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Ferieboliger i Provence

Hos Novo Nordisk ændrer vi kursen for diabetes. 
I vores tilgang til at udvikle behandlinger, i vores 
løfte om at arbejde profitabelt og etisk og i 
vores søgen efter en helbredelsesmulighed.

Indikation: Behandling af diabetes mellitus hos voksne, unge og børn fra 1-års-alderen.

FLEKSIBELT INJEKTIONSTIDSPUNKT 
– ÉN GANG DAGLIGT1
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*INFORMATION OM STUDIER SWITCH 1 OG SWITCH 22,3

Formål
Undersøge om insulin degludec er non-inferior eller superior i forekomst af symptomatisk hypoglykæmi (alvorlig eller 
blodglukose-bekræftede < 3,1 mmol/l) sammenlignet med insulin glargin U100.

Studiedesign

Randomiseret, dobbelblindet, treat to-target cross-over forsøg omfattende to 32 ugers behandlingsperioder, hver med 
en 16-ugers titreringsperiode og en 16-ugers vedligeholdelsesperiode.

SWITCH 1: 501 voksne med type 1-diabetes og med mindst 1 hypoglykæmi risikofaktor

SWITCH 2: 721 voksne med type 2-diabetes med mindst 1 hypoglykæmi risikofaktor, der tidligere var behandlet med 
basal insulin med eller uden orale antidiabetika

Primært endepunkt
Det samlede antal alvorlige eller blodglukose-bekræftede (<3,1 mmol/l) symptomatiske hypoglykæmiske episoder under 
vedligeholdelsesperioden.

Konklusion
Behandling med insulin degludec vs insulin glargin U100 resulterede i et reduceret antal af generelle symptomatiske 
hypoglykæmier

Resultat

SWITCH 1

11% reduktion af det samlede antal alvorlige eller 
blodglukose-bekræftede (<3,1 mmol/l) symptomatiske 
hypoglykæmiske episoder under vedligeholdelsesperioden. 
(RR: 0,89 (95% CI: 0,85-0,94), Non-inferiority: P<0,001, 
Superiority: P<0,001)

SWITCH 2

30% reduktion af det samlede antal alvorlige eller 
blodglukose-bekræftede (<3,1 mmol/l) symptomatiske 
hypoglykæmiske episoder under vedligeholdelsesperioden. 
RR: 0,70 (95% CI: 0,61-0,80)

REDUCERET RISIKO 
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PATIENTER MED TYPE 1- DIABETES OG TYPE 2-DIABETES
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Hos Novo Nordisk ændrer vi kursen for diabetes.  
I vores tilgang til at udvikle behandlinger, i vores  
løfte om at arbejde profitabelt og etisk og i  
vores søgen efter en helbredelsesmulighed.
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Tresiba® (insulin degludec) 100 enheder/ml, 200 enheder/ml
Forkortet Produktinformation 
Lægemiddelform: Injektionsvæske, opløsning. Klar, farveløs, neutral opløsning. Indikation: Behandling af diabetes mellitus hos voksne, unge og børn fra 1-års-alderen. Dosering: Basalinsulin til subkutan 
indgivelse én gang dagligt på et hvilket som helst tidspunkt af dagen, fortrinsvis samme tidspunkt hver dag. Hos patienter med type 2-diabetes mellitus kan dette lægemiddel administreres som monoterapi eller i 
kombination med orale antidiabetika, GLP-1-receptoragonister og bolusinsulin. Ved type 1-diabetes mellitus skal Tresiba® kombineres med korttids-/hurtigtvirkende insulin for at dække insulinbehovet ved 
måltiderne. Tresiba® doseres i overensstemmelse med patientens individuelle behov. Det anbefales at optimere den glykæmiske kontrol via dosisjustering baseret på faste-plasmaglucose. Justering af dosis kan blive 
nødvendig, hvis patienter udøver øget fysisk aktivitet, ændrer deres kostvaner eller under samtidig sygdom. Tresiba® 100 enheder/ml og Tresiba® 200 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen: Tresiba® 
findes i to styrker. For begge indstilles den nødvendige dosis i enheder. Dosistrinene er forskellige for de to styrker. Med Tresiba® 100 enheder/ml kan der administreres en dosis på 1-80 enheder for hver injektion, 
i trin af 1 enhed. Med Tresiba® 200 enheder/ml kan der administreres en dosis på 2-160 enheder for hver injektion, i trin af 2 enheder. Dosis indgives ved brug af halvdelen af volumen i forhold til basalinsulinpræparater 
med 100 enheder/ml. Dosistælleren viser antallet af enheder, uanset hvilken styrke der anvendes, og dosis skal ikke omregnes, når patienten skifter til en ny styrke. Fleksibelt administrationstidspunkt: Hvor 
administration på samme tidspunkt af dagen ikke er mulig, tillader Tresiba® fleksibilitet med hensyn til tidspunktet for administration af insulin. Der skal altid gå mindst 8 timer mellem injektionerne. Der er ingen 
klinisk erfaring med fleksibelt administrationstidspunkt af Tresiba® hos børn og unge. Patienter, som glemmer en dosis, rådes til at tage den, når de opdager forglemmelsen, og derefter genoptage deres sædvanlige 
doseringsplan med dosering en gang dagligt. Initiering: Patienter med type 2-diabetes mellitus: den anbefalede daglige startdosis er 10 enheder efterfulgt af individuelle dosisjusteringer. Patienter med type 
1-diabetes mellitus: Tresiba® skal anvendes én gang dagligt sammen med måltidsinsulin og kræver efterfølgende individuelle dosisjusteringer. Skift fra andre insulinpræparater: Hyppig blodglucosekontrol anbefales 
i overgangsperioden og i de følgende uger. Doser og tidspunkter for samtidig behandling med hurtigtvirkende eller korttidsvirkende insulinpræparater eller andre antidiabetika skal muligvis justeres. Patienter med 
type 2-diabetes mellitus: For patienter med type 2-diabetes, som tager basal-, basal-bolus-, blandings- eller selvblandet insulinbehandling én gang dagligt, kan skift til Tresiba® ske enhed til enhed ud fra den tidligere 
basalinsulindosis efterfulgt af individuelle dosisjusteringer. En dosisreduktion på 20% i forhold til den tidligere basalinsulin dosis efterfulgt af individuelle dosisjusteringer skal overvejes når der skiftes til Tresiba® fra 
basalinsulin to gange dagligt, og når der skiftes til Tresiba® fra insulin glargin (300 enheder/ml). Patienter med type 1-diabetes mellitus: For patienter med type 1-diabetes skal en dosisreduktion på 20% ud fra den 
tidligere basalinsulindosis eller basalkomponent af en kontinuerlig subkutan insulininfusionregime overvejes efterfulgt af individuelle dosisjusteringer baseret på det glykæmiske respons. Brug af Tresiba i kombination 
med GLP-1 receptoragonister hos patienter med type 2-diabetes mellitus: Når Tresiba® gives i tillæg til GLP-1 receptoragonister, er den anbefalede startdosis 10 enheder dagligt. Efterfølgende justeres dosis 
individuelt. Når GLP-1-receptoragonister gives i tillæg til Tresiba®, anbefales det at reducere dosis af Tresiba® med 20% for at minimere risikoen for hypoglykæmi. Dosis skal efterfølgende justeres individuelt. Ældre: 
Tresiba® kan anvendes til ældre. Monitorering af glucose skal intensiveres og insulindosis justeres individuelt. Nedsat nyre- og leverfunktion: Kan anvendes til patienter med nedsat nyre- og leverfunktion. 
Monitorering af glucose skal intensiveres og insulindosis justeres individuelt. Børn: Der er ingen klinisk erfaring med brugen af dette lægemiddel i børn under 1 år. Kan anvendes til unge og børn fra 1 år. Ved skift 
af basalinsulin til Tresiba® skal individuel dosisjustering af basal- og bolusinsulin overvejes for at mindske risikoen for hypoglykæmi. Administration: Kun til subkutan anvendelse. Må ikke administreres intravenøst, 
da det kan resultere i alvorlig hypoglykæmi. Må ikke administreres intramuskulært, da det kan ændre absorptionen. Må ikke anvendes i insulininfusionspumper. Må ikke udtages fra cylinderampullen tilhørende 
den fyldte pen og ind i en sprøjte. Tresiba® administreres subkutant ved injektion i låret, overarmen eller abdominalvæggen. Injektionsstederne skal altid varieres inden for samme område for at nedsætte risikoen 
for lipodystrofi. Patienter skal instrueres i altid at bruge en ny nål. Genbrug af nåle til insulinpenne øger risikoen for blokerede nåle, hvilket kan føre til under- eller overdosering. Kontraindikationer: Overfølsomhed 
over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Hypoglykæmi: Udeladelse af et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan medføre 
hypoglykæmi. Kan forekomme, hvis insulindosis er for høj i forhold til insulinbehovet. Hos børn skal der udvises omhu, så insulindosis (specielt ved basal-bolus-behandlingsregimer) stemmer overens med 
fødeindtagelse og fysisk aktivitet for at mindske risikoen for hypoglykæmi. Anden samtidig sygdom, især infektioner og tilstande med feber, øger normalt patientens insulinbehov. Samtidige sygdomme i nyrer, lever 
eller sygdomme, som påvirker binyrer, hypofyse eller thyreoidea, kan nødvendiggøre ændringer i insulindosis. Den langvarige virkning af Tresiba® kan som ved andre basalinsulinpræparater forsinke normalisering 
af blodsukkeret efter hypoglykæmi. Hyperglykæmi: Utilstrækkelig dosering og/eller afbrydelse af behandlingen hos patienter, som har behov for insulin, kan føre til hyperglykæmi og potentielt til diabetisk 
ketoacidose. Desuden kan samtidig sygdom, især infektioner, føre til hyperglykæmi og derved et øget insulinbehov. De første symptomer på hyperglykæmi opstår normalt gradvist over en periode på timer eller 
dage. Symptomerne inkluderer tørst, hyppigere vandladning, kvalme, opkastning, døsighed, rødme og tør hud, mundtørhed, appetitløshed og acetoneånde. Ved type 1-diabetes mellitus fører ubehandlede 
hyperglykæmiske tilfælde i sidste instans til diabetisk ketoacidose, som kan være dødelig. Skift fra andre insulinpræparater: Skift af en patient til en anden type, et andet mærke eller en anden fabrikant af insulin 
må kun ske under lægekontrol og kan medføre et behov for ændring af dosis. Kombinationsbehandling med pioglitazon: Tilfælde af hjerteinsufficiens er blevet rapporteret, når pioglitazon har været brugt i 
kombination med insulin, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Dette skal tages i betragtning, hvis kombinationsbehandling med pioglitazon og Tresiba® overvejes. Hvis 
kombinationsbehandlingen anvendes, skal patienterne observeres for tegn og symptomer på hjerteinsufficiens, vægtforøgelse og ødemer. Pioglitazon skal seponeres, hvis der sker en forværring af hjertesymptomer. 
Øjensygdom: Intensivering af insulinbehandling med en hurtig forbedret glykæmisk kontrol kan være forbundet med en forbigående forværring af diabetisk retinopati, hvorimod forbedret glykæmisk kontrol 
gennem længere tid nedsætter risikoen for forværring af diabetisk retinopati. Forebyggelse af medicineringsfejl: Patienterne skal instrueres i altid at kontrollere insulinetiketten før hver injektion for at undgå 
utilsigtet forveksling af de to styrker af Tresiba® såvel som andre insulinpræparater. Patienterne skal visuelt kontrollere de indstillede enheder på pennens dosistæller. Derfor er kravet til patienter, der selvinjicerer, at 
de kan aflæse dosistælleren på pennen. For at undgå doseringsfejl og potentiel overdosering, skal patienter og sundhedspersonale aldrig anvende en sprøjte til at udtage lægemidlet fra cylinderampullen i den 
fyldte pen. I tilfælde af blokerede nåle, skal patienter følge instruktionerne beskrevet i brugervejledningen, som findes sammen med indlægssedlen. Insulinantistoffer: Insulin administration kan forårsage dannelse 
af insulinantistoffer. I sjældne tilfælde vil tilstedeværelsen af insulinantistoffer nødvendiggøre justering af insulindosis for at korrigere en tendens til hyper- og hypoglykæmi. Natrium: Dette lægemiddel indeholder 
mindre end 1 mmol natrium (23mg) per dosis. Interaktioner: Et antal lægemidler er kendt for at påvirke glucosemetabolismen. Følgende lægemidler kan nedsætte insulinbehovet: Orale antidiabetika, GLP-1-
receptoragonister, monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), betablokkere, ACE-hæmmere, salicylater, anabolske steroider og sulfonamider. Følgende lægemidler kan øge patientens insulinbehov: Orale 
kontraceptiva, thiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, væksthormon og danazol. Betablokkere kan maskere symptomerne på hypoglykæmi. Octreotid/lanreotid kan enten øge eller 
reducere insulinbehovet. Alkohol kan øge eller reducere den hypoglykæmiske effekt af insulin. Graviditet, amning og fertilitet: Ingen kliniske erfaringer med anvendelse af Tresiba® til gravide kvinder eller med 
anvendelse af Tresiba® under amning. Det er ukendt, om insulin degludec udskilles i humant mælk. Der forventes ingen metabolisk påvirkning af nyfødte/spædbørn, der ammes. Reproduktionsstudier med insulin 
degludec hos dyr har ikke vist nogen bivirkninger på fertiliteten. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Patientens evne til at koncentrere sig og reagere kan være svækket på grund 
af hypoglykæmi. Dette kan udgøre en risiko i situationer, hvor disse evner er af speciel vigtighed (f.eks. ved bilkørsel eller betjening af maskiner). Bivirkninger: Den hyppigst rapporterede bivirkning under 
behandling er hypoglykæmi. Immunsystemet: Overfølsomhed (hævelse af tunge og læber, diarré, kvalme, træthed og kløe), urticaria. Metabolisme og ernæring: Hypoglykæmi. Kan forekomme, hvis insulindosis er 
for høj i forhold til insulinbehovet. Svær hypoglykæmi kan medføre bevidstløshed og/eller kramper og kan resultere i midlertidig eller permanent hjerneskade eller i værste fald død. Symptomerne på hypoglykæmi 
opstår normalt pludseligt, og kan omfatte koldsved, kold bleg hud, udmattelse, nervøsitet eller tremor, ængstelse, usædvanlig træthed eller svaghed, konfusion, koncentrationsbesvær, døsighed, overdreven sult, 
synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og hjertebanken. Hud og subkutane væv: Lipodystrofi. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Reaktioner på administrationsstedet (inklusive hæmatom, 
smerter, hæmoragi, erytem, knuder, hævelse, misfarvning, pruritus, varme samt fortykkelse på injektionsstedet), perifert ødem. Overdosering: En specifik overdosis af insulin kan ikke defineres, men hypoglykæmi 
kan dog udvikles over forskellige faser. Opbevaring og holdbarhed: 30 måneder. Før ibrugtagning: Opbevares i køleskab (2°C-8°C), ikke for tæt på køleelementet. Må ikke fryses. Under brug: Tresiba® FlexTouch® 
100 enheder/ml og 200 enheder/ml: Opbevares i højst 8 uger. Opbevares under 30°C. Kan opbevares i køleskab (2°C–8°C). Tresiba®Penfill®: Må ikke køles ned. Opbevares under 30°C i højest 8 uger. Opbevar 
Tresiba® Penfill® i den ydre karton og Tresiba® FlexTouch® med penhætten påsat for at beskytte mod lys. Udlevering: Receptpligtigt lægemiddel. Lægemidlet har generelt tilskud. Indehaver af 
markedsføringstilladelsen: Novo Nordisk A/S. Pakninger og priser: Tresiba® FlexTouch® 100 enheder/ml 5 x 3 ml. Tresiba® FlexTouch® 200 enheder/ml 3 x 3 ml. Tresiba® Penfill® 100 enheder/ml 5 x 3 ml. 
Dagsaktuelle priser findes på www.medicinpriser.dk (Ver. 02/2018) (DK/TB/0517/0190(2)). Læs altid indlægssedlen omhyggeligt inden produktet tages i brug. 
Den fuldstændige produktinformation kan vederlagsfrit fås ved henvendelse til Novo Nordisk Denmark A/S, Ørestads Boulevard 108, 6. sal, 2300 Kbh. S, telefon +45 80 200 240. Besøg også 
www.novonordisk.dk
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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

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 læ-
gerne, 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 patient-
gruppen helt forandret.

– Jeg tror, at alle læger oplever, at covid 
fylder i deres dagligdag på den ene eller 
den anden måde. Vi er særligt opmærk-
somme 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. Suspen-
derede behandlingsgarantier og aflyste 
undersøgeler og operationer er nemlig 

endnu en konsekvens af virussets tilstede-
værelse.

– Jeg kan godt blive bekymret over den 
kæmpe pukkel af arbejdsopgaver, vi sam-
ler 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 Ca-
milla Rathcke

Tilsyn uden tillid

Mens lægerne her og nu står midt i co-
vidkrisen, så er der også emner, som den 
ny formand vil arbejde med på den lange 
bane. At finde en afløser for den nuvæ-
rende Styrelsen for Patientsikkerhed, me-
ner 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, 

CAMILL A R ATHCKE , FORMAND FOR L ÆGEFORENINGEN
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 
Læge foreningen, 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 lægefor-
eningen.

Camilla Rathcke bor i Allerød med sin mand og deres tre børn. Når arbejdet ikke fyl-
der 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 sund-
hedsvæsen, både praktiserende læger 
og speciallæger, men også gennem 
udvidet samarbejde med sygehusene. 
Foto: Lægeforeningen

AF JOURNALIST (DJ) 
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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 blod-
prøve, 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 patien-
ten, 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 lærings-
elementet fylder mere.

Skal have et løft

Et andet område, der vil få den nye 
formands store bevågenhed, er psykia-
trien. Hun mener, området er under-
prioriteret 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 lægefag-
lig behandling. De bør altid mødes på 
samme høje niveau som i somatikken og 
sikres den nødvendige og tilstrækkelige 
behandling, og det sker ikke i øjeblik-
ket.

Helt konkret peger hun på, at det 
kunne være en fordel at samle psykia-
trien 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 spe-
cialer 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.

Fusion – måske

Kort tid efter Lægemødet i juni, hvor 
Camilla Rathcke blev valgt til ny for-
mand, meddelte Yngre Læger og FAS, 
at de to foreninger arbejder på en fu-
sion. Forslaget kommer fra de to grup-
pers bestyrelser, der mener, at de med 
en sammenlægning vil sikre landets 
læger større indflydelse på den sund-
hedspolitiske dagsorden og arbejdets 
tilrettelæggelse. Arbejdet mod en even-
tuel fusion bliver fulgt nøje af Camilla 
Rathcke.

– Der er ingen tvivl om, at gruppen 
vil få en kæmpe indflydelse i Lægefor-
eningen, hvis sammenlægningen bliver 
en realitet. Fusionen er ikke en idé, der 
er initieret af mig. Og det er ikke min 
beslutning, om fusionen skal gennem-
føres 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 Lægeforenin-
gen, har omkring 3.500 medlemmer.

En eventuelt fusion skal nu diskuteres 
blandt de to foreningers medlemmer og 
de besluttende organer. De to bestyrel-
ser vurderer, at en sammenlægning kan 
være en realitet i 2022.

– Det er en proces, som jeg er meget 
nysgerrig på. Hvordan finder de hinan-
den, 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 Rat-
hcke.

FAS består af Overlægeforeningen 
med 6.500 medlemmer, desuden findes 
seks mindre grupper for eksempel Uni-
versitetsansatte Læger, Praktiserende 
Speciallæger og Kommunalt Ansatte 
læger, der alle har mellem 100 og 1000 
medlemmer.
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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 må-
neder. 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 opgø-
relser. Prospektive data er på nuværende 
tidspunkt meget begrænsede.

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, 

myokardie- og perikardiefunktion. Hos 
60 var der pågående myokardiel inflam-
mation. Høj-sensitiv troponinT var fortsat 
målbar hos 60 – abnormt forhøjet hos 5.

Undersøgelsen viser myocardie/
pericardie affektion og myocardiel inflam-
mation hos en meget høj procentdel (78%) 
selv 2-3 måneder efter coronainfektion. 
Hvorvidt det fører til persisterende hjer-
tefunktions abnormiteter er på nuvæ-
rende 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 yder-
ligere undersøgelser om de langsigtede 
kardiovaskulære konsekvenser.

RAAS- hæmmere og prognosen 
ved Corona infektion

Ligeledes meget tidligt opstod den hypo-
tese, 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 An-
giotensin Converting Enzyme og dermed 
omdannelsen af angiotensin I til II, mens 
angiotensin II-receptorantagonister blo-
kerer angiotensin II- type-1-receptoren. 
Disse medikamenter kan måske ændre 
lungecellernes angiotensin-converting 
enzyme-2 (ACE2) receptorer og dermed 
forstærke SARS-Cov-2 infektionsmulighe-
der, 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 lunge-
celler kan formuleres, som beskrevet af 

AF PROFESSOR EM. DR.MED. 

HANS IBSEN
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Vaduganathan et al i en meget læsevær-
dig artikel, skrevet af top specialister på 
området(8). Der er endda igangværende 
randomiserede undersøgelser med AIIA’n 
Losartan til afklaring af en mulig positiv 
virkning på infektionsforløbet(8).

ACE-I og AIIA er som bekendt hoved-
hjørnesten i behandling af hypertension 
og hjertesvigt, førende til en veldokumen-
teret og markant prognoseforbedring.

De initiale rapporter er nu fulgt af en 
lang række analyser(6-10), også danske 
data(6-7), som rapporteret i Ugeskrift for 
Læger. Dette store antal artikler, viser at 
der ikke er negativ prognostisk indflydelse 
af behandling med RAAS-hæmmere hos 
patienter med Corona sygdom. En række 
internationale kardiovaskulære videnska-
belige selskaber(9-10) har de seneste måne-

der publiceret statements der dokumen-
terer, at der ikke er en negativ indflydelse 
på sygdomsforløbet hos corona-patienter i 
behandling med RAAS-hæmmere, samt at 
det ville være katastrofalt og hovedløst, at 
sætte prognoseforbedringen over styr ved 
seponering af RAAS-hæmmere og skift til 
anden behandling.

Konklusioner

Jeg har forsøgt kort at dække 3 områder 
vedrørende Covid-19 og hjerte-kar syg-
domme:
1.  Hos patienter med hjerte-kar syg-

domme og covid-19 sygdom er pro-
gnosen mere alvorlig, i lighed med 
prognosen ved andre alvorlige tilgrund-
liggende sygdomme.

2.  Covid-19 fører til en systemisk inflam-
mation, som i udstrakt grad også af-
ficerer myocardium og hjertet generelt 
måneder efter overstået infektion. Den 
langtids prognostiske betydning for ud-
vikling 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 perso-
ner 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.

Special Report

n engl j med 382;17 nejm.org April 23, 2020 1655

response to therapies within a given drug class.41

It is important to note that the plasma ACE2 level 
may not be a reliable indicator of the activity of 
the full-length membrane-bound form, in part 
because ACE2 is shed from the membrane, a 
process that appears to be separately regulated 
by an endogenous inhibitor.42 In addition to the 
degree of expression, the biologic relevance of 
ACE2 may vary according to tissue and clinical 
state. Unfortunately, data showing the effects of 
ACE inhibitors, ARBs, and other RAAS inhibi-
tors on lung-specific expression of ACE2 in ex-
perimental animal models and in humans are 
lacking. Furthermore, even if RAAS inhibitors 
modify ACE2 levels or activity (or both) in target 
tissue beds, clinical data are lacking to indicate 
whether this would in turn facilitate greater en-

gagement and entry of SARS-CoV-2 spike pro-
tein. Further mechanistic studies in humans are 
needed to better define the unique interplay be-
tween SARS-CoV-2 and the RAAS network.

 Potential for Benefit R ather Than 
Harm of R A AS Blockers in Covid -19

SARS-CoV-2 appears not only to gain initial entry 
through ACE2 but also to subsequently down-
regulate ACE2 expression such that the enzyme 
is unable to exert protective effects in organs. It 
has been postulated but unproven that unabated 
angiotensin II activity may be in part responsible 
for organ injury in Covid-19.43,44 After the initial 
engagement of SARS-CoV-2 spike protein, there 
is subsequent down-regulation of ACE2 abundance 

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, surface ACE2 is further down-regulated, resulting in unopposed angiotensin II accumulation. 
Local activation of the renin–angiotensin–aldosterone system may mediate lung injury responses to viral insults. 
ACE denotes angiotensin-converting enzyme, and ARB angiotensin-receptor blocker.
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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 re-
sultere 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)

https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension
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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

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 bli-
ver endnu mere mudret, når senfølgerne 
undersøges. Der er mange – også unge, 
som har haft et mildt forløb – som nu al-
deles 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 Co-
vid-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 proble-
met med langvarig træthed i litteraturen. 
Sygdommen har endda fået et navn: ’Co-
vid-fatigue’, fordi den ligner andre fatigue-
sygdomme, 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 infekti-
onsforløb, men faktisk mest efter forholds-
vis 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 på-
vist en sammenhæng mellem, hvor store 
vejrtrækningsproblemer, der var under 
sygdommen, og graden af Covid-fatigue.

Ifølge en fagfællebedømt rapport, ”Co-
vid-19 and chronic fatigue”1, der blev pub-
liceret 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 måne-
der. 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-inflamma-
toriske indikatorer i blodet.

Det styrker formodningen om, at kro-
nisk 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 

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 er-
klæret 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 op-
stået en hel skov af forskning om senføl-
ger af Covid-19, og selv om forskningen 
i sagens natur er ret ny, så begynder de 
første studier nu at dukke op i de viden-
skabelige 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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Vi forsøger at nedbryde dem ved at udbrede viden om ADHD

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

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

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

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

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

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

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

Der er mange fordomme om ADHD

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

ADHDOG SEKSUALITET 

ADHD og uddannelse

ADHDog uddannelse

ADHD og misbrug

ADHD og misbrug

ADHD og kost

ADHD og adfærd

ADHDog adfærd

ADHD og piger

ADHDog piger

ADHD og pædagogik

ADHD og trafik

ADHD og trafik

ADHD og arbejdspladsen

ADHDOG ARBEJDSPLADSEN

ADHD og parforhold

ADHDog parforhold

ADHD og teenagere

ADHD og søvn

ADHDog søvn

ADHD og søskende

ADHDog søskende

ADHD og bedsteforældre

ADHDog bedsteforældre

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

Vejrtrækningsproblemer fortsætter

Andre studier tyder på, at nogle ikke slip-
per af med de symptomer, de havde un-
der det akutte Covid-19-forløb, lige med 
det samme. Helen Salisbury fra afdelingen 
for primær sundhedstjeneste på Oxford 
Universitet rapporterer i et view – en fore-
løbig artikel – i BMJ2, at op til 10 procent 
af dem, som blev ramt af Covid-19 i pan-
demiens første fase, stadig har symptomer 
som vedvarende feber, træthed, hoved-
pine, 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 pandemi-
ens start blev bedt om at blive hjemme for 
ikke at belaste hospitalsvæsenet. En del af 
disse patienter burde måske have fået ho-
spitalsbehandling, hvis forholdene havde 
været normale. Men de fi k ikke denne 
behandling og døjer så fortsat med de 
samme symptomer som i den akutte fase.

Helen Salisbury kan ikke ved de nor-
male prøver og målinger fi nde årsagen 

til, at disse patienter fortsat har Covid-
19-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.

Patienter ønsker en forklaring

»Hvis vi i sundhedsvæsenet har det dårligt 
med, at vi ikke har en forklaring på symp-
tomerne – hvordan tror I så, at patienterne 
har det?« slutter Helen Salisbury sin artikel 
i BMJ.

Og det peger på nogle af de problem-
stillinger, som praktiserende læger nok 
vil skulle tage stilling til i den kommende 
tid. Patienter med uforklarlige trætheds-
symptomer, eller som har kroniske ’Covid-
19-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 igang-
sættes en landsdækkende antistoftest, 
hvor 18.000 tilfældige danskere skal testes 
for, om de har antistoffer mod Corona-
virusset 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 ’uforklar-
lige’ symptomer, og som ikke ved, om de 
har haft Covid-19 eller ej.

Alene dét at få en forklaring hjælper pa-
tienterne. Kommende forskning vil så vise, 
om der fi ndes behandlingsmuligheder, og 
om symptomerne for alvor er kroniske, el-
ler de klinger af i løbet af nogle måneder. 
Så der er al mulig grund til at følge med i 
Corona-forskningen netop nu.

Referencer

1  Frances M K Williams, King’s College, 
London, Nina Muuirhead, Buckinghams-
hire NHS Trust og Carmine Pariante King’s 
College, London: ’Covid-19 and chronic 
fatigue’. BMJ 2020 370:m2922.

2  Helen Salisbury, Dep. of Primary Care, 
Oxford University: ‘When will we be well 
again?’ BMJ 2020;369:m2490.
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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)

De anbefalede mængder og kvaliteten af 
protein i kosten til personer med diabetes 
er meget kontroversiel. Det er overra-
skende, 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 anvende-
lighed.

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 nyresyg-
dom 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 kul-
hydratindhold; 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 ener-
giindtag (12). De nye anbefalinger fra den 
Amerikanske (2), den Canadiske (3) og den 
Britiske diabetesforening (1) tog ikke speci-
fikt stilling til risici eller fordele ved prote-
inrige diæter, men tilråder blot et moderat 
proteinindtag.

DNSG har derfor udført et opdateret 
systematisk review af litteraturen om 
proteinindtaget fra randomiserede inter-
ventionsundersøgelser 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 sam-
tidigt en metaanalyse, som er tilgængelig 
online på http://www.mdpi.com/2072-
6643/12/2/365/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). Ge-
riatere anbefaler et højere proteinindtag 
hos ældre for at reducere risikoen for al-
dersbetinget 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 legems-
vægt 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 ener-
girestriktion, og har derfor samme abso-
lutte 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 fa-
ste blodglukose er således ikke signifikant 
forskellig på en kost med højt versus lavt 
proteinindhold (14).

Blodlipiderne (LDL-kolesterol, HDL-ko-
lesterol og triglycerid) ændres ikke signifi-
kant på en proteinrig kost (23E% – 32E%) 
sammenlignet med vægttabsdiæter med 
lavere proteinindhold (14).

En proteinrig kost (23E% – 32E% pro-
tein), der benyttes op til 1 år, forbedrer 
signifikant det systoliske (- 4,4 mm Hg) og 

http://www.mdpi.com/2072-6643/12/2/365/s1
http://www.mdpi.com/2072-6643/12/2/365/s1
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diastoliske blodtryk (- 3,6 mm Hg) sam-
menlignet med en kost med lavere prote-
inindhold (14).

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. Imidler-
tid opnåedes et signifikant større vægttab 
på – 1,12 kg i den proteinrige gruppe i 
meta-analysen (14).

Succesen med en proteinrig vægt-
tabskost afhænger af personernes accept 
og evne til at overholde den. Derfor kan 
den proteinrige kost prøves som en po-
tentiel nyttig måde at initiere, motivere og 
støtte personer til at opnå et vægttab og 

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

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 util-
strækkelig 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 signi-
fikant 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 

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: 12-29 gram protein pr 100 g
Fjerkræ: 20-28 gram protein pr. 100 g
Kød og pålæg: 11-22 gram protein pr. 100 g
Æg blomme: 15 gram protein pr. 100 g
Æg hvide: 10 gram protein pr. 100 g

MEJERIPRODUKTER

Skyr/fromage frais: 10-13 g protein pr 100 g 
Havartiost: 30,1 g protein pr. 100 g
Danbo: 23,7-28,4 g protein pr. 100 g
Parmesan: 38.5 g protein pr. 100 g
Smøreost: 24,5-28,4 g protein pr. 100 g

BRØD OG GRYN

Havregryn:  13,2 g protein pr. 100 g
Mysli:  12 g protein pr. 100 g
Bulgur:  10,8 g protein pr 100 g
Fuldkornpasta: 13,1 g protein pr. 100 g
Knækbrød med grahamsmel: 13 g protein pr. 100 g
Hvedeklid: 16,2 g protein pr. 100 g

NØDDER

Peanuts: 25,8 g protein pr. 100 g
Pistacie: 21,4 g protein pr. 100 g
Mandel: 21,2 g protein pr. 100 g
Cashewnød: 16,8 g protein pr. 100 g
Pecannød: 15,0 g protein pr. 100 g
Hasselnød: 14,9 g protein pr. 100 g
Valnød: 14,3 g protein pr. 100 g

Fortsættes næste side

https://livsstil.tv2.dk/sundhed/2016-08-06-liste-disse-foedevarer-indeholder-mest-protein
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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 til-
strækkelig 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 pro-
teinindtag (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 associa-
tion mellem højt vs lavt proteinindtag (21).

Det konkluderes, at der ikke er fundet 
association mellem proteinindtaget og 
dødelighed i observationsstudier hos per-
soner 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 
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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 

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

 
227 
(4 studies) 

⊕⊕⊝⊝ 
low1,2,5,6,7,8 

 

*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. 

1 The subjects were not blinded to treatment allocation 
2 With one exception there were no blinding of outcome assessment 
3 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 
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4 GRADE		

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) Relative 
effect 
(95% CI) 

No of 
Participants 
(studies) 

Quality of the 
evidence 
(GRADE) 

Comments 
Assumed risk Corresponding risk 

 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 
from  
-0.19 to -1.1 % 

The mean hba1c (%) in the intervention groups 
was 
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 

 

Systolic blood pressure (mmHg) 
Automated sphygmanometer 
Follow-up: 3 to 12 months 

The mean systolic blood pressure (mmhg) ranged 
across control groups from  
-13 to 0.45 mmHg 

The mean systolic blood pressure (mmhg) in the 
intervention groups was 
4.41 lower 
(7.88 to 0.94 lower) 

 
227 
(4 studies) 

⊕⊕⊝⊝ 
low1,2,5,6,7,8 

 

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. 

http://www.mdpi.com/2072-6643/12/2/365/s1
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Du bestiller og aftaler nærmere ved at sende en 
mail til neurokontakt@takeda.com.

JA TAK
Jeg vil gerne bestille en blok med ASRS-v1.1 1

Hjælp til udredning ved mistanke om ADHD hos voksne.
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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 hjerte-
karsygdom, 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 glykæ-
miske mål på anden behandling. Intet 
anden antidiabetikum sænker HbA1c og 
kropsvægten så effektivt som semaglutid.

Novo Nordisk har videreudviklet se-
maglutid 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 enzy-
merne 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. Bio-
availabiliteten er omkring 1 %. Halverings-
tiden for Rybelsus® er som for subkutan 
semaglutid (Ozempic®) én gang om ugen 
omkring 165 timer.

Rybelsus® fi ndes 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-receptor-
agonister fra mave tarmkanalen: kvalme, 
diarre eller obstipation øges til 14 mg dag-
ligt, der er slutdosis (fi gur 1). Rybelsus®

skal tages fastende om morgenen med op 
til 120 ml vand (fi gur 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-1- 
receptoragonisterne liraglutid og dula-
glutid.

Reduktionen af HbA1c var sammenlig-
net med SGLT-2-hæmmeren empaglifl ozin 
(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-receptor-
agonisten liraglutid (Victoza®) 4 mmol/mol 
(0.3 %) og med dulaglutid (Trulicity®) 6 
mmol/mol (0.5 %) større. En direkte sam-
menligning meIlem subkutan semaglutid 
(Ozempic®) én gang om ugen og Rybel-
sus® 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 

Rybelsus® – Dosering for optimeret absorption

Uge 0 Uge 4 Uge 8

Dosis-eskalering

Tages straks efter opvågning sammen med 
en tår vand*

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

Indtag ved opvågning Vent 30 minutter

3 mg (startdosis) 7 mg (vedligeholdelsesdosis) 14 mg (vedligeholdelsesdosis)

Startdosis

Reference: 1. Det godkendte Produktresumé for Rybelsus®

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

vedligeholdelsesdosis vedligeholdelsesdosis

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



LÆGEMAGASINET 3  21 

mmol/mol (1.2 %) og yderligere til 15.3 
mmol/mol (1.4 %) med 14 mg. Til sam-
menligning var reduktionen 3.3 mmol/mol 
(0.3 %) i placebogruppen. 

Reduktionen i vægt var større en sam-
menlignet 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-receptor-
agonister, blev 3183 patienter randomi-
seret til Rybelsus® eller placebo. Efter 16 
måneders opfølgning var det primære 
endepunkt (død af hjertekarsygdom, ikke 
dødeligt myokardieinfarkt, ikke dødeligt 
apopleksia cerebri) reduceret med 21 % 
med Rybelsus® (ikke signifi kant), mens 
der fandtes en signifi kant 51 % reduktion i 
total mortalitet med Rybelsus® sammenlig-
net med placebo.

Bivirkninger

Bivirkningerne er de velkendte for GLP-1 
receptor agonister i form af kvalme, 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 signifi kant forskellige.

Plads i behandlingsalgoritmen

Der er de sidste par år sket et paradig-
meskift 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-receptor-
agonister anbefales i dag til patienter 
med erkendt iskæmisk hjertesygdom el-
ler med en høj risiko for en kardiovasku-
lær hændelse f.eks personer med perifer 
arteriosklerose uanset mål for HbA1c. 
De bedste data for den kardiovaskulære 
beskyttende effekt fi ndes 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 demon-
streret 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 be-
handling. Der kan forventes en reduktion 
på op til 15 mmol/mol (1.4 %) og et vægt-
tab 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 fi ndes ingen retningslinjer for skift 
mellem subkutant og oral semaglutid eller 
vice versa. I fi gur 3 er forfatterens forslag 
til et skift mellem de to administrations-
veje.

I fi gur 4 er en fakta omkring Rybelsus®. 

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.

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

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

• 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

Oral Semaglutid (Rybelsus®) – Faktaboks

• 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

Figur 4 Faktabox om oral Rybelsus
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Overskydende hud på øvre 
øjenlåg

Introduktion

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 oversky-
dende, løs hud, der hænger som en fold 
ned over øvre øjenlåg. Samtidig kan der 
være protrusion og pseudoherniering af 
det præaponeurotiske fedtvæv, som bidra-
ger 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 inter-
fereres med det centrale synsfelt. Andre 
subjektive klager er ofte tyngde- og træt-
hedsfornemmelse i øjnene. Desuden ses 
ømhed periorbitalt, spændingshovedpine 
grundet kompenserende nakkebevægel-
ser og løft af øjenbrynene samt fugtpro-
blemer 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 krite-
rier, der skal være opfyldt, for at patien-
terne kan behandles på funktionel indika-
tion i offentligt regi.

Anatomi

Øjenlåget er en vital struktur, der har til 
formål at beskytte øjet, idet dets sam-
menlukning er nødvendig for at renholde, 
fugte og beskytte cornea. Anatomien 
er kompleks og en dybdegående gen-
nemgang 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 ad-
skiller orbita i den præ- og postseptale del. 
Dette septum hæfter opadtil på orbitaran-
den, og fusionerer nedadtil med levatora-
poneurosens forreste blad, umiddelbart 
superiort for tarsus. Det postseptale rum, 
der opstår ovenfor denne fusionering, in-
deholder det orbitale fedtvæv. Temporalt 
for det orbitale fedtvæv findes glandula la-
crimalis, 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 fedt-
protrusion 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.

1. reservelæge 
Kasper von Rosen
Plastik- og Brystkirurgi
Aarhus Universitets-
hospital

Reservelæge (HU) 
Henrik Sjølander 
Ortopædkirurgisk 
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Afdelingslæge 
Emir Hasanbegovic
Plastik- og Brystkirurgi
Aarhus Universitets-
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Afdelingslæge PhD 
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Aarhus Universitets-
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HOVEDBUDSK ABER
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 plastik-
kirurger 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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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 auto-
risation 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 offent-
ligt regi, skal patienten opfylde kriterierne 
for funktionel indikation (Fig. 1).

En fyldestgørende anamnese bør in-
deholde oplysninger om tendens til tørre 
øjne, recidiverende infektioner, herpes 
zoster samt oplysninger om eventuel thy-
roideasygdom.

Den objektive undersøgelse indeholder 
en grundig gennemgang af øjet og øjen-
omgivelserne idet man bemærker tegn til 
en-/exoftalmos, hudpåvirkning inkl. kro-
nisk 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 

med lette tryk mod bulbus oculi når øjet er 
lukket. Slutteligt bør man være opmærk-
som på evt. overfl adesygdom af cornea 
samt vurdering af Bells fænomen, hvor 
forsøg på øjenlukning gør at bulbus drejes 
opad som symptom på perifer facialispa-
rese.

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 sid-
dende oprejst og i øjenhøjde med opera-
tøren. Har patienten fortsat en synlig og 
ikke displaceret øjenlågsfure/globelinje, 
anvendes denne som nederste incisions-
linje.[7] Er denne ikke synlig eller displace-
ret, 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 incisi-
onslinje 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 anato-
mien 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 opteg-
ningen ikke kompromitterer øjets lukke-
funktion.

Indgrebet foretages i lokalbedøvelse, 
som først anlægges når optegningen er 
gjort. Som standard anvendes infi ltrations-
anæstesi med lidocain tilblandet adrenalin.

Den markerede hud excideres, hvor-
ved den underliggende orbicularis-mu-
skulatur blottes. Ofte fjernes en bræmme 
på ca. 2 mm af m. orbicularis occuli – der 
er dog ikke konsensus omkring beho-
vet for dette.[9] Det præaponeurotiske 
fedtvæv kan trimmes gennem små in-
cisioner i septum, hvilket gøres under 
minutiøs sikring af hæmostasen. Man kan 
vælge at suturere musklen med resorber-
bar 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 akti-
vitet 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 kon-
traindikationer for operationen, herunder 
alvorlige koagulationsforstyrrelser. Ved 
manglende evne til at kooperere til ope-
ration i lokalanæstesi kan man overveje 
at tilbyde patienten operation i generel 
anæstesi.[11]

Patienten vil ofte opleve superficielle 
sugillationer, ekkymoser og hævelser om-
kring øjnene. Disse fortager sig normalt 
efter kort tid. Mere alvorlige komplika-
tioner 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 for-
værring 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 afgø-
rende betydning, at patienten er grundigt 
informeret om at henvende sig ved tilta-
gende 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 beret-
tiget til behandling i offentligt regi.

Alment praktiserende læger skal kunne 
diagnosticere funktionelle gener hos pa-
tienterne 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 be-
mærke, 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 gra-
der for gruppe 1 kørekort eller < 30 grader 
for gruppe 2, bør der udstedes midlerti-
digt lægeligt kørselsforbud til forholdene 
er udbedrede.[12]

Antallet af operationer for tilstanden 
er nogenlunde stabilt i Danmark. Værd at 
bemærke er dog, at selvom sandsynlighe-
den for at have overskydende hud på øvre 
øjenlåg er større hos mænd, udføres der 
alligevel godt dobbelt så mange operatio-
ner 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 an-
den mulig forklaring kunne være, at mænd 
ikke er opmærksomme på muligheden for 
behandling trods gener.

Unilaterale og bilaterale indgreb udlø-
ser den samme DRG-takst til den opere-
rende læge. I nogle tilfælde har det derfor 
været praksis at foretage indgrebet over to 
omgange. Dette er efter forfatternes over-
bevisning en praksis, der ikke tager hen-
syn til patientens- og de samfundsøkono-
miske interesser, og bør derfor undlades. 

Når der er tale om primært kosmetiske 
gener, kan behandling foregå hos prakti-
serende speciallæger indenfor specialerne 
oftalmologi og plastikkirurgi, der har 
autorisation til at udføre kosmetiske ope-
rationer på øjnene. Alment praktiserende 
læger skal kende til denne mulighed og 
vejlede patienterne dertil.
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Komorbide lidelser maskerer 
ADHD

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 vo-
res 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 sko-
levæsen 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 ube-
handlet ADHD får to eller flere af. Det er 
oftest depression, angst, misbrug, over-
spisning 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. Sygdom-
mene 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.

Først når vi får øje på, og behandlet den 
underliggende ADHD, kan vi bryde cirk-
len 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 nødven-
digvis som ydre motorisk uro, men kan 
ses i form af vippen med en fod eller 
hurtig tale. Mange har efter års irettesæt-
telser 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 kon-
centrere sig. Det er kun i nogle situationer 
og i nogle sammenhænge, folk ikke kan 
koncentrere sig. I andre sammenhænge – 
navnlig når noget interesserer eller skræm-
mer 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. Pa-
tienten afbryder, eller får måske sagt nogle 
ting, der ikke er helt passende.

De følelsesmæssige udsving

Udover de ovenfor 3 anførte kernesymp-
tomer er korte daglige følelsesmæssige 
udsving noget man skal være opmærksom 
på. Mennesker med ADHD har nogle fø-
lelsesmæssige reaktioner og svingninger, 
som ofte er stærkere end hos gennemsnit-
tet 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-

AF PRAKTISERENDE PSYKIATER  
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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 optrin-
net. 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 ube-
handlet ADHD medfører tilbageven-
dende komorbide lidelser.

Når du ser depression, angst eller ek-
sempelvis 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? Underpræ-
sterer 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 Self-
Report Scale). Falder det positivt ud, må 
man henvise til en praktiserende psykia-
ter til diagnostik og behandling. Når pa-
tienterne 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.

https://www.sst.dk/da/rationel-farmakoterapi/maanedsbladet/2016/~/media/
mailto:s@psykiaterne.dk
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Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

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 ambu-

latorium i Holbæk og have foretaget 
en arbejdsmedicinsk undersøgelse

• Vurderes egnet af psykolog
• Have været fuldtidssygemeldt i mak-

simalt 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 behandlingskræ-
vende psykisk lidelse

Behandlingen, der er evidensbaseret, 
indeholder undervisning om stress, 
ændring af tanke- og adfærdsmønstre, 
hjemmeopgaver i forhold til arbejdet og 
stressreducerende teknikker. Behand-
lingen 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 Ar-
bejdsmedicinsk ambulatorium, Holbæk 
Sygehus.

http://www.cotedor.dk
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 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

• Osteoporose

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 føre  - 
komst af udiagnosticerede cøliaki (CD)-patienter.” 

Ugeskrift for Læger, 2002;164(25):3329

  
Cøliaki – verdens mest  
oversete sygdom?

mailto: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

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 be-
slutning, 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 forkla-
ringer kan forekomme kunstig.

Teorien om de rationelle eller fornufts-
betonede årsager er den ældste. Den 
blev fremsat i 1700-tallet af den italienske 
filosof Cesare Becarria, ifølge hvem for-
brydere 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 år-
sager 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 eksistensbetin-
gelser. Påstanden er, at forbrydelser er 
uundgåelige under vilkår, der nedbryder 
samfundsordenen for bestemte befolk-
ningsgruppe.

Teorien om de biologiske og psykolo-
giske årsager skyldes især den italienske 
kriminolog Cesare Lombroso, som virkede 
i slutningen af 1800-tallet. Lombroso og 
hans meningsfæller havde uvidenska-
belige 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 for-
brydere, udgående fra hjernen. Lombroso 
troede nemlig, at forbryderisk adfærd 
nødvendigvis må forstås som et evolutio-
nært tilbageskridt til mere primitive fysiske 
og psykiske egenskaber hos de pågæl-
dende, 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 personligheds-
forstyrrelser, for eksempel i form af skizo-
freni, maniodepressiv sygdom, psykopati 
eller neuroser (neuroser blev dengang 
opfattet som egentlig sygdomme). Det var 
tilstande, som man tilskrev fysiske og psy-
kiske overgreb på de pågældende eller lav 
intelligens, som de i princippet ikke selv 
var ansvarlige for.

AF PROFESSOR EM. DR.MED.  
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Figur 1
Figur 1
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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 biolo-
giske 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 popu-
lært 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" kort-
lægninger af hjerneaktivitet i forskellige 
hjerneregioner. Den lokale hjerneaktivitet 
med relation til enkeltstående hjernevin-
dinger erstattede de oprindelige frenolo-
giske kort, fordi målingerne i sagens natur 
var fysiologiske og derfor ikke i princippet 
meningsløse, som de tidligere udmålinger 
af kraniebuler.

De fysiologiske målinger af hjerneaktivi-
tet direkte på hjernevævet ændrede radi-
kalt 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. Hoved-
budskabet er enkelt, nemlig at kriminalitet 
er et udslag af en "forudsigende" hjernes 
sammenbrud. Forfatterne påstod, at kri-
minalitet 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 frem-
tidige begivenheder, som kan udledes af 
hukommelsen (”Erindringer om Fremti-
den”). Denne bevidsthed opstår ved en 
direkte adgang fra pandelappen til en vi-
den om de fortidige begivenheder og op-
levelser, 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 tindingelap-
pen, 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 en-
gelsk som en særlig gruppe af nerveceller 
med en arbejdsform, som kaldes "default 
mode", fordi netværket er aktivt, når hjer-
nen 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 "om-
tankenettet".

Bortfald af omtankenettet ("default 
mode network") ved kriminalitet

Omtankenettet forbinder først og frem-
mest den såkaldt ventromediale præ-
frontalbark (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 for-
pandebarken (vmPFC) i omtankenettet 
undergår vigtige sygelige og degenerative 
forandringer i flere patologiske tilstande. 
Forandringerne hæmmer hjernens funk-
tion, 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 hjerne-
område, blev mindre i et kortere tidsrum 
(sekunder til minutter), når de pågæl-
dende blev distraheret af vigtige og følel-
sesladede 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 ak-
tiviteten i omtankenettet. Omtankenettet 
tjener nemlig helt andre og overordnede 
bevidsthedsmæssige udfordringer, der 
har forbindelse til fortidige og mulige 
fremtidige oplevelser og handlinger. Om-
tankenettet 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 va-
rer 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”) fremstillet af
Raichle og Snyder (2007) efter data indhentet af Shulman et al. 
(1997). Omtankenettet hæmmes af fokus på aktuelle opgaver. 

Pilene viser (fra venstre) gyrus angularis, gyrus parahippocampalis, 
præcuneus og medial forpandebark.

Figur 2: Omtankenetværket (“default mode network”) fremstillet af Raichle og Snyder (2007) 
efter data indhentet af Shulman et al. (1997). Omtankenettet hæmmes af fokus på aktuelle op-
gaver. Pilene viser (fra venstre) gyrus angularis, gyrus parahippocampalis, præcuneus og medial 
forpandebark.
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overblik bevares, på bekostning af nærvæ-
ret 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 beteg-
nelse, 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 mo-
ralske handlinger ikke altid opfattes som 
etiske, og at kriminelle handlinger i virke-
ligheden 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 aner-
kender, eller som de ikke mener, de kan 
eller vil overholde, eller som 2) de overho-
vedet 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 forbryderi-
ske handlinger, som er klart forkastelige 
og i enhver henseende uacceptable, og 
de forbryderiske handlinger, som kan for-
svares 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 afvi-
gelsen af handlinger, som konstateres, når 
forbindelserne afbrydes. Et hold af neu-
rologer og psykologer fra flere lande har 
fornylig specifikt søgt efter de mulige ste-
der 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 omtan-
kenettet (default mode network).

Forfatterne undersøgte 17 personer 
med kriminel adfærd, der begyndte efter 
en hjernelæsion. De pågældendes adfærd 
omfattede dels såkaldt kontorkriminalitet 

("white collar crime") men hos et flertal 
især voldelige forbrydelser. ”Kontorkrimi-
nalitet” er ulovligheder, som i princippet 
kan udføres siddende ved et skrivebord. 
Det viste sig nu, at alle læsioner hæm-
mede aktiviteten i den del af omtanke-
nettet, 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 perso-
ner, 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 hukom-
melseselementer, som kendetegner nor-
male 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 pa-
tienter 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 kri-
minalitet. 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 mang-
lende 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 frontotem-
poral demens kun rammer omtanken, men 
ikke handlingerne, mens Alzheimers syg-
dom med ophobning af amyloid rammer 

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).
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Figur 4: Lokalisation af hjerneskader, som hæmmer 
forudsigelsen af fremtidige udfordringer og 

planlægningen af deres håndtering
(Motzkin et al. 2014)
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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 år-
sagerne 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 opdra-
gelse 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 præpara-
ter 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 im-
pulsiv med en meget omskiftelig hjerne-
aktivitet, 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. Chri-
stina 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 medika-
menter, som øger signalstoffet dopamin i 
hjernen (methylphenidat og amfetaminer). 
og de ikke- psykisk stimulerende medi-
kamenter, som efterligner virkningerne 

af signalstoffet noradrenalin (atomoxetin 
og α2-agonister). Her er effekten af me-
dikamenter, 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 medika-
menter, 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 virk-
ninger 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 forkla-
res ved en fjernvirkning, der svarer til den, 
som hjerneskader udøver på omtankenet-
tet fra udgangspunkter forskellige steder 
i hjernen. For dopamins og noradrenalins 
vedkommende udgår de signalstofud-
løsende 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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Patienter med langvarige 
symptomer efter commotio 
cerebri mangler hjælp

Med ca. 25.000 patienter om året er diag-
nosen 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 op-
søger en skadestue eller almen praktise-
rende læge, vil et uvist antal patienter slet 
ikke opsøge en læge umiddelbart efter 
traumet. Størstedelen af patienterne op-
lever spontant bedring inden for de før-
ste 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 sympto-
mer 3 til 6 måneder efter traumet4). Hos 
nogle varer symptomerne endog flere år. 
Patienter med langvarige postcommotio-
nelle symptomer har brug for hjælp til at 
vende tilbage til hverdagsliv og arbejde. 
Imidlertid oplever de i kontakten med 
sundhedsvæsenet uklare henvisnings-
veje, en fragmenteret og ukoordineret 
indsats, utilstrækkelig tværsektorielt sam-
arbejde, manglende viden om langvarige 
symptomer, mistro, og uens behandlings-
tilbud i kommunerne. Det viser et nyt 
dansk studie fra 20205).

Studiet hører til de meget få undersø-
gelser, der på systematisk og videnskabe-
lig vis afdækker, hvordan personer med 
langvarige postcommotionelle symptomer 
oplever deres hverdag. Da commotio 
cerebri rammer mange i den arbejdsdyg-
tige alder, fokuserer studiet specifikt på 
hvordan sundhedsprofessionelle og andre 
fagpersoner understøtter patienternes 
tilbagevenden i arbejde. Studiet er fore-
taget 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. Resul-
taterne 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, kom-
muner og arbejdsgivere.

Patienter med langvarige 
symptomer skal selv finde vejen til 
behandlingen

Almen praksis er indgang til den sund-
hedsfaglige ekspertise og behandling. 
Studiets resultater viste, at de praktise-
rende læger er gode til at drage omsorg 
for patienterne og udskrive henvisninger 
til speciallæger med henblik på at få ud-
redt patienterne. Men patienterne ople-
vede også, at de praktiserende læger ikke 
var i stand til at tilbyde individuelt tilpasset 
rådgivning og ofte manglede viden om 
håndtering af langvarige postcommotio-
nelle symptomer. Derudover manglede 
de også viden om hvilke henvisningsmu-
ligheder til træning og behandling der var, 
f.eks. på hjerneskadecentre, kommunika-
tionscentre, og i kommunalt regi. Gennem 
de seneste år er der nemlig etableret flere 
nye behandlingsprogrammer til målgrup-
pen, men disse varierer i forhold til geo-
grafisk 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 postcom-
motionelle 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 
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i kommunerne oplevedes som en hjælp, 
idet de kunne pege på relevante behand-
lingsforløb. Men ofte var hjerneskadeko-
ordinatorerne 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 håndte-
rede patienternes forløb. Patienterne blev 
indkaldt til hyppige møder med sagsbe-
handlere, 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 behand-
lingstilbud. De oplevede desværre også 
at blive mødt med mistillid i forhold deres 
langvarige symptomer som f.eks. hurtig 
udtrætning, opmærksomhed og hukom-
melsesvanskeligheder, idet disse er usyn-
lige for omgivelserne. Studiets resultater 
peger på, at kommunerne ikke var gode 
til at planlægge deres forløb, og at patien-
terne risikerer først at få tilbudt et relevant 
forløb lang tid efter hjernerystelse. Dette 
kræver en særlig opmærksomhed, da de 
seneste års forskning dokumenter vigtig-
heden af en tidlig indsats.

Arbejdsgiverens mangfoldige 
ansvar

Studiets resultater viser, at arbejdsgive-
ren ligeledes spiller en afgørende rolle 
omkring tilbagevenden til arbejdsplad-
sen. 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 for-
måede, 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 til-
bage 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 vigtighe-
den 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 postcom-
motionelle symptomer. Samtidigt er det 
vigtigt at have for øje, at patientgruppen 
er meget heterogen, både hvad angår 
deres sundhedsfaglige behov, sygdoms-
håndtering og adfærd. Mens nogle kan 
nøjes med rådgivning og vejledning, har 
andre brug for et specifik træningsforløb 
eller i sidste ende en decideret rehabilite-
ringsindsats, for at komme videre. Uanset 
hvordan er det vigtigt ikke at tøve med 
at tilbyde hjælp, for langvarige postcom-
motionelle 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 afl iver 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 livmoder-
halskræft, blev indført i det danske vac-
cinationsprogram i 2009 og tilbudt til unge 
piger i 12-års alderen. 

I 2013 dukkede der en række nega-
tive historier op i de danske medier om 
mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen. 
Samtidigt kunne Lægemiddelstyrelsen 
(LMST) melde om et stigende antal bivirk-
ningsindrapporteringer. 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 patien-
terne ikke kunne fortsætte med daglige 
aktiviteter som uddannelse, arbejde eller 
sport. Og ofte havde de mange sympto-
mer på samme tid. 

Nu har SSI gennemført en stor undersø-
gelse af en række sygdomme karakterise-
ret ved dette symptombillede, og hvordan 
de hænger sammen med HPV-vaccinen. 
Resultaterne, der netop er blevet offentlig-
gjort i det anerkendte videnskabelige tids-
skrift 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 oplys-
ninger sammen fra Det Danske Vaccinati-
onsregister og Landspatientregisteret, og 
fundet frem til 869 tilfælde af syndromer 
med såkaldt autonom dysfunktion. For-

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 overhyp-
pighed 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 un-
dersøgelser 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 fore-
kommer iblandt piger og unge kvinder. Og 

at vi ved alt for lidt om, hvad de skyldes. 
Når vi så indfører en storstilet vaccina-
tions kampagne 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 betryg-
gende resultatet kan bidrage til at mindske 
bekymringerne hos piger og drenge og 
deres forældre. 

”Vi kan se, at tilslutningen til HPV-vacci-
nationsprogrammet 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

https://www.bmj.com/content/370/
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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

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

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 flucona-
zole 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 au-
thors identified pregnant women aged 12-
55 in the US Medicaid database between 
the years 2000 and 2014.

The study group of 1,969,954 pregnan-
cies included 37,650 (1.9%) pregnancies 
exposed to oral fluconazole and 82,090 
(4.2%) pregnancies exposed to topical 
antifungal treatment during the first tri-
mester.

Results showed that the risk of mus-
culoskeletal malformations was 52.1 per 
10,000 pregnancies exposed to flucona-
zole compared with 37.3 per 10,000 ex-
posed to topical treatment.

The risk of musculoskeletal malfor-
mations 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 flucon-
azole 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

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 for-
skerhold 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 depres-
sion 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 sero-
tonerge system. Og hvis det serotonerge 
system bliver skævvredet, kan det for-
styrre 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 forsknings-
lektor, 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 te-
stet både før og imens de tager p-pillerne 
og igen, når de er stoppet med dem, hvor-
efter 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 in-
terne kommunikationssystemer forandres 
af p-piller. Særligt er de interesserede i 
modtagerdelen af det serotonerge system, 
fordi dette er følsomt overfor kønshor-
monudsving. 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-
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Du bestiller og aftaler nærmere ved at sende en 
mail til neurokontakt@takeda.com.

JA TAK
Jeg vil gerne bestille en blok med ASRS-v1.1 1

Hjælp til udredning ved mistanke om ADHD hos voksne.
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1. Kessler et al. Psychological 
Medicine. 2005; 35: 245-256

NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

Den gamle skotske læge gav sin unge 
kompagnon et godt råd.–  Glem ikke, når du udleverer hostesaft, 

øjendråber og levertran til patienterne, 
altid at bede om en urinprøve ved næste 
besøg.

–  Hvorfor det?
–  Så får du jo fl askerne tilbage.

nens kemi, men vi fanger ikke nødvendig-
vis 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 Forsk-
ningsenhed på Rigshospitalet, hvor hjer-
neskanningerne skal udføres.

Kilde: Medicinsk Tidsskrift

Opdatering om udgået medicin og 
medicin i restordre:

Cilest® fi ndeholdende 35 µg ethinyløst-
radiol og 250 µg norgestimat fra fi rmaet 
Janssen-Cilag
Cilest® er udgået, men har i nogen tid kun-
net fås i Sverige under navnet
Amorest®28 fra fi rmaet Campus Pharma. 
Nu fi ndes heldigvis også
Liberelle® fra fi rmaet Exeltis på hylderne 
i Danmark. Såvel Amorest® 28, som Libe-
relle® har samme indhold som Cilest®.

Colifoam® fra fi rmaet Meda. Rektalskum 
indeholdende 100 mg hydrocortisonace-
tat/dosis, bruges (af gynækologer) til 
behandling af Lichen planus. Intet nyt om 
hvornår præparatet igen kan forventes i 
taksten.

Divina® Plus fra fi rmaet Orionpharma,
Divina® Plus indeholder 2 mg estradiolva-
lerat og 10 mg medroxyprogesteronace-
tat.
Præparatet er restordre, men forventes 
tilbage senere i år.

Duavive® fra fi rmaet Pfi zer. 
Duavive® er et præparat til behandling 
af kvinder i overgangsalderen, indehol-
dende 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 forven-
tes i taksten igen i løbet af efteråret.

ellaOne® fra fi rmaet Midsona 
ellaOne® fortrydelsespille, som indeholder 
30 mg ulipristalacetat, har hele tiden været 
på recept, men står nu som håndkøbsme-
dicin på medicin.dk

EvoConti® og EvoSequi® – tidligere fra 
fi rmaet 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 hyl-
derne igen i maj, men forventes nu først 
sidst på året.

Harmonet® fra fi rmaet Pfi zer. 
P-pillen indeholder 20 µg ethinyløstradiol 
og 75 µg gestoden. Præparatet er nu i 
taksten igen.

Indivina® fra fi rmaet Orionpharma 
Indivina® fi ndes 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 fi rmaet Pfi zer. 
P-pillen indeholder 20 µg ethinyløstradiol 
og 100 µg levonorgestrel. Præparatet er 
nu i taksten igen.

Trevina® fra fi rmaet Orionpharma. 
Trevina® indeholder 2 mg estradiol-
valerat og 20 mg medroxyprogesteron-
acetat. Præparatet er i restordre, men 
forventes tilbage senere i år.

Vivelle Dot® fra fi rmaet Sandoz. 
Vivelle Dot® østrogenplaster fi ndes i 5 
styrker; 25, 37.5, 50, 75 og 100 µg østra-
diol. P.t. fi ndes kun plasteret med 75 µg 
tilgængeligt på apotekerne.

Zoely® fra fi rmaet 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.

mailto:neurokontakt@takeda.com
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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 omgangskred-
sen 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 
fi ndes 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 fi nde ste-
der at købe madvarer.

Men fl ere af deltagerne melder endda 
også om at opleve problematikker i si-
tuationer, 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 nød-
vendigt, at man stikker sig selv med en 
adrenalinpen, hvis man er på vej til at få al-
lergisk 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 adrena-
linpen, 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 

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 plud-
selig farlige for peanutallergikeren, be-
skriver Betina Hjorth, som har bidraget til 
forskningsarbejdet og er rådgivningschef i 
Astma-Allergi Danmark.

Isolation kan være en uvelkommen føl-
gesvend, når man ikke kan deltage i hver-
dagens aktiviteter på lige fod med andre. 
Der kan også være situationer, hvor man 
oplever at blive ekskluderet fra et fælles-
skab – 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 sva-
rer, 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 om-
kring 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 for-
ståelse for peanutallergi og de sociale kon-
sekvenser, som mange peanutallergikere 
lider under, siger Betina Hjorth.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen APPEAL-1 (forkortelse for: The Allergy to Peanuts imPacting 
 Emotions And Life Study) har udsendt et bredt spørgeskema om livet med peanut-
allergi til deltagerne.

Deltagerne bestod af: 
•  De otte europæiske lande som har deltaget i undersøgelsen, er: Danmark, Frank-

rig, 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

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/
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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.

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 sund-
hedsvæsenet mere trygt, og den starter samtaler og spreder glæde midt i det ukend-
te. 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

TrygFonden lancerer nu en ny bog, 
”Oscar, Theo og et lille bitte hul i hjertet”. 
Bogen supplerer TrygFondens kendte 
krammebamser, Theo og Thea, som ud-
deles til børn, der skal igennem en specia-
liseret 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 – li-
gesom 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 bar-
net. Og en række spørgsmål og billeder til 
slut gør det lettere at tale med den lille pa-
tient om svære følelser og således hjælpe 
barnet gennem forløbet.

Bogen er foranlediget af mange sam-
taler med læger og sygeplejersker, der 
arbejder med krammebamserne på børne-
afdelingerne 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 fæl-
les 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 Lyk-
kegård 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 be-
kræfte. Han er børneanæstesilæge på Re-
gion Hovedstadens TraumeCenter, Rigs-

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 med-
inddragelse, 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 appa-
rater. 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 sup-
plement,” 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 fortæl-
lingen om den solidaritet mellem to syge 
børn, som Oscar oplever, da han møder Liv.

”Oscar, Theo og et lille bitte hul i hjer-
tet” vil ikke blive solgt eller distribueret 
uden for sygehuse. Den vil udelukkende 
blive uddelt til indlagte børn. I første om-
gang deles der de kommende måneder 
omkring 10.000 eksemplarer ud til syge-
husene.



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
bamse venner, eventyr rejser 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.
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N O V O  N O R D I S K
DIABETES 
AKADEMI

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

N O V O  N O R D I S K
SYGEPLEJERSKE 

AKADEMI

Moduluddannelse inden for 
type 2-diabetes målrettet 
konsultationssygeplejersker.

N O V O  N O R D I S K
OVERVÆGTSMØDER

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

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

Målrettet uddannelse til 
praktiserende læger med 
stor diabeteserfaring og 
-kompetence

N O V O  N O R D I S K
MASTERCLASS FOR 

PRAKTISERENDE LÆGER

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

N O V O  N O R D I S K
DIABETES 

STORMØDE

Novo Nordisk Denmark A/S
Ørestads Boulevard 108, 6
2300 København S

Kundeservice: 80 200 240
www.novonordisk.dk

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

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

N O V O  N O R D I S K
SYGEPLEJERSKE 
MASTERCLASS
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