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Det haster med flere læger 
i det nære sundhedsvæsen
Om sølle syv år går den første patient ind ad døren på Nyt Hospital Bispebjerg og afslutter dermed tyve 
års dramatisk omlægning af det danske sygehusvæsen. Målene om kortere indlæggelsestid, mere effektiv 
behandling, nærhed til specialisterne og behandling af kroniske og ikkespecialistkrævende sygdomme 
uden for sygehusene kan virkeliggøres.

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

Men sygehusenes effektivitetsmål kan 
kun gennemføres, hvis det er nogen 
til at modtage de patienter, som har 
overstået specialistbehandlingen, men 
stadig har behov for behandling, støtte, 
genoptræning og rekonvalescens. Det 
nære sundhedsvæsen har behov for en 
opgradering, der modsvarer den, som 
er sket på hospitalsområdet.

Det var med denne baggrund, at så at 
sige alle med interesser i det danske pri
mære sundhedsvæsen i begyndelsen af 
november havde indkaldt til debatmøde 
om fremtidens sundhedsvæsen. Læge
foreningen var blandt initiativtagerne 
sammen med andre faglige organisa
tioner, patientforeninger og offentlige 
arbejdsgivere. Tue Flindt Müller, der 
er praktiserende læge og PLOrepræ
sentant i Lægeforeningens bestyrelse, 
deltog også.

– Hvis vi skal kunne håndtere flere 
nyudskrevne behandlingskrævende 
patienter, flere med kroniske sygdomme 
som fx KOL og diabetes og flere ældre, 
er der kun én ting, der hjælper: Flere 
hænder, uddrog Tue Flindt Müller som 
mødets vigtigste lære.

– Der er brug for mindst 5000 alment 
praktiserende læger mod de 3400, der 
er i dag. Også antallet af praktiserende 
speciallæger skal øges betragteligt, og 
der skal ansættes flere sygeplejersker, 
fysioterapeuter og mange andre fag
grupper i den primære sundhedstjene
ste, påpeger han.

Hvor skal de være?

Det måske ikke så underligt, at flere 
opgaver kræver flere mennesker til at 
løse dem. Det er der bred enighed om – 
også fra politisk hold. Men det betyder 
ikke, at opgaven bliver lettere.

– Alene tidsperspektivet er en udfor
dring. Det tager mindst fem år med spe
cialistuddannelse, før en nyuddannet 
læge kan virke i almen praksis, så det 
er helt nødvendigt, at der bliver skruet 
kraftigt op for uddannelserne, siger Tue 
Flindt Müller.

Han ser dog allerede nu et stort pro
blem med at få plads til alle de mange 
medarbejdere, der vil blive behov for i 
den primære sundhedstjeneste.

– Rigtigt mange lægepraksisser i by
erne holder til i lejligheder i den ældre 
boligmasse, hvor der ikke er plads til de 
sygeplejersker, bioanalytikere, lægese
kretærer, specialister, terapeuter og an
dre, der bliver behov for, når mennesker 
med behandlingskrævende multidiag
noser skal hjælpes. Der er nu sat midler 
af til at etablere sundhedshuse med 
flere funktioner, flere specialer og mulig
hed for faglig sparring, men de vil først 
og fremmest blive etableret i forstæder 
eller omegnskommuner. I byerne vil 
huslejen flere steder sætte en begræns
ning for størrelsen af lokalerne, forudser 
Tue Flindt Müller.

Fem principper som guidelines

Samarbejdet mellem Danske Regioner, 
Danske Patienter og Lægeforeningen 
udmøntede sig allerede i foråret i fem 
principper, der skal være styrende for 
udviklingen inden for den primære 
sundhedstjeneste de nærmeste år. I 
korthed er det:

1.		Den	statslige	finansiering	og	sty-
ring	skal	skabe	rammerne	for	et	
sammenhængende	og	effektivt	
sundhedsvæsen.

  Det betyder blandt andet, at auto
matikken mellem centralt fastsatte 
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kvalitetsmål og økonomien afkob
les. Staten skal i stedet styre med 
rammer som patientrettigheder, 
nationale mål og årlige budgetaf
taler. Styringen skal modvirke kas
setænkning og silodannelse.

2.		Opgaver	i	sundhedsvæsenet	
skal	løses	der,	hvor	det	er	mest	
effektivt	under	forudsætning	af	
fortsat	høj	kvalitet.

  Videreudvikling af det nære sund
hedsvæsen må aldrig blive en 
skjult spareøvelse. Nye tiltag skal 
baseres på og følges op af patient
nær forskning, og kvaliteten skal 
understøttes af en kvalitetsplan, 
der beskriver standarder og kom
petenceniveauer.

3.		Opgaveflytning	forudsætter	ka-
pacitet,	kompetencer	og	data	
for	at	sikre	kvalitet	i	praksis	og	
kommuner.	

  Flere opgaver til almen praksis kræ
ver større kapacitet og flere res
sourcer til såvel almen praksis som 
kommuner. For at sikre kommuni
kation, opfølgning på patienter og 
et kontinuert behandlingsforløb 
skal der ske en opgradering af 
itsystemer, så alle relevante oplys
ninger kan tilgå sygehuse, praksis 
og kommuner.

4.		Behandlingsansvaret	skal	for-
ankres	hos	læger,	og	der	skal	
ikke	opbygges	et	parallelt	
sundhedsvæsen	i	kommunerne.

  Det lægelige behandlingsansvar 
skal være placeret hos læger på 
hospitalet, i almen praksis eller 
specialpraksis. Opgaverne kan dog 
varetages af andre personalegrup
per, fx praksispersonale.

5.		Et	sundhedsvæsen	under	for-
andring	kræver	dygtig	ledelse,	
nye	kompetencer	og	adgang	til	
specialistviden.

  Ledelsen skal på alle niveauer have 
et kompetenceløft – også på det 
ledelsesmæssige område, evnen til 
at inddrage patienter og pårørende 
samt ikke mindst kompetencer til 
at lede og deltage i tværsektorielle 
forløb. Lærings og forbedringskul
tur skal fremmes alle steder.

– Alt i alt er vores mål større samar
bejde mellem alle områder i det nære 
sundhedsvæsen. Det vil være til gavn 
for patienterne og medarbejderne. 
Men vi har travlt med at tilpasse det 
nære sundhedsvæsen til de store ud
fordringer, og det betyder blandt an
det, at vi ikke har tid til nye store or
ganisatoriske øvelser. Udviklingen vil 
stå i stampe i nogle år, hvis politikerne 
beslutter sig for drastiske ændringer 
som fx at nedlægge regionerne. Og i 
så fald kan vi ikke nå at opbygge det 
nære sundhedsvæsen, så det matcher 
sygehusenes effektivitet, påpeger 
Tue Flindt Müller.
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Kliniske retningslinjer og kardiovaskulære 
endepunktsstudier ved type 2 diabetes – 
Hvad er op og hvad er ned? 

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

Patienter med type 2 diabetes har i gen
nemsnit en ca. 2 gange øget risiko for en 
kardiovaskulær hændelse sammenlignet 
med baggrundsbefolkningen. Type 2 
diabetespatienten, der har haft en kar
diovaskulær hændelse, er i meget høj 
risiko for at dø af hjertekarsygdom. Om
kring 25 % af type 2 diabetespatienterne 
har erkendt hjertekarsygdom, og cirka 
50 % af type 2 diabetes patienterne dør 
af hjertekarsygdom.

Gennem de senere år er der blevet 
publiceret 8 kardiovaskulære ende
punktsstudie hvor 5 GLP1 receptor 
agonister(RAs) og 3 SGLT2 hæmmere 
er blevet testet overfor placebo (figur 1).

Effekten af en SGLT-2 hæmmer 
eller en GLP-1 RAs på hjerte-
sygdom

Alle SGLT2 hæmmerne beskytter mod 
udvikling eller forværring af hjertesvigt, 
og empagliflozin (Jardiance®) redu
cerede efter 3.1 års observationstid 
kardiovaskulær og total mortalitet. 
Empagliflozin reducerede også det 
sammensatte endepunkt (MACE): kar
diovaskulær død, ikkefatalt AMI eller 
apopleksia cerebri. Alle patienterne, der 
blev inkluderet i empagliflozinstudiet, 
havde erkendt hjertesygdom, mens 
f.eks. kun 40 % havde hjertesygdom i 
studiet med dapagliflozin, hvor der ikke 
fandtes effekt på mortalitet (figur 1). 

Om de forskellige resultater i studierne 
forklares ved forskelle i de inkluderede 
type 2 diabetespatienter, design af stu
dierne eller der er mindre forskelle mel
lem de 3 SGLT2 hæmmere, er uafklaret. 
Bortset fra Effekten på hjertesvigt havde 
ingen af de 3 SGLT2 hæmmere effekt 
på hjertesygdom hos patienter uden 
kendt hjertesygdom på randomiserings
tidspunktet. Patienter, der behandles 
med en SGLT 2 hæmmer, taber om
kring 24 kg og blodtrykket reduceres 
med 24 mmHg sammenlignet med 
placebo. 

Der er publiceret 5 endepunktsstu
dier med en GLP1 RA overfor placebo. 
De mest overbevisende data er publi
ceret for liraglutid (Victoza®), der efter 
3.8 års opfølgning reducerede kardio
vaskulær og total mortalitet, samt det 
sammensatte endepunkt kardiovaskulær 
død, ikkefatalt AMI eller apopleksia 
cerebri (figur 1). I ingen af studierne 
havde GLP1 RAs effekt på risikoen for 
hjertesvigt. Patienter behandlet med en 
GLP1 RA taber i vægt, og blodtrykket 
reduceres også et par mm Hg

Effekten af SGLT-2 hæmmere 
og GLP-1 RAs på den diabetiske 
nyresygdom

Alle tre SGLT2 hæmmere reducerede 
progressionen af den diabetiske nyre
sygdom. Således reducerede empag

3-point MACE CV død Nonfatal MI nonfatal apopleksi Total død Hjertesvigt

Empagliflozin - 14 % -38 % -13% +24 % - 32 % -35 %
Canagliflozin - 18 % - 33 %
Dapagliflozin - 27 %
Lixisenatide

Liraglutide -13 % - 22 % -12 % - 11 % -22 % - 13 %
Semaglutide - 26 % -39 %
Exenatide QW - 14 %
Albiglutide - 22 % - 25 %

Positiv effekt versus placebo              Neutral effekt versus Placebo   

Li

Kardiovaskulære endepunktsstudier med en SGLT-2i eller en GLP-1 RAs

Figur	1	viser resultaterne fra kardiovasku-
lære endepunktsstudier, De mest markante 
resultater er rapporteret med empagliflozin 
(Jardiance®) og med liraglutid (Victoza®). 
De sorte tal illustrerer statistiske forskelle 
sammenlignet mod placebo. De grå tal 
illustrerer nogle numeriske forskelle til pla-
cebo, der dog ikke er statistisk signifikante. 
Der skal påpeges at studierne er vanskelige 
at sammenligne, da de inkluderede patien-
ter er forskellige i relation til bl.a. forekomst 
af hjertesygdom, design af studierne varie-
rer og varigheden af studierne er forskellig.
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liflozin både progressionen fra mikro 
til makroalbuminuri, faldet i eGFR samt 
progression til dialyse og nyretrans
plantation. Effekten var robust med en 
reduktion på 46 % af det kombinerede 
endepunkt af nævnte variable.

Liraglutide reducerede også progres
sion af den diabetiske nyresygdom med 
22 %, primært forklaret ved en reduktion 
i udvikling af makroalbuminuri, men 
havde ingen effekt på faldet i nyrefunk
tion ved bedømt ved eGFR.

Nye internationale retningslinjer

Resultaterne i figur 1 har ændret de 
internationale retningslinjer for behand
ling af type 2 diabetes mere drastisk, 
end hvad der er foreslået i de nyligt 
publicerede danske guidelines.

Det anbefales fortsat at starte med 
livsstilsændringer i form af forsøg på 
vægttab og øget motion og metformin 
(figur 2). Metformin er effektiv til at 
reducere HbA1c og antages at beskytte 
mod hjertekarsygdom, omend eviden
sen ikke er den stærkeste.

Hos alle type 2 patienter skal det 
herefter afgøres, om patienten har hjer
tesygdom, om tilstanden er kombineret 
med hjertesvigt, og om der forekommer 
diabetisk nyresygdom.

Hvis patienten ikke har hjertesygdom 
kan vælges et hvert antidiabetikum 
inklusiv basal insulin som illustrereret 
i figur 2. Det skal bemærkes, at DPP4 
hæmmerne har en neutral effekt på hjer
tekarsygdom og mortalitet, mens sulfo
nylurinstof er under mistanke for at øge 
mortaliteten pga. hjertekarsygdom.

Hvis patienten har hjertesygdom, 
anbefales som præparat nummer 2 ef
ter metformin enten en GLP1 RA, der 
er vist at beskytte mod hjertesygdom 
(primært liraglutid eller semaglutid) eller 
en SGLT2 hæmmer (bedste evidens for 

empagliflozin) (figur 2). Hvis patienten 
har hjertesygdom kombineret med 
hjertesvigt, anbefales en SGLT2 hæm
mer. Hos patienter med hjertesygdom 
og diabetisk nyresygdom anbefales en 
SGLT2 hæmmer, og hvis den ikke kan 
anvendes da en GLP1 RA.

SGLT-2 hæmmer versus GLP-1 
RA

En GLP1 RA er mere effektiv til at redu
cere HbA1c end en SGLT2 hæmmer. 
Effekten på vægten er ikke væsentlig 
forskellig mellem SGLT2 hæmmeren 
og GLP1 RA med et vægttab på 24 kg, 
bortset fra semaglutid, der reducerer 
vægten med 47 kg. Begge grupper af 
lægemidler reducerer blodtrykket med 
24 mm Hg.

Bivirkninger ved en SGLT 2 hæmmer 
er primært genital og urinvejsinfek
tioner samt pollakisuri, mens en GLP1 
RA specielt initialt kan medføre gener 
fra mave tarmkanalen i form af kvalme, 
diarre evt. opkastninger.

SGLT2 hæmmeren er en tablet mens 
GLP1 RA doseres som injektion én 
gang om dagen eller én gang om ugen 
(f.eks. semaglutid).

Det anbefales at seponere behandlin
gen med en SGLT2 hæmmer ved eGFR 
< 45 ml/min, hvor den glukosesæn
kende effekt stort set er forsvundet (har 
stadig effekt på hjertesvigt, blodtryk og 
den diabetiske nyresygdom). GLP1 RA 
kan benyttes ned til eGFR på 15 ml/min.

Konklusion

Der er sket et paradigmeskift i behand
lingen af patienter med type 2 diabetes. 
Vi har nu to grupper af lægemidler, der 
er vist, at de reducerer såvel HbA1c og 
mortalitet ved at reducere risikoen for 
en kardiovaskulær hændelse. Effekten 

på hjertekarsygdom blev observeret 
allerede efter 3 måneders behandling 
med empagliflozin (Jardiance®), mens 
behandling med liraglutid (Victoza®) 
krævede længere tid, før der blev ob
serveret en signifikant effekt på hjerte
sygdom. 

Studierne er godt nyt for type 2 dia
betes patienter med erkendt hjertesyg
dom. De kan nu både få behandlet de
res hyperglykæmi, opnå et vægttab på 
24 kg, samtidig med at behandlingen 
forbedrer overlevelsen. Empagliflozin 
(Jardiance®) og liraglutide (Victoza®) 
havde ingen effekt på hjertesygdom hos 
patienter uden erkendt iskæmisk hjer
tesygdom bortset fra effekten på hjerte
svigt for SGLT2 hæmmerne.

Effekten på den diabetiske nyresyg
dom har været mest markant for SGLT2 
hæmmerne, og aktuelt diskuteres det, 
om alle patienter med diabetisk nyre
sygdom skal behandles med en SGLT2 
hæmmer. Den samme diskussion fore
går i relation til patienter med hjertesvigt 
med eller uden diabetes.

Det er uafklaret om kombinationsbe
handling med en SGLT2 hæmmer og 
en GLP1 RA vil have en additiv redu
cerende effekt på hjertekarsygdomme. 
Muligheden er tilstede, da deres effekt 
på hjertekarsygdom synes at forklares 
ved forskellige patofysiologiske meka
nismer. 

I fremtiden vil GLP1 RA semaglutide 
(Ozempic®) én gang om ugen formentlig 
blive den foretrukne GLP1 RA behand
ling, pga. af den bedre effekt på HbA1c 
og kropsvægt. I SUSTAIN6 studiet, som 
er et relativt lille studie, blev det sam
mensatte ovennævnte endepunkt redu
ceret med 13 %, men semaglutid havde 
ingen effekt på mortalitet.

Nye studier vil blive publiceret i 2019, 
og de første preliminære resultater er 
publiceret som pressemeddelelser. Se

Type 2 diabetes

Livsstilsændringer
Metformin

- Hjertesygdom + Hjertesygdom

SGLT-2 hæmmer
(Empagliflozin)

Sulfonyl-
urinstof Pioglitazon GLP-1 RA SGLT-2 

hæmmer Basal insulinDPP-4 
hæmmer

+ hjertesygdom
+ hjertesvigt

+ hjertesygdom
+ Hjertesvigt  + nyresygdom 

GLP-1 RA
(Liraglutid)

SGLT-2 hæmmer
(Empagliflozin)

Figur	2	illustrerer hvordan patienter med 
hjertesygdom, hjertesvigt og evt. diabetisk 
nyresygdom i de nyeste kliniske retnings-
linjer anbefales behandling med en GLP-1 
receptor agonist, der er vist at reducere risi-
koen for hjertesygdom eller med en SGLT-2 
hæmmer (se figur 1). Til patienter med 
hjertesvigt anbefales en SGLT-2 hæmmer. 
SGLT-2 hæmmere synes at have én markant 
effekt på den diabetiske nyresygdom. Hvis 
patienten med nyresygdom ikke kan be-
handles med en SGLT-2 hæmmer foreslås, 
at der benyttes en GLP-1 receptor agonist 
som liraglutid eller semaglutid. 



10   LÆGEMAGASINET 4

maglutid som tablet én gang daglig vil 
formentlig blive godkendt til behandling 
af type 2 diabetes i 2019/20, og i PIO
NEER 6 studiet (n= 3183) reducerede 
semaglutid Kardiovaskulær og total 
mortalitet med henholdsvis 51 og 49 % 
sammenlignet med placebo efter blot 16 
måneders opfølgning. 

I REWIND studiet, hvor dulaglutid 
(Trulicity®) testes overfor placebo har 
E. Lilly meddelt, at efter mere end 5 års 
opfølgning reducerede dulaglutid risi
koen for en kardiovaskulær hændelse. 

Omkring 31 % af patienterne i REWIND 
(n= 9.901) havde erkendt hjertesyg
dom, så population i studiet er tæt på at 
ligne den gennemsnitlige danske type 2 
patient. 

I figur 3 summeres, hvordan de ny
este internationale kliniske vejledninger 
foreslår at type 2 diabetespatienten 
klassificeres i relation til brug af antidia
betika. 
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Klassifikation af patienten med type 2 diabetes 
i relation til valg af antidiabetikum
• Undersøg for hjerte-og nyresygdom og for hjertesvigt

• Til patienter med hjertesygdom kan anbefales en SGLT2 hæmmer eller en GLP-
1 receptor agonist med effekt på hjertesygdom

• Til patienter med hjertesvigt anbefales en SGLT-2 hæmmer

• Til patienter med diabetisk nyresygdom og eGFR > 45 ml/min anbefales en 
SGLT-2 hæmmer. Hvis en SGLT-2 hæmmer ikke kan benyttes da en GLP-1 RA

• Til patienter uden hjertesygdom kan efter metformin alle antidiabetika
anbefales under hensyntaget til bl.a. effekt på HbA1c, ønske om vægttab, 
nyrefunktion samt pris

Figur	3	Angiver nogle tommelfingerreg-
ler om hvordan type 2 diabetespatienten 
foreslås klassificeres i relation til valg af anti-
diabetikum i de nye internationale kliniske 
retningslinjer
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Acetylsalicylsyre (ASA) og primær 
prævention af kardiovaskulære 
sygdomme i 2018
Acetylsalicylsyre (ASA) blev markedsført i anden halvdel af 1800tallet – for mere end 150 år siden – som 
Aspirin. Det blev hurtigt erkendt, at det havde kraftig antiinflammatorisk og antitrombotisk virkning.

Det er veldokumenteret, at ASA er me
get effektivt til sekundær forebyggelse 
af kardiovaskulære hændelser hos per
soner med aterosklerotiske/iskæmiske 
hjertekarsygdomme.

Store primær præventionsundersø
gelser som ”Physicians Health Study” 
og ”Womens healths study” viste en 
lille til moderat stor gevinst ved reduk
tion af kardiovaskulære hændelser, 
men på bekostning af en øget risiko 
for alvorlige blødningsepisoder. I 1998 
påviste vi i HOTstudiet, at ASA 75 mg 
hos patienter med middelsvær hyper
tension reducerede risikoen for CV
episoder med 13 – 36%, mod en øget 
blødningsrisiko på 65 %: For hvert AMI 
der blev forebygget, blev der skabt 2 
transfusionskrævende blødninger, of
test gastrointestinale, men ingen fatale 
blødninger. Det førte til anbefalingen: 
Kun anvende ASA ved velbehandlet hy
pertension hos personer med høj risiko 
for CVsygdomme.

Disse undersøgelser blev udført i en 
tid hvor rygning var almindeligt, hyper
tension og forhøjet kolesterol var mar
kant suboptimalt behandlet – hvad det 
desværre også er i dag.

Benefits versus blødningskomplikati
oner ved ASA ved primær forebyggelse 
har været usikker. Der har også været 
observationsdata, der tydede på en re
duktion i colorektal cancer ved lavdosis 
ASA.

Nu i august – oktober 2018 er der 
publiceret resultater fra 3 store primær 
præventions undersøgelser i NEJM og 
i Lancet: ASCEND study (A Study of 
Cardio vascular Events in Diabetes), 
ARRIVE study (Aspirin in Reducing Risk 
of Initial Vasucular Events) og ASPREE 
study (Aspirin in Reducing Events in the 
Elderly).

Primær prævention af ASA hos per
soner med diabetes mellitus (ASCEND
Study): 15.480 patienter med diabetes, 
men uden kendt hjertesygdom, blev 
randomiseret til ASA 100 mg eller pla
cebo, tillagt den øvrige behandling, 75 
% var i statin behandling. Efter follow
up i 7,4 år var antallet af alvorlige CV
hændelser 8,5 % i ASAgruppen og 9,6 
% i placebogruppen, Hazard ratio 0,88 
(95 % CI 0,79 – 0,97), således en 12 % 
reduktion i CVhændelser (p= 0,01). 
Benefit var på bekostning af 2 9% (4,1 % 
versus 3,2 %, p = 0,003) øgning i alvor
lige blødningsepisoder. Der var ingen 
forskel i død af alle årsager. Hvorvidt 
ASA stadig skal være en integreret del 
af multifaktoriel intervention ved diabe
tes – som dokumenteret ved STENO 1 
og STENO 2 undersøgelserne, må nøje 
afvejes ved seriøs analyse af benefit ver
sus blødningsrisiko.

I ARRIVE studiet undersøgtes 12.546 
høj risiko patienter, men uden diabetes 
eller CVsygdomme, randomiseret til 
ASA 100 mg eller placebo under 5 års 
follow up, 43 % var i behandling med 
statin. Den observerede risiko var mar
kant lavere en forventet, så der reelt er 
tale om lav til moderat risiko personer. 
Incidensen af det primære endepunkt, 
bestående af AMI, apopleksi, ustabil 
angina, TCI og CVdød, var ens i de 2 
grupper, 4,3 % på ASA og 4,5 % på pla
cebo. Gastrointestinale blødninger var 
dobbelt så hyppige på ASA versus pla
cebo (Hazard ratio 2,1, p< 0,001). Der 
var ingen forskel i fatale blødninger eller 
død af alle årsager.

ASPREE undersøgelsen er publiceret 
i 3 separate artikler. Undersøgelsen 
omfatter 19.114 personer 70 år eller 
ældre fra Australien og USA, alle fri for 
CVsygdomme, demens eller fysiske 
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handikap ved start, 34 % statin behand
let. De blev fulgt i 5 år, randomiseret til 
ASA 100 mg versus placebo. Der var 
ingen gevinst ved ASA på det primære 
endepunkt: død, demens eller fysisk 
handikap (Hazard ratio 1.01), og ej 
heller på sekundært endepunkt, CV
sygdomme. Igen var risiko for alvorlige 
blødninger øget på ASA (Hazard ratio 
1.39, p<0,001)

Vedrørende cancer og ASA, var der 
i ASCEND ingen forskel i cancer hyp
pighed i de 2 grupper. Cancer data fra 
ARRIVE er ikke rapporteret endnu.

I ASPREE var der en tendens til øget 
mortalitet af alle årsager, drevet af en 
uventet højere cancer dødelig i ASA
gruppen, men kun i den australske del 
af patientpopulationen!? Forfatterne an
fører, at resultatet er vanskeligt at tolke!

Hvad skal man konkludere om Aspirin 
150 år efter dens syntese?

For sekundær profylakse ved ate
rosklerotiske sydomme, overgår den 
positive gevinst, blødningsrisiko.

For primær prævention, hvor risiko 
for en stor del bestemmes af alder og 
+/ diabetes, er benefit af Aspirin yderst 
lille – hvis tilstede – blødningsrisiko ta
get i betragtning.

Så: Primær prævention – Livsstil, ry
gestop, kost & motion, strikt kontrol af 
blodtryk, kolesterol og blodsukker – er 
sagen!
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Aspirin Placebo Hazard	Ratio	-		
dødsfald	generelt	(95%	CI)antal	dødsfald/total	antal	deltagere

PHS (1989) 217 / 11.037 227 / 11.034 0,94 (0,851,04)

HOT (1998) 284 / 9.399 305 / 9.391 0,93 (0,721,21)

WHS (2005) 609 / 19.934 642 / 19.942 1,03 (0,801,32)

ASCEND (2018) 748 / 7.740 792 / 7.740 0,89 (0,741,08)

ARRIVE (2018) 160 / 6.270 161 / 6.276 0,96 (0,801,14)

ASPREE (2018) 558 / 9.525 494 / 9.589 1,14 (1,011,29)

I alt (I²=0%,P=0.67) 0,97 (0,931,01)

Tabel	1.	Effekten af ASA i en række store randomiserede undersøgelsel. (modificeret ud fra ref.1)
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Opfølgning af ADHD i 
almen praksis

Baggrund

ADHD er en hyppig neuropsykiatrisk 
tilstand der på verdensplan forekom
mer hos 35 % af børn og unge (1), og 
hos ca. 13 % af voksne (2). Ved ADHD 
er personen præget af problemer med 
opmærksomhed og koncentration, hy
peraktivitet og impulsivitet, problemer 
med at regulere adfærd og følelser, 
samt med planlægning og organisering. 
Tilstanden påvirker den ramtes evne 
til at fungere i dagligdagen på stort set 
alle planer; socialt, ved fritidsaktiviteter, 
uddannelses og arbejdsmæssigt samt 
helbredsmæssigt, og er associeret med 
øget risiko for tidlig død (3,4,5). 

Komorbiditet er meget hyppig (ca. 
6070%), både hos børn, unge og 
voksne. Hos børn og unge ses især 
adfærdsforstyrrelse, søvnforstyrrelse, 
specifikke udviklingsforstyrrelser, 
angstlidelser, tics og autismespek
trumforstyrrelse (3). Hos voksne ses 
hyppigt søvnforstyrrelse, angstlidelser, 
depression, belastningsreaktion, per
sonlighedsforstyrrelser og misbrug (2). 
Overvægt og forstyrret spisemønster 
kan ses i alle aldre, og er formentlig re
lateret til nedsat impuls og selvkontrol, 
og at indtagelse af mad via dopaminsy
stemet, har en beroligende effekt (6). 
Talrige ulykker, og risiko for udvikling af 
kriminel adfærd er ligeledes relateret til 
den nedsatte impuls og selvkontrol og 
tendens til risikosøgende adfærd (7,8).

Udredning af ADHD hos både børn, 
unge og voksne er en specialistopgave 
der foretages af hhv børne og ung
domspsykiater eller psykiater (9, 10). 
Udredningen skal afdække symptomer
nes sværhedsgrad og udvikling igennem 
opvæksten, deres udbredelse over dag
lige aktiviteter, hvor vidt de medfører 
funktionshæmning, samt tilstedeværel
sen af evt. somatisk eller psykiatrisk ko
morbiditet. Endvidere skal udredningen 
afdække om der er familiære, sociale 
eller uddannelsesmæssige forhold der 
kræver intervention eller støtte.

Behandling

Behandling af ADHD inkluderer altid 
psykosociale elementer (9,10). Til børn 
unge og deres forældre benyttes en 
kombination af psykoedukation, støtte, 
vejledning og pædagogiske tiltag. For
ældretræning til børn med ADHD kan 
benyttes med henblik på at optræne 
en hensigtsmæssig opdragelsesstil og 
gode samspilsrelationer i familien (11). 
Forældretræning er især effektivt til 
at øge forældrenes kompetence til at 
håndtere vanskelig adfærd hos barnet, 
og forbedre forældrebarn samspillet, 
der ofte er negativt påvirket af barnets 
vanskeligheder, der kan have skabt en 
ond cirkel, hvor forældrene har skældt 
meget ud, og hvor barnet har reageret 
med trodsig adfærd og lavt selvværd. 
Til voksne benyttes psykoedukation, 
rådgivning, og efter behov voksenun
dervisningstilbud, støttekontaktperson, 
bostøtte, hjemmevejleder og mentor 
ordning. Endvidere anbefales kognitiv 
adfærdsterapi hvis det vurderes af den 
ansvarlige behandler at patienten kan 
have gavn af dette, og følge behandlin
gen (10).

En del af den psykosociale behand
ling ligger i kommunalt regi, og det er 
således vigtigt, at der etableres et sam
arbejde mellem børne ungdomspsykia
ter/psykiater, patient og familie, kom
munen og almen praksis med henblik 
på at sikre at behandlingen løbende kan 
justeres eller iværksættes.

Medikamentel behandling

Medikamentel behandling af ADHD 
anbefales af Sundhedsstyrelsen til 
børn over 6 år og unge med moderat 
til svær ADHD, såfremt deres daglige 
funktion er betydeligt og vedvarende 
påvirket, både hjemme, i skolen og ved 
fritidsaktiviteter, og hvor psykosociale 
behandlingstiltag har haft utilstrækkelig 
effekt (9). Til voksne anbefales medi
kamentel behandling af ADHD såfremt 
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ikkemedicinske tiltag har utilstrækkelig 
effekt og der er tale om betydelig funkti
onsnedsættelse (10).

Rådet for Anvendelse af Dyr Syge
husmedicin (nu Medicinrådet) under 
Danske Regioner udgav i 2016 en 
behandlingsvejledning for medikamen
tel behandling af ADHD hos børn og 
voksne (12).

Det er kun speciallæger i psykiatri/ 
børne og ungdomspsykiatri der må op
starte behandling med ADHDmedicin, 
skifte præparat, iværksætte kombinati
onsbehandling og behandle med doser 
over produktresumeets max dosis (Se 
tabel 1).

Opfølgning af den 
medikamentelle behandling i 
almen praksis

Patienten bør være i stabil behandling 
før kontrol og receptfornyelse eventuelt 
overgår til den alment praktiserende 
læge. Der skal ifølge retningslinjerne 
foreligge en specifik aftale og plan for 
dette, som skal fremgå af journalen (13, 
14). Det anbefales at fortsætte behand
lingen så længe der er effekt og bivirk
ningerne kan tolereres. Behandlingen 
bør kontrolleres minimum hvert halve år 
hos børn og unge, og en gang om året 
hos voksne (12).

Erfaringsmæssigt har en del patienter 
behov for hyppigere kontrol på grund af 
usikker behandlingseffekt, bivirkninger 
eller komorbiditet. Børn der vokser kan 
have behov for dosisøgning som i så 
fald skal drøftes med specialisten.

Ved	den	løbende	kontrol	af	behand-
lingen	bør	følgende	vurderes:
•  Om patienten trives i hjem, skole el

ler arbejdsmæssig sammenhæng
•  Om effekten af behandlingen er til

fredsstillende
•  Om der er bivirkninger
•  Om der er risikoadfærd fx i form af 

ulykker, misbrug, eller kriminel ad
færd

•  Om der er mistanke om misbrug i pa
tientens nære miljø

•  Om højde, vægt, puls og blodtryk af
viger fra normalværdierne

•  Om der er behov for fortsat medika
mentel behandling

•  Om der er behov for at holde pause 
med den medikamentelle behandling.

Det anbefales at benytte standardi
serede spørgeskemaer til at vurdere 
sværhedsgraden af ADHDsymptomer 
og bivirkninger (for skemaerne se RADS 
vejledningen:
https://rads.dk/media/4408/bgn
adhd228957februar2017.pdf).

Det vurderes, om der er behov for 
yderligere psykosocial eller uddannel
sesmæssig støtte til patient og familie. 
Hvis dette er tilfældet drøftes behovet 
for kontakt til kommunale instanser som 
skole, socialforvaltning eller PPR. Her
under er det vigtigt at være opmærksom 
på den skærpede underretningspligt 
for offentligt ansatte, hvis man bliver 
bekendt med et barn eller en ung med 
udækkede behov for særlig støtte eller 
behandling.

Håndtering af bivirkninger

Ved bivirkninger anbefales det at starte 
med at reducere dosis. Appetitnedsæt
telse er den hyppigste bivirkning hos 
børn og unge. Det er vigtigt at sikre at 
patienten får et tilstrækkeligt stort mor
genmåltid og at medicinen først gives 
samtidig med dette. Ligeledes at sikre 
at skolen støtter barnet eller den unge 
til at spise frokost. Appetit til aftensmål
tidet kan øges ved at dette indtages når 
medicinens effekt er ude af kroppen. 
Ligeledes er det vigtigt at patienten får 
lov til at spise, når appetitten er der. Ap
petitnedsættelsen kan medføre nedsat 
højdevækst hos børn og unge. Der kan 
evt. holdes medicinpause i ferier for at 
undgå dette, såfremt barnets daglige 
funktion ikke nedsættes i væsentlig 
grad. Søvnvanskeligheder håndteres 
ved, at eftermiddagsdosis mindskes 
eller seponeres, ved søvnhygiejniske til
tag og evt. behandling med kugle eller 
kædedyne.

Såfremt bivirkninger er uacceptable 
og ikke kan håndteres skal patienten 
tilbagehenvises til speciallægen i psykia
tri/ børne og ungdomspsykiatri.

Misbrug

Personer med ADHD har øget risiko for 
udvikling af alle former for misbrug lige
som de langt hyppigere ryger tobak. Så
ledes er der også personer med ADHD 
der misbruger de centralstimulerende 
præparater, eller videre distribuerer 
dem til personer i deres omgangskreds. 

Tabel	1

Behandlingstiltag Hvem må?

Opstarte behandling med ADHD medicin Spec. læger i B+U psykiatri / psykiatri

Dosisøgning Spec. læger i B+U psykiatri / psykiatri

Skift til andet lægemiddel Spec. læger i B+U psykiatri / psykiatri

Iværksætte kombinationsbehandling Spec. læger i B+U psykiatri / psykiatri

Varetage receptfornyelse og kontrol af behandlingen Spec. læger i B+U psykiatri / psykiatri
Alment praktiserende læger

Præparater	der	har	indikation	til	behandling	af	ADHD

ADHD	medicin +/-	central-
stimulerende

Hierarki	ved	præparatvalg Virkningsvarighed	–	
forskellige	formuleringer

Methylphenidat Ja 1. valg 412 timer

Dexamfetamin/Lisdexamfetamin Ja 2. valg 4 timer /13 timer

Atomoxetin Nej 1.valg*, 2. valg 24 timer

Guanfacin Nej 3. valg 24 timer

* Ved behov for døgndækkende effekt (fx ved samtidig mental retardering) eller komorbiditet af depression, angst eller misbrug

https://rads.dk/media/4408/bgn-adhd-228957-februar-2017.pdf
https://rads.dk/media/4408/bgn-adhd-228957-februar-2017.pdf
https://rads.dk/media/4408/bgn-adhd-228957-februar-2017.pdf
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Det er vigtigt at vurdere potentiel mis
brugsrisiko hos patienten eller dennes 
pårørende før start af medikamentel 
behandling, hvor atomoxetin bør benyt
tes hvis der er en risiko for misbrug. 
Ligeledes bør man være opmærksom på 
risikoen for misbrug ved behov for høje 
doser centralstimulerende medicin, eller 
uforståeligt hyppige behov for recept 
udstedelser. Personer med ADHD og 
samtidigt aktivt misbrug skal primært 
udredes og behandles i et misbrugs 
center, i samarbejde med en speciallæge 
i psykiatri.

Hvor længe skal behandlingen 
fortsætte

ADHD fortsætter hos ca. halvdelen af 
børn og unge ind i voksenalderen, men 
for nogle sker der en modning af hjer
nen, som medfører at symptomerne af
tager markant. Det anbefales at behand
lingen fortsætter, så længe der er klinisk 
effekt, og acceptable bivirkninger. 
ADHDsymptomerne medfører nedsat 
evne til at føre køretøjer og håndtere 
maskiner. Den medikamentelle behand
ling afhjælper dette Det er derfor vigtigt 
at være opmærksom på, at seponering 
af den medikamentelle behandling kan 
medføre at personen får øget risiko for 

ulykker i trafikken eller ved håndtering 
af maskiner, og generelt kan det blive 
vanskeligere at udføre arbejdsopgaver. 
Medicinpauser anbefales ikke rutine
mæssigt, men kan være relevant ved 
usikkerhed om behandlingens effekt, 
eller fortsat behandlingsbehov, eller ved 
uafklarede nyopståede symptomer der 
kan være bivirkninger til behandlingen.

Hvornår skal patienten 
tilbagehenvises til specialisten?

Ifølge SST og RADS retningslinjerne bør 
der altid foreligge en plan og aftale mel
lem speciallægen i psykiatri/ børne og 
ungdomspsykiatri og den alment prakti
serende læge for patientens behandling. 
Således bør dosisøgning drøftes hvis 
behandlingseffekten aftager, ligesom 
uacceptable bivirkninger eller tvivl 
om behandlingens effekt eller fortsat 
behandlingsbehov skal drøftes. Hvis 
dosisøgning indenfor produktresumeets 
max dosis ikke forbedrer behandlingsef
fekten eller der er uacceptable bivirk
ninger, skal patienten tilbagehenvises 
til specialisten. Således skal præparat 
skift, kombinationsbehandling eller do
ser over produktresumeets max dosis 
varetages af en speciallæge i psykiatri/ 
børne og ungdomspsykiatri.

Ligeledes bør patienten tilbagehen
vises til speciallægen hvis der opstår 
mistanke om udvikling af psykiatrisk 
komorbiditet.

Udfordringer for almen praksis

Det er velkendt at personer med ADHD 
har hyppige udsving i symptomernes 
sværhedsgrad, der ikke altid er relateret 
til behandlingens effekt. Således kan be
lastninger i familien, med kammerater, 
kæreste, skolen eller arbejdet påvirke 
symptomernes sværhedsgrad. Almen 
praksis har ikke nogen direkte kom
munikationslinje med de kommunale 
instanser hvor overvejelser vedr. disse 
forhold kan drøftes.

Voksne patienter der er udredt i den 
regionale psykiatri afsluttes ofte efter 
et kort forløb til almen praksis, ligesom 
børne og ungdomspsykiatriske patien
ter i nogle regioner afsluttes til almen 
praksis efter en vis periode. Ved behov 
for tilbagehenvisning eller henvisning 
til praktiserende speciallæge i psykiatri/ 
børne og ungdomspsykiatri kan der 
være ventetid. Den indgåede aftale 
vedr. patienten bør dog tage højde for 
evt. behov for rådgivning af den alment 
praktiserende læge, eller sub akut vur
dering af patienten i specialist regi.
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Det grønlandske Sundheds
væsen anno 2018

AF LEDENDE OVERLÆGE KNUD ERIK KLEIST,  

DR. INGRIDS HOSPITAL, NUUK
Et overblik

Det grønlandske sundhedsvæsen er 
organiseret i fem Sundhedsregioner, 
et Landshospital, et Patienthjem i Kø
benhavn og ledes overordnet af en 
Sundhedsledelse, refererende til De
partementet for Sundhed og Forebyg
gelse, som er underlagt Naalakkersuisoq 
(Landsstyremedlemmet) for Sundhed 
og Forebyggelse. Sundhedsvæsenet 
betjener en befolkning på 57.000 fordelt 
i 81 byer og bygder med 10 til 18.000 
indbyggere på en geografi, der strækker 
sig over 2.670 km fra syd til nord op på 
hver sin kyststrækning i øst og vest for
bundet med den store indlandsis. Der 
er ingen veje mellem bebyggelserne, 
og eneste transport er med båd og fly i 
et klima, der året rundt udfordrer infra
strukturen.

Det grønlandske sundhedsvæsen er 
en politisk styret, offentlig organisation, 
et rent grønlandsk anliggende og un
derlagt den grønlandske sundhedslov
givning – og dermed ikke den danske 
sundhedslovgivning eller tilsyn fra den 
danske sundhedsstyrelse. Landslægen 
i Grønland yder sundhedsfaglig rådgiv
ning til Naalakkersuisut (Landstyret) og 
Naalakkersuisoq for Sundhed og fører 
tilsyn med sundhedsvæsenets institutio
ner og det sundhedsfaglige personale. 
Der er ansat 1200 medarbejdere i sund
hedsvæsenet med et budget på omkring 
1,4 milliarder.

Sundhedsvæsenet skal i henhold 
til Landstingsforordningen fremme 
befolkningens sundhed, forebygge 
sygdomme og sygdomslignende til
stande samt undersøge, behandle og 
pleje personer med sygdomme og 
sygdomslignende tilstande. I tilrettelæg
gelsen af arbejdet tilstræbes en ligelig 
adgang til sundhedsvæsenets ydelser 
uanset bosted. Undersøgelse, behand
ling og pleje er gratis, herunder også 
tandundersøgelse og behandling. Det 
gælder også al lægeordineret medicin, 
der udleveres gratis til patienterne på 
sundhedsenhederne. Kan nødvendig 

undersøgelses og behandlingstilbud 
ikke ydes i borgerens hjemby eller bygd, 
har borgeren ret til gratis transport til 
nærmeste sundhedsenhed, her også 
rejse til landshospitalet eller til undersø
gelse og behandling i Danmark. Børn og 
unge under 18 år har ret til ledsagelse, 
ligesom patienter med akut livstruende 
sygdom kan ledsages af en nærtstående 
på sundhedsvæsenet regning.

Overordnet set undersøges og be
handles patienter lokalt i regionerne, 
men kræves specialundersøgelse, be
handling og pleje henvises patienterne 
elektivt eller akut til Landshospitalet i 
Nuuk. Kan det så ikke klares på Lands
hospitalet, henvises patienterne til 
hospitaler i Danmark eller ved alvorlige 
akutte tilstande også til Island.

Personalet i det grønlandske sund
hedsvæsen er fagligt organiseret i egne 
grønlandske fagforeninger og indgår 
overenskomster med det grønlandske 
Selvstyre.

Landshospitalet og Regionerne

Sundhedsledelsen er øverste driftsle
delse for sundhedsvæsenet og består 
af en cheflæge, en chefsygeplejerske 
og en styrelseschef, som refererer til 
departementschefen i Departementet 
for Sundhed og Forebyggelse. Landet er 
delt i fem sundhedsregioner med læger 
i et regionssygehus, sundhedscentre 
i de mindre byer, som dækker almen 
medicin samt sygehusopgaver herunder 
fødsler i nogle, samt sundhedsstationer 
og bygdesundhedsstationer betjent af 
sygeplejersker, sundhedsassistenter og 
bygdemedarbejdere. I de allermindste 
bygder er der ikke uddannet sundheds
personale, men en bebor har adgang 
til medicinkisten. Den specialiserede 
undersøgelse og behandling udføres på 
Landshospitalet. Tandområdet ledes af 
en cheftandlæge.

Det grønlandske sundhedsvæsen er 
sammenhængende med fælles elektro
nisk patientjournal, Cosmic, som kendes 
fra Færøerne og Region Syd i Danmark, 

Forfatter med fremtidens læger i en fjern 
bygd
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digitaliseret røntgenudstyr med under
søgelser, beskrivelser og blodprøvesvar, 
som kan ses på alle pladser i Grønland. 
Det er et kæmpe fremskridt og fungerer 
i Grønland. I Cosmic foregår udover den 
almindelige journalførelse også henvis
ning og visitation af patienter, undersø
gelses og behandlings planlægning, 
samt rejsebookning mv. Der er også 
adgang til Patobanken i Danmark.

Sundhedsregionerne fra nord til syd: 
Avannaa (regionssygehus i Ilulissat), 
Disko (regionssygehus i Aasiaat), Qeqqa 
(regionssygehus i Sisimiut), Sermersooq 
(sundhedsklinik i Nuuk) samt Kujataa 
(regionssygehus i Qaqortoq). Hver re
gion ledes af en ledende regionslæge og 
regionssygeplejerske.

På hvert sygehus /sundhedscenter 
er der laboratorie og røntgenfaciliteter. 
Regionssygehuset har sengeafdeling, 
patienthotel, operations og fødestue 
samt fysio og ergoterapi. Der er her ud
over læger og sygeplejersker ansat anæ
stesisygeplejerske og jordemødre samt 
læge, der kan udføre kejsersnit og gerne 
andre kirurgiske indgreb. De større 
sundhedscentre har også operations og 
fødestue, men generelt har sundheds
centrene ikke mulighed for at indlægge 
patienter i flere dage. I regionerne fore
går den daglige kontakt sygehus/sund
hedscenter og sundheds/bygdestation 
imellem per telefon og telemedicin. 
Telemedicinske konsultationer foregår 
også mellem læger/patienter regionalt 
til speciallæger på Landshospitalet og 
i Danmark. Her er det brugt med stort 
udbytte indenfor psykiatrien i Nuuk, der 
er regelmæssige konsultationer med 

neurolog i Danmark, og dermatologiske 
foto sendes til vurdering i København. 
CTscanninger overføres til Rigshospita
let ved henvisning og ved akutte patien
ter kan man rådføre sig med specialister 
der.

Landshospitalet, Dronning Ingrids 
Hospital, i daglig tale benævnt DIH/
Sana, ligger i Nuuk og har 191 senge 
fordelt på kirurgisk, medicinsk og psyki
atrisk afdeling samt patienthotel, der de
les mellem afdelingerne. Patienthotellet 
har 80 senge og fungerer som daghospi
tal med daglig stuegang og huser også 
de gravide, som kommer til Nuuk for at 
føde. Der er operations og fødeafde
ling, fysioterapi med svømmebassin og 
ergoterapi, moderne laboratorium, ki
rurgisk og medicinsk ambulatorium. En 
moderne anæstesiafdeling med intensiv 
afdeling, intermediær afsnit, opvåg
ningsafsnit og dagkirurgisk afsnit samt 
billeddiagnostisk afdeling med ultra
lydsapparatur, 2 multislide CTscannere 
og MRscanner, betjener de kliniske 
afdelinger. Speciallæger i mamma og 
plastikkirurgi, urologi, børneortopædi, 
øjensygdomme, audiologi, dermatologi 
og neurologi arbejder periodevist på ho
spitalet. Hospitalet er administrativt op
delt i områder, som ledes af en ledende 
overlæge og oversygeplejerske. 

Hospitalet er lokalsygehus for Nuuk, 
hovedstad i Grønland, som har ca. 
18.000 indbyggere, og er tilknyttet 
et moderne sundhedscenter, der be
tjener Nuuks befolkning med primær 
sundhedstjeneste, herunder apotek og 
hjemmesygepleje. Apoteket er lands
dækkende.

Speciallægerne på Landshospitalet 
rådgiver og vejleder regionslægerne 
døgnet rundt og vurderes patienter 
akut behandlingskrævende på Lands
hospitalet, evakueres patienterne med 
fly eller helikopter dertil inden for timer 
evt. med ledsagelse af anæstesiperso
nale. Patienter kan også overføres akut 
til Landsspitalet i Reykjavik, Island, for 
dialyse, karkirurgi mv. ligesom de kan 
overføres til Rigshospitalet i Danmark 
inden for et døgn. Patienter fra østky
sten af Grønland flyttes gerne til Island, 
fordi det er lettere og nærmere. Special
lægerne på Landshospitalet foretager 
hvert år konsulentrejser ud på kysten, 
og det kan være alene eller sammen 
med et operations og anæstesihold, 
således at patienterne kan kontrolleres, 
vurderes, undersøges eller behandles 
lokalt og ikke behøver at rejse til Nuuk.

Kirurgisk Område rummer specia
lerne kirurgi, ortopædkirurgi, gynæko

Operation på sygehusetSygehuset i Uummannaq 

Konsulent rejse



24   LÆGEMAGASINET 4

logi/obstetrik med hver deres 
sen ge afsnit på 18 senge inklusive øre
næsehals, og overordnet undersøges 
og behandles patienter indenfor disse 
specialer i det omfang, det fagligt er for
svarligt, elektive som akutte patienter. 
Patienter udredes endoskopisk gennem 
alle naturlige åbninger, således ERCP, 
bronchoskopi med EBUS og rigtig 
mange koloskopier, operationer udføres 
laparoskopisk, colonkirurgi og mastec
tomi også for cancer, endoskopisk uro
logi (TURB/P, sten), arthroskopi, hofte 
og knæalloplastik, borehuller i craniet 
og anlæggelse af pacemakere mv. i mo
derne ambulatorie og operationsstuer 
med nyeste udstyr. Der er omkring 550 
fødsler på hospitalet, hvor lidt over 
halvdelen er fødende, som kommer fra 
andre bosteder i Grønland. Udredning 
og behandling varetages af fastansatte 
speciallæger, 3 i hvert speciale (dog 1 
fastansat ØNH læge) samt 7 reservelæ
ger + 2 KBUlæger. Patienter samles til 
behandling ved vikarierende special
læger med specielle kompetencer / 
subspeciale.

Medicinsk Område dækker intern 
medicin i bredeste forstand med bla. 
kardiologi, infektionsmedicin, neurologi, 
onkologi og pædiatri herunder neona
tale børn. Tuberkulose fylder en del i 
klinikken og er altid en differentiel diag
nose, man skal overveje ligesom mange 
forholdsvis yngre rammes af iskæmiske 
apoplexier. 6 medicinske og 2 pædia
triske overlæger, 1 afdelingslæge samt 
7 reservelæger og 2 KBUlæger udgør 

den normerede stab. Der er to senge
afsnit med 32 senge i alt, et børneafsnit 
med 8 senge, intermediær afsnit på 6 
senge med moderne telemetri udstyr 
giver en tidssvarende overvågning og 
behandling af de kardiologiske patienter 
samt ambulatorium og dagafsnit med 
onkologi. Kemoterapi for kolorektal, 
lunge, mamma og  pancreaskræft gi
ves i tæt samarbejde med afdelingerne 
på Rigshospitalet. Der er ansat klinisk 
diætist, og billeddiagnostisk afdeling, 
hørende under det medicinske område 
har 2 overlægestillinger.

Psykiatrisk område spænder over 
hele det psykiatriske spektrum og be
handlingsopgaven varetages i vidt om
fang i samarbejde med regionslægerne 
i primærsektoren. På de små sygehuse 
uden for Nuuk er der mulighed for kor
tere indlæggelser af psykiatriske patien
ter. Cirka halvdelen af alle indlæggelser 
klares lokalt. Der er en udstrakt anven
delse af telepsykiatriske tilbud og årlige 
besøg til byerne uden for Nuuk ved 
speciallæger og børneungepsykiatriske 
psykologer. Psykiatrisk sengeafsnit har 
12 pladser, heraf 2 – 4 skærmede samt 7 
pladser til dagpatienter, samt ambulato
rium. Distriktspsykiatrisk ambulatorium 
i Nuuk med 160 patienter, placeret i 
byen. Der er 7 lægestillinger, 5 psyko
loger heraf 2 børn og ungepsykiatriske 
psykologer samt 5 pædagoger.

På børneungeområdet har Psykia
trisk Område et formaliseret samarbejde 
med Børne og Ungdomspsykiatrisk 
Afdeling på Bispebjerg Hospital. Psy

kiatrisk Område råder desuden over 18 
sengepladser på et lukket retspsykiatrisk 
afsnit (R3) på Retspsykiatrisk afdeling i 
Risskov. Her behandles patienter med 
anbringelsesdom og patienter med be
hov for længere indlæggelser i lukket 
regi. Dertil er der ca 60 ambulante rets
psykiatriske patienter i Grønland, som 
kan indlægges i sengeafsnittet i Nuuk i 
de tilfælde, hvor en kortere indlæggelse 
er tilstrækkelig.

Akutområdet har intensivafsnittet 
med plads til 4, heraf 2 respiratorpa
tienter og neonatalstue, operations
afsnittet med 5 stuer samt opvågning 
og dagafsnit, 4 anæstesioverlæger samt 
anæstesi og intensiv sygeplejersker. De 
deltager i evakueringer internt i Grøn
land og overførsel af dårlige patienter til 
udlandet.

Det grønlandske Patienthjem i Kø
benhavn modtager patienter, som skal 
kontrolleres, udredes og behandles i 
Danmark. Der er 60 senge, som også 
bruges af ledsagere, pårørende til de 
syge. Personalet her formidler kontakten 
til afdelingerne i Danmark. Patienterne 
kan være indlagt mange uger, måneder, 
i bla. onkologiske forløb, og hæmodia
lysepatienter bor på hjemmet i årevis 
eller resten af deres liv, fordi man ikke i 
Grønland kan yde denne behandling.

Uddannelse. Områderne modtager 
mange medicinstuderende i kliniske 
ophold og har samarbejde med Aarhus 
Universitet om 7.semester forløb. I det 
danske uddannelsessystem har Grøn
land samarbejde med Region Syd i Dan
mark og er godkendt til KBU og hele 
hoveduddannelsen i Almen Medicin. 
Hospitalet er godkendt til introduktions
uddannelse i kirurgi og gynækologiob
stetrik, hvor der i obstetrikken indgår 6 
måneder på en afdeling i Danmark, samt 
til hoveduddannelse i intern Medicin 
(12 måneder), Kirurgi og gynækologi
obstetrik (24 måneder) samt andre del
forløb. Hospitalet har ikke uden grund 
stor søgning på reservelægestillingerne, 
fordi lægerne virkelig ser og lærer bredt.

Udfordringer og fremtid

Det grønlandske sundhedsvæsen har 
mange udfordringer regionalt som 
på Landshospitalet. I dag er der kun 
fastansatte læger i 5 ud af 16 byer i 
Grønland, og det påvirker selvsagt 
kontinuiteten, ligesom det er svært at 
ansætte andet sundhedsfagligt perso
nale. Derfor ansættes personale i korte 
vikariater og ofte kan kun ansættes gen
nem vikarbureau, hvilket koster. Men 
sundhedsvæsenet er taknemmelige 

Sygehuset i Ilulissat
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for, at der kommer personale udefra. 
Der uddannes grønlandske læger og 
sygeplejersker men ikke i tilstrækkeligt 
antal, så Grønland er afhængig af fag
personale udefra, helst fra Skandinavien 
af sproglige grunde. På Landshospitalet 
er det i nogle specialer svært at be
sætte overlægestillingerne med faste 
folk, ligesom det er blevet tiltagende 
svært at få fastansatte sygeplejersker. 
Landshospitalet mangler sengepladser, 
hvorfor ventelisten til undersøgelse og 
behandling er lang, specielt inden for 
kirurgi – for at indkalde/indlægge en 
patient skal der være en seng – specielt, 
hvis patienten bor i en anden by. Såle
des fokuseres på effektive patientforløb, 
hvor alle undersøgelser og operation er 
bestilt på forhånd, og patienten så vidt 
muligt allerede har en returbillet hjem 
inden ankomst. Mange patienter må 
behandles i Udlandet (Danmark), og det 
belaster Det grønlandske Patienthjem i 
København. Sundhedsvæsenets budget 
på omkring 1,4 milliarder svarer til cirka 
8% af BNI og giver rundt regnet halvt så 
mange læger pr. indbygger, som der er 

til rådighed i de øvrige skandinaviske 
lande. Omkring 10% af budgettet går 
til transport af patienter og personale. 
Det er med tanke på geografien og bo
sætningsmønster imponerende, hvor 
meget sundhed, man får for pengene i 
Grønland. Der er (politisk) et stort ønske 
om at hjemtage undersøgelse og be
handling, som i dag foregår i Udlandet, 
men dels er der i Grønland ikke fysiske 
faciliteter herfor, dels vil man ikke kunne 
rekruttere det specialfaglige personale 
herfor. I den vestlige verden går den 
sundhedsfaglige udvikling mod subspe
cialisering, og det rammer/kommer til 
at ramme Grønland, hvor det er svært 
og bliver endnu sværere at rekruttere 
personale, ligesom sundhedsvæsenet 
for at dække specialerne ind må ansætte 
flere fagpersoner end i dag. En mulig
hed er, at Grønland på store hospitalsaf
delinger/sundhedsenheder i Danmark 
er med til at betale forskellige stillinger 
mod, at man sikres kontinuerlig besæt
telse af stillinger i Grønland.

Der er gennem årene talt meget om 
sundhedsfagligt samarbejde med Island, 

men desværre er det endnu ikke ud
møntet i konkrete tiltag, udover at man 
i de enkelte patienttilfælde har et glim
rende og livsreddende samarbejde.

Det grønlandske sundhedsvæsen 
er et spændende og udfordrende sted 
at arbejde, hvor man virkelig gør en 
forskel og har mulighed for indflydelse. 
Sundhedsvæsenet følger det danske 
sundhedsvæsen og er i evig dynamisk 
udvikling. Er man interesseret i arbejds 
og ansættelsesforhold i Grønland, er det 
lettest at kontakte Personaleafdelingen 
gennem ”personale@peqqik.gl”. Læge
overenskomsten kan ses på ” https://
www.laeger.dk/overenskomstfor
laegerigroenland20152019”.

mailto:personale@peqqik.gl%E2%80%9D
https://www.laeger.dk/overenskomst-for-laeger-i-groenland-2015-2019%E2%80%9D
https://www.laeger.dk/overenskomst-for-laeger-i-groenland-2015-2019%E2%80%9D
https://www.laeger.dk/overenskomst-for-laeger-i-groenland-2015-2019%E2%80%9D
https://www.laeger.dk/overenskomst-for-laeger-i-groenland-2015-2019%E2%80%9D
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Tennisspillere lever længst 
AF DR.MED PETER SCHNOHR 

Eremitageløbet, fandt første gang sted i 
1969. Uheldigvis døde én af løberne, en 
46 årig søofficer, hvorfor jeg som hoved
ansvarlig for løbet spurgte vores starter 
prof. A. Tybjærg Hansen, om motions
løb var for farligt for den almindelige be
folkning, og om vi skulle stoppe løbet. 
Tybjærg svarede at vi skulle fortsætte. 
Der skulle så gå næsten 35 år før vi i 
Østerbroundersøgelsen, som de første 
kunne vise, at motionsløbere lever læn
gere end alle andre, omkring 6 år. Antal
let af motionsløbere er fra 1969 steget 
fra ca.10.000 til 1,3 million

Vores og mange andre studier har 
vist at fysisk aktivitet, gang, cykling, 
langrend på ski, forlænger livet, men om 
forskellige motionsformer medfører for
skellige levelængder har ikke været vist.

Forskellige motionsformer og 
levelængde

Østerbroundersøgelsen har som den 
første i verden undersøgt forskellen i 
levelængden for forskellige motionsfor
mer i forhold til inaktive personer, der 
bevæger sig under 2 timer om ugen.

Denne undersøgelse omfattede 8577 
mænd og kvinder fra 20 til 93 år, som 
var fulgt fra 1991 til 2016, i alt 25 år.

Det var overraskende at tennisspil
lerne levede længst: 10,4 år, herefter 
fulgte de der spillede badminton, 7,9 år; 
fodbold, 6,6 år; jogging, 6,4 år; cykling, 

5,2 år; gymnastik, 4,9 år; svømning, 4,7 
år; Fitness Center, 4,4 år. Disse tal er 
køn, og aldersjusterede samt justerede 
for ugentlige motionstimer.

Hvorfor levede tennisspillerne 
længst?

Der er ingen tvivl om, at tennisspil er en 
særdeles god form for motion, specielt 
for midaldrende og ældre, men hertil 
kommer deres gode sociale forhold: 
48% var universitetsuddannede og de 
havde de højeste indtægter.

Generelt kan vi konstatere, at moti
onsformer som indebærer 2 eller flere 
deltagere medfører længere leve
længde. Det har ikke været beskrevet 
før, men vi véd at sociale forhold spiller 
en væsentlig rolle for levelængden. En 
god uddannelse og en god indtægt for
længer levelængden, hvorimod social 
isolation er blandt de stærkeste prædik
torer for kortere levelængde

Så	budskabet	er:	
Motionér	med	dine	venner.
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Løgn og Statin
Sundhed og kolesterolsænkende mediciner set i et mediebruger og patientperspektiv,  
Ph.d.afhandling af cand.mag. og Ph.d. i medievidenskab, Kasper Bering Liisberg

Reflektioner ved en Ph.d.- 
afhandling

Kasper Bering Liisberg (KBL) forsvarede 
sin Ph.d.afhandling (1) med oven
nævnte titel ved det humanistiske fakul
tet Københavns Universitet 26. oktober 
2018.

Ph.d. afhandlingen udspringer af 
LIFESTAT projektet (Living with statins 
– High cholesterol values in the blood: 
A Social, Medical and Personal Perspec
tive) (2).

LIFESTAT er et tværfagligt, multidisci
plinært projekt, som i en 5årig periode 
fra 2013 til 2017 modtog, som projekt
gruppen udtrykker det, generøs fonds
støtte på 20 mio. kr. fra Københavns 
Universitet.

LIFESTAT vil undersøge

•  Muligheden for at udvikle en biomar
kør for statininduceret muskelsmerte

•  Statiners påvirkning af musklernes 
energistofskifte på molekylært plan

•  Om Q10 kosttilskud kan afhjælpe de 
muskulære problemer

•  Patientens selvopfattelse i forhold til 
risiko for sygdom

•  Samspillet mellem læge, patient og 
medier med fokus på risikoopfattelse 
og forbrug af sundhedsydelse.

Overskriften på hjemmesiden www.
lifestat.ku.dk, er ”At leve med statiner”, 
hvilket også er titlen på en ”avis”, udgi
vet i november 2017 (3), der beskriver 
en række aspekter af projektet – for og 
imod statiner – en hel del imod!

Et af LIFESTATprojektets store fokus
punkter er bivirkninger ved statiner.

Som de skriver: Mange brugere for
tæller, at de oplever muskelsmerter og 
træthed, efter de er begyndt på kole
sterolsænkende medicin. Det anføres, 
at 600.000 danskere behandles med 
statiner og at ca. 40 % er primær profy
lakse hos personer med øget risiko for 
hjertekarsygdomme.

Set ud fra et lægevidenskabeligt syns
punkt ville en vurdering af bivirkninger 
naturligt udspringe fra den lange række 
af vel gennemførte dobbelt blindede 
statin undersøgelser, hvor bivirknings
frekvensen bedst kan beskrives. Dette 
har LIFESTAT gruppen ikke gjort eller 
publiceret sådanne resultater. Man ba
serer sine resultater mere på spørgeske
maer og interviews.

Men store metaanalyser baseret på 
randomiserede undersøgelser (eksem
pelvis R. Collins et al, Lancet 2016) (4) 
dokumenterer den store gevinst ved 
statiner ved såvel sekundær som primær 
kardiovaskulær prævention. Den abso
lutte gevinst er selvfølgelig afhængig 
af personernes absolutte risiko. Den 
eneste alvorlige bivirkning ved langtids
behandling er statininduceret myopati, 
defineret som muskelsmerter og meget 
forhøjet serum kreatin kinase. Ved be
handling af 10.000 patienter i 5 år vil der 
være omkring 5 tilfælde (4) som svinder 
ved ophør med behandlingen. Mange 
flere klager over muskelsmerter/muskel
træthed som de tilskriver statiner, men 
placebo kontrollerede, dobbelt blinde 
undersøgelser viser, at næsten alle ikke 
er statin forårsaget, og frekvensen er 
næsten lige så hyppig på placebo. Den 
sande frekvens er omkring 0,51,0 %.

Ved behandling af 10.000 personer i 
5 år vil der være ca. 50100 nye tilfælde 
af diabetes, og omkring 510 tilfælde af 
hæmoragiske apopleksitilfælde.

Ovenstående betragtninger er ikke 
en del af Kasper Bering Liisbergs Ph.d.
afhandling.

Da jeg blev opmærksom på forsvaret af 
en Ph.d. med titlen ” Løgn og statin” blev 
min interesse vakt – helt uhildet har jeg 
næppe været med min profylaksetilgang!

Min forudindtagethed blev gjort 
grundigt til skamme ved læsningen af 
den ret omfattende bog, 240 sider, og 
ved at deltage i forsvaret. Forfatteren 
har en objektiv, uhildet tilgang til emnet.

Forfatteren, Kasper Bering Liisbergs 
hovedformål er ud fra en humanistisk til

AF PROFESSOR EM. DR.MED. 
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gang at beskrive mediernes håndtering 
af informationer om statiner og koleste
rolsænkende behandling, og disse infor
mationers påvirkning af statinbrugere. 
Han analyserer artikler fra aviser, BT og 
Politiken, og fra ugebladene, Femina og 
Ude og hjemme.

Via spørgeskemaer, en del af en 
landsdækkende LIFESTAT undersø
gelse, besvaret af 3050 personer i 
alderen 45–75 år, omfattende i alt 200 
spørgsmål, vurderes statinbrugeres 
holdning til medicinen og deres påvirk
ning af pressens håndtering. Der blev 
suppleret med detaljerede interviewun
dersøgelser.

Aviser og ugeblade

Antallet af artikler der omtaler statiner 
eller kolesterolsænkende medicin var i 
år 2016, 362 artikler mod 37 i år 2000, 
en ca. 10dobling.

Forfatteren beskriver, at BT´s artikler 
er fragmenterede og ufokuserede. BT 
lider under en manglende redaktionel 

linje, og mangel på professionel uddan
net sundhedsredaktør til at skabe en rød 
tråd.

Her nogle eksempler fra BT, hentet fra 
Ph.den:
30. august 2011: 
Kolesterolpille kan redde flere liv
6. marts 2012:
Kolesterolmedicin kan skade dig
19. april 2012: 
900.000 raske bør tage medicin
28. juni 2012: 
De gør dig træt
2. december 2012: 
De værste bivirkninger
24. april 2012: 
De slås om dit kolesteroltal – førende 
eksperter er dybt uenige

I sidstnævnte BTartikel citerer forskeren 
videnskabelige resultater, medens den 
almene læge, de er begge angivet ved 
navn – angriber forskerens troværdig

hed da denne har modtaget (forsknings)
penge fra medicinalindustrien – ”en 
anløben forsker”!

Flere eksempler fra aviser – eller 
ugeblade – er næppe nødvendige. For
fatteren opsummerer: På statinfeltet er 
der en udpræget tendens til at indholdet 
internt og på tværs af medier er selv
modsigende og inkonsistent. Der tegner 
sig 3 billeder:
1.  Statiner som en medicinsk og forsk

ningsmæssig kampplads
2.  Statiner som forebyggende og nød

vendig livsforlængende medicin
3.  Statiner som bivirkningsfremkaldende 

og unødvendig medicin

Det kan næppe undre, hvis befolknin
gen og statinbrugere bliver påvirket, 
forvirrede og utrygge!

Forfatteren skriver, at statinbrugere 
navnlig skal findes blandt mænd med 
kort uddannelse, omkring 70 år og som i 
mindre grad følger KRAManbefalinger. 
Statinbrugere oplever ofte, at statiner 
i medierne bliver beskrevet som ska

Tabel	1.	Beskrivelse af statiner i medierne i forhold til om man tager statiner eller ej*

Meget	
skadeligt

Skadeligt Neutralt Gavnligt Meget	
gavnligt

Både	
skadeligt	

og	gavnligt

Total

Statinbrugere 14 102 183 224 48 158 729
Count 2% 14% 25% 31% 7% 21% 100%

Ikkestatinbrugere 34 168 796 746 190 369 2303
Count 2% 7% 35% 32% 8% 16% 100%

Total 48 270 979 970 238 527 3032
Count 2% 9% 32% 32% 8% 17% 100%

* 18 respondenter besvarede ikke spørgsmålet om beskrivelse af statiner. (med tilladelse af forfatteren, KBL)
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delige eller meget skadelige, men dog 
også at budskaberne svinger mellem 
gavnlige og skadelige – se tabel 1. Ta
bellen viser, at 23 % af statinbrugere og 
44 % af tidligere statinbrugere er ”forvir
rede”, tendensen er størst hos kvinder 
hvor 49 % at tidligere statinbrugere er 
”forvirrede”. Der er måske tale om un
derrapportering, da der, som forfatteren 
anfører, skal en god portion selverken
delse til at indrømme forvirring.

Heldigvis er det kun en lille del, 10% 
at statinbrugere, der er forvirrede over 
lægens budskab – sic!

Forfatteren anfører følgende: ”Me
diernes inter og intratekstuelle bud
skabsdiskrepans kan tilskrives en del af 
den negative påvirkning. På bagrund 
af journalistiske nyhedskriterier som 
sensation og konflikt samt manglende 
medicinsk indsigt på visse redaktioner 
kommer ønsket om større oplagstal til at 
overskygge for reel oplysning og en rød 
tråd i det redaktionelle arbejde på sund
hedsfeltet – og på statinfeltet i særdeles
hed – sundhedsstoffet bliver produceret 
inden for mediernes egne betingelser” 
– og min bemærkning: medierne elsker 
problemstillingen – ”Eksperterne er 
uenige”.

Der er livlig søgning på nettet blandt 
statinbrugere og tidligere brugere. Me
diernes håndtering af emnet bidrager 
til ophør med behandlingen. Årsager til 
ophør/afbrydelse af behandlingen er 
anført i tabel 2.

Konklusion

Afhandlingen beskriver klart, at medi
ernes rolle har stor betydning for statin
brugeres grad af forvirring og utryghed 
ved behandlingen samt afbrydelse af 
behandlingen.

For mig at se maner afhandlingen 
til større kritisk holdning til mediernes 
håndtering blandt befolkningen, men 
også til at læger er kritiske og nøje over
vejer deres udsagn til medier.

Statiner er en af de store landvin
dinger i såvel sekundær som primær 
forebyggelse af hjertekarsygdomme. 
De bærer en stor del af årsagen til den 
markante reduktion i incidens af ate
rosklerotiske hjertekarsygdomme vi er 
vidne til.

Lad mig sige det lidt firkantet: Ud fra 
resultaterne af den første store kontrol
lerede undersøgelse (4444 patienter 
med koronarsygdom) 4S (5): Hver gang 

det lykkes medierne, at skræmme 10 
patienter med kransåresygdom til ophør 
med statin behandling, påtager de sig 
ansvaret for et ekstra hjertetilfælde.
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Tabel	2.	Årsag til afbrudt statin behandling

Årsag	 Antal Procent

Medicinen var for dyr 2 2%

Syntes ikke at medicinen hjalp 11 8%

Min læge anbefalede det 24 18%

Var bange for bivirkninger 24 18%

Havde bivirkninger 58 43%

Andet 15 11%

Total 134 100%

(med tilladelse af forfatteren, KBL)
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Bakteriedræbende middel 
anvendes som led i 
behandling af kroniske sår
Kroniske sår volder hovedbrud for praktiserende læger og ikke mindst for patienter, der døjer med sår, 
som ikke vil heles, næsten uanset hvilken behandling der sættes ind med. På Ortopædkirurgisk afdeling på 
Aalborg Universitetshospital går lægerne systematisk til værks, og for den del af sårbehandlingen, som har 
med bakteriebekæmpelse at gøre, er man blevet glade for at anvende sårrensevæsken Microdacyn. Den 
fås på apoteket og kan bruges af både lægen og af patienten selv.

– Det er ofte en lang og sej kamp at få 
kroniske sår til at heles, og derfor er det 
helt afgørende, at man ikke blot nøjes 
med én form for behandling, men star
ter med en systematisk analyse af, hvad 
der forårsager den manglende heling, 
siger overlæge Lars Læssøe Mathiesen 
fra Ortopædkirurgisk afdeling på Aal
borg Universitetshospital.

Bakterier i form af både kolonisering 
og infektion i et sår kan være en af årsa
gerne til at sårhelingen er ”gået i stå” og 
her kan anvendelsen af et effektivt og 
uskadeligt antiseptikum være gavnligt.

Men som sagt er det ifølge speciali
sterne helt afgørende, at man ikke be
tragter hverken Microdacyn eller andre 
lægemidler som mirakelmedicin, men 
starter med en systematisk diagnose 
og behandling efter ”sårbehandlingens 
ABC”.

Find først årsagen

– Der kan være mange årsager til, at sår 
ikke vil heles og udvikler sig til kroniske 
sår, og mange gange er det ikke én fak
tor, men flere grunde til, at sår ikke vil 
læges. Det er naturligvis helt afgørende, 
at vi via anamnese og diagnostik i øvrigt 
finder frem til de reelle årsager. Hvis 
ikke vi kender årsagen, er det svært at 
behandle rigtigt, påpeger Lars Læssøe 
Mathiesen.

Dårlig blodtilførsel, ødemer, immu
nologiske sygdomme, allergiske reaktio
ner, fremmedlegemer og meget mere, 
heriblandt bakteriel inflammation, kan 
være årsag til sår, der ikke heler. Det er 

kun, når bakterier er en medvirkende 
årsag til tilstanden, at antibakterielle 
midler har nogen virkning.

– Vi skal gøre behandlingen mere 
effektiv ved omhyggelig debridering, 
hvor vi fjerner så meget dødt væv og 
så mange bakterier som muligt med 
mekanisk eller operationel rensning og 
skylning, siger Lars Læssøe Mathiesen 
og henviser til et citat, ”The Solution to 
Pollution is Dilution”, som nogle gange 
tilskrives den amerikanske ’detoxguru’, 
Sherry A. Rogers, men som, oprindelsen 
til trods, er gyldigt i mange sammen
hænge.

Bakterier gemmer sig i biofilm

Det handler altså først og fremmest om 
at fjerne så meget dødt væv og så mange 
bakterier som muligt. Men det kan være 
særdeles vanskeligt at fjerne dem.

– Det skyldes, at bakterier i sår oftest 
ikke optræder som frie bakterier (plank
tonisk form), men i stedet er gemt i en 
biofilm. Mens planktoniske bakterier er 
enlige bakterier, der har højt stofskifte, 
eksponentiel formering og stor anti
biotikafølsomhed, er biofilmbakterier 
helt anderledes. De samles i kolonier 
i en biofilm. De lever i et relativt iltfat
tigt miljø, formerer sig langsomt og 
er nærmest umulige at behandle med 
sædvanlige metoder. Hverken værtens 
immunforsvar eller antibiotika formår at 
trænge igennem biofilmen, oplyser Lars 
Læssøe Mathiesen.

For få år siden var det alment accepte
ret, at der ikke er biofilm i sår, og derfor 
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gjaldt det kun om at bekæmpe de plank
toniske bakterier. Resultaterne var ringe, 
og mange sår forblev kroniske i meget 
lang tid. I dag viser studier, som blandt 
andet blev publiceret på en kongres, 
som World Union of Wound Healing So
cieties (WUWHS) holdt i Firenze i 2016, 
at biofilm findes i 60100 procent af alle 
kroniske sår. De fleste forskere hælder 
til, at tallet højst sandsynligt er langt tæt
tere på 100 end på 60.

– Vi kan ikke få has på bakterierne, 
før vi får fjernet biofilmen. Når man 
bruger Microdacyn på planktoniske 
bakterierier, har man til gengæld en ’kill
time’ på blot 30 sekunder, påpeger Lars 
Læssøe Mathiesen.

Uskadeligt for mennesker – 
dødeligt for bakterier

Overlæge Lars Læssøe Mathiesen har 
ikke selv undersøgt, om Microdacyn har 
en effekt på biofilm, men han henviser 
til, at den danske distributør, Diasence, 
oplyser, at midlet også er effektivt til at 
nedbryde biofilm.

– Man kan eventuelt kombinere be
handlingen med andre midler, der er 
specielt egnede til biofilmnedbrydning. 

Microdacyn virker på både bakterier 
og svampe, og da Microdacyn er en 
kemisk/antiseptisk væske og ikke et 
traditionelt antibiotikum, virker det 
ovenikøbet på MSRA og andre resi
stente mikroorganismer, og der er ingen 
resistensudvikling, oplyser Lars Læssøe 
Mathiesen.

Den hurtige virkning, hvor plankto
niske bakterier dør i løbet af et halvt 
minut, betyder, at det ofte er nok med 
kortvarig eksponering på såret. Det 
kan være med skylning, gazekompres, 
spray. Hvis biofilm skal nedbrydes, an
tager vi, at der skal regelmæssig og læn

gerevarende eksponering for midlet til. 
Her kan man også anvende gelformen 
under en bandage.

Midlet kan på grund af sin uskadelig
hed anvendes både af patienterne selv 
og i praksis.

– Microdacyn er faktisk så uskadeligt 
for mennesker, at der absolut ikke sker 
noget ved at man kommer til at ’ramme 
ved siden af’, eller at det kommer til at 
virke for længe. Det kan bruges som 
øjenskyllevæske eller mundskyllevæske. 
Det må dog naturligvis ikke drikkes, un
derstreger Lars Læssøe Mathiesen.

Patienten har i 2½  år haft kronisk skinnebenssår. Billedet til venstre viser såret efter hudtransplantation. Såret blev behandlet med Micro-
dacyn vædet gaze i ca. 10-15 minutter to gange om ugen. Billederne viser såret efter ca. halvanden og tre måneders behandling.  
(Foto: Sundhedscenter Rebild)

BRUGES I  IMMUNSYSTEMET

Microdacyn består af ultrarent vand og fint raffineret salt, der har gennemgået 
en elektrisk proces. Herved dannes blandt andet Hypoklorsyre (HOCI), som 
også er en vigtig del af det normale immunsystem. HOCl perforerer bakterier-
nes cellevæg, og takket være forskellen mellem det osmotiske tryk i og uden for 
bakterien trænger vand ind i bakterien, der så sprænges og dør. 

I ”Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018” har sårspecialister fra univer-
sitetshospitaler i Tyskland, Østrig og Schweiz sammenlignet sårbehandlingsmid-
ler og påvist, at HOCL-baserede produkter har en betydelig effekt på biofilm. 
Det var Microdacyn, som blev anvendt i studierne.
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Efter et år med hjerteløbere:

Hjerteløberne sparer kostbare 
minutter ved hjertestop
Mange danskere er parate til at slippe, hvad de har i hænderne for at træde til, når der sker 
hjertestop i nærheden. Efter blot 15 måneder har flere end 35.000 danskere tilmeldt sig TrygFonden 
Hjerteløberordning for at være med til at øge overlevelsen efter hjertestop.

de første på stedet, og dermed spares 
kostbare minutter, før den livreddende 
førstehjælp kan begynde. Det kan give 
folk med hjertestop en større chance 
for at overleve, siger læge og forsker 
Linn Andelius fra Region Hovedstadens 
Akutberedskab.

Det er ikke et krav – men en generel 
anbefaling – at man har været på kursus 
i genoplivning for at være hjerteløber. 
En undersøgelse viser dog, at 99 pct. af 
hjerteløberne er trænet i hjertelunge
redning, og 30 pct. er sundhedsprofes
sionelle.

Hjerteløberne fungerer som et sup
plement til det eksisterende akutbered
skab ved enten at begynde hjertelun
geredning, inden ambulancen når frem, 
bringe en hjertestarter til stedet, eller 
ved at gå til hånde, når ambulancered
derne tager over fx ved at tage sig af de 
pårørende.

TrygFonden, der i mere end 15 år 
har arbejdet på genoplivningsområdet, 
mener, at tidspunktet har været det helt 
rigtige til at tage danskernes engage
ment et skridt videre med hjerteløber
ordningen.

– Indførelsen af førstehjælpsunder
visning i køreskolen og i folkeskolen for 
godt 10 år siden har gjort rigtig meget 
for kendskabet til genoplivning og brug 
af hjertestarter i den voksne befolkning. 
Det samme har i øvrigt også mange 
arbejdspladsers fokus på at træne deres 
medarbejdere i førstehjælp, fortæller 
Grethe Thomas, projektchef i TrygFon
den, og fortsætter:

– Det får os til at tro, at det efterhån
den er en meget stor andel af befolknin
gen, der ved, hvordan man yder gen
oplivning, og dermed at der er et stort 
potentiale i at få så mange som muligt 
engageret i TrygFonden Hjerteløber, så 

vi kan dække alle områder i de regioner, 
vi opererer i.

TrygFonden Hjerteløber er et sam
arbejde mellem Region Hovedstadens 
Akutberedskab, Præhospitalet i Region 
Midtjylland, hjertestopforskere og 
TrygFonden. Ordningen har kørt siden 
september 2017 i Region Hovedstaden 
og siden oktober 2018 i Region Midtjyl
land. TrygFonden tilbyder ordningen 
gratis til alle regioner i landet.

Læs mere om TrygFonden Hjerteløber 
på hjertestarter.dk

Mette var med til at redde et liv

Mette Eigaard Hansen og hendes mand, 
Jens Kraul Jensen, sidder ved bordet 
i deres køkken og snakker. Pludselig 
lyder en alarm fra Hjerteløberappen på 
Mettes telefon.

Linn Andelius

Grethe Thomas

BLIV	HJERTELØBER:	
Meld dig som hjerteløber ved at 
downloade appen TrygFonden 
Hjerteløber og registrer dig. Så er 
du klar til at blive kaldt ud til hjer
testop i Region Hovedstaden og 
Region Midtjylland!

De frivillige hjerteløbere strømmer til, 
og flere af dem har allerede været på 
deres første mission. I løbet af ordnin
gens første år løb 1.500 hjerteløbere til 
433 hjertestop, og i 40 pct. af tilfældene 
er der ankommet mindst én hjerteløber 
inden ambulancen. Forskere fra Akutbe
redskabet i Region Hovedstaden følger 
ordningen tæt og de første resultater 
bekræfter deres tro på, at ordningen har 
et enormt potentiale.

– Vi havde håbet, at mange ville 
melde sig som hjerteløbere, men det 
overstiger alle forventninger, at der i dag 
er 35.000 hjerteløber. De har alle taget 
aktiv stilling til, at de ved et formodet 
hjertestop kan blive alarmeret af regio
nens akutberedskab via appen TrygFon
den Hjerteløber. Mange hjerteløbere er 
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– Jeg bliver meget overrasket, men 
den eneste tanke, der går igennem mit 
hoved er, at jeg skal afsted, fortæller 
Mette.

Hjertestoppet er sket to kilometer fra 
hjemmet, så Mette og hendes mand bli
ver hurtigt enige om, at Mette skal tage 
den ene bil og køre efter hjertestarteren, 
som appen beder hende om. Manden 
kører i den anden bil direkte til hjerte
stoppet.

– Mens jeg kører i bilen, tænkte jeg 
scenariet igennem. Hvordan finder jeg 
hurtigt hjertestarteren, som jeg skal 
hente på Metalskolen, som ligger i nær
heden? Er der pårørende til stede ved 
hjertestoppet? Hvad er det, jeg kommer 
ud til?

Da Mettes mand når frem til hjerte
stoppet, er der allerede tre personer i 
gang med at yde hjertelungeredning på 
en ældre mand. De var tilstede, da man
den faldt om, og havde slået alarm og 
begyndt genoplivningen.

Hjertestarteren får hjertet i gang

Mette ankommer ca. fem minutter efter, 
at hun modtog alarmen. Hun åbner for 
hjertestarteren og sætter stødelektroder 
på mandens bryst. Hjertestarteren ana
lyserer og afgiver et stød, og de fortsæt
ter med hjertelungeredning. Da ambu
lancen når frem ca. to minutter senere, 
afgives endnu et stød, og langsomt 

kommer der liv i manden, som heldigvis 
overlever uden mén.

Mette er sygeplejerske og har under
vist i genoplivning i mange år, men det 
er første gang, at hun er direkte involve
ret i en genoplivning af et menneske.

– Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle 
være hjerteløber, da jeg hørte om ord
ningen. Særligt nu hvor jeg har været i 
aktion, og personen overlevede, giver 
det så meget mening, at alle på denne 
måde kan tilbyde deres hjælp ved hjer
testop, siger Mette Eigaard Hansen, og 
fortsætter:

– Tænk på, hvilken forskel du kan 
gøre, hvis du er den første på stedet og 
kan begynde genoplivningen. Og hvis 
du ikke ved, hvordan du giver hjerte
lungeredning, kan du stadig løbe efter 
en hjertestarter og bringe den til hjerte
stoppet. Det vigtigste er at gøre noget, 
for det giver personen med hjertestop 
en større chance for at overleve, siger 
Mette.Mette Eigaard

HJERTELØBERNE K AN 
ØGE CHANCEN FOR AT 
OVERLEVE HJERTESTOP

Hvis en person med hjertestop 
først får hjælp, når ambulancen 
ankommer, er der 3 pct. chance 
for at overleve. Yder en lægmand 
– eksempelvis en hjerteløber – 
livreddende førstehjælp, inden 
ambulancen ankommer, stiger over-
levelseschancen til 12 pct. Hvis der 
også stødes med en hjertestarter 
inden ambulancens ankomst, kan op 
mod 50 pct. overleve.

SÅDAN FUNGERER TRYGFONDEN HJERTELØBER

•  Akutberedskaberne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland alarmerer de 20 nærmeste hjerteløbere via TrygFon-
den Hjerteløber appen, når de modtager 1-1-2 opkald om hjertestop.

•  Af de hjerteløbere, som accepterer alarmen, bliver nogle guidet direkte til hjertestoppet for at påbegynde hjertelunge-
redning, mens andre guides til at hente den nærmeste hjertestarter.

•  Hjerteløberne yder livreddende førstehjælp, indtil ambulancen ankommer. Er ambulancen allerede nået frem, kan hjerte-
løberne hjælpe ambulanceredderne fx med at tage sig af de pårørende.

•  Alle hjerteløbere, som reagerer på en alarm – enten ved at acceptere eller afvise den – modtager et spørgeskema, der 
spørger ind til oplevelsen.

•  Hjerteløberne får mulighed for at bede om et opkald fra en fagperson, hvis de har brug for at tale oplevelsen igennem.
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Medicin (på vej)

Bijuva™	fra firmaet TherapeuticsMD
Bijuva™ er det første præparat med 
naturligt progesteron. Hver tablet in
deholder 1 mg Østradiol og 100 mg 
Progesteron. Præparatet er godkendt af 
FDA og forventes lanceret i UA i anden 
halvdel af 2019. Forhåbentlig finder det 
også vej til Danmark.

Canesbalance®	fra firmaet Bayer
Canesbalance® er en vaginal gel med 
dokumenteret effekt på bakteriel vagi
nose. Produktet lindrer symptomerne 
og genopretter den naturlige balance i 
vagina.

Læs mere på www.canesten.dk

Evenity™	fra firmaerne UCB og Amgen
Evenity™ indeholder romosozumab og 
er et monoklonalt antistof beregnet til 
behandling af osteoporose, i gang med 
at blive godkendt af FDA.

Utrogestan®	fra firmaet Besins Health
care
Utrogestan® indeholder 100 mg Pro
gesteron i hver tablet og er beregnet til 
brug i hormonbehandling i overgangs
alderen. Skulle komme til Danmark i det 
nye år.

Korte	glimt	fra FIGOs verdenskongres i 
Rio i oktober.
For en gynækolog var der ikke meget at 
hente, idet >90% af foredragene hand
lede om obstetrik. Der var 11.000 delta
gere, hvilket faciliteterne på ingen måde 
var gearet til. Indenfor prævention blev 
der præsenteret en ny ppille:

Yaz®	Flex	fra firmaet Bayer
Yaz® Flex indeholder ligesom Yaz® 20 µg 
Ethinyløstradiol og 3 mg Drospirenon. 
Forskellen ligger i, at pillerne ligger i en 
æske med 4 x 30 stk., så kvinden kan 

selv kan bestemme, hvornår hun vil 
have menstruation – eller lade være.

Pillen bliver dog næppe lanceret i 
Danmark.

FIGO	har lavet et nyt site for fertilitets
patienter og deres behandlere:
www.fertilitytool.com 

Kun et enkelt menopausesymposium:
Professor Mary Ann Lumsden fra Gla
scow konkluderede:
•  Hormonbehandling fortsætter med at 

mindske symptomerne på lang sigt og 
er associeret med øget livskvalitet

•  Risikoen for hjertekarsygdomme 
mindskes, når behandlingen sættes 
ind før de 60 år eller indenfor 10 efter 
menopausen

•  Hormonbehandling nedsætter sig
nifikant risikoen for osteoporose og 
frakturer

•  Kombinationen af østrogen og gesta
gen øger risikoen for brystkræft hos 
langtidsbrugere (> 10 år)

•  Ren østrogenbehandling øger ikke 
risikoen for brystkræft

•  Virkningen på demens er usikker

Nyt fra Lægemiddelstyrelsen

En række NSAID’s rekommanderes til 
behandling af primær dysmenoré:
Den Nationale Rekommandationsliste 
(NRL) rekommanderer NSAID’s, fx 
ibuprofen og naproxen, til behandling 
af primær dysmenoré (menstruations
smerter), da lægemidlerne giver en 
klinisk relevant smertelindring. Parace
tamol og kombinationspræparater, fx 
paracetamol i kombination med kodein, 
rekommanderes enten ikke eller kun i 
særlige tilfælde, da evidensen for effekt 
er sparsom. Derudover anbefales brug 
af varmepude!

NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Et nyt (det første) hormonpræparat til kvinder i overgangsalderen med 
østradiol og naturligt progesteron er blevet godkendt af FDA.
Nogle højdepunkter fra den nyligt afholdte verdenskongres i Rio de 
 Janeiro – ikke kun medicinske. Og lidt anden info om diverse.

http://www.canesten.dk
http://www.fertilitytool.com
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Ny patientbrochure

Firmaet	Bayer
Myter, misforståelser og ikke mindst 
fakta om spiraler. Disse emner gen
nemgås på let forståelig vis på 30 sider. 
Brochuren kan rekvireres hos Bayer på 
tlf.: 4523 5000

Tips

Når et præparat er i restordre eller er 
udgået, fordi Danmark er for lille som 
marked, er der hjælp at hente. Man kan 
kontakte RatsApotheke i Flensburg 
http://www.flensborgapotek.de. Tlf.: 
+49 461 17673 og fax: +49 461 17201, 
tal med dansktalende Leni. De er meget 
behjælpelige. Man faxer en recept med 
patientens telefonnummer og mail
adresse, hvorefter apoteket kontakter 
patienten for betalingsinformationer, 
herefter fremsendes medicinen.

Generelt tilskud

Angemin®	fra firmaet Bayer
Angemin® har været på markedet længe, 
men har først nu fået generelt tilskud.

Præparatet indeholder 2 mg Østradiol 
og 1 mg Drospirenon. Angemin® er 
registreret til behandling af overgangs
aldergener og har en vis blodtrykssæn
kende effekt

Medicin i restordre

Estrogel®	nu fra firmaet Besins Health
care.
Estrogel® blev i januar hjemtaget af det 
franske firma fra Takeda Pharma.

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

I mellemtiden kan andre transdermale 
produkter som Divigel® eller Lenzetto® 
bruges.

Indivina®	fra firmaet Orion Pharma
Indivina® indeholdende 1 mg østradiol 
og 2,5 mg medroxyprogesteronacetat er 
p.t. i restordre, men skulle være tilbage 
sidst i december. De andre formule
ringer i samme gruppe (1 mg/5 mg og 
2 mg/5 mg) skulle der ikke være proble
mer med.

Provera®	fra firmaet Pfizer
Provera® indeholdende 5 mg medro
xyprogestonacetat er i restordre, men 
forventes tilbage i taksten i løbet af de
cember.

Indtil da kan Duphaston® (10 mg dy
drogesteron) fra firmaet Abbot bruges. 
Skaffes via nettet eller via Flensburg – se 
ovenfor.

Testogel®	nu fra firmaet Besins Health
care
Testogel® indeholder 50 mg testoste
ron/dosis. Præparatet er i restordre, 
men kommer i det nye år.

Samme råd anbefaler også, at 
personale får nye kitler med 

blonder, se foto. Min kollega 
overlæge Helle Clausen poserer.

Kendt jomfru kritiserer forbud mod jomfruhinder
 
Jomfru Maria kritiserer nu sundhedsminister 
Ellen Trane Nørbys forslag om at forbyde 
kunstige jomfruhinder.
’Jeg ved ikke, hvad hun tænker på, for det er 
netop en sådan hinde, der var med til at redde 
mit ægteskab med Josef’, siger Maria.
’Han undrede sig, da jeg afslørede, at jeg var 
gravid, uden at vi havde haft sex. Jeg spurgte, 
om han aldrig havde hørt om jomfrufødsler. 
Det havde han ikke, og da han tvivlede på min 
forklaring, så jeg ingen anden udvej end at få en gynækolog i 
Betlehem til at konstruere en ny hinde’.
’Hvis det ikke var sket, ville han aldrig have troet på min historie 
om, at Jesus var Guds søn – og vores ægteskab ville have ligget i 
ruiner’, forklarer Maria.
’Det eneste, jeg fortryder i dag, er, at det i vist omfang gik ud over 
Jesus, der blev mobbet af sine kammerater, når han fortalte dem, at 
Josef ikke var hans rigtige far. Derfor glæder det mig, at han i dag 
er blevet så populær, om han er’.
Kilde: ATS

Lægemoderådet 
anbefaler, at speklerne 
skal være pink i år! 

http://www.flensborgapotek.de
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NYHEDER

En række NSAID’s rekommanderes til 
behandling af primær dysmenoré
Den Nationale Rekommandationsliste 
(NRL) rekommanderer NSAID’s, fx 
ibuprofen og naproxen, til behandling 
af primær dysmenoré (menstruations
smerter), da lægemidlerne giver en 
klinisk relevant smertelindring. Parace
tamol og kombinationspræparater, fx 
paracetamol i kombination med kodein, 
rekommanderes enten ikke eller kun i 
særlige tilfælde, da evidensen for effekt 
er sparsom.

Den Nationale Rekommandationsli
ste (NRL) støtter alment praktiserende 
læger i valget mellem tilgængelige 
lægemidler inden for en defineret 
lægemiddelgruppe og til en udvalgt 
patientgruppe. IRF i Sundhedsstyrelsen 
udarbejder rekommandationerne i sam
arbejde med specialistgruppe.

I baggrundsnotatet for primær dysme
noré indgår følgende lægemiddelgrup
per:
1.  Paracetamol
2.  Nonsteroide antiinflammatoriske læ

gemidler (NSAID)
3.  Kombinationspræparat med acetylsa

licylsyre og caffein
4.  Kombinationspræparat med acetylsa

licylsyre, kodein og magnesiumoxid
5.  Kombinationspræparat med kodein 

og paracetamol
6.  Kombinationspræparat med paraceta

mol og caffein 

Hormonale antikonceptiva (ppiller) 
indgår ikke i baggrundsnotatet. Hormo
nale antikonceptiva kan supplere eller 
erstatte smertebehandlingen af primær 

dysmenoré, hvis kvinden ikke har ønske 
om graviditet.

Baggrundsnotatet anbefaler des
uden, at nonfarmakologiske tiltag som 
eksempelvis brug af varmepude bør 
være en del af behandlingen af primær 
dysmenoré.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Ny folder om medicin 
gennemgang i praksis
IRF i Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med regionernes lægemid
delkonsulenter udgivet en ny folder om medicingennemgang i almen 
praksis.

Folderen gennemgår elementerne i medicingennemgang og giver 
bud på, hvordan medicingennemgang i praksis kan organiseres og 
udføres. Sammen med Sundhedsstyrelsens øvrige redskaber fx se
poneringslisten har læger og andre sundhedsprofessionelle en god 
værktøjskasse i arbejdet med at optimere patienters lægemiddelbe
handling.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Medicingennemgang i praksis
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Din formue og værdier  
er din fremtidssikring 
Gør du det rigtigt?

AF SENIORSPECIALIST CAMILLA SCHJØLIN 

POULSEN & CHEFSPECIALIST ANNETTE PLESNER 

STEENSTRUP, NYKREDIT

I Nykredit møder vi ofte læger, som 
er i tvivl om de sparer nok op og ikke 
mindst, om de sparer rigtigt op. For 
mange af disse læger, hænger tvivlen 
nok sammen med, at det kan være 
svært selv at overskue, om man træffer 
de rigtige valg i forhold til egne midler. 
Samtidig er der mange muligheder for 
opsparing, og det er vanskeligt at gen
nemskue værdien af en opsparingsform 
frem for andre. Skal pengene placeres i 
mursten, aktier eller pension. Mulighe
derne er mange, og det kan være svært 
at gennemskue fordele og ulemper.

Ønsker du at få mest muligt ud af din 
formue, kommer du langt ved at følge 

de hovedråd, som vi gennemgår i denne 
artikel.

Det optimale valg

For at du kan træffe et – for dig – opti
malt valg, afhænger mange af dine be
slutninger om din formue ofte af, hvor 
mange år du har, før du planlægger at 
trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet. 
Du bruger sikkert af din formue mens 
du er erhvervsaktiv, og du har, som det 
ser ud nu, naturligvis også Folkepension 
og den overenskomstaftalte pension 
til at finansiere dit forbrug, når du ikke 
længere er erhvervsaktiv. Men alligevel 
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er datoen for din tilbagetrækning en god 
indikation for, hvornår du påtænker pri
mært at leve af din formue.

De følgende råd tager således ud
gangspunkt i, om du har mere eller 
mindre end 10 år til din pensionering. 
Råd som du forhåbentlig kan bruge som 
rettesnor for en fornuftig formuepleje, 
og som giver dig et pejlemærke i forhold 
til dine helt egne beslutninger.

Du har mere end 10 år til 
pension

Hvis du har mere end 10 år til du skal 
pensioneres, er det for de fleste natur
ligt at prioritere, at økonomien her og 
nu hænger sammen. Men vent ikke for 
længe med at starte opsparing, hvis du 
vil have stor hjælp af den mærkbare ren
tes rente – effekt. Selv små beløb kan 
vokse sig meget store over tid.

Du kommer ikke uden om, at stør
stedelen af dine penge bør være 
investeret, sådan at du får det bedste 
langsigtede afkast. Hvis dine midler blot 
står passivt på en bankkonto har det 
længe været en underskudsforretning. 
Derfor bør det kun være de penge, som 
du skal bruge inden for fx 2 år, som bør 
stå kontant.
•  Når du skal investere, så gælder det 

om at mærke efter, hvor store ud
sving, du kan tåle. Er du mest til aktier 
eller de mere sikre obligationer. Ak
tier giver over tid det bedste afkast, 
men kan også have ret store udsving 
undervejs. Så vælg sammen med din 
rådgiver den rette fordeling mellem 
aktier og obligationer. Her spiller det 
også ind, hvor lang tid pengene kan 
stå investeret, og om du selv ønsker 
at være med til at udvælge værdipapi
rerne.

•  Din boliggæld bør planlægges, så 
gælden ligger på ca. 4060%, når du 
går på pension. Dels for at sikre, at du 
har de bedste muligheder til den tid, 

for at vælge det lån du ønsker, fx af
dragsfrihed eller rentetilpasningslån. 
Og dels for at sikre, at du ikke bruger 
for meget på at afdrage gæld, idet du 
sandsynligvis kan få mere ud af din 
opsparing andre steder.

•  Din pensionsopsparing bør være af 
en størrelse, så den i 20 år sammen 
med folkepensionen dækker ca. 75% 
af den bruttoindkomst, du er vant til i 
dag. Pas på med at tænke at enten din 
bolig eller din praksis er din primære 
pensionsordning. Mange praktise
rende læger har måtte sande, at det 
er blevet sværere at ”spise mursten” 
og er blevet overrasket over, at salget 
af klinikken og goodwill ikke indbrin
ger dét, som de havde håbet.

•  Har du børn eller børnebørn, så bør 
børneopsparingen udnyttes fuldt ud. 
Dvs. gerne max indskud på 6.000 kr. 
årligt indtil de fylder 21 år, og sørg 
for at pengene er investeret. Børne
opsparingen er den skattemæssigt 
mest attraktive opsparingsform vi har 
herhjemme, idet al afkast i bindings
perioden er skattefrit. Kommer man 
i gang tidligt, så kan opsparingen 
give barnet et fantastisk økonomisk 
springbræt at starte ungdomslivet 
med. Og lige om lidt kommer den 
nye Aktiesparekonto, som også bør 
udnyttes.

Har du mindre end 10 år til 
pension

Så gælder alle de råd, som står ovenfor 
fortsat.

På dette tidspunkt har du ikke læn
gere den store hjælp af rentes rente 
effekten – og dog. Husk at pensions
opsparing i dag kan udbetales over 
rigtig mange år, og derfor bør pengene 
også stå investeret gennem hele denne 
periode, og du bør som udgangspunkt 
ikke udbetale mere, end du har behov 
for hvert år.

•  Som selvstændig må du indskyde op 
til 30% af dit overskud på pension. 
Det gode ved den ordning er, at du 
har fuld fleksibilitet fra år til år, og så
ledes ikke binder dig til indskud i de 
år, hvor du vælger at prioritere ander
ledes. Som udgangspunkt bør man 
starte med at indskyde det maksimale 
på ratepension, hvilket i år er 54.700 
kr. Resten indsættes på den livsvarige 
livrente.

•  Herudover kan Aldersopsparingen 
være særdeles attraktiv for mange, 
og når du sælger din praksis, bør du 
drøfte ophørspension med din rådgi
ver.

Livet ud

Skal din formue placeres i mursten, 
aktier eller pension? Mulighederne er 
mange, og det kan være svært at gen
nemskue fordele og ulemper. Men med 
de for dig rigtige valg, er du et godt 
stykke på vej. Sandsynligheden er hel
digvis stor for, at du lever længe og er 
aktiv langt op i livet. Det giver god tryg
hed at vide, at der er penge nok livet ud. 
Du kommer langt med hovedanbefalin
gerne, men den bedste rådgivning tager 
altid udgangspunkt i lige præcis din 
økonomi og dine fremtidsplaner.

I Nykredit har vi specialiseret os 
i helhedsrådgivning på tværs af 
privat og erhverv målrettet prak-
tiserende læger. Vores rådgivere 
har stor indsigt i og forståelse for 
hverdagen og dens forretningsmæs-
sige udfordringer, fx når det gælder 
patientgrundlag, praksistype, ydelser, 
personale m.m. men også når det 
gælder din privatøkonomi og behov 
for formuerådgivning.
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1 GANG UGENTLIGT 

semaglutid injektion

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

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

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

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

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

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

høj kardiovaskulær risiko1,3‡

DOKUMENTEREDE 
KARDIOVASKULÆRE 

BEHANDLINGSFORDELE1,3†

BEDRE GLYKÆMISK 
KONTROL1,2* STØRRE VÆGTTAB1,2*

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

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

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

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

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

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

Ozempic® (semaglutid) 

REALISÉR 
POTENTIALET

for tillægsbehandling til metformin

Til patienter med type 2-diabetes

                NYHED

                NYHED

                NYHED

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