower to 0.54 higher)

128
(3 studies)

⊕⊝⊝⊝
very low1,2,5,7,8,9,10

HbA1c (%)
High performance liquid
chromatography (HPLC)
Follow-up: 3 to 12 months

The mean hba1c (%) ranged across control groups The mean hba1c (%) in the intervention groups
from
was
-0.19 to -1.1 %
0.1 lower
(0.33 lower to 0.14 higher)

227
(4 studies)

⊕⊕⊝⊝
low1,2,5,6,7,8

High density lipoprotein (HDL)
(mmol/l)
Standard methods
Follow-up: 3 to 12 months

The mean high density lipoprotein (hdl) (mmol/l)
ranged across control groups from
0 to 0.083 mmol/l

The mean high density lipoprotein (hdl) (mmol/l) in
the intervention groups was
0.02 lower
(0.07 lower to 0.04 higher)

226
(4 studies)

⊕⊕⊝⊝
low1,2,5,6,7,8

Low density lipoprotein (LDL)
(mmol/l)
Standard methods
Follow-up: 3 to 12 months

The mean low density lipoprotein (ldl) (mmol/l)
ranged across control groups from
-0.05 to 0.0444 mmol/l

The mean low density lipoprotein (ldl) (mmol/l) in
the intervention groups was
0.07 lower
(0.25 lower to 0.1 higher)

226
(4 studies)

⊕⊕⊝⊝
low1,2,5,6,7,8

227

⊕⊕⊝⊝

227
(4 studies)

⊕⊕⊝⊝
low1,2,5,6,7,8

Systolic blood pressure (mmHg) The mean systolic blood pressure (mmhg) ranged The mean systolic blood pressure (mmhg) in the
Automated
control
groups from 1 to the text that you
intervention
washere. - Error! Use the
Error!sphygmanometer
Use the Home tabacross
to apply
Überschrift
want togroups
appear
Follow-up: 3 to 12 months
-13 to 0.45 mmHg
4.41 lower
(7.88 to 0.94 lower)
Diastolic blood pressure
Automated sphygmanometer
Follow-up: 3 to 12 months

The mean diastolic blood pressure ranged across
control groups from
-7 to 4.23 mmHg

Comments

Home tab (4
tostudies)
apply Überschrift
low1,2,5,6,7,82 to the text that
you want to appear here.

The mean diastolic blood pressure in the
intervention groups was
3.61 lower
(6.27 to 0.95 lower)

24

*The basis for the assumed risk (e.g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in
the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).
CI: Confidence interval;
GRADE Working Group grades of evidence
High quality: Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality: Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality: Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality: We are very uncertain about the estimate.
The subjects were not blinded to treatment allocation
With one exception there were no blinding of outcome assessment
Two studies did not analyse all subjects in the groups which they were randomly allocated (intention-to-treat)
4
Three studies had a high dropout rate. (> 20%)
5
Publication bias was not assessed as there were inadequate numbers of included trials to properly assess a funnel plot or more advanced regression-based assessments
6
Two studies were partly funded by the meat industry
7
Two studies had a high dropout rate (> 20%)
8
One study did not analyses all subjects in the groups which they were randomly allocated (intention-to-treat)
9
I² = 54% (Cochrane Handbook 5.0: substantial heterogeneity)
10
One study were partly funded by the meat industry
1
2
3
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Oral semaglutid (Rybelsus®)
– Den første GLP-1-receptoragonist i tabletform

AF PROFESSOR, OVERLÆGE,
DR.MED. STEN MADSBAD
ENDOKRINOLOGISK AFDELING,
HVIDOVRE HOSPITAL

Semaglutid (Ozempic®) givet subkutant én
gang om ugen anbefales specielt til type
2 diabetes patienter med erkendt hjertekarsygdom, og til patienter,som er i meget
høj risiko for at udvikle hjertekarsygdom
og det uanset HbA1c. Det anbefales også
til patienter, der ønsker at tabe i vægt, eller
som ikke har opnået det ønskede glykæmiske mål på anden behandling. Intet
anden antidiabetikum sænker HbA1c og
kropsvægten så effektivt som semaglutid.
Novo Nordisk har videreudviklet semaglutid molekylet, så det kan doseres
som en tablet én gang om dagen under
navnet Rybelsus®, der er markedsført i
Danmark i august 2020.

Dosering
Normalt ville et peptidmolekyle som
semaglutid, hvis det administreres oralt,
nedbrydes af det lave pH og af enzymerne i maven. Dette forhindres ved, at
semaglutid (Rybelsus®) doseres som en
kombinationstablet med et farmakologisk
lille inaktivt molekyle benævnt SNAC,
der medfører, at semaglutid molekylet
beskyttes mod at blive nedbrudt i maven,
ved at pH neutraliseres i det område, hvor
tabletten ligger på slimhinden. Rybelsus®
optages til blodet fra mavesækken. Bioavailabiliteten er omkring 1 %. Halveringstiden for Rybelsus® er som for subkutan
semaglutid (Ozempic®) én gang om ugen
omkring 165 timer.

Rybelsus® findes i 3 styrker: 3 mg, 7
mg og 14 mg. Startdosis er 3 mg dagligt i
4 uger, hvorefter der øges til 7 mg dagligt
i 4 uger, og hvis der ikke er bivirkninger,
specielt de velkendte for GLP-1-receptoragonister fra mave tarmkanalen: kvalme,
diarre eller obstipation øges til 14 mg dagligt, der er slutdosis (figur 1). Rybelsus®
skal tages fastende om morgenen med op
til 120 ml vand (figur 1). Herefter må intet
spises eller drikkes i 30 minutter.

Effekt på HbA1c og kropsvægt
Rybelsus® er mere effektiv til at sænke
HbA1c og vægten sammenlignet med
andre perorale antidiabetika og GLP-1receptoragonisterne liraglutid og dulaglutid.
Reduktionen af HbA1c var sammenlignet med SGLT-2-hæmmeren empagliflozin
(Jardiance®) 6 mmol/mol (0.5 %) og med
DPP-4-hæmmeren sitagliptin (Januvia®) 8
mmol/mol (0.7 %) større med Rybelsus®.
Sammenlignet med GLP-1-receptoragonisten liraglutid (Victoza®) 4 mmol/mol
(0.3 %) og med dulaglutid (Trulicity®) 6
mmol/mol (0.5 %) større. En direkte sammenligning meIlem subkutan semaglutid
(Ozempic®) én gang om ugen og Rybelsus® daglig foreligger ikke.
Figur 2 viser effekten af Rybelsus®
monoterapi på HbA1c. Allerede med den
lave dosis 3 mg blev HbA1c reduceret
med 9.8 mmol/mol (0.9 %) med 7 mg 13.1

Figur 1 illustrerer princippet i hvordan semaglutid (Rybelsus®) administreres samt optitreres.

Rybelsus® – Dosering for optimeret absorption
Indtag ved opvågning

Vent 30 minutter
Vent mindst 30 minutter med at spise, drikke eller indtage
anden oral medicin

Tages straks efter opvågning sammen med
en tår vand*

vedligeholdelsesdosis

Startdosis
3 mg (startdosis)

Uge 0

7 mg (vedligeholdelsesdosis)

Uge 4

Dosis-eskalering
* Rybelsus® indtages med maksimalt 1,2 dl. vand

Reference: 1. Det godkendte Produktresumé for Rybelsus®

20

LÆGEMAGASINET 3

vedligeholdelsesdosis
14 mg (vedligeholdelsesdosis)

Uge 8

Rybelsus i monoterapi
Ændringer i HbA1c eller i vægt efter 26 uger

Figur 2 illustrerer effekten af Rybelsus sammenlignet med placebo på
HbA1c og kropsvægten. Allerede for 3 mg var reduktionen i HbA1c
9.8 mmol/mol og for 7 mg 13.1 mmol/l og for 14 mg 15.3 mmol/mol
mod en reduktion på 3.3. mmol/mol i placebogruppen. De tilsvarende
reduktioner i kropsvægten var 1.5 kg, 2.3 kg og 3.7 kg for 14 mg per
dag. Vægttabet i placebogruppen var til sammenligning 1.4 kg.

mmol/mol (1.2 %) og yderligere til 15.3
mmol/mol (1.4 %) med 14 mg. Til sammenligning var reduktionen 3.3 mmol/mol
(0.3 %) i placebogruppen.
Reduktionen i vægt var større en sammenlignet med placebo og ovennævnte
andre antidiabetika og var op til 4.4 kg
registreringsstudierne. Figur 2 viser at ved
dosis på 3 mg var vægten reduceret med
1.5 kg, med 7 mg 2.3 kg og med 14 mg og
3.7 kg. Vægttabet i placebogruppen var
1.4 kg.

Kardiovaskulær endepunktsstudie
– PIONEER 6
I PIONEER 6, der er et relativt lille og
kort studie sammenlignet med andre
endepunktsstudier med GLP-1-receptoragonister, blev 3183 patienter randomiseret til Rybelsus® eller placebo. Efter 16
måneders opfølgning var det primære
endepunkt (død af hjertekarsygdom, ikke
dødeligt myokardieinfarkt, ikke dødeligt
apopleksia cerebri) reduceret med 21 %
med Rybelsus® (ikke signifikant), mens
der fandtes en signifikant 51 % reduktion i
total mortalitet med Rybelsus® sammenlignet med placebo.

Bivirkninger
Bivirkningerne er de velkendte for GLP-1
receptor agonister i form af kvalme, diarre,
obstipation, der forekom hos mellem 5-20
% i registreringsstudierne, og var mest
udtalte initialt men var ofte forbigående.
Sammenlignet med liraglutid (Victoza®)
og subkutan semaglutid (Ozempic®) synes
forekomsten af disse bivirkninger ikke at
være signifikant forskellige.

Plads i behandlingsalgoritmen
Der er de sidste par år sket et paradigmeskift i behandlingen af type 2 diabetes
på grund af GLP-1-receptoragonister og
SGLT-2-hæmmere, der er vist at beskytte
mod hjertekarsygdom. GLP-1-receptoragonister anbefales i dag til patienter
med erkendt iskæmisk hjertesygdom eller med en høj risiko for en kardiovaskulær hændelse f.eks personer med perifer
arteriosklerose uanset mål for HbA1c.
De bedste data for den kardiovaskulære
beskyttende effekt findes for liraglutid
(Victoza®), semaglutid (Ozempic® og
Rybelsus®) og dulaglutid (Trulicity®), der
anbefales til disse grupper af patienter
med type 2 diabetes.

Sikkerheden af Rybelsus® er demonstreret i patienter med estimeret GFR ned
til 15 ml/min.
Målgruppen for Rybelsus® er patienter,
der vil undgå injektionsterapi og med
erkendt hjertekarsygdom. Rybelsus® er
også er godt valg til patienter med type 2
diabetes, der vil tabe i vægt eller ikke har
opnået det glykæmiske mål på anden behandling. Der kan forventes en reduktion
på op til 15 mmol/mol (1.4 %) og et vægttab på op til 4.4. kg. Prisen for Rybelsus 14
mg svarer til Ozempic® 1 mg én gang om
ugen og er omkring 35 kr. om dagen. For
at opnå samme effekt som med Rybelsus®
skal der ofte benyttes to andre perorale
anti-diabetika, f.eks. en DPP-4-hæmmer
i kombination med en SGLT-2-hæmmer,
og så er prisforskellen omkring 6 kr. om
dagen.

Skift mellem subkutan og oral
indgivet Semaglutid
Der findes ingen retningslinjer for skift
mellem subkutant og oral semaglutid eller
vice versa. I figur 3 er forfatterens forslag
til et skift mellem de to administrationsveje.
I figur 4 er en fakta omkring Rybelsus®.

Skift mellem oral og subkutan semaglutid

Oral Semaglutid (Rybelsus®) – Faktaboks

• Der findes ingen retningslinjer for skift mellem injektions- og
tablet terapi og nedenstående er forfatterens forslag:

• Rebelsus er den første GLP-1-receptoragonist til oral dosering
• Doseres dagligt om morgenen i faste
• Findes i 3 doser: 3, 7 og 14 mg
• Behandlingen startes med 3 mg, der optitreres efter 4 uger til 7 mg,
der efter yderligere 4 uger optitreres til 14 mg
• Der kan forventes en reduktion i HbA1c på op til 15 mmol/mol (1.4 %)
og en vægtreduktion på op til 4.4 kg.
• Bivirkningerne ved Rybelsus® er de velkendte ved behandling med en
GLP-1-receptoragonist: kvalme, diarre evt. obstipation, der er mest
udtalt i starten af behandlingen og ofte forbigående

(t½ er omkring 165 timer for såvel oral som subkutan semaglutid)

• Patienter, der behandles med Ozempic® 0.5 mg eller 1 mg, kan
starte med Rybelsus® 7 mg eller 14 mg dagligt med første tablet
indtaget 7 dag efter sidste injektion.
• Ved skift fra Rybelsus® 7 mg eller 14 mg dagligt kan skiftes til
0.5 mg Ozempic® én gang om ugen 7 dage efter indtagelse af
den sidste tablet, der kan optitreres til 1 mg efter 4 uger, hvis der
ikke forekommer bivirkninger fra mave-tarmkanalen.

Figur 3 Skift mellem oral og subkutan semaglutid

Figur 4 Faktabox om oral Rybelsus
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Introduktion

Anatomi

Overskydende hud på øvre øjenlåg, eller
dermatochalasis palpebrae, er en hyppig
tilstand med en prævalens op mod 17%
i en befolkningsgruppe sammenlignelig
med den danske.[1]
Tilstanden er betinget af anatomiske
ændringer, der tiltager med alderen, men
er til en vis udstrækning også genetisk
betinget. Desuden er den hyppigere hos
mænd, ved lys hudfarve, højt BMI og
formentlig rygning.[1] Dermatochalasis
palpebrae er karakteriseret ved overskydende, løs hud, der hænger som en fold
ned over øvre øjenlåg. Samtidig kan der
være protrusion og pseudoherniering af
det præaponeurotiske fedtvæv, som bidrager til tyngden af det overskydende væv i
den øvre, mediale del af orbita.
Det overskydende væv kan forstyrre
det supero-laterale synsfelt. Øjenvipperne
kan tvinges ned, hvorved der også interfereres med det centrale synsfelt. Andre
subjektive klager er ofte tyngde- og træthedsfornemmelse i øjnene. Desuden ses
ømhed periorbitalt, spændingshovedpine
grundet kompenserende nakkebevægelser og løft af øjenbrynene samt fugtproblemer og intertrigo ved omslagsfolden.
[2, 3]
Mange patienter henvender sig i vid
udstrækning også med kosmetiske gener,
da tilstanden giver et ikke-alderssvarende
udseende, herunder et træt og uoplagt
udtryk.
Formålet med denne artikel er at give
en oversigt over tilstanden samt de kriterier, der skal være opfyldt, for at patienterne kan behandles på funktionel indikation i offentligt regi.

Øjenlåget er en vital struktur, der har til
formål at beskytte øjet, idet dets sammenlukning er nødvendig for at renholde,
fugte og beskytte cornea. Anatomien
er kompleks og en dybdegående gennemgang ligger derfor ud over denne
artikels hensigt. En kort beskrivelse af den
anvendte anatomi er dog nødvendig for
forståelsen af tilstanden.
Øvre øjenlåg består af en anterior og
en posterior lamel. Den anteriore lamel
omfatter huden samt den underliggende
m. orbicularis occuli. Den posteriore lamel
udgøres af tarsus og conjunktiva. I tillæg
hertil findes det orbitale septum, som adskiller orbita i den præ- og postseptale del.
Dette septum hæfter opadtil på orbitaranden, og fusionerer nedadtil med levatoraponeurosens forreste blad, umiddelbart
superiort for tarsus. Det postseptale rum,
der opstår ovenfor denne fusionering, indeholder det orbitale fedtvæv. Temporalt
for det orbitale fedtvæv findes glandula lacrimalis, der kan skelnes fra fedtet på den
lyserøde/grålige farve og dets mere faste
kirtelvævsstruktur. [4]
Med alderen svækkes det orbitale
septum, hvilket kan give anledning til fedtprotrusion og pseudoherniering af fedtet,
hvilket kan bidrage til fornemmelsen af
tunge øjenlåg.[5]

Blepharoplastik
Behandlingen af overskydende hud på
øvre øjenlåg er alene kirurgisk. Indgrebet
betegnes blepharoplastik fra græsk, hvor
blepharon betyder øjenlåg og plastikos at
forme.

H OV E D B U D S K A B E R
Overskydende hud på øvre øjenlåg er hyppig og kan give både funktionelle og
kosmetiske gener for patienterne.
Operation for overskydende hud på øvre øjenlåg foretages af øjenlæger og plastikkirurger og betales af det offentlige på funktionel indikation.
Tilstanden kan forstyrre både det perifere og centrale synsfelt og kan derved have
praktisk betydning fx i forhold til trafiksikkerhed og dermed fornyelse af kørekort
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med lette tryk mod bulbus oculi når øjet er
lukket. Slutteligt bør man være opmærksom på evt. overfladesygdom af cornea
samt vurdering af Bells fænomen, hvor
forsøg på øjenlukning gør at bulbus drejes
opad som symptom på perifer facialisparese.

Operationen er hyppigt udført i det
danske sundhedsvæsen og foretages af
både øjenlæger og plastikkirurger.
I 2017 blev indgrebet foretaget 18.273
gange på funktionel indikation under den
danske sygesikring. 92% af disse indgreb
blev foretaget hos privatpraktiserende
speciallæger, de øvrige i sygehusregi
(både offentlige og private). 2/3 af de
opererede patienter var kvinder.[6]
Kosmetiske operationer udføres hos
plastikkirurger eller øjenlæger med autorisation til at udføre kosmetisk kirurgi
omkring øjnene. I 2017 blev der foretaget
1.320 kosmetiske operationer på øvre
øjenlåg – 79% af disse var på kvindelige
patienter.[6]
Præoperativ Undersøgelse
For at kunne få tilbudt operation i offentligt regi, skal patienten opfylde kriterierne
for funktionel indikation (Fig. 1).
En fyldestgørende anamnese bør indeholde oplysninger om tendens til tørre
øjne, recidiverende infektioner, herpes
zoster samt oplysninger om eventuel thyroideasygdom.
Den objektive undersøgelse indeholder
en grundig gennemgang af øjet og øjenomgivelserne idet man bemærker tegn til
en-/exoftalmos, hudpåvirkning inkl. kronisk blepharitis og intertrigo samt eventuel
asymmetri. Samtidig vurderes mængde
og kvalitet af huden på øvre øjenlåg samt
placeringen af den naturlige øjenlågsfure.
Man noterer sig afstanden til ciliekant og
øjenbryn og vurderer om der foreligger
blepharoptose, herunder vurdering af
levatorfunktionen. Det vurderes om der er
ptose af øjenbrynet, da korrektion af dette
evt. kan ændre behovet for korrektion af
hudoverskud. Desuden undersøges for
pseudoherniering ved at bemærke om der
sker frembuling af fedtvævet i forbindelse

Indgrebet
Er der indikation for behandling af begge
øjne kan dette med fordel gøres samtidigt.
Optegningen bør foretages under god
belysning og gerne med patienten siddende oprejst og i øjenhøjde med operatøren. Har patienten fortsat en synlig og
ikke displaceret øjenlågsfure/globelinje,
anvendes denne som nederste incisionslinje.[7] Er denne ikke synlig eller displaceret, markeres den nederste incisionslinje i
en passende afstand fra ciliekanten, typisk
8-10 mm over denne centralt, idet den
afsmalnes medialt og lateralt til omkring
6-7 mm. Til markering af den øvre incisionslinje kan anvendes en pincet med den
ene branche i øjenlågsfuren og den anden
ovenpå den overskydende hudfold. Det
bør bemærkes at opmålingerne ikke kan
standardiseres, men bør tilpasses anatomien og det enkelte hudoverskud for at
undgå komplikationer og uskønt resultat.

Øvre og nedre incisionslinje forbindes
tilnærmelsesvist ellipsoidt for at undgå
hundeører. Ved pinchtest sikres at optegningen ikke kompromitterer øjets lukkefunktion.
Indgrebet foretages i lokalbedøvelse,
som først anlægges når optegningen er
gjort. Som standard anvendes infiltrationsanæstesi med lidocain tilblandet adrenalin.
Den markerede hud excideres, hvorved den underliggende orbicularis-muskulatur blottes. Ofte fjernes en bræmme
på ca. 2 mm af m. orbicularis occuli – der
er dog ikke konsensus omkring behovet for dette.[9] Det præaponeurotiske
fedtvæv kan trimmes gennem små incisioner i septum, hvilket gøres under
minutiøs sikring af hæmostasen. Man kan
vælge at suturere musklen med resorberbar sutur eller blot suturere huden med
non-resorberbar sutur, som fjernes efter
4-5 dage.[10]
Postoperative anbefalinger inkluderer
forbud mod tunge løft og hård fysisk aktivitet de første 14 dage. Patienten tilrådes
at køle området med ispose 3-4 gange
dagligt samt holde hovedet eleveret de
første 5 dage. Desuden bør patienten
undgå anvendelse af make-up omkring
øjnene de første to uger.[10]

Figur 1. Kriterier for behandling af overskydende hud på øvre øjenlåg på funktionel indikation.
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Der findes kun relative medicinske kontraindikationer for operationen, herunder
alvorlige koagulationsforstyrrelser. Ved
manglende evne til at kooperere til operation i lokalanæstesi kan man overveje
at tilbyde patienten operation i generel
anæstesi.[11]
Patienten vil ofte opleve superficielle
sugillationer, ekkymoser og hævelser omkring øjnene. Disse fortager sig normalt
efter kort tid. Mere alvorlige komplikationer til operationen er sjældne. Disse
inkluderer infektion, helingsproblemer,
uskøn arvævsdannelse med træk på
omkringliggende hud, kompromitteret
lukkefunktion og dermed udtørring af
øjet, iatrogen ptose, halonerede øjne ved
excessiv resektion af fedtvævet samt forværring af begyndende øjenbrynsptose.

Den værste komplikation er blindhed,
der kan opstå som følge af postseptal
blødning i øjenhulen ved manglende
hæmostase i forbindelse med fjernelse af
fedtvæv.[7, 10, 11] Det er derfor af afgørende betydning, at patienten er grundigt
informeret om at henvende sig ved tiltagende hævelse og smerter som tegn på
hæmatomdannelse.

Diskussion
Overskydende hud på øvre øjenlåg er en
hyppig tilstand, der er væsentlig at kende
til på flere niveauer i sundhedsvæsenet.
Det er væsentligt at kunne skelne imellem
funktionelle og kosmetiske gener, da dette
har betydning for, om patienten er berettiget til behandling i offentligt regi.

Alment praktiserende læger skal kunne
diagnosticere funktionelle gener hos patienterne og henvise dem ved behov for
kirurgisk behandling, da tilstanden kan
have betydning for patientens arbejdsliv
og mobilitet. Da hyppigheden stiger med
alderen, er det også væsentligt at bemærke, at tilstanden kan have indflydelse
på patientens evne til at køre bil, idet
synsfeltet kan være væsentligt nedsat ved
tunge øjenlåg. Er synsfeltet opad < 20 grader for gruppe 1 kørekort eller < 30 grader
for gruppe 2, bør der udstedes midlertidigt lægeligt kørselsforbud til forholdene
er udbedrede.[12]
Antallet af operationer for tilstanden
er nogenlunde stabilt i Danmark. Værd at
bemærke er dog, at selvom sandsynligheden for at have overskydende hud på øvre
øjenlåg er større hos mænd, udføres der
alligevel godt dobbelt så mange operationer på funktionel indikation på kvinder.
[1, 6] Forklaringen på disse forhold er ikke
givet, men i og med at op mod 4/5 af de
kosmetiske indgreb udføres på kvinder, er
der muligvis et kosmetisk element, også
når funktionel indikation opfyldes. En anden mulig forklaring kunne være, at mænd
ikke er opmærksomme på muligheden for
behandling trods gener.
Unilaterale og bilaterale indgreb udløser den samme DRG-takst til den opererende læge. I nogle tilfælde har det derfor
været praksis at foretage indgrebet over to
omgange. Dette er efter forfatternes overbevisning en praksis, der ikke tager hensyn til patientens- og de samfundsøkonomiske interesser, og bør derfor undlades.
Når der er tale om primært kosmetiske
gener, kan behandling foregå hos praktiserende speciallæger indenfor specialerne
oftalmologi og plastikkirurgi, der har
autorisation til at udføre kosmetiske operationer på øjnene. Alment praktiserende
læger skal kende til denne mulighed og
vejlede patienterne dertil.
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ANNONCE

Komorbide lidelser maskerer
ADHD

AF PRAKTISERENDE PSYKIATER
ANNE PHILIPSEN, SORØ
Foto: Steen Knarberg Philipsen

Jeg har overset mange med ADHD,
før jeg forstod hvad jeg skulle se efter
Som læge færdiguddannet i 2002 havde
jeg lært, at ADHD var en halvsjælden
sygdom. Den sås hos nogle drenge, der
kravlede rundt i gardinerne ude af stand til
at koncentreres sig om noget som helst. I
dag ved jeg, at disse drenge med ADHD
kun udgør en minoritet af gruppen af vores patienter med ADHD.
Jeg ved også, at jeg ikke skal kigge i
gardinerne for at finde patienterne. De
ofte sidder rimelig stille og roligt lige foran
mig på stolen, og henvender sig ved nogle
helt ”forkerte symptomer”. De årelange
pædagogiske tiltag i institutioner og skolevæsen har effektfuldt lært mennesker
med ADHD – i hvert fald i et begrænset
tidsrum, at undertrykke deres hyperaktive
impulser.

Hvordan spotter man mennesker
med ADHD hos egen læge?
Som med så meget andet skal man have
set det før for at kunne genkende det.
Herefter er det ikke så svært.
Der er ofte tale om mennesker, som
hele livet har følt at noget var galt eller at
de var anderledes. Nogle har ingen ide
om, at de har ADHD, andre har tænkt
tanken.
Mennesker med ADHD henvender sig
ofte til lægen med nogle af de komorbide
lidelser, som 80 % af voksne med ubehandlet ADHD får to eller flere af. Det er
oftest depression, angst, misbrug, overspisning elle selvskade. Det er mennesker
der periodevist er forpinte, ikke udnytter
deres potentiale, har aftaler der glipper.
Måske hidser de sig op, men de kan lige
så godt sidde stille og forknytte.
Vi har i årevis behandlet deres angst,
depression eller misbrug, men det har ikke
rigtig hjulpet – bedst som man tror, at nu
går det godt, kommer de igen. Sygdommene er vendt tilbage, eller nogle nye er
dukket op.
Man skal altså tænke om der kunne
være en underliggende ADHD, når en
patient henvender sig med misbrug,
depression, eller angst, søvnproblemer,
selvskade eller overspisning.
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Først når vi får øje på, og behandlet den
underliggende ADHD, kan vi bryde cirklen med tilbagevendende depressioner,
angst, søvnproblemerne eller hvad det nu
må være. Først da kan vi hjælpe dem til et
mere stabilt liv.
ADHD vil fortsat blive overset, så længe
klinikere ikke kender kernesymptomerne
og de typiske følgeproblemer ved ADHD,
som skal få dem til at tænke på ADHD.
Hyperaktivitet viser sig ikke nødvendigvis som ydre motorisk uro, men kan
ses i form af vippen med en fod eller
hurtig tale. Mange har efter års irettesættelser anlagt sig en stil, hvor de knytter
hænderne, korslægger armene, og på
den måde ”spænder sig selv fast”, for at
undgå at sidde uroligt og genere andre.
Den motoriske uro som især ses hos børn
og unge, bliver hos voksne til indre uro
og rastløshed, ofte selvmedicineret med
diverse sløvende ting.
Opmærksomhedsforstyrrelse er ikke
lig med generel manglende evne til at koncentrere sig. Det er kun i nogle situationer
og i nogle sammenhænge, folk ikke kan
koncentrere sig. I andre sammenhænge –
navnlig når noget interesserer eller skræmmer personen, kan de overfokusere,
hvilket kan vendes til en fordel. En del
kunstnere og sportsfolk har ADHD. Man
skal igen vide, hvad man kigger efter.
Impulsivitet er nemmere at spotte. Patienten afbryder, eller får måske sagt nogle
ting, der ikke er helt passende.

De følelsesmæssige udsving
Udover de ovenfor 3 anførte kernesymptomer er korte daglige følelsesmæssige
udsving noget man skal være opmærksom
på. Mennesker med ADHD har nogle følelsesmæssige reaktioner og svingninger,
som ofte er stærkere end hos gennemsnittet af befolkningen. Når de er glade, er de
meget glade, når de er vrede, smækker de
døren hårdt. De humørmæssige udsving
forekommer i gennemsnit fem gange i
løbet af dagen, og er hurtigt drevet over.
Det er ofte vores lægesekretær, der i før-

ste omgang mærker dem. Det er ikke
ualmindeligt at en voksen med ADHD,
der ringer ind, og har et barn med feber,
skal have en tid NU. De har svært ved
at tøjle deres ængstelighed, og sammen
med manglende impulshæmning og lidt
for meget fart på, er ADHD patienterne
tilbøjelige til at udtrykke sig på en måde,
den gennemsnitlige befolkning vil opleve
som en overhaling. Når sekretæren har
givet dem en tid, kan de falde hurtigt til
ro og møde op med barnet en halv time
senere glade og upåvirkede af optrinnet. Det kan være meget forvirrende
for andre. Dette fænomen mistolkes
ofte fejlagtigt for at være en Borderline
personlighedsforstyrrelse. Nogle af de
patienter, der er diagnostiseret med en
Borderline personlighedsforstyrrelse,
har vist sig at være ADHD-patienter, der
er fejl-diagnostiserede. Det er vigtigt at
kunne skelne mellem disse diagnoser, da
behandlingen af tilstandene er forskellig.

Konklusion
Hvis lægen kun kender til eller leder efter
ADHD hos ”drengene i gardinerne”, vil

en stor gruppe mennesker med ADHD
blive overset. Overset og dermed ubehandlet ADHD medfører tilbagevendende komorbide lidelser.
Når du ser depression, angst eller eksempelvis misbrug, så spørg dig selv, om
det kunne være en komorbid lidelse til
en underliggende ADHD.
Undersøg om den her patient har
hyperaktivitet, spørg ind til indre uro. Er
der nogle gange god opmærksomhed
og andre gange mindre god? Underpræsterer de tit i forhold til, hvad man ville
forvente med deres begavelse? Er der
impulsudbrud og følelser, som måske er
lidt ud over det normale?
Hvis det er tilfældet, kan man nemt
lave et ASRS-spørgeskema (Adult SelfReport Scale). Falder det positivt ud, må
man henvise til en praktiserende psykiater til diagnostik og behandling. Når patienterne så bliver tilbagehenvist til egen
læge for vedligeholdelsesbehandling af
ADHD (receptfornyelse og årlig kontrol),
vil der være årelange rolige perioder
hos mennesker, hvis liv ellers har været
præget af gentagne svært behandlelige
depressioner, angsttilfælde mv.

For yderligere viden om ADHD vil jeg anbefale min artikel i IRF:
Vedligeholdelsesbehandling af børn og voksne med ADHD.
Link: https://www.sst.dk/da/rationel-farmakoterapi/maanedsbladet/2016/~/media/
F9C98627D9021C15323F7787F2969D69.ashx
Jeg holder dagskurser om ADHD for praktiserende læger. Kontakt klinikken på
s@psykiaterne.dk eller se min hjemmeside psykiaterne.dk for yderligere info.
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Gratis gruppebehandling
til stress-patienter i
Region Sjælland

Arbejdsmedicinsk ambulatorium på
Holbæk Sygehus tilbyder nu gratis
gruppebehandling til patienter med
arbejdsrelateret stress. Behandlingen
foregår ved arbejdsmedicinsk psykolog.

For at kunne deltage skal patienten:
• Henvises til Arbejdsmedicinsk ambulatorium i Holbæk og have foretaget
en arbejdsmedicinsk undersøgelse
• Vurderes egnet af psykolog
• Have været fuldtidssygemeldt i maksimalt 6,5 måneder
• Der skal være planer om, at patienten
vender tilbage til arbejdsmarkedets
undervejs i behandlingsforløbet
• Ikke have et misbrug af alkohol eller
narkotika
• Ikke have en svær behandlingskrævende psykisk lidelse

Behandlingen, der er evidensbaseret,
indeholder undervisning om stress,
ændring af tanke- og adfærdsmønstre,
hjemmeopgaver i forhold til arbejdet og
stressreducerende teknikker. Behandlingen foregår i Holbæk fra kl. 9-12 hver
uge de første 3 uger, derefter hver 14.
dag. Behandlingen varer 2 måneder
med en opfølgning efter 3 måneder.
Henvisning foregår som vanligt til Arbejdsmedicinsk ambulatorium, Holbæk
Sygehus.

Besøg

Ferieboliger i Provence

www.cotedor.dk
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Cøliaki – verdens mest
oversete sygdom?
Efterlyst: Findes der udiagnosticerede
cøliakipatienter i din praksis?
Hvad er cøliaki?
Cøliaki er en sygdom i tyndtarmen som inde-bærer at
man ikke kan tåle gluten. Ved cøliaki er tarmvævets
højt specialiserede epitelceller beskadiget således at
næringsstoff er ikke optages ordentligt.
Hvad er gluten?
Gluten er et protein der findes i hvede, rug, byg, spelt.
Personer med cøliaki skal være opmærk-somme på
varedeklarationer.
Hvad er symptomer på cøliaki?
Symptomer på cøliaki kan være mange:
• Periodevis/langvarig diaré
• Kronisk forstoppelse og oppustethed
• Kronisk jern– og vitamin mangel
• Træthed
• Uforklarlige mavesmerter
• Dårlig vækst hos børn
• Hovedpine og migræne

Hvordan stilles diagnosen?
Diagnosen stilles på baggrund af kliniske symptomer,
blodprøver og evt. tyndtarms-biopsi.
Hvilke blodprøver anvendes?
Der findes i dag en række forskellige blodprøver. Den
mest sikre og mest anvendte er vævs-transglutaminase
IgA antistof analyse (Ttg-IgA). Der findes således flere
blodprøver der kan anvendes:
1.

Vævs-transglutaminase IgA (Ttg-IgA)

2. Vævs-transglutaminase IgG (Ttg-IgG)
3. Deamideret Gliadin IgA
4. Deamideret Gliadin IgG
Hvordan stilles diagnosen?
Cøliaki behandles med en diæt uden gluten! Personer
med nydiagnosiceret cøliaki kan blandt andet få hjælp
hos cøliakiforeningen. coeliaki.dk
“Det er sandsynligt, at Danmark har en høj førekomst af udiagnosticerede cøliaki (CD)-patienter.”
Ugeskrift for Læger, 2002;164(25):3329

• Osteoporose

For mere information kontakt venligst
Thermo Fisher Scientific c/o Phadia ApS | Gydevang 33 | 3450 Allerød |
Tlf: 70 23 33 06 | E-mail: info-dk.idd@thermofisher.com
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Hjernen og kriminaliteten
"En almindelig teori om forbrydelse"

Tidlige teorier om hjernens rolle
ved kriminel adfærd

AF PROFESSOR EM. DR.MED.
ALBERT GJEDDE
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Gennem de sidste tre hundrede år har
den såkaldt kriminologiske videnskab
gennemgået flere faser i sine mange mere
eller mindre fejlslagne forsøg på at forstå
årsagerne til forbrydelse og de faktorer,
som fremmer udviklingen af kriminalitet.
I disse tre hundrede år har især tre teorier
været fremført som emne for en slags
årsagsforklaring, nemlig 1) teorien om
de fornuftsbetonede årsager, 2) teorien
om de samfundsmæssige årsager, og 3)
teorien om de biologiske og psykologiske
årsager.
Iblandt disse tre er det især den sidste,
der nu om dage i samlet form trænger
sig på som den bedste måde at forklare,
hvordan et menneske kan bringes til begå
en forbrydelse, enten efter en rationel beslutning, uanset hvor ufornuftig den måtte
forekomme, eller efter en påvirkning fra
kroppen eller omverdenen, som personen
i praksis ikke kan forhindre eller ophæve.
Der er dog betydelige overgange mellem
de tre teorier – især nu, hvor adskillelsen
mellem biologiske og psykologiske forklaringer kan forekomme kunstig.
Teorien om de rationelle eller fornuftsbetonede årsager er den ældste. Den
blev fremsat i 1700-tallet af den italienske
filosof Cesare Becarria, ifølge hvem forbrydere typisk er fuldstændigt vidende om
det forkerte eller ulovlige i de påtænkte
handlinger. De vælger alligevel at udføre
handlinger på den måde, som de vurderer
som bedst egnet til at forhindre afsløring,
under hensyn til den ønskede gevinst og
de mulige konsekvenser. Det kan også
forklare den hårdhændede måde, man
dengang behandlede forbrydere på.
Teorien om de samfundsmæssige årsager er fremsat i 1800-tallet og udbredt
blandt andre af de franske statistikere
Quetelet og Guerry. Ifølge dem drives
mennesker til at begå forbrydelser af
samfundsmæssige årsager med rod i
sociale forhold, der rammer familie eller
omgangskreds og belaster de økonomiske
og uddannelsesmæssige eksistensbetingelser. Påstanden er, at forbrydelser er
uundgåelige under vilkår, der nedbryder
samfundsordenen for bestemte befolkningsgruppe.

Figur 1
Figur 1

Teorien om de biologiske og psykologiske årsager skyldes især den italienske
kriminolog Cesare Lombroso, som virkede
i slutningen af 1800-tallet. Lombroso og
hans meningsfæller havde uvidenskabelige forestillinger om evolutionen og
dens virkning i form af medfødte forskelle
på forbrydere og andre mennesker, der
begrundede, at kriminel adfærd kunne
skyldes sygelige tilbøjeligheder hos forbrydere, udgående fra hjernen. Lombroso
troede nemlig, at forbryderisk adfærd
nødvendigvis må forstås som et evolutionært tilbageskridt til mere primitive fysiske
og psykiske egenskaber hos de pågældende, som han mente kunne påvises ved
hjælp af såkaldt ”frenologiske” målinger
af kraniers størrelse og form som vist på
figur 1.
De biologiske og psykologiske årsager
til forbrydelse kunne ifølge den franske
kriminolog Alexander Lacassagne også
være psykiske lidelser og personlighedsforstyrrelser, for eksempel i form af skizofreni, maniodepressiv sygdom, psykopati
eller neuroser (neuroser blev dengang
opfattet som egentlig sygdomme). Det var
tilstande, som man tilskrev fysiske og psykiske overgreb på de pågældende eller lav
intelligens, som de i princippet ikke selv
var ansvarlige for.

Den forudsigende hjernes
sammenbrud som årsag til kriminel
adfærd
Desværre satte udbredte uvidenskabelige
vrangforestillinger før år 1900 udviklingen
af mere præcise overvejelser om hjernens
rolle ved kriminalitet i bero. Dette mørke
varede helt til fremkomsten af nye biologiske og neuropsykologiske forklaringer
et halvt århundrede senere. Først efter
Anden Verdenskrig betød erfaringer med
direkte målinger af gennemblødning og
energiomsætning i forskellige dele af
hjernen, at det nu blev muligt og populært at udtale sig om hjernens arbejde og
funktioner. Målingerne blev lagt til grund
for forklaringer på begrebet forbrydelse,
som hvilede på nye og af visse iagttagere
skeptisk omtalte "neofrenologiske" kortlægninger af hjerneaktivitet i forskellige
hjerneregioner. Den lokale hjerneaktivitet
med relation til enkeltstående hjernevindinger erstattede de oprindelige frenologiske kort, fordi målingerne i sagens natur
var fysiologiske og derfor ikke i princippet
meningsløse, som de tidligere udmålinger
af kraniebuler.
De fysiologiske målinger af hjerneaktivitet direkte på hjernevævet ændrede radikalt hjerneforskningen i årene efter Anden
Verdenskrig, hvor de klassiske psykologer
måtte se sig henvist til roller som passive
iagttagere af de nye klinisk-fysiologiske
resultater af en særlig ”hjerneforskning”
(neuroscience), som opstod som begreb
så sent som i 1963. Først flere årtier senere
tog en ny generation af neuropsykologer
udfordringen op med forsøg på at sætte
den målte hjerneaktivitet i relation til de
subjektive forhold, som måtte lige til grund
for forsøgspersonernes beretninger.
Psykologerne Gottfredson og Hirschi
præsenterede i 1990 ”en almindelig teori
om forbrydelse” ("A general theory of
crime") i bogen med samme titel, som blev
udgivet af Stanford University Press og
siden er blevet citeret mere end 13.000
gange, ikke mindst på internettet. Hovedbudskabet er enkelt, nemlig at kriminalitet
er et udslag af en "forudsigende" hjernes
sammenbrud. Forfatterne påstod, at kriminalitet skyldes en manglende evne til at
udøve selvkontrol ved valget af fremtidige
handlinger. Mennesker med en høj grad
af selvkontrol forudsiger nemlig de mulige
konsekvenser af forskellige påtænkte
handlinger, i modsætning til mennesker
med høj grad af impulsivitet, som ikke
magter at danne sig forestillinger om de
mulige fremtidige konsekvenser og derfor
ikke magter at udøve selvkontrol.
Den forudsigende hjernes virksomhed
er nært knyttet til et bestemt netværk af
nerveceller, som i pandelappen menes at
udgøre et sæde for en bevidsthed, dels

om udvalgte fortidige oplevelser oplagret
i hukommelsen og dels om mulige fremtidige begivenheder, som kan udledes af
hukommelsen (”Erindringer om Fremtiden”). Denne bevidsthed opstår ved en
direkte adgang fra pandelappen til en viden om de fortidige begivenheder og oplevelser, som er nedfældet i sanselapperne
bagtil i storhjernen. Denne viden viser sig
at være knyttet til hukommelseselementer,
der er fysisk nedfældet i storhjernebarken
i et særligt område på overgangen mellem
de tre sanselapper, synsbarken bagerst i
nakkelappen, hørebarken i tindingelappen, og berøringsbarken i isselappen.
Dette område kaldes præcuneus.
Alt efter om en person er forudsigende
eller impulsiv, er påstanden, at evnen til
at forudsige fremtidige mulige handlinger
afhænger af graden af kontakt mellem de
forreste og bagerste dele af dette netværk
af nerveceller. Netværket beskrives på engelsk som en særlig gruppe af nerveceller
med en arbejdsform, som kaldes "default
mode", fordi netværket er aktivt, når hjernen er i en tilstand, der bedst beskrives
som den modsatte af at være opmærksom
på ting, der sker lige her og nu. Tilstanden
"default mode" har desværre ikke noget
godt navn på dansk, men det tilhørende
netværk kunne med en vis ret kaldes "omtankenettet".

Bortfald af omtankenettet ("default
mode network") ved kriminalitet
Omtankenettet forbinder først og fremmest den såkaldt ventromediale præfrontalbark (vmPFC, "forpandebarken
forneden i midten") i pandelappen med
området præcuneus ("forkilen" foran en
kileformet hjerneregion) på overgangen
mellem isselap og nakkelap. Det er disse
to områder, der menes at være grundlaget
for den type af bevidst hjerneaktivitet i
pandelappen, der er afhængig af importen

af udvalgte hukommelseselementer fra
lagret i præcuneus. Se nedenfor.
Det har længe været kendt, at forpandebarken (vmPFC) i omtankenettet
undergår vigtige sygelige og degenerative
forandringer i flere patologiske tilstande.
Forandringerne hæmmer hjernens funktion, når der bør handles med omtanke
på en sådan måde, at aktiviteten fremmer
menneskers eksistensvilkår og relationer
til andre mennesker. Jacob Geday og hans
medarbejdere ved Aarhus Universitet
undersøgte forpandebarkens virksomhed
og viste, at vmPFC spiller en væsentlig
rolle for personers bevidste valg mellem
påvirkninger og oplysninger fra forskellige
områder i hjernen. Forfatterne fandt, at
hjernens blodforsyning, der er et mål for
intensiteten af arbejdet i et givet hjerneområde, blev mindre i et kortere tidsrum
(sekunder til minutter), når de pågældende blev distraheret af vigtige og følelsesladede begivenheder i omverdenen,
som tegn på et vist bortfald af aktivitet i
omtankenettet (Geday & Gjedde 2009a,
2009b, Geday et al. 2007).
Kritiske og følelsesladede påvirkninger
medvirker åbenbart til at gøre mennesker
opmærksomme på forhold i omgivelserne,
som skal håndteres her og nu. Det er
muligt, fordi hjernen samtidigt sænker aktiviteten i omtankenettet. Omtankenettet
tjener nemlig helt andre og overordnede
bevidsthedsmæssige udfordringer, der
har forbindelse til fortidige og mulige
fremtidige oplevelser og handlinger. Omtankenettet er derfor aktivt, når der ikke er
grund til at fokusere på omgivelser her og
nu. Det betyder, at mennesker åbenbart
ikke kan være opmærksomme på eller
afhængige af påvirkninger udefra (være
impulsive) og samtidigt lægge planer for
fremtiden (være fremsynede). Normalt varer hæmningen af vmPFC dog ikke længe,
og aktiviteten flyttes tilbage fra nuet efter
få øjeblikke, så omtanken og det store

Figur
2: Omtankenetværket
(“default
mode
network”)
af
Figur
2: Omtankenetværket
(“default mode
network”)
fremstillet
af Raichlefremstillet
og Snyder (2007)
efter Raichle
data indhentet
af
Shulman
et
al.
(1997).
Omtankenettet
hæmmes
af
fokus
på
aktuelle
og Snyder (2007) efter data indhentet af Shulman et al. opgaver. Pilene viser (fra venstre) gyrus angularis, gyrus parahippocampalis, præcuneus og medial
(1997). Omtankenettet hæmmes af fokus på aktuelle opgaver.
forpandebark.
Pilene viser (fra venstre) gyrus angularis, gyrus parahippocampalis,
præcuneus og medial forpandebark.
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overblik bevares, på bekostning af nærværet og den umiddelbare opmærksomhed
på omgivelserne.
Det kommer derfor ikke som en stor
overraskelse, at tilstande med impulsivitet
– for eksempel i forbindelse med læsioner
i området vmPFC i omtankenettet – også
viser sig at være ophav til den tilstand,
man før har kaldt psykopati, men som nu
bedst kaldes sociopati eller mere officielt
dyssocial personlighedsforstyrrelse. Det
er dog ikke en særlig oplysende betegnelse, men den har fået stor betydning
for forståelsen af de forhold i hjernen,
som menes at ligge til grund for kriminelle
handlinger. Det er med overlæg, at det her
er hjernens evne til at handle moralsk og
med omtanke og netop ikke nødvendigvis
etisk, der tænkes på. Det skyldes, at moralske handlinger ikke altid opfattes som
etiske, og at kriminelle handlinger i virkeligheden kan være etiske, afhængigt af de
samfundsforhold, der handles under.
En "almindelig teori om forbrydelse"
drejer sig derfor om handlinger, som 1)
udføres af mennesker, der med større eller
mindre omtanke forbryder sig mod love
og konventioner, som de enten ikke anerkender, eller som de ikke mener, de kan
eller vil overholde, eller som 2) de overhovedet ikke har overvejet nærmere, enten
fordi den forudsigende hjerneaktivitet ikke
har fundet sted, eller fordi den er blevet
umuliggjort af lokale læsioner. Derfor blive
grænsen flydende mellem de forbryderiske handlinger, som er klart forkastelige
og i enhver henseende uacceptable, og
de forbryderiske handlinger, som kan forsvares fra et etisk synspunkt, selvom de er
kritisable som former for kriminel aktivitet.

Belastede hjerneområder ved
kriminel adfærd
Undersøgelser af psykopati og demens
peger på, at grundlaget for kriminelle
handlinger skal søges i de manglende
forbindelser mellem pandelappen og
sanselapperne, som er en betingelse for
udøvelse af handlinger, der sker med
omtanke. Det forklarer fraværet eller afvigelsen af handlinger, som konstateres, når
forbindelserne afbrydes. Et hold af neurologer og psykologer fra flere lande har
fornylig specifikt søgt efter de mulige steder i centralnervesystemet, hvor hjernens
opbygning eller virksomhed hos kriminelle
afviger fra forholdene hos ikke-kriminelle
medmennesker (Darby et al. 2018), og
forfatterne bekræfter, at det drejer sig om
steder i hjernen, som er en del af omtankenettet (default mode network).
Forfatterne undersøgte 17 personer
med kriminel adfærd, der begyndte efter
en hjernelæsion. De pågældendes adfærd
omfattede dels såkaldt kontorkriminalitet
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Figur 3: Hjerneregioner, hvor skader har vist sig at føre til
kriminel adfærd hos 17 patienter, som udviklede
adfærden efter skaden (Darby et al. 2018).

Figur 3: Hjerneregioner, hvor skader har vist sig at føre til kriminel adfærd hos 17 patienter, som
udviklede adfærden efter skaden (Darby et al. 2018).

("white collar crime") men hos et flertal
især voldelige forbrydelser. ”Kontorkriminalitet” er ulovligheder, som i princippet
kan udføres siddende ved et skrivebord.
Det viste sig nu, at alle læsioner hæmmede aktiviteten i den del af omtankenettet, der sidder fortil i pandelappen
(vmPFC), men ikke den del, der er knyttet
til sanselapperne bagtil, nemlig præcuneus
og de dertil hørende hukommelselagre.
Det viser ifølge forfatterne, at de personer, der var genstand for undersøgelsen,
havde særligt belastede pandelapper, hvor
de handlinger, der sker med omtanke,
normalt har deres oprindelse, men uden
den forankring i sanselappernes hukommelseselementer, som kendetegner normale voksnes velovervejede handlinger.
Man ville efter det ovenstående
forvente, at alle læsioner i vmPFC er
forbundet med en højere forekomst af
kriminalitet, men det er ikke tilfældet. Det
vides ganske vist, at indtil halvdelen af patienter med sygdommen frontotemporal
demens, som udgør ca. 10 procent af alle
patienter med demens, udviser kriminel

adfærd. Frontotemporal demens er netop
kendetegnet ved manglende aktivitet i
forpandebarken, men den adskiller sig fra
andre demenstilstande ved ikke at have
forhøjede mængder af amyloid i hjernen, i
modsætning til patienter med Alzheimers
sygdom.
Frontotemporal demens kan derfor
ses som et slags bevis på teorien om den
manglende aktivitet i den forreste del af
omtankenettet (vmPFC) som årsag til kriminalitet. Det forklarer dog ikke, hvordan
en meget mere almindelig lidelse som
Alzheimers sygdom (der findes hos 60%
af alle patienter med demens) med langt
større defekter i storhjernebarken ikke
typisk viser tegn på øget kriminel adfærd,
men tværtimod er kendetegnet af manglende adfærd i det hele taget.
Det er rimeligt at antage, at forskellen
har noget med kommunikationen mellem
de to ender af omtankenettet at gøre. Det
indbyder til den forklaring, at frontotemporal demens kun rammer omtanken, men
ikke handlingerne, mens Alzheimers sygdom med ophobning af amyloid rammer

Figur 4: Lokalisation af hjerneskader, som hæmmer
forudsigelsen af fremtidige udfordringer og
planlægningen af deres håndtering
(Motzkin et al. 2014)

Figur 4: Lokalisation af hjerneskader, som hæmmer forudsigelsen af fremtidige udfordringer og
planlægningen af deres håndtering (Motzkin et al. 2014)

begge ender af nettet, forpandebarken
(vmPFC) forrest og præcuneus bagerst, så
kommunikationen og de deraf følgende
handlinger ophører. Det er den teori,
mange hjerneforskere arbejder med i dag,
hvor man ikke med sikkerhed kender årsagerne til kriminalitet og endnu ikke kan
tilbyde en rationel behandling, hvis det
skulle vise sig at være en sygdom.

Medicinsk behandling af
kriminalitet
Kan kriminalitet behandles? Svaret må
afhænge af årsagerne til kriminel adfærd.
Behandling er typisk betinget af sygdom.
For andre tilstande taler man om opdragelse eller læring, med mindre påvirkning
bedømmes som udsigtsløs i det hele
taget, som det skete som begrundelse for
psykopatforvaring, især i gamle dage, hvor
diagnosen stadig var gængs.
Egentlig behandling kan tage mange
former, hvoraf indtagelse af medicin kun
er en. Udbudet af medicinske præparater med større eller mindre evidens for
virkning på kriminalitet er særligt stort,
når den sygelige tilstand menes at være
ADHD, »attention-deficit-hyperactivity
disorder«, som på dansk kan oversættes til
»nedsat opmærksomhed kombineret med
hyperaktivitet«. Navnet antyder en vis

forvirring om, hvilken del af hjernen, der
er defekt ved ADHD, omtankenettet eller
opmærksomhedsnettet, men begge kan
for så vidt være indblandet, for eksempel
ved at gøre omtanke vanskelig men uden
samtidigt at fastholde opmærksomhed.
Det betyder, at den pågældende er impulsiv med en meget omskiftelig hjerneaktivitet, der ikke kan koncentreres om
fortidige, nutidige eller fremtidige forhold.
Det efterlader ikke mange tanker at klamre
sig til.
Der er tegn på, at ADHD disponerer
til kriminel adfærd. Det kunne begrunde
en behandling af personer med kriminel
adfærd med medicin mod ADHD. Christina Mohr-Jensen har sammen med et
hold danske forskere vist, at personer med
ADHD har dobbelt så høj risiko (32%) end
personer uden ADHD (16%) for at blive
dømt for en forbrydelse, tre gange højere
risiko (19% vs 6.5%) for at blive fængslet
for forbrydelse, og fire gange højere risiko
(10% vs 2,5%) for at blive fængslet mindst
to gange. (Mohr-Jensen et al. 2019).
Tilstanden ADHD behandles typisk
med medicin, som falder i to grupper,
de såkaldt psykisk stimulerende medikamenter, som øger signalstoffet dopamin i
hjernen (methylphenidat og amfetaminer).
og de ikke- psykisk stimulerende medikamenter, som efterligner virkningerne

af signalstoffet noradrenalin (atomoxetin
og α2-agonister). Her er effekten af medikamenter, som øger dopamin de bedst
dokumenterede og dem, der anbefales til
børn og unge (methylphenidat, ®Ritalin)
og voksne (amfetaminer). Medicinen
halverer risiko for kriminel adfærd hos
mænd og kvinder med diagnosen ADHD.
Til gengæld vides det også, at medikamenter, som øger signalstoffet serotonin
(SSRI, »lykkepiller«) ingen virkning har på
ADHD. Effekten af medicin med relation
til dopamin og noradrenalin fortolkes som
tegn på dopamins og noradrenalins virkninger i omtankenettet i hjernen.
Et problem synes at være, at stofferne
virker over hele hjernen, men for visse af
dem med den største virkning på andre
steder end omtankenettet. Det kan forklares ved en fjernvirkning, der svarer til den,
som hjerneskader udøver på omtankenettet fra udgangspunkter forskellige steder
i hjernen. For dopamins og noradrenalins
vedkommende udgår de signalstofudløsende nervebaner fra midthjernen
og hjernestammen, hvor de påvirkes af
medikamenter, mens de afgiver deres
dopamin og noradrenalin helt fremme
i pandelappen, inklusive på de steder i
forpandebarken, som er sæder for dele af
omtankenettet.
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Med ca. 25.000 patienter om året er diagnosen commotio cerebri (hjernerystelse)
en af de oftest benyttede neurologiske
diagnoser i det danske sundhedsvæsen1).
Commotio cerebri udgør mere end 90%
af alle hovedtraumer2). Mens en del opsøger en skadestue eller almen praktiserende læge, vil et uvist antal patienter slet
ikke opsøge en læge umiddelbart efter
traumet. Størstedelen af patienterne oplever spontant bedring inden for de første 2-3 uger, men op mod 40 % har fortsat
symptomer efter den første måned3).
Mens flere vil komme sig i løbet af de
første måneder, vil omkring 35 % opleve
langvarige postcommotionelle symptomer 3 til 6 måneder efter traumet4). Hos
nogle varer symptomerne endog flere år.
Patienter med langvarige postcommotionelle symptomer har brug for hjælp til at
vende tilbage til hverdagsliv og arbejde.
Imidlertid oplever de i kontakten med
sundhedsvæsenet uklare henvisningsveje, en fragmenteret og ukoordineret
indsats, utilstrækkelig tværsektorielt samarbejde, manglende viden om langvarige
symptomer, mistro, og uens behandlingstilbud i kommunerne. Det viser et nyt
dansk studie fra 20205).
Studiet hører til de meget få undersøgelser, der på systematisk og videnskabelig vis afdækker, hvordan personer med
langvarige postcommotionelle symptomer
oplever deres hverdag. Da commotio
cerebri rammer mange i den arbejdsdygtige alder, fokuserer studiet specifikt på
hvordan sundhedsprofessionelle og andre
fagpersoner understøtter patienternes
tilbagevenden i arbejde. Studiet er foretaget af forskere ved Dansk Center for
Hjernerystelse og Københavns Universitet
i samarbejde med specialsygehus Center
for Hjerneskade, og anvender kvalitativ
analyse af interviews som metode. Resultaterne peger på tre aktører som værende
de vigtigste i patientforløbene, og som
har mulighed for enten at hæmme eller
fremme patienternes tilbagevenden i ar-

bejde, navnlig praktiserende læger, kommuner og arbejdsgivere.

Patienter med langvarige
symptomer skal selv finde vejen til
behandlingen
Almen praksis er indgang til den sundhedsfaglige ekspertise og behandling.
Studiets resultater viste, at de praktiserende læger er gode til at drage omsorg
for patienterne og udskrive henvisninger
til speciallæger med henblik på at få udredt patienterne. Men patienterne oplevede også, at de praktiserende læger ikke
var i stand til at tilbyde individuelt tilpasset
rådgivning og ofte manglede viden om
håndtering af langvarige postcommotionelle symptomer. Derudover manglede
de også viden om hvilke henvisningsmuligheder til træning og behandling der var,
f.eks. på hjerneskadecentre, kommunikationscentre, og i kommunalt regi. Gennem
de seneste år er der nemlig etableret flere
nye behandlingsprogrammer til målgruppen, men disse varierer i forhold til geografisk placering, tilgængelighed mv. Men
skulle lægerne kende til tilbuddene, opstår
der endnu et problem, for lægerne kan
ikke direkte henvise til dem. Patienterne
oplever således at stå meget alene med
ansvaret om at håndtere sygdomsforløbet
og finde den rette hjælp.

Stor variation i den kommunale
håndtering og forsinkede
relevante tilbud
Den kommunale håndtering har været en
anden meget vigtig faktor i forhold til at
genoptage hverdagsaktiviteter og arbejde
hos patienter med langvarige postcommotionelle symptomer. Studiets resultater
peger på, at der er en stor forskel på de
tilbud, landets kommuner tilbyder. Mens
nogle patienter boede i en kommune
med relevante tilbud, oplevede andre det
modsatte. Hjerneskadekoordinatorerne

i kommunerne oplevedes som en hjælp,
idet de kunne pege på relevante behandlingsforløb. Men ofte var hjerneskadekoordinatorerne meget svære at komme i
kontakt med, eller også lå hjernerystelse
og postcommotionelle symptomer uden
for deres ansvarsområde. Dertil kommer,
at det langt fra altid var fagpersoner med
sundhedsfaglig ekspertise, der håndterede patienternes forløb. Patienterne blev
indkaldt til hyppige møder med sagsbehandlere, f.eks. i kommunale jobcentre.
Møderne oplevedes som unødvendige,
og ikke tilpasset den enkeltes behov, og
patienterne oplevede også her manglende
viden, f.eks. hvad angår det rette behandlingstilbud. De oplevede desværre også
at blive mødt med mistillid i forhold deres
langvarige symptomer som f.eks. hurtig
udtrætning, opmærksomhed og hukommelsesvanskeligheder, idet disse er usynlige for omgivelserne. Studiets resultater
peger på, at kommunerne ikke var gode
til at planlægge deres forløb, og at patienterne risikerer først at få tilbudt et relevant
forløb lang tid efter hjernerystelse. Dette
kræver en særlig opmærksomhed, da de
seneste års forskning dokumenter vigtigheden af en tidlig indsats.

Arbejdsgiverens mangfoldige
ansvar
Studiets resultater viser, at arbejdsgiveren ligeledes spiller en afgørende rolle
omkring tilbagevenden til arbejdspladsen. Patienter med postcommotionelle
symptomer har behov for at kunne vende
gradvist tilbage til arbejdet f.eks. ved at
arbejde på nedsat tid og få færre og andre
typer opgaver end før hjernerystelsen.
Denne proces kan være ganske langvarig

med beskedne fremskridt, samtidigt med
at arbejdsgiveren også skal sørge for at
arbejdspladsen fungerer og opgaverne
bliver løst. Er det ikke muligt at lave disse
tilpasninger på arbejdspladsen, er det en
barriere i forhold til at patienter kan vende
tilbage. Kolleger er også en faktor, for hvis
ikke de viser forståelse og vilje til at tage
over patientens opgaver, bliver det en
hæmsko i patienternes bedringsproces.
Patienterne i studiet følte sig pressede
til at påtage sig flere opgaver end de formåede, og blev dermed fastholdt i deres
symptomer og sygefravær.

Vejen frem
Samlet set viser dette studie, at det kan
være en vanskelig proces at vende tilbage til sin hverdag og arbejde, hvis man
lider af langvarige postcommotionelle
symptomer. Studiet peger også på, hvad
der kan og skal forbedres. Der er derfor
behov for en mere direkte vej gennem
systemet, klare henvisningsveje og en
forbedret tværsektoriel koordinering. Der
er også behov for forskellige tiltag, der kan
være med til at forbedre og tilbyde lige
behandlingsmulighederne uanset hvor i
landet man bor. Patienterne skal tilbydes
hjælp ud fra deres sundhedsfaglige behov
og ikke ud fra den kommunale økonomi.
Forskning peger desuden på vigtigheden af en tidlig indsats. I Danmark har vi
ingen retningslinjer for en tværsektoriel
koordinering eller for den rehabiliterende
indsats for patienter med langvarige
postcommotionelle symptomer. Men vi
har gode erfaringer fra håndtering af de
sværere former for erhvervet hjerneskade,
som er blevet betydeligt forbedret efter
indføring af forløbsprogrammer. Det

ville give god mening at tage tilsvarende
skridt i forhold til patienter med postcommotionelle symptomer. Samtidigt er det
vigtigt at have for øje, at patientgruppen
er meget heterogen, både hvad angår
deres sundhedsfaglige behov, sygdomshåndtering og adfærd. Mens nogle kan
nøjes med rådgivning og vejledning, har
andre brug for et specifik træningsforløb
eller i sidste ende en decideret rehabiliteringsindsats, for at komme videre. Uanset
hvordan er det vigtigt ikke at tøve med
at tilbyde hjælp, for langvarige postcommotionelle symptomer er forbundet med
store personlige og sundhedsøkonomiske
omkostninger, både for den ramte og for
samfundet.
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Ingen sammenhæng mellem
HPV-vaccinen og alvorlige
neurologiske lidelser
Forskere på Statens Serum Institut afliver nu igen påstanden om, at HPV-vaccinen skulle være årsag til en
række uforklarlige neurologiske lidelser blandt danske piger og unge kvinder. Det er konklusionen på en
stor undersøgelse, der har set på næsten 1.4 millioner danske piger og kvinder i alderen 10 til 45 år.

HPV-vaccinen, der forebygger livmoderhalskræft, blev indført i det danske vaccinationsprogram i 2009 og tilbudt til unge
piger i 12-års alderen.
I 2013 dukkede der en række negative historier op i de danske medier om
mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen.
Samtidigt kunne Lægemiddelstyrelsen
(LMST) melde om et stigende antal bivirkningsindrapporteringer. I 2015 valgte TV2
at sende dokumentaren ”De vaccinerede
piger”. Den skabte stor bekymring hos en
del af de piger, der stod overfor at skulle
vaccineres, og hos deres forældre. Det
betød, at tilslutningen til HPV-vaccinen
faldt drastisk.
De påståede bivirkninger bestod af
symptomer såsom træthed, svimmelhed,
hovedpine, koncentrationsbesvær, kvalme
og smerter. Ofte var disse symptomer
langvarige og invaliderende, idet patienterne ikke kunne fortsætte med daglige
aktiviteter som uddannelse, arbejde eller
sport. Og ofte havde de mange symptomer på samme tid.
Nu har SSI gennemført en stor undersøgelse af en række sygdomme karakteriseret ved dette symptombillede, og hvordan
de hænger sammen med HPV-vaccinen.
Resultaterne, der netop er blevet offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift British Medical Journal, viser, at der
ikke var/er nogen sammenhæng mellem
HPV-vaccinen og disse symptomer.

Har set på 1.375.737 kvinder
SSI’s undersøgelse omfatter i alt
1.375.737 piger og kvinder i alderen 10 til
45 år. De er blevet fulgt i perioden mellem
2007 og 2016. Forskerne har koblet oplysninger sammen fra Det Danske Vaccinationsregister og Landspatientregisteret, og
fundet frem til 869 tilfælde af syndromer
med såkaldt autonom dysfunktion. For-

36

LÆGEMAGASINET 3

skerne fandt ingen sammenhæng med
HPV-vaccinen.
”De piger og kvinder, der blev HPV
vaccineret, havde ingen overhyppighed
af disse syndromer i året efter, at de blev
vaccineret. Der var heller ingen overhyppighed senere i livet hos disse kvinder”,
siger professor Anders Hviid fra SSI, der
står bag undersøgelsen.

Tegner billedet af en sikker
vaccine
Undersøgelsen er støttet af Folketingets
Satspuljemidler og Kræftens Bekæmpelse.
Den er én, ud af efterhånden mange undersøgelser af HPV-vaccinens sikkerhed
fra SSI’s forskere.
”Der tegner sig uden tvivl et billede af
en sikker vaccine”, siger Anders Hviid.
Han fortsætter:
”Jeg vurderer, at en del af forklaringen
på, at HPV-vaccinen blev kædet sammen
med disse lidelser, er, at de allerede forekommer iblandt piger og unge kvinder. Og

at vi ved alt for lidt om, hvad de skyldes.
Når vi så indfører en storstilet vaccinationskampagne i disse aldersgrupper, vil
nogle opleve en sammenhæng, der altså
skyldes tilfældigheder.”

Tilslutningen er næsten som før
Faglig direktør på SSI Kåre Mølbak, der
også står bag studiet, håber at det betryggende resultatet kan bidrage til at mindske
bekymringerne hos piger og drenge og
deres forældre.
”Vi kan se, at tilslutningen til HPV-vaccinationsprogrammet næsten er på samme
niveau, som før vaccinen kom i modvind.
Jeg håber, at denne store undersøgelse
kan være med til at få nogle af de sidste
tvivlere med”, siger Kåre Mølbak.
Kilde: SSI
Læs forskningsartiklen her:
https://www.bmj.com/content/370/
bmj.m2930.full

ANNONCE

N Y T FRA GYN ÆKOL OG IFRONTEN

Listen over præparater i restordre bliver længere og længere og vores patienter er desperate. Det meste i denne spalte handler om dette problem.
Mange patienter for fejlagtige oplysninger på apoteket om at deres medicin er udgået, når den ”kun” er i restordre. Jeg har for nylig kontaktet alle
nedenstående firmaer, for at sikre mig at oplysningerne er korrekte.
AF GYNÆKOLOG
CHRISTINE FELDING

Forskningsprojekt
P.t. har firmaet Synexus store annoncer
i dagbladene, hvor man søger frivillige
forsøgspersoner til et forskningsprojekt
vedrørende forebyggelse af osteoporose.
Til interesserede kan oplyses, at stoffet
som undersøges, er Abaloparatid, en
PTH-relateret protein-analog.

Oral fluconazole in pregnancy
doubles risk for congenital
malformations
Pregnant women treated with oral fluconazole in the first trimester appear to have a
higher risk of giving birth to a baby with
muscle and bone malformations, suggests
research published by the BMJ. The authors identified pregnant women aged 1255 in the US Medicaid database between
the years 2000 and 2014.
The study group of 1,969,954 pregnancies included 37,650 (1.9%) pregnancies
exposed to oral fluconazole and 82,090
(4.2%) pregnancies exposed to topical
antifungal treatment during the first trimester.
Results showed that the risk of musculoskeletal malformations was 52.1 per
10,000 pregnancies exposed to fluconazole compared with 37.3 per 10,000 exposed to topical treatment.
The risk of musculoskeletal malformations was double in women taking
the highest dose in early pregnancy
(>450mg), but absolute risks were still
small (12 incidents per 10,000 exposed
pregnancies overall).
There was also a 30 per cent increased
risk amongst women who had taken a
smaller cumulative dose of 150mg of oral
fluconazole.
The authors concluded that oral fluconazole during the first trimester, especially
prolonged treatment at higher than normal
doses, should be prescribed with caution,
and topical azoles should be considered as
an alternative treatment.
Kilde: Univadis
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Studie skal se på årsag til
depression blandt kvinder på
p-piller
Den psykologiske effekt af p-piller har
længe været til debat. Men nu håber et forskerhold fra Psykiatrisk Center København
at komme kendsgerningerne nærmere i et
stort studie, der netop er gået i gang.
I dag viser tallene, at 12 procent af alle
kvinder på p-piller udvikler en depression med en klar overvægt til de helt unge
kvinder. Men ingen ved, hvorfor p-pillerne
har denne effekt på nogle, og det er det,
som forskerne nu vil forsøge at kaste lys
over.
”Vi har allerede fundet ud af, at p-piller
formentlig skævvrider hjernens serotonerge system. Og hvis det serotonerge
system bliver skævvredet, kan det forstyrre hjernefunktionen og øge risikoen
for depression hos især hormonsensitive
kvinder. Derfor vil vi undersøge, hvordan
det serotonerge system påvirkes inden,
under og efter kvinder har taget p-piller,”
fortæller overlæge og klinisk forskningslektor, Vibe Frøkjær, som sammen med
forskerkollegaer fra Psykiatrisk Center
København skal stå for studiet.
Målinger ved hjælp af hjerne
scanninger
Studiet vil omfatte 20 kvinder over 18 år
foruden en kontrolgruppe. De vil blive testet både før og imens de tager p-pillerne
og igen, når de er stoppet med dem, hvorefter resultaterne skal sammenlignes.
Til brug for målingerne vil forskerne
benytte hjernescanningsmetoder, der
afbilder specifikke molekyler i hjernen,
så de kan se, om et af hjernens vigtige interne kommunikationssystemer forandres
af p-piller. Særligt er de interesserede i
modtagerdelen af det serotonerge system,
fordi dette er følsomt overfor kønshormonudsving. Og p-piller ændrer netop det
hormonelle miljø, forklarer Vibe Frøkjær
og siger:
”Med det nye studie vil vi kunne se, om
p-pillerne er årsagen til ændringer i hjer-

NY T F R A G Y NÆ KO L O G I F RON T E N
nens kemi, men vi fanger ikke nødvendigvis noget om, hvem der kan tåle p-piller."
Til at gennemføre studiet har forskerne
modtaget en bevilling på 2,1 mio. kr. fra
Det Frie Forskningsråd. Studiet udføres
i samarbejde med Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet, hvor hjerneskanningerne skal udføres.
Kilde: Medicinsk Tidsskrift

Opdatering om udgået medicin og
medicin i restordre:
Cilest® findeholdende 35 µg ethinyløstradiol og 250 µg norgestimat fra firmaet
Janssen-Cilag
Cilest® er udgået, men har i nogen tid kunnet fås i Sverige under navnet
Amorest®28 fra firmaet Campus Pharma.
Nu findes heldigvis også
Liberelle® fra firmaet Exeltis på hylderne
i Danmark. Såvel Amorest® 28, som Liberelle® har samme indhold som Cilest®.
Colifoam® fra firmaet Meda. Rektalskum
indeholdende 100 mg hydrocortisonacetat/dosis, bruges (af gynækologer) til
behandling af Lichen planus. Intet nyt om
hvornår præparatet igen kan forventes i
taksten.

ellaOne® fra firmaet Midsona
ellaOne® fortrydelsespille, som indeholder
30 mg ulipristalacetat, har hele tiden været
på recept, men står nu som håndkøbsmedicin på medicin.dk

Vivelle Dot® fra firmaet Sandoz.
Vivelle Dot® østrogenplaster findes i 5
styrker; 25, 37.5, 50, 75 og 100 µg østradiol. P.t. findes kun plasteret med 75 µg
tilgængeligt på apotekerne.

EvoConti® og EvoSequi® – tidligere fra
firmaet Janssen-Cilag, nu fra Theramex.
Begge hormonplastre til behandling af
gener i overgangsalderen og indeholder
50 µg østradiol og 170 µg norethisteron.
Plastrene skulle begge have været på hylderne igen i maj, men forventes nu først
sidst på året.

Zoely® fra firmaet MSD.
Zoely® er p-pillen med 1,5 mg østradiol
og 2,5 mg nomegestrolacetat. Zoely® er
stadig i restordre og forventes ikke tilbage
i år.

Harmonet® fra firmaet Pfizer.
P-pillen indeholder 20 µg ethinyløstradiol
og 75 µg gestoden. Præparatet er nu i
taksten igen.
Indivina® fra firmaet Orionpharma
Indivina® findes i 3 doseringer: Hhv med
1 eller 2 mg estradiolvalerat og 2,5 eller
5 mg medroxyprogesteronacetat. Disse
præparater er i restordre, men forventes
tilbage senere i år.
Loette® fra firmaet Pfizer.
P-pillen indeholder 20 µg ethinyløstradiol
og 100 µg levonorgestrel. Præparatet er
nu i taksten igen.

Divina® Plus fra firmaet Orionpharma,
Divina® Plus indeholder 2 mg estradiolvalerat og 10 mg medroxyprogesteronacetat.
Præparatet er restordre, men forventes
tilbage senere i år.

Trevina® fra firmaet Orionpharma.
Trevina® indeholder 2 mg estradiolvalerat og 20 mg medroxyprogesteronacetat. Præparatet er i restordre, men
forventes tilbage senere i år.

Duavive® fra firmaet Pfizer.
Duavive® er et præparat til behandling
af kvinder i overgangsalderen, indeholdende 0,45 mg konjugeret østrogen og
20 mg bazedoxifen. Præparatet foreløbig
godkendt til brug af kvinder, der ikke tåler
gestagener. Præparatet er p.t. i restordre
p.g.a produktionsproblemer, men forventes i taksten igen i løbet af efteråret.
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JA TAK
Jeg vil gerne bestille en blok med ASRS-v1.1 1
Hjælp til udredning ved mistanke om ADHD hos voksne.
Du bestiller og aftaler nærmere ved at sende en
mail til neurokontakt@takeda.com.

C-APROM/DK//0955
7. september 2020
1. Kessler et al. Psychological
Medicine. 2005; 35: 245-256
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Peanutallergi påvirker psyken
Begrænsninger i hverdagen, frustration og isolation er en del af livet med peanutallergi, viser en ny
international undersøgelse, som Astma-Allergi Danmark har bidraget til.
Det kan have store psykiske
omkostninger at lide af
peanutallergi
Når risikoen for at blive ramt af en alvorlig
allergisk reaktion ved selv det mindste
møde med jordnødder er til stede, bliver
hverdagen og det sociale liv naturligvis
påvirket. Begrænsninger i forhold til, hvor
og hvad man tør spise, fylder i tankerne,
og det er ikke altid let at få omgangskredsen eller en restauranttjener til at forstå
alvoren. Et nyt internationalt studie med
data fra otte europæiske lande, heriblandt
Danmark, har nu sat tal på, hvor påvirkede
peanutallergikere og forældre til børn med
peanutallergi, egentlig er. Resultaterne er
opsigtsvækkende.

Hvor er det sikkert at spise?
Undersøgelsen består af et spørgeskema
om at leve med peanutallergi, som blev
besvaret af voksne med peanutallergi,
forældre til børn med peanutallergi, som
svarede på barnets vegne, og af forældre,
som svarede på deres egne vegne.
Størstedelen af deltagerne oplever
begrænsninger, som påvirker deres liv,
når det kommer til mad. Begrænsningerne
findes i hverdagen, og når det kommer
til fester, socialt liv, feriedestinationer og
aktiviteter – og endda når man færdes
med offentlig transport. 89 procent af
deltagerne føler, at de skal være forsigtige,

når de vælger steder at spise ude, og 79
procent oplever besvær med at finde steder at købe madvarer.
Men flere af deltagerne melder endda
også om at opleve problematikker i situationer, som ikke er direkte forbundet
med mad. Lidt over halvdelen oplever
begrænsninger i deres valg af skoler. Flere
melder også om begrænsninger i valg af
arbejdsplads og ved deltagelse i særlige
begivenheder.

Usikkerhed om brug af
adrenalinpen
Som peanutallergiker kan det blive nødvendigt, at man stikker sig selv med en
adrenalinpen, hvis man er på vej til at få allergisk shock – også kendt som anafylaksi,
der er en livstruende allergisk reaktion.
Har man intetanende indtaget noget, hvor
der kan være peanut i, eller som blot har
været i kontakt med peanut, kan det være
afgørende, at man genkender reaktionen
og sørger for at behandle sig selv og få
hjælp hurtigst muligt.
Men undersøgelsen viser, at det faktisk
er under halvdelen, som føler sig sikre
på, hvornår de skal bruge deres adrenalinpen, og at ikke mere end 59 procent
ved, hvordan de skal bruge den. Der er
utryghed forbundet med ikke at vide sig
sikker på, hvordan man skal handle i en
akut situation, og mange svarer også, at
de er bekymrede for ikke at have adgang

FA K TA O M U N D E R S Ø G E L S E N
Undersøgelsen APPEAL-1 (forkortelse for: The Allergy to Peanuts imPacting
Emotions And Life Study) har udsendt et bredt spørgeskema om livet med peanutallergi til deltagerne.
Deltagerne bestod af:
• De otte europæiske lande som har deltaget i undersøgelsen, er: Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Spanien og England.
• 419 voksne med peanutallergi.
• 546 forældre til børn med peanutallergi, som svarede på barnets vegne.
• 881 forældre til børn med peanutallergi, som svarede på egne vegne.
• Det vurderes at op mod 2,8 procent af den europæiske befolkning har allergi
over for peanuts.
• Læs forskningsartiklen her: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/
10.1111/all.14414
Kilde: Astma-Allergi Danmark
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til førstehjælp, hvis de skulle komme til at
indtage peanut.

Frustration, stress og isolation
– Vi ved, at peanutallergi kan være en af
de svære allergier at leve med, fordi den
kan være livstruende. Helt almindelige
dagligdagssituationer bliver derfor pludselig farlige for peanutallergikeren, beskriver Betina Hjorth, som har bidraget til
forskningsarbejdet og er rådgivningschef i
Astma-Allergi Danmark.
Isolation kan være en uvelkommen følgesvend, når man ikke kan deltage i hverdagens aktiviteter på lige fod med andre.
Der kan også være situationer, hvor man
oplever at blive ekskluderet fra et fællesskab – eller man kan endda blive mobbet
på grund af sin allergi. I undersøgelsen
svarer to tredjedele, at de føler sig isoleret
og hele 43 procent har oplevet mobning.
Næsten hver anden af deltagerne svarer, at de har oplevet at blive ekskluderet
fra sociale begivenheder, hvor mad er en
del af festlighederne. Der var endda også
13 procent, som havde været ekskluderet,
selv når begivenheden ikke inkluderede
mad.
Det er derfor ikke svært at sætte sig ind
i, hvorfor 90 procent føler stress, og omkring 40 procent satte sig selv i den høje
ende med kategorierne ”meget frustreret”
og ”meget stresset”. Peanutallergi har en
negativ virkning på allergikerne og deres
pårørendes liv og fører til frustration,
stress og isolation.
– Forhåbentlig vil de nye data gøre det
lettere at skabe tiltag, som giver bedre forståelse for peanutallergi og de sociale konsekvenser, som mange peanutallergikere
lider under, siger Betina Hjorth.

ANNONCE

Ny bog om kramme
bamsernes magi
Når alt er uvant og måske lidt utrygt, er det rart med en blød og beroligende ven.
Derfor uddeler TrygFonden hvert år 50.000 krammebamser til børn på hospitaler og
specialklinikker. I år uddeles også en ny bog til indlagte børn. Bogen er skrevet af Renée
Toft Simonsen og handler om krammebamsens magi. Den skal gøre de svære ting
nemmere ved at åbne op for tanker og snakke med forældre og personale.

TrygFonden lancerer nu en ny bog,
”Oscar, Theo og et lille bitte hul i hjertet”.
Bogen supplerer TrygFondens kendte
krammebamser, Theo og Thea, som uddeles til børn, der skal igennem en specialiseret behandling eller udredning. Den
er skrevet af psykolog og forfatter Renée
Toft Simonsen og illustreret af illustrator
Pernille Lykkegård.
Bogen og de fine illustrationer skal – ligesom krammebamserne – fungere som
en afledning af barnet og gøre oplevelsen
lettere at komme igennem. Men den er
også i høj grad tænkt som hjælp til barnet
og dets voksne. Det er en fin historie
om drengen Oscar, som skal opereres i
hjertet. Undervejs får han magisk hjælp af
krammebamsen Theo. Og til sidst hjælper
Oscar pigen Liv, der også skal opereres.
Gennem fantasifortællingen behandles
både hvad der sker under indlæggelse og
behandling, og hvad bamsen gør for barnet. Og en række spørgsmål og billeder til
slut gør det lettere at tale med den lille patient om svære følelser og således hjælpe
barnet gennem forløbet.
Bogen er foranlediget af mange samtaler med læger og sygeplejersker, der
arbejder med krammebamserne på børneafdelingerne rundt om i Danmark. Her har
mange oplevet, at forældre tit har svært
ved at tale med børnene om situationen.
”Vi ønskede at lave en bog, der kunne
supplere krammebamserne og også være
en hjælp til både forældre, personale og

børn. Tanken er ikke at fortælle barnet, at
det ikke kommer til at gøre ondt. Det er at
skabe en fortælling, som hjælper med at
håndtere situationen ved at skabe et fælles sprog om, hvad der sker. På den måde
bliver det nemmere for børnene at tale
om det svære,” siger Galina Plesner fra
TrygFonden.

Fantastisk historie og samlende
streg
Det var vigtigt for TrygFonden, at historien
kunne ramme balancen mellem alvor og
en god historie, og at illustrationerne ville
fungere for alle børn.
Renée Toft Simonsen er uddannet
psykolog og har skrevet en lang række
børnebøger om netop svære emner. Og
illustrator Pernille Lykkegård har med sin
finurlige streg og smukke farver et udtryk,
hvor alle bliver inviteret med i historien.
Det fantasiunivers, som Renée Toft
Simonsen fandt på, og som Pernille Lykkegård har illustreret, har fundet netop
den balance, som er vigtig, for at børn og
voksne i denne situation kan mødes og
tale om det, der kan være svært at tale om.

Et godt værktøj
At krammebamser og bog har en stor
værdi, kan Lasse Høgh Andersen bekræfte. Han er børneanæstesilæge på Region Hovedstadens TraumeCenter, Rigs-

OM KR AMMEBAMSER
TrygFonden uddeler bløde krammebamser på danske hospitaler og specialklinikker
for at trøste og berolige børn, der har brug for et ekstra kram, fx når de skal bedøves,
scannes, udredes eller i behandling for alvorlig sygdom. Bamsen gør mødet med sundhedsvæsenet mere trygt, og den starter samtaler og spreder glæde midt i det ukendte. En række afdelinger oplever, at der er mindre behov for beroligende medicin, når
børnene får en bamse. Derfor har TrygFonden siden 2007 uddelt omkring 800.000
krammebamser, der siden flytter med børnene hjem og bliver et godt minde.
Læs mere på trygfonden.dk/krammebamser

42

LÆGEMAGASINET 3

hospitalet. Her bruger de krammebamser i
deres daglige arbejde.
”Vi arbejder rigtig meget med børnenes
angst og utryghed. Børn er bange for en
række ting, når de kommer ind til os, og
forældrene er også utrygge. Så vi har stort
fokus på omsorgsdelen i forhold til børn,”
forklarer han.
Derfor gør de meget ud af at lave medinddragelse, afledning og skabe tryghed
omkring børnene.
”Her fungerer bamserne utrolig godt.
Bamserne er et slags multitool, som vi kan
bruge på tværs af alder og situation. Det
er rart at få en blød og sød bamse på en
operationsgang, hvor alt er nyt, folk har
underligt tøj på, og der er en masse apparater. Eller at få vist på en bamse, hvordan
et drop skal lægges,” fortæller Lasse Høgh
Andersen.
Han mener, at en bog kan være en god
måde at få talt om forløbet på for de større
børn.
”Måske kan det skabe en ny måde at se
bamsen på. Jeg håber, at bogen kan styrke
børnenes forhold til bamsen. Et godt supplement,” siger han.

Om bogen
Bogen ”Oscar, Theo og et lille bitte hul i
hjertet” er skrevet af Renée Toft Simonsen
og illustreret af Pernille Lykkegård.
Bogen handler om drengen Oscar, som
skal have opereret sit hjerte. Vi følger ham
lige før og under indlæggelsen og hans
oplevelser i den forbindelse. Vi kommer
også på en eventyrlig drømmerejse med
Oscar og krammebamsen Theo til Zoo og
Botanisk Have. Og så er bogen også fortællingen om den solidaritet mellem to syge
børn, som Oscar oplever, da han møder Liv.
”Oscar, Theo og et lille bitte hul i hjertet” vil ikke blive solgt eller distribueret
uden for sygehuse. Den vil udelukkende
blive uddelt til indlagte børn. I første omgang deles der de kommende måneder
omkring 10.000 eksemplarer ud til sygehusene.

Ny krammebamsebog
inviterer til samtaler om det,
der er uvant

Når alt er uvant, er det rart med en blød og
beroligende ven. Derfor uddeler TrygFonden
hvert år 50.000 krammebamser til børn på
hospitaler og specialklinikker. I år uddeles også
en ny bog til indlagte børn. Bogen handler om
krammebamsens magi. Om vigtige kramme
bamsevenner, eventyrrejser og hjælpsomhed
i en svær situation.

Den er skrevet af Renée Toft Simonsen og
illustreret af Pernille Lykkegård. Fortællingen
og de fine illustrationer fungerer som afledning
af barnet, men tilbyder også en hjælpende hånd
til de voksne. En række spørgsmål i bogen gør
det lettere at tale med en lille patient om svære
følelser og hjælpe barnet gennem forløbet.
Læs mere på trygfonden.dk/krammebamser
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NOVO NORDISK TILBYDER GRATIS
UDDANNELSER INDEN FOR BEHANDLING
AF DIABETES OG OVERVÆGT
Gennem fleksibel og målrettet uddannelse ønsker Novo Nordisk at bidrage til, at du og din praksis får ny viden og
praktiske redskaber til at håndtere udfordringerne i relation til behandling af type 2-diabetes og/eller svær overvægt.
Uddannelsesprogrammet dækker bredt – både med hensyn til fokusområder og geografi – og det opdateres løbende.

DIABETES
AKADEMI

Efteruddannelse inden
for type 2-diabetes målrettet
behandlerteamet i almen praksis.

NOVO NORDISK
SYGEPLEJERSKE
AKADEMI

Moduluddannelse inden for
type 2-diabetes målrettet
konsultationssygeplejersker.
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DIABETES
STORMØDE

SYGEPLEJERSKE
MASTERCLASS

Uddannelse inden for
type 2-diabetes med fokus
på muligheder og perspektiver i almen praksis.

Kurset målrettet konsultationssygeplejersker, der er
erfarne inden for behandling
af type 2-diabetes.

NOVO NORDISK
OVERVÆGTSMØDER

Nyeste viden og praktiske
redskaber til at hjælpe
personer med svær overvægt.

NOVO NORDISK
MASTERCLASS FOR
PRAKTISERENDE LÆGER

Målrettet uddannelse til
praktiserende læger med
stor diabeteserfaring og
-kompetence

Alle uddannelsestilbud fra Novo Nordisk Denmark A/S er gratis og kun for sundhedspersonale.

Læs mere om hvilke relevante uddannelser, der afholdes
i nærheden af dig på www.novonordisk.dk/uddannelse eller
scan QR-koden her til højre
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