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Karriere i almen praksis?

 Fra ’nej tak’ til ’meget gerne’
»Jeg var hundrede procent overbevist om, at det eneste speciale, jeg IKKE ville vælge, var almen medicin. 
Nu er jeg i hvert fald 60 procent sikker på, at det er lige dét, jeg VIL vælge…!«

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

Sara Buch, der står bag ovenstående 
citat, er niende semester-studerende på 
medicinstudiet i Aarhus. Det vil sige, at 
hun har godt og vel halvandet år tilbage 
af studiet. Så må hun kalde sig læge, 
men skal så også igennem et års klinisk 
basisuddannelse – i gamle dage hed det 
turnus – inden hun bliver præsenteret 
for den gigantiske spiseseddel, som på 
mange måder er helt afgørende for Sa-
ras fremtid: Hun skal vælge sit speciale.

Der er knap 40 retter at vælge mellem 
på menuen, og der er mange, der står 
på sidelinjen og håber på, at Sara sætter 
kryds ud for den øverste mulighed, hvis 
de er listet alfabetisk: Almen medicin.

I heppekoret finder man blandt andre 
PLO, Danske Regioner, politikere og 
ca. 116.000 borgere, som ikke kan få 
deres egen familielæge. Plus alle, der er 
stavnsbundet til en praktiserende læge, 
der er uden for rækkevidde på femte 
sal, eller som de af andre grunde gerne 
vil væk fra.

Kampagne rettet mod 
studerende

Manglen på alment praktiserende læger 
er eklatant, og det kan mange steder 
være meget svært at finde en læge, der 
tager nye patienter. Og det bliver ikke 
bedre af, at hver fjerde af de læger, der 
stadig praktiserer, er 60 år eller derover.

Det har fået PLO og Danske Regioner 
bistået af Sundheds- og Ældreministe-
riet til at iværksætte en kampagne, der 
er direkte rettet mod unge læger og 
medicinstuderende, der er så langt i stu-
diet, at planerne for den videre karriere 
er begyndt at rumstere i baghovedet. 
Det er nemlig bydende nødvendigt, at 
der er nogle unge til at tage over, når 
de gamle lægger stetoskopet og bliver 
praktiserende pensionister.

Hvilken kampagne…?

Lægemagasinet har sat Sara og tre af 
hendes medstuderende stævne i en 

af kantinerne på AUH i Skejby for at få 
en fornemmelse af, om kampagnen nu 
også rammer plet. Sara og de tre andre, 
Cille Pedersen, Sofie Jepsen og Marie 
Kjær Madsen er lige i målgruppen, og 
snakken om det fremtidige professio-
nelle liv dukker jævnligt op i pauserne 
mellem forelæsningerne.

Svaret på det første spørgsmål er 
nedslående.

– Kampagne…? Hvilken kam-
pagne...? Det har vi overhovedet ikke 
lagt mærke til, siger de fire medicinstu-
derende i kor.

Men da nogle af de videoer, som er 
distribueret på steder på de sociale me-
dier, hvor medicinstuderende kommer 
forbi, bliver vist, så bliver de alligevel 
genkendt. Kampagnen har alligevel sat 
sig nogle spor. Spørgsmålet er, om det 
er de rigtige. 

Få lov til det hele

– Man har bedre tid og kan bedre selv 
bestemme. Arbejdet i almen praksis er 
jo ikke vagtbelastet, svarer Marie på 
spørgsmålet om, hvordan de mener det 
vil være at arbejde i almen praksis.

Vagtbelastet. Et herligt udtryk.
– Det er et alsidigt job. Du oplever 

ikke at se 25 KOL-patienter og ikke 
andre på en dag, lyder Cilles svar på 
samme spørgsmål.

Hun tilføjer, at det godt kan virke til-
trækkende, at man er sin egen chef.

– Selv den ledende overlæge bestem-
mer jo ikke over sin egen arbejdsdag. 
Lægen på et hospital bestemmer ikke, 
hvornår patienterne kommer, hvornår 
der er møder, eller hvornår arbejdsda-
gen slutter, uddyber Cille.

Hvis PLO’s kommunikationschef 
Jonas Heltberg havde siddet med ved 
bordet, ville han nok haft et stort smil 
på. Han ringede lige efter interviewet og 
sagde blandt andet:

FÅ LOV TIL DET HELE – 
BLIV PR AKTISERENDE 
L ÆGE

Du kan se alle elementerne i 
kampagnen ”Få lov til det hele – 
bliv praktiserende læge” på PLO’s 
hjemmeside, hvor formål mv. med 
kampagnen også er beskrevet. 

Den fulde web-adresse er:  
www.laeger.dk/faa-lov-til-det-hele-
bliv-praktiserende-laege

Fortsættes næste side

http://www.laeger.dk/faa-lov-til-det-hele-bliv-praktiserende-laege
http://www.laeger.dk/faa-lov-til-det-hele-bliv-praktiserende-laege
http://www.laeger.dk/faa-lov-til-det-hele-bliv-praktiserende-laege
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– Kampagnen, der har overskriften 
”Få lov til det hele – bliv praktiserende 
læge,” har to hovedbudskaber. Dels, at 
det er fagligt meget afvekslende at være 
alment praktiserende læge. Og dels, at 
du har stor indfl ydelse på din egen hver-
dag. Du bestemmer i høj grad selv.

Vel meget Caffe Latte 

Bingo! Var det ikke lige dét, de unge 
medicinstuderende lige netop havde 
sagt? Bare med lidt andre ord. Der er i 
hvert fald points for indholdet. Hvad så 
med udførelsen?

– Kampagnen bygger på interviews 
med yngre praktiserende læger, der 
fortæller om deres hverdag – både i 
klinikken og i fritiden. Der er fem med-
virkende – én fra hver region – som vi 
har bedt om at fortælle løs om en typisk 
dag – både på klinikken, i hjemmet og 
andre steder.

– Vi har redigeret til små korte video er 
til de sociale medier, og desuden har vi 
plukket korte citater fra fortællingerne 
og blandet dem, så klinik-oplevelser og 
personlige oplevelser fremstår som løs-
revne tanker. Det trykte materiale, der 
består af postkort, plakater og bannere 
beregnet til steder, hvor de medicinstu-
derende færdes, er bevidst meget tekst-
tungt. Tanken er, at man skal stoppe op 
og undre sig over, hvad det nu er for 
noget, oplyser Jonas Heltberg.

Og så stiller vi tilbage til Lægemaga-
sinets interview en halv time før… Her 
sidder Sofi e lidt tilbageholdende med et 
lille smil i mundvigen.

– Det er måske lige lovligt rosenrødt. 
Lidt vel meget Caffe Latte og skovture 
med hunden. Der er jo også den anden 
side med regnskaber, regninger, syge-
meldt personale og Lægevagten, der 
skal passes, når andre er til familiefest, 
siger hun, og da de andre tre kigger på 
hende med et indforstået smil, kan hun 
ligeså godt smide kortene på bordet.

– Ja, begge mine forældre er praktise-
rende læger, siger hun med et stort smil.

Så PLO og regionerne har i hvert fald 
fået et kritisk publikum til deres kam-
pagne…

Selvbestemmelse med kolleger

– At være praktiserende læge kan jo 
også godt være ensomt. På et sygehus 
har du dine kolleger at diskutere og 
sparre med. Man kunne måske også 
have nævnt muligheden for, at man 
både kan have sit eget og have kolleger 
inden for mange sundhedsfag. Flere og 
fl ere kommer jo til arbejde i sundheds-
huse eller i større klinikker, hvor der er 
andre læger med andre specialer. Det 
kunne måske tiltrække nogen, som er 
bange for at gå fagligt i stå i en lille klinik 
med én læge, påpeger Marie.

Hun er fra Holstebro og har jo før-
stehåndsviden om det nye Center for 
Sundhed, som blev beskrevet i det se-
neste nummer af Lægemagasinet.

Vis os det i praksis 

Og Saras kolbøtte? Hvordan kan det gå 
til, at Saras holdning til muligheden for 
en karriere som almen praktiserende 
læge er skiftet fra et rungende ”Never!” 
til ”Ja, det er jeg 60 procent sikker på, at 
jeg vil.”?

Ja – sorry, PLO og Danske Regioner – 
det skyldes ikke nogen kampagne. Det 
skyldes ganske enkelt, at hun har prø-
vet, hvad det vil sige.

Sara er blandt de heldige, der har fået 
et eftertragtet job i en almen praksis. 
Hun får lov til at udføre al den læge-
gerning, som man nu kan varetage efter 
mere end fi re års medicinstudier, og får 
ovenikøbet en god løn for det. 

– Jeg kan virkelig anbefale det. Det 
er det bedste studiejob, man kan få. Jeg 
lærer meget og får samtidigt et super 
godt indblik i livet i en praksis, under-
streger hun.

Og den diskussion, der nu fulgte om 
blandt andet omlægning af studiet og 
forslag til løntilskud til praksis, der ville 
ansatte medicinstuderende, burde må-
ske i virkeligheden fi nde sted hos Dan-
ske Regioner eller på Christiansborg.

– Det er alt for lidt, at vi i løbet af 
hele uddannelsen kan risikere at nøjes 
med to ugers praktik i en almen praksis. 
Det er jo kun ved at prøve det, at vi kan 
fi nde ud af, om det er noget for os. At få 
bedre mulighed for praktik i praksis ville 
hjælpe langt mere på lægemanglen end 
kampagner, lød det samstemmende fra 
de fi re snart færdige læger. 

 -

SPISE MORGENMAD MED FAMILIEN.  

MØDE IND TIL EN CAFFE LATTE. KIGGE 

PÅ SOLOPGANG FRA MIT VINDUE. 

TJEKKE OP PÅ INSTRUKS OM ALLERGI. 

FORSTÅ FAMILIERELATIONER. FÅ EN 

GOD IDE. SE AKUTPATIENTER. UNDER-

SØGE MAND MED SKULDERSMERTER. 

DRIKKE CAFFE LATTE IGEN. TALE MED 

MAND, DER ER KED AF AT STOPPE MED 

ARBEJDE. SE STUDERENDE MED HUD-

PROBLEMER. LAVE BØRNEUNDERSØG-

ELSE AF FOR TIDLIGT FØDT DRENG. 

GRINE AF KÅLKUR TIL FROKOST. 

SNAKKE OM PRÆVENTION MED TIDLI-

GERE PROSTITUERET. SE ET MENNESKE 

OG IKKE BARE EN DIABETESPATIENT. 

NYDE AT BO PÅ LANDET. PLANLÆGGE 

DAG FOR MEDARBEJDERE. ÆNDRE 

HVERDAGEN MED ET SNUPTAG. ARBEJDE 

HELHEDSORIENTERET MED MULTISYG 

PATIENT. VÆRE MIG SELV NÅR JEG ER 

LÆGE. VÆRE LÆGE NÅR JEG ER MIG SELV. 

FÅ HVERDAGEN TIL AT HÆNGE SAMMEN.

Få lov til det hele.Bliv praktiserende læge.
Thilde er praktiserende læge i Herning.

Læs mere om hendes hverdag på plo.dk

Plakater med en tanker fra en dag i praksis skal 
signalere en omskiftelig hverdag, hvor man kan 
”få lov til det hele”. Illustration fra kampagne-
materialet.
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Familiær Hyperkolesterolæmi 
– Skal børnene behandles?
Et nyt hollandsk studie med 20 års opfølgning af resultaterne af statin behandling af børn med familiær 
hyperkolesterolæmi viser at behandlingen bremser udviklingen af åreforkalkningen og nedsætter risikoen 
for hjertekarsygdom som voksen

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED. 

MOGENS LYTKEN LARSEN, AALBORG 

UNIVERSITETSHOSPITAL

Hvad er familiær 
hyperkolesterolæmi?

Familiær hyperkolesterolæmi eller FH 
er en hyppig, autosomal, monogen 
arvelig form for hyperkolesterolæmi, 
som man tidligere har ment rammer 1 
ud af 500 danskere. Nye data fra både 
danske og udenlandske undersøgelser 
tyder imidlertid på at FH er hyppigere 
end tidligere antaget og menes nu at 
optræde hos 1:200-1:250 således at ca. 
25.000 danskere må formodes at have 
FH. Hovedparten af disse synes langt fra 
at være blevet diagnosticerede.

FH omfatter således en gruppe gene-
tisk betingede tilstande, der er karakte-
riseret ved svært forhøjet LDL kolesterol 
i blodet og en høj risiko for at udvikle 
hjertekarsygdom tidligere i livet. Således 
har ca. 50% af mænd og 30% af kvinder 
med ubehandlet heterozygot FH haft et 
myokardieinfarkt, når de er henholdsvis 
50 og 60 år gamle.

Årsagen til det forhøjede LDL kole-
sterol hos personer med FH skyldes de-
fekter i nedbrydningen af LDL kolesterol 
hovedsageligt på grund af mutationer i 
LDL-receptorgenet. Det genetiske bag-
grundsbillede er komplekst og alene 
i LDL receptor genet kendes nu over 
1700 forskellige mutationer. Defekten er 
tilstede fra fødslen og medfører typisk et 
LDL kolesterol niveau, der er dobbelt så 
højt som hos ikke afficerede søskende. I 
Danmark ligger LDL-kolesterolniveauet 
hos heterozygote voksne typisk i inter-
vallet 5-10 mmol/l.

Hvordan stilles diagnosen FH

Man bør altid mistænke FH hos per-
soner med højt LDL kolesterol (> 5,0 
mmol/l hos voksne eller > 4,0 mmol/l 
hos børn/unge under 18 år) eller ved en 
familieanamnese med kendt tendens til 
højt kolesterol i familien eller tidlig fore-
komst af hjertekarsygdom i familien (1).
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Ovenstående vil oftest være grund 
nok til at henvise en person til videre 
udredning på en lipidklinik og stilling-
tagen til eventuel familieudredning og 
genetisk diagnostik. På Lipidklinikkerne 
bruges fl ere validerede diagnostiske 
kriterier for klinisk FH (2). De diag-
nostiske kriterier baseres primært på 
familieanamnesen, objektive fund af se-
nexantomer eller arcus cornea samt de 
aktuelle LDL kolesterolværdier og even-
tuelt DNA-analyser. I Danmark foretræk-
kes den hollandske Dutch Lipid Clinic 
Network Score (DLCN) til diagnostik af 
FH (Tabel 1).

Behandling af FH

Behandlingen af personer med FH 
omfatter en kombination af non-farma-
kologisk og farmakologisk behandling 
og adskiller sig ikke fra andre former for 
behandling af dyslipidæmi. Hjertesund 
levevis så tidligt i livet som muligt er es-
sentielt; men på grund af de meget høje 
ubehandlede LDL kolesterolværdier vil 
de fl este med FH have behov for far-
makologisk behandling og som regel i 
form af en kombinationsbehandling for 
at opnå den nødvendige reduktion i LDL 
kolesterol.

Den klassiske farmakologiske be-
handling er med statiner i den højeste 
dosis, som patienten kan tolerere. Ved 
utilstrækkelig effekt suppleres med en 
kolesterolabsorptionshæmmer i form 
af ezetimib eller en galdesyrebindende 
anionbytter. Ved fortsat utilstrækkelig 
effekt hos høj-risiko patienter kan man 
overveje supplerende behandling med 
de nye og kostbare monoklonale anti-
stoffer (PCSK9-hæmmere) der gives 
som injektion hver anden uge. Behand-
lingen af FH er af gode grunde livslang 
og kræver regelmæssig opfølgning. Alle 
de ovennævnte behandlinger har vist 

sig at kunne reducere risikoen for nye 
kardiovaskulære hændelser hos voksne 
med hyperkolesterolæmi.

Skal børnene behandles?

I Danmark er det typisk voksne til 
midaldrende personer, der henvises 
til udredning af FH. Enten på grund af 
tilfældigt målt forhøjede kolesterolvær-
dier, tidlig forekomst af hjertekarsygdom 

i familien eller fordi patienten selv har 
fået hjertekarsygdom i ung alder. Den 
voksne bliver således det man kalder 
index patienten i en eventuel familieud-
redning og vi ved at indexpatientens 
forældre, søskende og børn alle har 50% 
risiko for at have den samme arvelige 
form og derfor bør undersøges. Efter-
hånden som nye familiemedlemmer 
diagnosticeres med FH udvides scree-
ningen til disses førstegradsslægtninge 

Tabel 1: Dutch Lipid Clinic Network kriterier for diagnosen familiær hypercholesterolemia 
(FH)

Kriterie Gradering

Familiehistorik

Første grad slægtninge med tidlig (< 55 år for mænd; < 60 år for kvin-
der) hjertekarsygdom ELLER første grads slægtning med LDL kolesterol 
over 95th percentil justeret for alder og køn

1 point 

Første grads slægtning med senexanthomer og/eller arcus cornealis 
ELLER Børn under 18 år med LDL kolesterol > 95th percentil justeret for 
alder og køn 

2 points 

Patienthistorik 

Tidlig arterosklerotisk koronarsygdom (< 55 år for mænd; < 60 år for 
kvinder) 

2 points 

Tidlig iskæmisk cerebral infarkt, transitorisk cerebral iskæmi eller ate-
rosklerotisk perifer karsygdom (< 55 år for mænd; < 60 år for kvinder)

1 point 

Kliniske fund hos patienten 

Senexanthomer 6 points 

Arcus cornealis under 45 år 4 points

Biokemi 

LDL kolesterol > 8,5 mmol/L 8 points 

LDL kolesterol 6,5 – 8,4 mmol/L 5 points 

LDL kolesterol 5,0-6,4 mmol/l* 3 points 

LDL kolesterol 4,0 – 4,9 mmol/L 1 point

Molekylær genetisk undersøgelse

Verifi ceret genetisk FH mutation 8 points 

Diagnose

Sikker FH: > 8 points; Sandsynlig FH: 6-8 points; Mulig FH: 3-5 points; 
Usandsynlig FH: <3 points 
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som led i en såkaldt kaskade screening. 
Kaskade screening er vanskelig da det 
ofte skal foregå mellem flere regioner; 
men de danske lipidklinikker arbejder 
i øjeblikket på at få etableret en lands-
dækkende database via Regionernes 
Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 
(RKKP).

Indtil nu har vi i Danmark været 
meget tilbageholdende med at udrede 
børn. Enten undlod man helt at måle 
børnenes kolesterolværdier indtil de 
nåede 15 års alderen, eller man lavede 
en enkelt måling i barndommen, så 
diagnosen var afklaret og der blev givet 
råd om sund livsstil og så først fulgt op 
omkring 15 års alderen med henblik på 
farmakologisk behandling. En væsentlig 
årsag til denne tilbageholdenhed var 
usikkerheden omkring risikoen ved sta-
tinbehandling til børn under 15 år.

I Holland som har været foregangs-
land på dette område har man haft en 
betydelig mere aktiv holdning i forhold 
til behandling af børn, som har gjort det 
muligt for dem at publicere en 20-års 
opfølgning af statin behandlede børn 
med familiær hyperkolesterolæmi (3). 

Undersøgelsen viste at statinbehand-
lingen forebyggede udviklingen af den 
arterie carotis intima media fortykkelse, 
der normalt ses hos ubehandlede børn 
og der var ingen forskel i forhold til de-
res raske søskende. Udviklingen af kar-
diovaskulære hændelser hos børnene 
i løbet af de 20 år blev sammenlignet 
med de afficerede forældres i samme 
aldersperiode (før 40 årsalderen) og 
viste at forekomsten af hændelser var 
faldet fra 26% til 7%. Den sidste sam-
menligning kan selvfølgelig diskuteres 
og skyldes flere andre faktorer end blot 
statinbehandlingen. Børnenes LDL ko-
lesterol blev reduceret fra 6 til 4 mmol/l; 
men ville i dag kunne reduceres betyde-
ligt mere og undersøgelsen understøtter 
en mere aktiv indsats.

Nye retningslinjer for behandling 
af børn med FH

Dansk Cardiologisk Selskab har for ny-
ligt udsendt et nyt holdningspapir ved-
rørende Familiær Hyperkolesterolæmi 
(2) og et af hovedbudskaberne er netop 
tidlig identificering af børn med FH med 

henblik på hjertesund livsstil før puber-
teten; men også en klar skærpelse af 
indikationen for farmakologisk behand-
ling af børn, der kan startes ved 8-10 års 
alderen og eventuelt tidligere ved svær 
familieanamnese (tabel 2).

Holdningspapiret tilråder at børn hen-
vises til specialiserede lipidklinikker med 
relevant tilknytning til pædiater, men 
ofte vil det hele måske begynde med en 
bekymret familie, der henvender sig til 
deres praktiserende læge på grund af et 
dødsfald i familien eller et uventet højt 
kolesteroltal, der er poppet op efter en 
helbredsundersøgelse!
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skab. DCS holdningspapir 2019. nr. 2 www.
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3.  Luirink IK, Wiegman A, Kusters DM et al. 
20-Year Follow-up of Statins in Children with 
Familial Hypercholesterolemia. N Eng J Med 
2019;381:1547-56

•  Tidlig opsporing af børn med FH tilrådes med henblik på rådgivning om hjertesund livsstil før puberteten

•  LDL kolesterol > 4,0 mmol/l hos børn (< 18 år) efter kostvejledning giver stærk mistanke om FH

•  Ved tidlig hjertekarsygdom i familien eller kendt genmutation hos forældre bør mistanken skærpes også ved lavere 
værdier

•  Farmakologisk behandling med statiner kan startes fra 8-10 års alderen. Eventuelt tidligere ved svær familieanamnese

•  Fra 8-10 års alderen er behandlingsmålet for LDL kolesterol < 3,5 mmol/l 

•  Børn bør henvises til specialiserede lipidklinikker

*kilde: DCS holdningspapir 2019. nr.2

Tabel 2. Familiær hyperkolesterolæmi (FH) hos børn 

http://www.cardio.dk
http://www.cardio.dk
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Hvilken indflydelse har mælke-
produkter på død, cancer, hjerte-
karsygdom og type 2 diabetes?
Hvor meget mælk tilrådes danskere at indtage, og hvor meget er det gennemsnitlige indtag?

De officielle kostråd anbefaler, at børn 
over to år og voksne indtager 250-500 
ml fedtfattig mælk som mini-, skum-
met- eller kærnemælk i døgnet. Disse 
mængder er man nået frem til i rappor-
ten ”Evidens-grundlaget for danske råd 
om kost og fysisk aktivitet” (1). Model-
beregninger, der tager udgangspunkt 
i en dansk gennemsnitskost, viser, at 
indtag på mellem 250 og 500 ml magre 
mælkeprodukter er passende i en sund 
kost, der opfylder næringsstofanbefa-
lingerne. Evidensen for indtag af ost er 
mindre sikkert. Det nævnes, at der er 
plads til 25 g mager ost, hvis man spiser 
sundt, men ost omtales ikke nærmere 
i det følgende. Rådene om mælk og 
mælkeprodukter gælder kun for dem, 
der ikke har mælkeallergi eller laktosein-
tolerans.

Mælk og mælkeprodukter er en væ-
sentlig kilde til fedt, protein, calcium, 
fosfor, vitamin A, riboflavin, vitamin B12, 
jod og vækstfaktorer. Det calcium, der 
tilføres gennem mælken, er indkapslet i 
fedt, som beskytter mod, at det binder 
sig til kostfibrene, så mere calcium opta-
ges. Derfor er mælk en fortrinlig calcium 
kilde.

Det gennemsnitlige årlige indtag af 
mælk og mælkeprodukter pr. indbygger 
fremgår af Tabel 1 (2).

I 2018 udgjorde det gennemsnitlige 
daglige forbrug af konsummælk 250 g, 
yoghurt 37 g samt totale indtag af mælk 
og mælkeprodukter 344 g (2). Som det 
kan ses er forbruget faldende mellem 
2012 og 2018. Dette fald kan måske del-
vis skyldes den usikkerhed og forvirring, 

der hersker om mælks indflydelse på 
sygdom og død.

Øger mælk risikoen for død?

Et svensk studie offentliggjort 2014 
konkluderede, at et højt mælkeindtag 
var associeret med en højere dødelig-
hed i svenske kohorter af kvinder og 
mænd (3). Studiet var et observations-
studium, hvor kohorten af kvinder var 
fulgt over 20,1 år og af mænd over 11,2 
år. For kvinder, der drak ≥ 3 glas mælk 
vs < 1 glas mælk, var den korrigerede 
Risiko Ratio (RR) for død af alle årsager 
1,93 (95% CI, 1,80-2,06), mens den for 
mænd var 1,10 (95% CI, 1,03-1,17) (3). 
Studiet påkaldte sig en del opmærksom-
hed i dagspressen, og førsteforfatteren 
professor Karl Michaelsson meldte ud, 
at: ”Jeg har været involveret i dette 
forskningsområde i flere årtier nu. Men 
dette studie overbeviste mig endelig om 
at droppe mælken”. Der fulgte imidler-
tid en udtalt og livlig kritik af studiet fra 
en lang række videnskabelige grupper, 
der bl.a. kritiserede studiedesignet, sta-
tistik mm. Samtidigt blev der publiceret 
et stort Japansk observationsstudie med 
94.980 voksne japanere, som var fulgt 
fra 1988 til 2009 (4). Her fandt man, 
at mænd, der drak mælk 1-2 gange 
månedligt vs de, som ikke drak mælk, 
havde en lavere risiko for død af alle år-
sager med en RR på 0.92 (95% CI, 0,85-
0,99) (4). Kvinder, der drak mælk 3-4 
gange ugentligt, havde også en lavere 
dødelighed af alle årsager (HR 0,91; 
95% CI, 0,85-0,98) (4).

AF PROFESSOR, DRMEDSCI KJELD HERMANSEN, 

DIABETES OG HORMONSYGDOMME,  

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Tabel 1. Årlige forbrug af mejeriprodukter (kg) pr indbygger (2).

Mælkeprodukt 2012 2018
Konsummælk (sødmælk, letmælk og skummet mælk) 91,1 kg 80,5 kg
Yoghurt 13,6 kg 14,6 kg
Totale konsummælke produkter 136,5 kg 125,5 kg
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En observationsundersøgelse fra 
2018, PURE (5), som primært omfatter 
lavindkomst- og mellemindkomstlande, 
undersøgte sammenhængen mellem 
indtagelse af mejeriprodukter og døde-
lighed og udvikling af kardiovaskulær 
sygdom og død af alle årsager. I alt ind-
går 136.384 personer fra 21 lande, som 
har svaret på et detaljeret spørgeskema 
vedrørende spisevaner. De er blevet 
fulgt med hensyn til sygelighed og over-
levelse i de efterfølgende 9,1 år. I løbet 
af opfølgningsperioden blev der regi-
streret 6.796 dødsfald og 5.855 større 
kardiovaskulære hændelser. Forfatterne 
fandt, at en høj daglig indtagelse af 
mælkeprodukter (> 2 portioner vs intet) 
var associeret med en lavere død af alle 
årsager (RR 0,83; 95% CI, 0,72-0,96) 
samt en 14-23% reduktion af risiko for 
kombinationen død af alle årsager + al-
vorlige kardiovaskulære sygdomme (5). 
Højere indtag (> 1 portion/dag) af mælk 
og yoghurt reducerede risikoen for død 
+ større kardio-vaskulære hændelser 
(henholdsvis RR 0,90 (mælk) og RR 0,86 
(yoghurt)), mens der ikke var nogen 
positiv effekt af smør og ost (5). Der kan 
dog rejses en række kritikpunkter mod 
studiet. For det første foreligger der 
kun detaljerede resultater vedrørende 
kostvanerne ved starten. Der vil være 
en stor risiko for, at kostvanerne i den 
9,1 årige periode studiet omfattede har 
ændret sig i takt med, at økonomien i lav 
og mellem indkomstlandene er blevet 
bedre. Studiet går således ud fra, at 

kostvanerne er konstante gennem de 
9,1 år uden at have belæg herfor, og 
vi ved at kostvanerne varierer over tid. 
PURE er mindre repræsentativt for Dan-
mark end for andre dele af Verden, da 
der især indgår lav og mellem indkomst 
land med kun Sverige og Polen som 
Europæiske repræsentanter. Et overra-
skende fund var, at den positive effekt af 
mælkeprodukter var mest udtalt for for-
brugere af de fedtrige mælkeprodukter.

Samlet set tyder litteraturen ikke på, 
at et dagligt indtag af mælkeprodukter 
øger risikoen for død. Tværtimod ser 
et dagligt indtag af mælkeprodukter 
ud til at kunne have en beskyttende 
indfl ydelse på død. Der er dog ikke et 
endeligt bevis herfor, idet studierne 
alene har set på associationer, men ikke 
siger noget sikkert om årsag virknings 
sammenhæng.

Hvordan indvirker mælke-
produkter på udviklingen af 
cancer?

Jeyaraman og medarbejdere har ved 
en gennemgang af poolede analyser/
meta-analyser og systematiske reviews 
(PMASRs) set på sammenhængen 
mellem den daglige indtagelse af mæl-
keprodukter og udviklingen af cancer 
(6). Studiet bygger på 42 PMASRs (52 
rapporter) som har samlet evidensen om 
indtaget af mælkeprodukter og risikoen 
for cancer. Da det ikke omfatter rando-
miserede, kontrollerede studier, tillader 

Figur 1. Radar plot afspejler sammenhængen mellem indtagelse af mejeriprodukter og risikoen for cancer-
udvikling (omfatter data fra poolede analyser/meta-analyser og systematiske reviews) (6).
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det kun at sige noget om associationer 
– og ikke om kausalitet. Stor hetero-
genicitet mellem studierne begrænser 
mulighederne for at nå frem til valide 
konklusioner. Det ser dog ud til, at mæl-
keprodukterne giver lavere risiko for ko-
lorektal cancer, men øget risiko for pro-
stata cancer, hvilket ligger på linje med 
hvad World Cancer Research Fund (7) 
og vores tidligere rapport konkluderede 
(1). Effekten på prostatacancer skyldes 
i flg nogle teorier det høje calcium ind-
hold i mejeriprodukterne.

Fig 1 viser et såkaldt radar plot fra 
Jeyaraman og medarbejderes studie (6), 
som afspejler sammenhængen mellem 
indtagelse af mejeriprodukter og risi-
koen for cancerudvikling.

Samlet ser det ud til, at indtag af 
mælkeprodukter har en neutral effekt 
på cancerudviklingen, fraset en lavere 
risiko for kolorektal cancer, men øget 
risiko for prostatacancer

Mælk, mælkeprodukter, 
koronar sygdom (CHD) og 
hjertekarsygdom (CVD)

Der foreligger en del meta-analyser 
og reviews med resultater af sam-
menhænge mellem det totale indtag 
af mælkeprodukter eller af specifikke 
typer mælkeprodukter og forekomst af 
koronarsygdom (CHD). Man har fundet, 
at det totale indtag af mælkeprodukter, 
indtaget af fede og fedtfattige mælke-
produkter, mælk og yoghurt ikke er as-
socieret med CHD (8, 10). Guo et al (8) 
fandt heller ingen effekt på risikoen for 
CVD af indtaget af mælk eller det totale 
indtag af mælkeprodukter.

I PURE studiet (5), fandt man deri-
mod en reduktion af CVD, hvilket er i 
modstrid med de nyere meta-analyser 
(8, 10).

Soedamah-Muthu og de Goedes 
meta-analyse viste imidlertid, at for hver 
200 g mælk, der blev indtaget dagligt, 
sås en 8% lavere risiko for hjerneblød-
ning (stroke) (RR: 0,92; 95% CI 0,88-
0,97) (10). Også PURE studiet viste en 
negativ association mellem højt dagligt 
indtag af mælkeprodukter (totale) og 
nedsat risiko for stroke ((RR 0,66; 95% 
CI, 0,53-0,82) (5).

Indtaget af mælk og mælkeprodukter 
ser ud til at have en neutral virkning 
på koronarsygdom og CVD, dog viser 
nogle studier, at mælk og mælkeproduk-
ter er associeret med en lavere risiko for 
hjerneblødning (stroke).

Mælk, mælkeprodukter og type 
2 diabetes

En meta-analyse over observationsstu-
dier fra 2018 viste, at for hver 200 g/d 
var det totale indtag af mælkeprodukter 
associeret med en 3% lavere risiko for 
type 2 diabetes (RR 0,97; CI 0,94-0,99) 
(10), men at der var stor heterogenicitet 
i de undersøgelser, der indgik i meta-
analysen. Og effekten blev kun fundet 
i Australske og Asiatiske studier, men 
ikke i Europæiske eller Amerikanske 
studier. Fedtfattige mælkeprodukter var 
associeret med en grænsesignifikant 
4% lavere risiko for type 2 diabetes per 
200 g/d af disse produkter. Soedamah-
Muthu og de Goedes meta-analyse (10) 
fandt en nonlineær invers association 
mellem yoghurt indtaget og risikoen for 

•  Et dagligt indtag af mælk og mæl-
keprodukter øger ikke risikoen for 
død. Tværtimod ser det ud til, at 
der er en tendens til, at et dagligt 
indtag af mælkeprodukter kan 
have en beskyttende indflydelse 
på død. Vi har dog ikke et ende-
ligt bevis herfor, idet studierne 
alene har set på associationer, 
men ikke siger noget sikkert om 
årsag virknings sammenhæng.

•  Indtag af mælkeprodukter har en 
neutral effekt på cancerudviklin-
gen, fraset at indebære en lavere 
risiko for kolorektal cancer, men 
øget risiko for prostatacancer.

•  Indtaget af mælk og mælkepro-
dukter ser ud til at have en neu-
tral virkning på koronarsygdom og 
hjertekarsygdom, dog viser nogle 
studier, at mælk og mælkeproduk-
ter er associeret med en lavere 
risiko for hjerneblødning (stroke).

•  Evidensen tyder på, at mælke-
produkter har en neutral eller en 
positiv effekt på risikoen for type 
2 diabetes. Indtagelse af yoghurt 
ser ud til at have en forebyggende 
effekt på type 2 diabetes.

•  De officielle kostråd anbefaler, 
at børn over to år og voksne 
indtager 250-500 ml fedtfattig 
mælk som mini-, skummet- eller 
kærnemælk i døgnet. Den nyeste 
forskning ændrer ikke på denne 
anbefaling.
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type 2 diabetes (RR: 0.86; 95% CI: 0.83-
0.90) for 80 g/d yoghurt sammenlignet 
med 0 g/d.

I det spanske Predimed interventions-
studiet fulgtes 3.454 ikke-diabetiske 
personer med høj risiko for hjerte-
karsygdom over 4,1 år (11). Indtag af 
mælkeprodukter blev målt ved start og 
årligt med anvendelse af spørgeske-
maer (food frequency questionnaire) 
og med opdeling af mælkeprodukter 
i: total, fedtfattige, fuldfede produkter 
samt en række subgrupper bl.a. mælk 
og yoghurt (11). Det totale indtag af 
mælkeprodukter var inverst associeret 
med type 2 risiko (RR 0,68; 95% CI 0,47-
0,98). Denne inverse association var 
især udtalt for de fedtfattige mælkepro-
dukter. Også yoghurt indtagelsen var as-
socieret med en lavere type 2 diabetes 

risiko (RR 0,60; 95% CI 0,42-0,86) (11). 
Det gælder også for indtagelse af fuld-
fed youghurt, at den er associeret med 
en lavere risiko for type 2 diabetes (RR 
0,65; 95% CI 0,45 - 0,94) (12).

Evidensen tyder på, at mælkeproduk-
ter har en neutral eller en positiv effekt 
på risikoen for type 2 diabetes. Således 
ser indtagelse af yoghurt ud til at have 
en positiv forebyggende effekt på type 
2 diabetes.

Konklusion

Mælk og mælkeprodukters rolle for 
risiko for død, cancer, hjertekarsygdom 
og type 2 diabetes har været i fokus i 
talrige observationsundersøgelser og 
meta-analyser. De officielle kostråd 
anbefaler, at børn over to år og voksne 

dagligt indtager 250-500 ml fedtfat-
tig mælk (mini-, skummet- eller kær-
nemælk). Der er ikke videnskabelige 
holdepunkter for at fraråde et indtag af 
mælk og mælkeprodukter, som ser ud 
til at have en overvejende neutral virk-
ning på død, cancer, hjertekarsygdom 
og type 2 diabetes og de har i nogle 
tilfælde endda en tendens til at besidde 
en beskyttende effekt. Det skal under-
streges at observationsundersøgelser 
alene siger noget om associationer 
mellem mælk, mælkeprodukter og 
forekomst af disse sygdomme samt død 
– og derfor ikke er et endegyldigt og 
sikkert bevis. På nuværende tidspunkt 
er der ikke grundlag for at ændre på de 
officielle kostråd om fedtfattig mælk.
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Hjertesvigt og type 2 diabetes: 
Nye behandlingsmuligheder

AF PROFESSOR, OVERLÆGE DR. MED 
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ODENSE UNIVERSITETS HOSPITAL

I den danske befolkning regner man 
med, at 1-2 % har hjertesvigt, og dette 
tal stiger til 10 % eller mere hos personer 
over 70 år(1). Hjertesvigt er et klinisk 
syndrom med en række symptomer 
specielt åndenød, ødemer og træthed(2). 
Samtidig skal der være tegn på kardiel 
dysfunktion, som kan afsløres, hvis 
der udføres en ekkokardiografi(3). En 
række sygdomme disponerer til senere 
udvikling af hjertesvigt, hvor man især 
kan være opmærksom på diabetes og 
hypertension.

Hvad er hjertesvigt

Den hyppigste årsag til hjertesvigt er is-
kæmisk hjertesygdom ofte på baggrund 
af tidligere myokardieinfarkter med el-
ler uden revaskularisering. Herudover 
ses hjertesvigt også ved forskellige 
sygdomme i hjertemusklen (kardiomyo-
pati), ved hypertension, ved atrieflimren 
med hurtig ventrikelfrekvens samt ved 
forskellige hjerteklapsygdomme.

Man skelner mellem hjertesvigt med 
nedsat EF (HFrEF) og hjertesvigt med 
bevaret EF (HFpEF). HFrEF er hjertesvigt 
med nedsat uddrivningsfraktion af ven-
stre ventrikel (EF), hvor man har valgt 
en arbitrær grænse på EF ≤ 40 %. Denne 
grænse er valgt, fordi en lang række 
studier med farmakologisk intervention 
har vist reduktion i morbiditet og morta-
litet(4-6).

HFpEF er en heterogen gruppe af 
patienter med hjertesvigt, hvor ven-
stre ventrikels uddrivningsfraktion er 
bevaret. Normalt regner man med, at 
EF skal være > 50 %. Patienten har ofte 
hypertrofi af hjertemusklen, som ikke er 
dilateret, patienten er generelt ældre og 
ofte kvinde, og der er en stor hyppighed 
af HFpEF hos patienter med diabetes. 
Der findes til dato ingen dokumenteret 
effektiv behandling til disse patienter 
udover behandling af den tilgrundlig-
gende sygdom samt diuretika.

Diagnosen af hjertesvigt er ofte van-
skelig, da symptomerne kan være uspe-
cifikke og kan forekomme hos patienter 
med andre sygdomme såsom KOL og 

overvægt samt hos ældre personer(7). 
Diagnosen hjertesvigt stilles normalt 
i det kardiologiske ambulatorium ved 
kombinationen af symptomer og en 
ekkokardiografi, hvor der påvises kar-
diel dysfunktion som årsag til sympto-
merne(8).

Den dødelige duo:  
Hjertesvigt og diabetes

Diabetes er en betydelig risikofaktor 
for at udvikle hjertesvigt(9). Således vil 
en person med type 2 diabetes have en 
risiko for at udvikle hjertesvigt, som er 
2-5 gange højere end en person uden 
diabetes(10). Risikoen for udvikling af 
hjertesvigt er også forøget ved prædia-
betes(11), altså før patienten får stillet 
diagnosen type 2 diabetes.

Der er en meget stærk sammenhæng 
mellem sygelighed og dødelighed hos 
patienter med hjertesvigt(12), hvis de 
også har diabetes. Man regner således 
med, at risikoen for at dø kan være op 
mod fordoblet hos disse patienter. Der 
er ligeledes fundet en forøget risiko hos 
patienter med hjertesvigt, som har præ-
diabetes(13), og der er også en forøget 
dødelighed hos patienter med HFpEF 
og diabetes. Hos patienter, der bliver 
indlagt akut med hjertesvigt, ser man en 
forøget forekomst af død på hospitalet 
i forbindelse med indlæggelsen samt i 
1-års dødelighed og genindlæggelse for 
hjertesvigt inden for et år(14).

Det er således en meget ubehagelig 
kombination at have hjertesvigt og type 
2 diabetes, hvilket kræver et betydeligt 
fokus på optimal behandling.

Behandling af hjertesvigt hos 
patienter med diabetes

Den traditionelle hjertesvigtsbehandling 
hos patienter med type 2 diabetes ad-
skiller sig i princippet ikke fra patienter 
uden diabetes(15). Standardbehandlin-
gen består i en kombination af renin-
angiotensin-aldosteron-hæmmende 
præparater inden for grupperne ACE-
hæmmere, angiotensin II-hæmmere, 



18   LÆGEMAGASINET 4

mineralocorticoid receptor antagonister, 
neprilysin-inhibitorer og herudover 
betablokkere. Behandlingen foregår 
sædvanligvis i en hjertesvigtsklinik med 
optitrering af de enkelte præparater 
til specifikke måldoser eller højst to-
lererede behandling. Herudover skal 
behandling med ICD eller resynkroni-
serende terapi (CRT) overvejes samt i 
specielle tilfælde vurdering af revasku-
lariserende behandling for iskæmisk 
hjertesygdom. Visse antidiabetika bør 
undgås(16), ligesom NSAID-præparater 
kan medføre væskeretention, og derfor 
bør de også undgås.

Nye behandlingsmuligheder

Ved den europæiske kardiologiske 
kongres i august 2019 blev DAPA-HF-
studiet præsenteret første gang og se-
nere publiceret i New England Journal of 
Medicine(17). Dette studie vil utvivlsomt 
ændre vores behandling af patienter 
med hjertesvigt.

Det blev i dette studie for første gang 
vist, at behandling med det glukosesæn-
kende middel dapagliflozin, som tilhører 
gruppen SGLT2-hæmmere, reducerede 
det primære endepunkt bestående af 
kardiovaskulær død og hospitalisering 
for hjertesvigt med 26 %, hvilket var 
højsignifikant, og der var et number 
neded to treat på 21 (Fig 1). Herudover 
viste studiet også en højsignifikant ef-
fekt på hospitalisering for hjertesvigt, 
risiko for død af en kardiovaskulær årsag 
eller risiko for død af enhver årsag. Man 
noterede ligeledes, at behandlingsef-
fekten var hurtigt indsættende og synes 

allerede at indtræde efter få uger/
få måneder. Resultaterne var således 
meget markante. Man fandt ligeledes, 
at behandlingen var veltolereret med 
få bivirkninger. Fra andre studier med 
SGLT2-hæmmere ved man, at genitale 
infektioner, især svampeinfektioner, kan 
forekomme hyppigere.

I dette studie havde man også valgt at 
tage en gruppe patienter med, som ikke 
havde kendt diabetes, men hvoraf de 
fleste havde prædiabetes, og man fandt 
her, at behandlingseffekten var ligeså 
god som hos de patienter, der havde 
kendt type 2 diabetes.

Patienter med hjertesvigt har ofte 
en dårlig livskvalitet, og derfor er det 
yderst relevant at vurdere, om der sker 
ændringer i livskvaliteten i forbindelse 
med de behandlingstiltag, der gøres. I 
DAPA-HF-studiet undersøgte man livs-
kvaliteten med et valideret spørgeskema 
og fandt, at dapagliflozin forbedrede 
alle komponenter i dette spørgeskema 
tydende på en bedre livskvalitet, der 
syntes at tiltage over tid(18). Ligeledes var 
der færre i dapagliflozin-gruppen, som 
oplevede forværring i deres livskvalitet, 
og flere oplevede en klinisk meningsfuld 
forbedring i livskvalitet. Number needed 
to treat er beregnet for disse parametre 
til at ligge mellem 12 og 18.

I relation til tiltagende alder og ofte 
tiltagende komorbiditet kan det være en 
bekymring, om patienten kan tolerere 
en behandling, der ofte består af et ikke 
ubetydeligt antal præparater. Dette er 
undersøgt i DAPA-HF-studiet(19), hvor 
man fandt, at behandlingen reducerede 
det primære endepunkt uanset alder, 

og effekten var størst hos de ældste på 
grund af deres forøgede risiko. Der var 
ingen tegn på, at behandlingen ikke 
kunne tolereres i alle aldersgrupper.

Vi står således med en ny behandling 
til patienter med hjertesvigt både med 
og uden diabetes. Denne behandling 
har vist imponerende resultater på syge-
lighed og dødelighed med få bivirknin-
ger og samtidig forbedring i livskvalitet 
og med effekt hos patienter i alle aldre.
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Colchicin (C) er et antiinflammatorisk 
stof, der har været kendt i mange år 
som en effektiv smertelindrende be-
handling ved akutte podagra-anfald, og 
andre manifestationer af arthritis urica 
(AU). Den antiinflammatoriske virkning 
af C ved AU er kompliceret og delvist 
ukendt. Virkningen synes at bero på 
en hæmning af mikrotubuli, hvorved 
aktivering af inflammasonet hæmmes, 
migration af neutrofilocytterne og andre 
inflammationsceller dæmpes og produk-
tionen af inflammatoriske leucotriner 
reduceres (1).

C et et plantalkaloid, der stammer fra 
krokusplanten. Effekten af krokusblom-
sten på podagra er beskrevet i et papy-
russkrift fra år 1500 før vor tidsregning. 
Et udtræk af krokus til behandling af po-
dagra er beskrevet omkring år 100 AD. 
Stoffet blev isoleret i 1820, og syntetise-
ret i dette århundrede (2). Det er således 
et af vore ældste lægemidler.

I Danmark har C været tilgængeligt 
magistrelt i siden ca. 1920. Det er nu 

tilgængeligt som en medicinsk specia-
litet. Det er billigt, en dagsdosis koster 
omkring 3,50 kr.

Colchicin og Podagra

C har været brugt i århundreder til be-
handling af akut podagra, og i mindre 
doser til forebyggelse af arthritis urica-
anfald (1)

Den antiinflammatoriske effekt har 
været forsøgt ved andre arthritter, her-
under rheumatoid arthritis, men absolut 
nok uden virkning. Ved familiær mid-
delhavsfeber, en arvelig inflammatorisk 
sygdom der især rammer personer fra 
Levanten, er C hovedmidlet til sympto-
matisk behandling og til forebyggelse af 
amyloidoseudvikling (3)

Colchicin og Hjertet

C er en standard behandling ved akut 
pericarditis for at forebygge recidiv. 
Behandlingen blev allerede i 2004 an-

Tabel 1. Virkning af colchicin 0,5 mg dagligt i aktiv gruppe og kontrolgruppe. Sammensat endepunkt er det se-
kundære endepunkt med død af alle årsager.

Colchicin Placebo Hazard ratio

(2366) (2379) (95 %)

Endepunkt antal patienter/procent

Primære endepunkt 131 (5.5) 170 (7.1) 0.77 (0.61-0.96)

Heraf:

Død pga. hjertelidelse 20 (0.8) 24 (1.0) 0.84 (0.46-1.52)

Genoplivet hjertestop  5 (0.2) 6 (0.3) 0.83 (0.25-2.73)

AMI 89 (3.8) 98 (4.1) 0.91 (0.68-1.21)

Apoplexi 5 (0.2) 19 (0.8) 0.26 (0.10-0.70)

Akut indlæggelse med angina pectoris 
medførende revaskularisering

25 (1.1) 50 (2.1) 0.50 (0.31-0.81)

Sammensat endepunkt 111 (4.7) 130 (5.5) 0.85 (0.66-1.10)

Død 43 (1.8) 44 (1.8) 0.98 (0.64-1.49)

Dyb venetrombose eller lungeemboli 10 (0.4) 7 (0.3) 1.43 (0.54-3.75)

Atrieflimren 36 (1.5) 40 (1.7) 0.93 (0.59-1.46)
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befalet af ESC på baggrund af små un-
dersøgelser og kasuistikker (4). I et nyligt 
Cochrane-review findes behandlingen 
effektiv hos ca. 70% af patienterne, men 
forfatterne mener også at der mangler 
dokumentation for effekten hos de mest 
syge patienter (5).

Iskæmisk hjertesygdom er karakteri-
seret ved aktivering af forskellige inflam-
matoriske systemer. CRP er ofte øget 
ved kronisk arteriosklerotisk sygdom og 
er en betydende risikofaktor for død og 
akut myokardieinfarkt (AMI) (6). Nogle 
undersøgelser kan vise, at CRP ved arte-
riosklerotisk sygdom reduceres markant 
under C behandling. Patienter med AU 
har øget risiko for akut coronarsyndrom 
og AMI. I et observationelt studium 
fandtes at forekomsten af AMI var mar-
kant reduceret hos patienter med AU, 
der var i kronisk C-behandling (7).

Et AMI er i sig selv årsag til en vold-
som inflammatorisk aktivering, og flere 
mindre undersøgelser af effekten af C 
ved AMI er publiceret. Der har været 
anvendt varierende doser, tidspunkt for 
initiering af behandlingen og behand-
lingsvarighed, men alt i alt har effekten 

på komplikationer (herunder Atrieflim-
ren) været gunstig (8,9)

For nyligt blev en randomiseret, 
placebokontrolleret undersøgelse af ef-
fekten af C efter AMI publiceret i New 
England Journal of Medicine (10). Der er 
tale om et stort, velgennemført studium, 
som er udført i Canada og nogle Vest-
europæiske lande.

Der blev inkluderet 4745 patienter, 
som randomiseredes 1:1 til lavdosis C 
0,5 mg dagligt eller placebo. Gennem-
snitsalderen var 60 år, og knap 20% var 
kvinder. Patienterne blev inkluderede in-
denfor 30 dage efter AMI’et, i gennem-
snit 13,4 dage. Personer med hjertesvigt 
bedømt ud fra en EF på mindre end 35 
%, nylig bypass-kirurgi og cancerpatien-
ter blev ekskluderede. Deltagerne var 
særdeles velbehandlede efter nutidig 
standard: 93% havde fået PCI i forbin-
delse med deres AMI, og langt over 90% 
fik statin, dobbelt pladebehandling (ace-
tylsalicylsyre + anden pladebehandling) 
og betablokker. Mediantid for opfølg-
ning var 22 måneder.

Det primære endepunkt som var en 
kombination af død på grund af hjerteli-

delse, genoplivet hjertestop, AMI, apo-
plexi, og akut indlæggelse med angina 
pectoris medførende revaskularisering. 
Det primære endepunkt forekom hos 
131 (5,5%) i C gruppen og 170 (7,1%) 
i kontrolgruppe, en forskel der er stati-
stisk signifikant (Hazard Ratio 0,77; CI 
0,61-0,96, p=0,02) ved en Log-rank test 
suppleret med en Cox-analyse.

Ser man på de enkelte elementer i 
det sammensatte endepunkt, er billedet 
broget. Der var ingen som helst forskel 
i dødeligheden i de to grupper, hverken 
hjertedød (20 vs. 24) eller død af alle 
årsager (43 vs. 44). AMI forekom hos 89 
vs 98. Der var signifikant forskel i hyp-
pigheden af Apoplexi (5 vs. 19) og akut 
indlæggelse for angina pectoris medfø-
rende revaskularisering (25 vs. 50).

Der var ingen større forskel i bivirk-
ninger, bortset fra pneumoni, som fore-
kom hos 21 i C-gruppen og 9 i kontrol-
gruppen (p= 0,03).

Tabel 2. Bivirkninger. Bemærk at der er flere ”alvorlige bivirkninger” end summen af de enkelte årsagsspeci-
fikke hændelser, hvilket skyldes at gruppen også indeholder biokemiske afvigelser m.v. Der er ingen større for-
skel i bivirkningsfrekvensen i de to grupper.

Colchicin Placebo
P-værdi

(2230) (2346)

Komplikationer/bivirkninger antal patienter/procent

Enhver relateret bivirkning † 372 (16.0) 371 (15.8) 0.89

Bivirkninger:

Gastrointestinal 408 (17.5) 414 (17.6) 0.90

Diarre 225 (9.7) 208 (8.9) 0.35

Kvalme 43 (1.8) 24 (1.0) 0.02

Flatulens 15 (0.6) 5 (0.2) 0.02

Gastrointestinale blødninger 7 (0.3) 5 (0.2) 0.56

Anæmi 14 (0.6) 10 (0.4) 0.40

Leukopeni 2 (0.1) 3 (0.1) 0.66

Trombocytopeni 3 (0.1) 7 (0.3) 0.21

Alvorlige bivirkninger:

Enhver alvorlig bivirkning‡ 383 (16.4) 404 (17.2) 0.47

Gastrointestinale 46 (2.0) 36 (1.5) 0.25

Infektion 51 (2.2) 38 (1.6) 0.15

Pneumoni 21 (0.9) 9 (0.4) 0.03

Septisk chok 2 (0.1) 2 (0.1) 0.21

Hospitalsindlæggelse ved hjertesvigt 25 (1.1) 17 (0.7) 0.21

Cancer 43 (1.8) 46 (2.0) 0.77

Fortsættes næste side
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Kommentar

Først og fremmest er det bemær-
kelsesværdigt, hvor god prognosen 
efter AMI er i denne velbehandlede 
patientpopulation. En risiko for hjer-
tedød under 1% på 2 år efter AMI 
er enestående og er selvfølgelig 
svær at forbedre.

Andre lægemidler med anti-
inflammatorisk effekt har været 
undersøgt ved AMI: Steroider er 
direkte farlige ligesom NSAID-
lægemidler. Methotrexat og anti-
inflammatoriske biologiske midler 
er uden eller med lille effekt (11,12). 
Hvorfor skulle C så virke?

Man må i hvert fald konstatere at 
C ikke er farligt ved AMI. Hvor man 
måske tidligere har været tilbage-
holdende med C ved akut podagra 
hos personer med AKS på grund af 
en teoretisk risiko for hjerte- og ny-
resvigt, viser den aktuelle undersø-
gelse at behandlingen i den aktuelle 
dosering og med de aktuelle eks-
klusionskriterier er stort set ufarlig, 
selv om farmakinetisk interaktion 
med statiner er beskrevet, i enkelte 
tilfælde ledende til rhabdomyolyse 

(10)

Jeg er lidt mindre begejstret for 
beviset for effekten. Anvendelsen 
af sammensatte endepunkter er 
kontroversiel (13). For at opnå den 
nødvendige statistiske styrke kan 
man været nødsaget til at kon-
struere et sammensat endepunkt 
med enkeltelementer der ikke er 
harmonisk sammenknyttede. Det 
ser ud til at der ikke er virkning på 
dødeligheden. Hvad er det så for 
typer af apoplexi, der er med til at 
bære effekten? Hvilken betydning 
skal man tillægge effekten på en 
symptombehandling (revaskulari-
sering) af angina pectoris i forhold 
til den manglende effekt på døde-
ligheden?

Det er klart at et sådant stor og 
velgennemført studium vil blive 
gjort til genstand for alverdens 
diskussioner, men jeg tvivler på, at 
der kommer en egentlig anbefaling 
om colchicin-behandling efter akut 
myocardieinfarkt i de videnskabe-
lige selskaber på baggrund af den 
aktuelle undersøgelse.
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Blodtryksnedsættende 
behandling hos ældre med 
hypertension
Refleksioner ved et nyt Cochrane review

Forhøjet blodtryk er verden rundt den 
alvorligste risikofaktor for kardio-vasku-
lær sygelighed og død(1).

Der er omfattende dokumentation for 
en markant effekt af blodtryksnedsæt-
tende behandling. En reduktion af sy-
stolisk blodtryk på 20 mmHg vil halvere 
den relative risiko for apopleksi hos en 
person med hypertension(1-5)

Hypertension tiltager med stigende 
alder, således at hos 60+ årige har ca. 
60 % forhøjet blodtryk.(3)

Den gunstige effekt omhandler også 
ældre, 60 år til ca. 90 år. I mange år var 
der en barriere omkring behandling 
af ældre på bagrund af tanker om, at 
ældre/gamle ikke kunne tåle behandlin-
gen og at de ikke have gavn heraf. Så-
danne tanker er grundigt tilbagevist ved 
en række randomiserede, kontrollerede 
undersøgelser. Men man skal erindre, at 
skrøbelige gamle var ekskluderet i disse 
studier, hvilket man skal have med i sine 
overvejelser når man stiller en behand-
lingsindikation. Der er dog en analyse 
fra SPRINT undersøgelser som tyder på, 
at skrøbelige gamle også havde effekt af 
behandlingen(3).

En ny Cochrane metaanalyse(2) fra juni 
2019 underbygger yderligere dette. Der 
er tale om opdatering af 2 tidligere me-
taanalyser fra 1998 og 2009. Der er ikke 
mange nye data, kun en MRC analyse 
fra 1985.

Analysen omhandler godt 26.000 
personer med middelsvær hyperten-
sion, 60 år og ældre, randomiseret til 
antihypertensiv behandling versus pla-
cebo/ingen behandling. Relative reduk-
tion i kardiovaskulær sygelighed og død, 
specielt cerbrovaskulære hændelser var 
af størrelsesordenen 25-30 %. Den ab-
solutte reduktion var måske lidt højere 
i aldersklassen 60-79 år, 3.8 % versus 
2.9 % hos 80+ årige.

Gevinsten ved isoleret systolisk hy-
pertension var den samme.

Alle de indgåede undersøgelser har 
høj-dosis tiazid som førstevalg, dernæst 
betablokkere og metyldopa., behand-
lingsvalg der ikke bruges meget i dag. 
Det er derfor heller ikke overraskende, 
at behandlingsophør på grund af bivirk-
ninger var 15 % versus 5 % på placebo.

Forfatterne mener at kunne vise, at 
mindre blodtryksfald hos ældre er bedre 
en stort fald – dette harmonerer dårligt 
med de positive resultater fra nyere 
undersøgelser hvor patienter er ran-
domiseret til sædvanligt behandlings-
mål, <140/90 mmHg versus < 130/80 
mmHg.

Den kliniske nyhedsværdi af analysen 
i 2019 er således meget begrænset.

Vi er i 2018-2019 begavet med 3 op-
dateringer af hypertension guidelines: 
Den amerikanske (ACC/AHA) og den 
europæiske (ESC/ESH) samt Den Dan-
ske Kardiologiske National Behandlings-
valg (NBV)(3-5). ESC/ESH guidelines(3) 
er meget detaljeret, let læselig når man 
lader sig lede af en god indholdsforteg-
nelse.

I 2019 guidelines bruges høj-dosis 
tiazid ikke. Man kan overveje, om man 
skal undgå hydroklortiazid på baggrund 
af en let øget risiko for hudkræft, ho-
vedsagelig spinocellulære og basalcelle 
carcinomer, efter mange års anvendelse 
med høj kumulativ dosering. Hydroklor-
tiazid anvendes for det meste i kombi-
nationspræparater med ACE-hæmmere 
og AIIA-antagonister. Risikoen for hud 
cancer er ikke fundet ved anvendelse 
af bendroflumetizid og heller ikke for 
indapamid.

Betablokkere er ikke generelt før-
stevalg længere, men kun på særlige 
indikationer, såsom hjertesvigt, angina 
pectoris, iskæmisk hjertesygdom. Det 
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er veldokumenteret, at betablokkere, 
specielt atenolol, giver mindre reduktion 
i kardiovaskulære hændelser ved hyper-
tension end andre behandlingsprincip-
per. Det er ikke dokumenteret om det 
gælder for vasodilaterende betablok-
kere, såsom nebiviol. Nebivolol har en 
NO-medieret vasodilations virkning med 
gunstig virkning på centrale karstivhed, 
mindre tendens til kolde fingre, impo-
tens og har en vis dokumentation for 
positiv gevinst ved hjertesvigt.

De nye guidelines anbefaler kraftigt, 
at initiere behandling med ”enkelt-pille 
kombinations terapi”, dvs. en enkelt tab-
let, der indeholder 2 aktive substanser. 
Dette fører hurtigere til behandlings-
målet med en større reduktion i kar-
diovaskulære hændelser, eksempelvis i 
Accomplish studiet hvor fast initial kom-
bination af Amlodipin+ ACE-hæmmer 
førte hurtigere til behandlingsmål og 
større reduktion i morbiditet-mortalitet 
end behandling med tiazid+ ACE-
hæmmer. Andre undersøgelser doku-

menterer en større gevinst ved hurtigt 
at nå behandlingsmål – inden for ca. 3 
måneder(6). ESH-guidelines anbefaler 
initial kombinationsterapi når BT er over 
140/90 mmHg, medens ACC/AHA 
når initialt BT er >20/10 mmHg over 
behandlingsmål. Hos gamle, over 80 år 
med comorbiditet, skal behandling dog 
jævnligt initieres mere forsigtigt og med 
mindste dosering.

Ældre skal generelt behandles som 
andre. Der skal naturligvis tages hen-
syn til almen tilstand, skrøbeligheder, 
faldtendens, mistanke om ortostatisk 
blodtryksfald, comorbiditet og andre 
medikamenter. Kontrol og behandling er 
jævnligt mere kompliceret hos gamle.

Der er aldrig grund til at seponere en 
blodtryksnedsættende behandling alene 
på grund af høj alder – men kun hvis der 
er mistanke om betydende bivirkninger.

Tidligere anså man hos gamle/ældre, 
også over 80 år, SBT på 160 mmHg eller 
mere som behandlingsindikation – plus 
livsstils intervention. Der er nu data, 
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der understøtter behandling ved SBP 
140-159 mmHg i alderen 60-80 år, men 
næppe over 80 år (mangelfuld doku-
mentation).

Behandlingsmålet hos ældre/
gamle tilstræbes at være SBP130-139 
mmHg hvis det tolereres, ifølge ESC/
ESH guidelines(3), men ikke under 130 
mmHg. ACC/AHA (4) er mere aggressiv 
og anbefaler < 130/80 hos alle. Dette er 
ud fra gentagne klinik målinger.

Den nyeste danske kardiologiske 
NBV (5) har følgende behandlingsmål, 
bedømt ud fra uobserverede klinik må-
linger, hjemmeblodtryksmålinger eller 
gennemsnitligt dag blodtryk fra en døgn 
blodtryksmåling: Alder under 80 år: SBT 
120-135. Over 80 år: 130-145 mmhg 
– hvis det tolereres uden betydende bi-
virkninger. Man skal her erindre, at ved 
uobserverede, automatiserede målinger 
ligger SBT 5 -10 mmhg lavere end al-
mindelige klinik målinger.

Der er således rigtig god indikation 
for behandling af ældre og gamle med 
forhøjet blodtryk. Det kan være lidt 
komplekst og kræver god kontrol ved 
den behandlende læge. Med relevant 
behandlingsvalg er gevinsten stor og 
behandlingen tolereres sædvanligvis 
godt. Selv hos gamle i den noget skrø-
belige ende af spektret er der evidens 
for gevinst(9). Hos de meget gamle skrø-
belige er der ikke håndfast dokumenta-
tion(10).

Alder alene må ikke være en hindring 
for antihypertensiv behandling. Men det 
kan være nødvendigt at give sig tilfreds 
med mindre blodtryksreduktion end 
hvad behandlingsmål udsiger.

Denne artikel bygger på en leder i Uge-
skrift for Læger 28. oktober 2019(11)

http://www.nbv.cardio.dk
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Anbefalinger skal mindske 
unges alkoholindtag
Danske unge har europarekorden i druk. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen netop udgivet en række 
anbefalinger til kommunernes børne- og ungeområde, der skal være med til at udskyde de unges alkohol 
debut og begrænse deres indtag. I Alkohol & Samfund bakker man op om anbefalingerne, og samtidig 
arbejder interesseorganisationen på, at der bliver suppleret med stramning af lovgivningen

Alle kommuner i Danmark har for nylig 
modtaget to eksemplarer af en ny publi-
kation fra Sundhedsstyrelsen med titlen 
”Børn og Unges sundhed og trivsel”. 
Her kommer styrelsen med en række 
anbefalinger til, hvordan kommunerne 
kan styrke børn og unges sundhed. Et af 
fokusområderne i hæftet er alkohol. Det 
skyldes, at forskning viser, at alkoholva-
ner dannes i ungdommen. Desuden er 
unge, der drikker i en tidlig alder eller 
drikker meget, mere udsatte for senere 
i livet at få problemer med alkohol, ryg-
ning og stoffer, end de unge, der først 
begynder at drikke senere. Derfor er 
formålet med alkoholforebyggelse at 
udskyde alkoholdebuten længst muligt 
og begrænse indtaget af alkohol.

– Det er gode og relevante anbefa-
linger, som Sundhedsstyrelsen kommer 
med. Vi ved fra flere undersøgelser, 
at det rykker noget, når vi tager fat i 
børn og unge mennesker, og derfor er 
det helt naturligt at inddrage børn- og 
ungeområderne i kommunerne, siger 
Magnus Kielberg, udviklingskonsulent i 
Alkohol & Samfund. 

I praksis skal en stor del af forebyg-
gelsesarbejdet foregå i skoler og på ud-
dannelsesinstitutionerne. I skolen bliver 
der arbejdet med faget Sundheds- og 
seksualundervisning og Familiekund-
skab, hvor eleverne skal udvikle kom-
petencer til at fremme egen sundhed 
og trivsel. Udfordringen er dog, at der 
er tale om et såkaldt timeløst fag. Der er 
derfor ikke krav til præcis, hvor meget 
og hvordan faget skal sættes på ske-
maet. Det er i stedet op til den enkelte 
skole at afgøre, hvordan eleverne skal 
modtage undervisningen.

– Desværre ved vi fra vore egen 
undersøgelse, at cirka 40 procent af de 
lærer, som vi spurgte, har svært ved at 
finde tid til at undervise i emnet alkohol. 
Der bliver simpelthen ikke afsat tid til 
det i en hverdag, hvor der skal være 
plads til mange andre obligatoriske timer 
og frivillige emner. Det er ærgerligt, for 
det er vigtig med en sund alkoholkultur 
blandt de unge, siger Magnus Kielberg.
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ALKOHOL & SAMFUNDS ANBEFALINGER TIL LOVÆNDRINGER:

–  At Folketinget fastsætter en 18-årsgrænse for salg af alkohol uanset alkoholvolumeprocent.

–  At kontrollen med salg af alkohol bliver skærpet og effektiviseret ved at den givne kontrolmyndighed råder over ressour-
cer og metoder til at dokumentere, om butikkerne overholde gældende lov om salg af tobaks- og alkoholvarer i detail-
handlen.

–  At kontrolmyndigheden på stedet kan udstede bøder ved førstegangsovertrædelse af lov om sag af tobaks- og alkohol-
varer i detailhandlen.

–  At bøden/afgiften ved førstegangsovertrædelse bør være 40.000 kr., hvilket er nuværende niveau ved tredjegangs-
overtrædelse.
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Ændrede rammer

I Alkohol & Samfund peger man derfor 
på nogle helt konkret lovændringer som 
supplement til Sundhedsstyrelsens an-
befalinger.

– Det handler om at ændre rammerne 
for de unges alkoholkultur, for vi ved, 
at vi dermed kan ændre deres forbrug, 
siger Magnus Kielberg. 

Ønsket er først og fremmest at 
stramme op på de unges mulighed for 
at købe alkohol. I dag kan unge købe 
alkohol med en alkoholprocent på op til 
16,5, når de er fyldt 16 år. For stærkere 
varer skal man være fyldt 18 år. I et 
forsøg på at få udskudt de unges alko-
holdebut ønsker Alkohol & Samfund en 
aldersgrænse på 18 år uanset volume-
procenten. Organisationen ønsker også 
mere kontrol med salg af alkohol samt 
skærpelse af overtrædelser.

Ifølge Alkohol & Samfund så er der 
mange penge at hente ved at ændre de 
unges alkoholvaner. Ifølge VIVE, Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter 
for Velværd, så koster alkoholoverbrug 

Illustration: Alkohol &Samfund

blandt voksne danskere årligt samfundet 
13 milliarder kroner. Også Sundhedssty-
relsen peger på en lang række uheldige 
konsekvenser af kombinationen af alko-
hol og børn og unge. Hukommelse og 
indlæring kan påvirkes negativt, og det 
er særligt kritisk for den unge hjerne, 
der stadig er under udvikling. På læn-
gere sigt øger alkohol risikoen for kræft, 
leverskader og andre lidelser.

Mere end alkohol

Den nyligt udsendte publikation med 
anbefalinger fra Sundhedsstyrelse hand-
ler ikke kun om alkohol, men kommer 
med anbefalingerne, der skal bidrage 
til at fremme sundhed og forebygge 

sygdomme hos børn og unge over en 
bred front. Anbefalingerne stammer fra 
Sundhedsstyrelsens 11 kendte forebyg-
gelsespakker. Med i den nye publikation 
er seks af punkterne. Det er: Mental 
sundhed, Mad og måltider, Fysisk aktivi-
tet, Overvægt, Tobak og Alkohol.

Foruden anbefalingerne er der i pub-
likationen en række konkrete eksempler 
på, hvordan kommuner arbejder med 
sundhedsfremme og forebyggelse på 
børne- og ungeområdet.

– Mange kommune arbejder målret-
tet på at fremme sundheden og trivslen 
blandt børn og unge i kommunerne, 
men de kan lære rigtig meget af hin-

Fortsættes næste side
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andens erfaringer. I Svendborg har 
kommunen for eksempel sat flere 
idrætstimer på skemaet for at hjælpe 
børn og unge til at være mere fysisk 
aktive og forebygge overvægt. Og 
Odense kommune har en stor ind-

sats, der skal skabe røgfrie skoler. Det 
er bare to af de mange kommuner, 
hvor man kan finde inspiration, siger 
Niels Sandø, forebyggelseschef i 
Sundhedsstyrelsen.

SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGERNE TIL 
KOMMUNERNE

Undervisning i grundskolen
Kommunen skal systematisk tilbyde videns- og dialogbaseret undervisning 
om alkohol i grundskolen med hensyn til at udskyde alkoholdebut og mind-
ske forbrug af alkohol. Undervisningen i de små klasser kan med fordel 
have fokus på handlekompetencer, mens undervisningen i de ældre klasser 
desuden kan fokusere på, hvordan man passer på sig selv og hinanden i 
festmiljøet.

Dialog som del af udskolingsundersøgelsen
Samtale om alkohol indarbejdes systematisk i den kommunale sundheds-
tjenestes udskolingsundersøgelse. Forældre inddrages efter behov, og altid 
hvis den unge er under 15 år.

Inddragelse af forældre
Forældre inddrages gennem forældremøder i grundskolen og på ungdoms-
uddannelsesinstitutioner. I grundskolen kan møderne desuden bruges til at 
indgå forældreaftale i klasserne om alkoholdebut, fester og håndtering af 
andre alkohol problematikker.

Alkoholpolitik på tværs af ungdomsuddannelsesinstitutionerne
Kommunen indgår dialog og samarbejde mellem lokale ungdomsuddannel-
ser for at sikre en ensartet politik på tværs af uddannelserne. Desuden bør 
det sikres, at forældre involveres i diskussioner om rammerne for alkohol 
på ungdomsuddannelserne.

Undervisning på uddannelsesinstitutioner, produktionsskoler og ung-
domsskoler
Kommunen understøtter, at der tilbydes undervisning og dialog om alko-
hol. Undervisningen kan for eksempel varetages af en udgående funktion 
fra kommunen eller af ansatte på institutionen.

Ansvarlig udskænkning
Kommunen håndterer alkoholbevillingsområdet efter metoden ”Ansvarlig 
udskænkning”, hvor hensyn til sundhed indgår i bevillingsnævnets arbejde.

Lovgivning om salg af alkohol håndhæves
Kommunen etablerer dialog og samarbejde med for eksempel handels-
standsforeningen og politiet med henblik på at understøtte at lovgivningen 
om salg af alkohol håndhæves.

Støtteindsats til familier med alkoholproblemer
Kommunen etablerer en støtteindsats til børn og unge i familier med 
alkoholproblemer. Indsatsen skal tilpasses det enkelte barn eller unges 
behov, og der skal være mulighed for både individuelle og gruppebaserede 
indsatser.
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Hundeejerskab og mindre 
risiko for hjerte-kar-
sygdomme
En opdatering efteråret 2019

AF PROFESSOR EM. DR.MED. 

HANS IBSEN

Hunden har været en del af vort selskab 
siden vi var jægere og samlere. De 
første hunde, der opstod fra ulven, var 
ledsagere på jagt og kunne advare mod 
farer. Relationen mellem mennesket og 
hund har undergået stor udvikling gen-
nem de seneste mange tusinde år(1). I 
Danmark findes der nu godt en 1/2 mil-
lion hunde, antallet i større byer er i klar 
vækst.

Der er talt og skrevet meget om hun-
des effekt på mentalt velbefindende, 
socialt nærvær, mindre angst, stress, 
depression og ensomhed.

I 2016-17 skrev jeg en artikel i Læge-
magasinet og i Ugeskrift for Læger(2,3) 
om hvor sundt det er, at have husdyr, 
specielt hund.

Der er en meget konsistent asso-
ciation mellem at have hund og ned-
sat risiko for hjerte-kar-sygdomme. 
Sammenhængen er tilstede, også når 
man korrigerer for en lang række con-
founders. Der er meget, der taler for 
en kausal relation, specielt en mindre 
stress-relateret sympatikus reaktion på 
en række stimuli(1-3).

I 2019 har der været stor interesse 
omkring den mulige sundhedsgevinst 
ved at være hundeejer – bl.a. to artikler 
med tilhørende editorial(1) i det højt ran-
gerede Circulation.

Det ene studie(4) er en meta-analyse 
af 10 store observationelle undersøgel-
ser, omfattende 3.837.005 personer, 
hvor hundeejerskab er registreret 
ved baseline. Efter 10 års follow-up er 
opgjort død af alle årsager og kardio-
vaskulær mortalitet – i alt 530.515 hæn-
delser. Der var en 24% reduktion i død 
af alle årsager over den 10-årige periode 
for hundeejere, sammenlignet med 
ikke-hundeejere. Hos individer med 
tidligere koronar hjertesygdom var re-

duktionen endnu større, nemlig 65% for 
død af alle årsager og 31% for kardiova-
skulær mortalitet. Denne meta-analyse 
har dog ikke kunnet korrigere effektivt 
for confoundere,

Mubanga et al(5) har tidligere påvist 
en tilsvarende association. I 2019 –pub-
likationen(6) beskriver de overlevelsen 
efter en kardio-vaskulær hændelse hos 
hundeejere versus ikke-hundeejere, 
baseret på det svenske nationale patient 
register- 181.696 med myokardieinfarkt 
og 154.617 efter apopleksi i tidsrummet 
2001 til 2012. Resultaterne er opgjort ef-
ter fem års follow-up – der er korrigeret 
for en lang række potentielle confun-
ders. Hundeejere havde en lavere risiko 
for død, specielt for hundeejere, der 
– bortset fra hunden – levede alene –en 
reduktion på 23%, medens personer, 
der boede sammen med andre havde 
mindre effekt af hund – 11% risiko re-
duktion. Resultaterne er stort set ens for 
myokardie infarkt som for apopleksi.

Randomiserede undersøgelser til 
afklaring af kausalitet kan ikke gen-
nemføres. Der findes dog mindre ran-
domiserede undersøgelser der viser 
reduceret sympatikus stress i en række 
situationer(1-3).

Relationen mellem hund og reduceret 
risiko for død er næppe en tilfældighed. 
Den er reproduceret i mange undersø-
gelser, og som holder når der så godt 
som muligt korrigeres for en meget lang 
række forhold, men der kan være socio-
økonomiske og helbredsforhold, som 
det kan være vanskeligt fuldstændigt 
at korrigere for. ”Reverse causality” kan 
også diskuteres, nemlig at sunde og 
raske i højere grad magter at have hund 
end syge og svagelige? – i store popu-
lations undersøgelser er dette næppe et 
vigtigt problem.
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Er relationen kausal? – som tidligere 
beskrevet er der forhold der taler for 
kausalitet. Der findes en række plausible 
biologiske/fysiologiske forhold til afkla-
ring heraf, se figur 1. Alle er nok vigtige, 
men de mest overbevisende er måske 
en stor og vedvarende forbedring i men-
talt helbred, mindre tendens til depres-
sion, mindre ensomhed, højere selv-
værd. Dette kunne meget vel forklare 
den større gevinst hos alene-boende 
sammenlignet med personer boende i 
familieforhold.

Min tolkning – sammen med alle hun-
deejere – er, at relationen er sand og – i 

hvert fald delvis – kausal! Det synes i 
særlig grad at gælde for personer med 
tidligere kardio-vaskulære sygdomme 
samt personer der bor alene(7). Man skal 
gøre sig klart, at anskaffe et 4-benet fa-
miliemedlem er en større beslutning end 
at starte en ny medicinsk behandling. 
Og man skal erindre American Heart As-
sociation’s statement(7) at “pet adoption, 
rescue, or purchase should not be done 
for the primary purpose of reducing car-
diovascular disease risk”.

Figur 1. Mekanismer som kan forklare hundeejeres bedre kardio-vaskulære overlevelse.  
(efter DS Kazi, ref. 1).

Gevinsten hund og menneske i mellem er tosidig. Et 
bedre fællesskab fås næppe. Ligesom i den ledende 
artikel med titlen ”Who is rescuing whom” i circulation 
(1), er det passende her også at citere den amerikanske 
forfatter/poet Mary Oliver, der skriver ”could there be 
a sweeter  arrangement”

”He puts his cheek against mine
and makes small, expressive sounds.
And when I’m awake, or awake enough
he turns upside down, his four paws
in the air
and his eyes dark and fervent.
“Tell me you love me,” he says.
“Tell me again.”
Could there be a sweeter arrangement? Over and over
he gets to ask.
I get to tell.”

Fra: ”Dog Songs”: Little Dog’s Rhapsody in the Night 
af Mary Oliver – Penguin Press New York 2013.
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Forbedret kardio-vaskulære resultater
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Bedre sociale 
interaktioner

Større velbefindende
Mindre depression
Mindre ængstelse
Mindre ensomhedsfølelse
Højere selvværd

Forbedrede fysiologiske 
forhold:
Lavere Blodtryk
Lavere hjertefrekvens
Bedre lipid profil?

Nedsat sympatikus 
respons på stress
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Lidt mere om Duavive®, det nye middel 
til kvinder i overgangsalderen, det blev 
lidt kort sidst. Stressinkontinens hos 
kvinder er et stort problem. Nu har vi 
fået en ny device til kvinder med stres-
sinkontinens. Jeg fortæller lidt om de 
første tiltag til behandlingen. Og så lidt 
om screening og vaccination af gravide.

 Ny medicin

Duavive® fra fi rmaet Pfi zer
Duavive® indeholder 0,45 mg kon-
jugerede østrogener (CE) og 20 mg 
bazedoxifen (BZA) og er beregnet til 
behandling af klimakterielle gener.

BZA er et SERM (selective estrogen 
receptor modulator) som sammen 
med CE udgør TSEC (tissue selective 
estrogen complex), som ikke påvirker 
endometriet og mammae og som ikke 
giver nogen øget risiko for blodpropper 
i forhold til andre hormonpræparater. 
BZA er altså ikke et gestagen og Dua-
vive® burde (forhåbentlig) derfor ikke 
øge risikoen for mammacancer. Der er 
ikke generelt tilskud til præparatet, men 
individuelt tilskud kan søges.

Et andet kendt SERM-præparat er 
Evista® (Raloxifen) fra fi rmaet Eli Lilly.
Evista® er registreret til behandling af 
osteoporose.

De første medical devices mod 
stressinkontinens (dengang kaldt 
hjælpemidler):
Viva™-proppen fra fi rmaet Pharma-
Plast A/S. Jeg husker en TV-udsendelse 
for ca. 20 år siden, hvor en kvinde i 
fyrrerne fortalte, at hun altid gik med 
sorte bukser ned i lange støvler, for så 
kunne det ikke ses, når hun tissede i 
bukserne….

Hun opfandt Vivaproppen, som var 
det første tiltag til behandling (bortset 
fra operation) og som fi k en ganske 
pæn succes. Vivaproppen blev sat op i 
urethra.

Reliance™ fra fi rmaet Astra
Reliance er et lille bitte katheter, som 

sættes op i blæren (spejl medfølger), 
ballonen fyldes med vand. Jeg kan 
desværre ikke huske, hvor længe den 
kunne sidde m.v.

Ny medical device

Efemia fra Props and Pearls
Efemia fi ndes i 3 størrelser og er lavet 
i blød silikone. Efemia placeres nemt i 
vagina, hvor den kan sidde i 16 timer og 
den kan bruges i ca. 90 dage.

Man køber en prøvepakke med 3 
størrelser for at være sikker på, at fi nde 
den rigtige.

Dette gør man her: https://shop.
propsandpearls.com
Herefter kan der søges §112.

Nyt fra EPINYT

Fra 1. november og tre måneder frem 
kan gravide blive vaccineret gratis mod 
kighoste. Vaccinen vil blive tilbudt gra-
vide, der er mindst 32 uger henne, når 
den træder i kraft til november. Det vil 
gælde indtil udgangen af januar 2020, 
hvor man forventer at kighosteepide-
mien vil være overstået.

Nyt fra Rationel Farmakoterapi

Gravide skal også vaccineres mod infl u-
enza. Den gavnlige effekt bliver overført 
til spædbarnet.

Lægemidler og amning skrevet af Jon 
Trærup Andersen og Tina Bergmann 
Futtrup

Forfatterne gennemgår på 4 sider alle 
lægemiddelgrupper, som teoretisk kan 
blive brugt til ammende kvinder.

Heldigvis er kun ganske få grupper 
decideret inkompatible med amning. 
Det drejer sig om:
Antineoplastiske og Radioaktive læge-
midler
Antiepileptika (Ethosuximid, Phenobar-
bital og Primidon)
Ergotamin
Bromocriptin
Amiodaron

NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Aviserne er fulde af historier om medicin i restordre. Også i mit speciale 
er vi ramt, se nedenunder. Meget generende for såvel patient, som læge. 
En lang liste følger.

https://shop
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Hele artiklen kan læses på: https://
www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/
Rationel-Farmakoterapi-7-2019/Kompo-
nenter/Laegemidler-og-amning 

Medicin i restordre

Alendronat® fra diverse firmaer, bl.a. 
Sandoz og Teva
Alendronat® til behandling af osteopo-
rose indeholder 70 mg alendronsyre
Præparaterne er i restordre, måske ud-
gået.

I stedet kan bruges Fosamax® fra 
firmaet MSD – dog til en ganske anden 
pris. Man kan dog søge om enkelttil-
skud.

Citanest® Dental Octapressin® fra 
firmaet Dentsply Pharmaceutical
Tubules 1,8 ml indeholdende prilocain-
hydrochlorid + felypressin, som tand-
læger (og gynækologer) bruger som 
lokalanæstestesi.
Præparatet er i restordre på ubestemt 
tid.

Evo-Conti® fra firmaet Janssen-Cilag
Evo-Conti® depotplaster indeholder 50 
µg østradiol og 170 µg norethistero-
nacetat til behandling af kvinder i over-
gangsalderen.

Præparatet er i restordre til ultimo 
april 2020.

Evo-Sequi® fra firmaet Janssen-Cilag
Evo-Sequi® depotplaster indeholder 50 
µg østradiol og 170 µg norethistero-
nacetat til behandling af kvinder i over-
gangsalderen.

Præparatet er i restordre til ultimo 
april 2020.

Gardasil® 9 fra firmaet MSD
Gardasil® 9, vaccinen som indeholder 9 
HPV-typer og som indgår i børnevacci-
nationsprogrammet, vil være i restordre 
fra november 2019 og hele 2020. Det 
gælder dog heldigvis ”kun” for patienter 
udenfor børnevaccinationsprogrammet.

Harmonet® fra firmaet Pfizer
Harmonet® inderholder 20 µg ethinyle-
stradiol og 75 µg gestoden.
Præparatet er i restordre.

Loette® fra firmaet Pfizer
Loette® indeholder 20 µg ethinylestra-
diol og 100 µg levonorgestrel
Præparatet er i restordre

Zoely® fra firmaet MSD
Zoely® er en p-pille som indeholder 1,5 
mg østradiol og 2,5 mg nomegestrol
Præparatet er i restordre

Udgået medicin 

Cilest® fra firmaet Janssen-Cilag
Cilest® er en p-pille som indeholder 35 
µg ethinylestradiol og 250 µg norgesti-
mat.
Præparatet er udgået.

Monsels væske fra firmaet Alere A/S – 
nu Abbott Rapid Diagnostics A/S
Monsels væske indeholder Ferri subsul-
fat og bruges til at stoppe blødninger 
ved f.eks. konisatio. Vi er mange, der 
har været meget glade for Monsels 
væske

Præparatet lader til at være udgået. 
Hvis nogen finder en mulighed, hvor 
man kan købe det på nettet, så send mig 
gerne en besked, så fortæller jeg det 
videre.

Bestilling af udgået medicin

Colifoam® fra firmaet Meda
Colifoam® rectalskum indeholder 10% 
hydrocortison. Gynækologer bruger det 
til Lichen planus (ruber)

Præparatet er udgået i Danmark, men 
kan nu måske efter ansøgning om udle-
veringstilladelse købes på recept (skaf-
fes fra udlandet)

Colifoam® skulle være på markedet 
igen i løbet af 2020.

Professors opråb til politikere:  

Vi skal screene gravide for cystisk fibrose
AF JETTE MARINUS

Overlæge på Infektionsmedicinsk Klinik 
på Rigshospitalet, Niels Obel, fik i går 
foretræde for Folketingets Sundheds- 
og Ældreudvalg for at fortælle om de 
menneskelige og økonomiske fordele, 
der er ved at tilbyde alle gravide en 
screening for den mutation, som leder 
til cystisk fibrose.

Det har han fået på grundlag af en 
dyb faglig undren. Som overlæge, for-
sker og ikke mindst som menneske kan 
han ganske enkelt ikke forstå, hvorfor 
det danske sundhedsvæsen ikke tilby-
der gravide en screening for cystisk fi-
brose. Som den hyppigste arvelige syg-
dom i den vestlige verden er omtrent 
tre procent eller 150.000 danskere ra-
ske anlægsbærere af den genmutation, 
der kan føre til cystisk fibrose.

Alligevel tilbyder sundhedsvæsenet 
ikke systematisk screening af alle gra-

vide for den alvorlige, kroniske sygdom 
– og det er ifølge Obel paradoksalt.

”Det er endnu en grund til at jeg 
ikke forstår, at der ikke sker noget 
på området. Der er en kæmpe fordel 
ved screening af de gravide, og der er 
tilmed en kæmpe økonomisk gevinst 
for hospitalsvæsnet og for samfundet, 
hvis screeningen laves på alle gravide,” 
pointerer Obel.

Screening for cystisk fibrose-genet 
kan gennemføres på de blodprøver, 
der i forvejen tages på de gravide kvin-
der, og kan med moderne teknologi 
laves for mellem 10 til 20 millioner kr. 
pr. år.

”Det bliver tilmed billigere med 
tiden. For når kvinden er testet ved 
første graviditet, behøver proceduren 
ikke gentages efterfølgende. Desuden 
vil man om 20-30 år ikke behøve at lave 
screeninger længere, da alle babyer 
født efter 1. maj 2016 bliver tjekket 

for cystisk fibrose,” forklarer overlæge 
Obel.

Om screening af cystisk fibrose

•  Hvis begge forældre er bærere af ge-
net, er der 25 pct. risiko for, at barnet 
fødes med sygdommen.

•  Det er teknisk muligt at undersøge 
allerede under graviditeten i en 
såkaldt anlægsbærerscreening, om 
fostret har cystisk fibrose, inden for 
12-ugersgrænsen for abort.

•  I dag tilbydes testen alene til foræl-
dre, der allerede har cystisk fibrose i 
familien.

•  Siden 1. maj 2016 bliver alle babyer 
testet for cystisk fibrose som en del 
af PKU-testen.

Kilde: Medicinsk Tidsskrift, 25. sep-
tember 2019

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/
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ADHD og autisme kan skyldes  
samme fejl i hjernen
Flere danskere med ADHD og autisme har en mutation, der ændrer nervecellerne.

AF EMILIE AAGAARD

Autisme kan gøre det svært at forstå 
andre menneskers handlinger og tan-
ker. ADHD kan betyde, at et barn er 
hyperaktivt og har svært ved at kon-
centrere sig.

Nogle symptomer kan være fælles 
for diagnoserne, men generelt vil du 
nok tænke, at de to neuropsykiatriske 
tilstande er ret forskellige.

Men det er måske ikke helt rigtigt.
For danske forskere har i en ny 

undersøgelse fundet ud af, at de to 
udviklingsforstyrrelser kan dele egen-
skaber på et fundamentalt, biologisk 
plan.

Forudsætningen for at kunne 
finde målrettet behandling er, 
at man kender de biologiske 
mekanismer, der er på spil.

NIELS TOMMERUP,  
Københavns Universitet

Det viser sig nemlig, at en række mu-
tationer ses langt oftere hos menne-
sker med mindst én af diagnoserne.

For eksempel ses en bestemt muta-
tion, der ødelægger et gen ved navn 
MAP1A, 15 gange oftere hos menne-
sker, som har en af de to diagnoser.

Det fortæller Anders Børglum, der 
er professor og forskningsleder på 
IPSYCH på Aarhus Universitet og en 
af hovedforfatterne på den nye un-
dersøgelse.

– Genet er vigtigt for nervecellers 
fysiske struktur – altså nervecellernes 
’indre skelet’, kan man sige. Når det 
er ødelagt, kan det påvirke den fysi-
ske struktur af cellerne, og dermed 
kan hjernens udvikling også blive på-
virket, forklarer han.

Undersøgte tusindvis af 
danskers gener

Forskerne har undersøgt generne 
hos over 8.000 danskere med en eller 
begge diagnoser. Resultatet har de 
sammenlignet med 5.000 danskere 
uden diagnoser.

Og netop det store datasæt gør un-
dersøgelsen stærk.

Det mener Niels Tommerup, der 
er professor i medicinsk genetik på 
Københavns Universitet. Han har ikke 
selv været med til at lave den nye un-
dersøgelse.

– Den her slags undersøgelser 
kan man nærmest kun lave i lande 
som Danmark, hvor vi har de store, 
landsdækkende registre, siger han og 
fortsætter:

– Og det er vigtigt, fordi det er med 
til at bekræfte hypotesen om, at nogle 
af de samme genetiske og biologiske 
mekanismer kan være i spil ved for-
skellige neurologiske diagnoser.

Danskere uden diagnoser kan 
have samme mutationer

Forskere har længe vidst, at både 
ADHD og autisme er stærkt arveligt. 
Desuden har mennesker med autisme 
en øget risiko for også at have ADHD.

– Vi finder gener som, hvis de 
ødelægges af mutationer, giver en 
mange gange øget risiko for udvikling 
af autisme og ADHD – og så kobler 
vi det med den funktion, vi ved, ge-
nerne normalt har. På den måde får 
vi en helt ny forståelse for de invol-
verede biologiske mekanismer, siger 
Anders Børglum.

Men selv om den nye undersø-
gelse peger i retning af en biologisk 
forklaring på, hvorfor nogle menne-
sker får autisme eller ADHD, er det 
ikke hele forklaringen. Det understre-
ger forskeren.

Det er langt fra alle med ADHD el-
ler autisme, der har de mutationer, vi 
har fundet. Og mutationerne ses også 
hos mennesker uden diagnoserne. 

ÉN PROCENT HAR AUTISME

Der skønnes, at omkring én procent af befolkningen har autisme (Autisme Spektrum Forstyrrelser, ASF).

Man kan ikke se, at en person har autisme, men autisme medfører vanskeligheder i sociale sammenhænge, eksem-
pelvis inden for kommunikation og samspil med andre mennesker.

Der findes flere former for autisme, som kendetegnes ved en anderledes og ofte forsinket udvikling på områderne 
socialt samspil, social kommunikation, social forestillingsevne og adfærd og interesser.

(Kilde: Landsforeningen Autisme)
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OP TIL TRE PROCENT HAR ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Det er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet 
og impulsivitet.

Det vurderes, at 1-3 procent af voksne og 2-3 procent skolebørn i Danmark har ADHD.

(Kilde: ADHD-foreningen)

Det er bare meget sjældent, forklarer 
han.

Kan føre til en bedre 
behandling

Niels Tommerup fra Københavns Uni-
versitet mener, at den nye undersø-
gelse i fremtiden kan føre til en bedre 
behandling af autisme og ADHD.

– Forudsætningen for at kunne 
finde målrettet behandling er, at man 
kender de biologiske mekanismer, der 
er på spil, siger han.

Han understreger dog, at der er 
langt hen til den type medicin.

– Men her og nu kan det også 
bruges. Hvis for eksempel en kvinde 
er bekymret for, at noget hun gjorde i 
graviditeten er grunden til, at hendes 

barn har fået en af diagnoserne, så 
kan påvisningen af en genetisk bag-
grund vise at ’det sandsynligvis intet 
har med det at gøre’, siger Niels Tom-
merup.

Den nye undersøgelse er blevet 
publiceret i Nature Neuroscience.

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

FLEKSIBELT INJEKTIONSTIDSPUNKT 
– ÉN GANG DAGLIGT1
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Indikation: Behandling af diabetes mellitus hos voksne, unge og børn fra 1-års-alderen.

*INFORMATION OM STUDIER SWITCH 1 OG SWITCH 22,3

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

Studiedesign

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

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

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

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

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

Resultat

SWITCH 1

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

SWITCH 2

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

REDUCERET RISIKO 
FOR HYPOGLYKÆMI 

MED TRESIBA®

VS INSULIN GLARGIN U1002,3*

PATIENTER MED TYPE 1- DIABETES OG TYPE 2-DIABETES
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