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PLO-udmelding om Covid-19
blev hørt
Covid-19 har sat mange praktiserende læger under pres, og i slutningen af september sendte Praktiserende
Lægers Organisation syv forslag, som skulle lette på situationen, til Danske Regioner, Sundheds- og
Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og nu to måneder efter kan PLO
konstatere, at der er blevet lyttet til organisationen.

AF VIDENSKABSJOURNALIST
GORDON VAHLE

I slutningen af april blev den danske teststrategi ændret, så det også blev muligt
at teste personer uden symptomer på
Covid-19. På det tidspunkt var smitten for
nedadgående, og selv om der var nogle
dages ventetid, når man bestilte tid til
test i de hvide telte, så fandt de fleste sig
i ventetiden. Der var jo ikke større fare på
færde.
Situationen ændrede sig i efteråret,
hvor smitten igen begyndte at stige
stærkt. Mange borgere blev utrygge ved
den lange ventetid og ønskede en hurtigere afklaring af, om de var smittede eller
ej. Det var kun personer med symptomer,
der kunne komme foran i køen, og det
krævede en henvisning fra lægen. Derfor
henvendte mange med lette symptomer
sig til lægen for at få en henvisning og dermed fremskynde Corona-testen.
Det skabte et yderligere pres på de
praktiserende læger, og PLO sendte den
28. september et brev til alle relevante
sundhedsmyndigheder i Danmark med
syv konkrete forslag til en ændret teststrategi. Og myndighederne har lyttet til
de fleste af forslagene, viser det sig nu to
måneder senere.

Stadig pres på rådgivning
– Hvis man skal sige det meget generelt,
så er der nu ikke så stort pres på fra patienter, der ønsker at lade sig teste for
Covid-19. Men der er fortsat mange, som
ringer for at få rådgivning. Patienterne er
ofte i tvivl om, hvordan de skal foreholde
sig. De har måske milde symptomer, men
henvender sig til lægen alligevel – for en
sikkerheds skyld, siger Jonatan Schloss,
der er direktør i PLO.
– Henvendelserne til lægerne handler
om symptomer og en eller anden grad af
sygdom, men vi kan godt mærke, at patienter med milde symptomer nu selv kan
booke tid til test, supplerer han.

Det hænger sammen med, at myndighederne ret hurtigt efter PLO’s brev
efterkom det første og vigtigste forslag
fra lægerne. PLO foreslog, at kravet om,
at patienter med lette symptomer skulle
henvises til test af den praktiserende læge,
skulle fjernes. Kun patienter med egentligt
behov for lægelig vurdering og rådgivning
skulle ringe til almen praksis.
– Jeg ved ikke, om PLO alene kan tage
æren for den ændrede teststrategi, der
blev indført kort efter. Det havde jo været
diskuteret i et stykke tid. Men uanset så
har den ændrede teststrategi betydet,
at der er færre, som henvender sig til sin
læge udelukkende for at få en Covid19-test, fortæller Jonatan Schloss.
To tredjedele af landets praktiserende
læger oplevede i september et så stort
pres på telefonerne fra patienter, der prøvede at få en lægehenvisning til test, at de
syge patienter havde svært ved at komme
igennem.

Run på hotline trods øget
bemanding
De seks andre af PLO’s forslag er også
blevet godt modtaget. De fleste har organisationen kunnet sætte flueben ved, men
der er stadig et stykke vej, før situationen
hos den enkelte praktiserende læge bliver,
som den var, før Corona’en ramte.
– Vi foreslog fx, at myndighedernes
fælles hotline – 7020 0233 – blev opgraderet, så det blev lettere at komme i gennem. Vi foreslog også, at der burde gøres
endnu mere for at informere borgerne om
dens eksistens. Det er er faktisk ansat flere
til at betjene telefonen, men det er, som
om borgernes behov for rådgivning hele
tiden løber foran, og der er stadig problemer med at komme igennem. Og hvis ikke
borgerne kan få svar på spørgsmålene, så
Fortsættes side 8
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Fortsat
ringer de ofte til deres læge i stedet, påpeger PLO-direktøren.

Mere effektiv smitteopsporing
Der er også sket opgraderinger på andre
af de områder, som PLO pegede på. De
praktiserende læger oplevede, at patienter, som var testet positive, først blev kontaktet af smitteopsporingen efter en del
dage. PLO foreslog derfor en opskalering
af STPS´ smitteopsporingsindsats og nye
tekniske løsninger til at indsamle kontaktoplysninger, når borgerne bestiller test.
Sidst i november skete der så en ændring i smitteopsporingen. Coronasmittede borgeres nære kontakter skal nu
findes med et mere finmasket net. Tidligere var definitionen af nære kontakter
personer, som i mere end 15 minutter har
opholdt sig under en meter fra en smittet
person. Denne grænse bliver nu ændret
fra en meter til to meter i situationer, hvor
der er øget risiko for smitte – fx hvis der er
blevet sunget, talt højt, råbt, trænet mv.,
eller hvis personerne har opholdt sig i et
lukket rum med dårlig udluftning. Nære
kontakter skal gå i karantæne og lade sig
teste på dag 4 og 6 fra kontakten med den
smittede.
Ud over de nære kontakter skal smitteopsporingen nu også finde andre, som er
tæt på, fx kolleger, holdkammerater på en
uddannelsesinstitution eller et sportshold.
De, der har været ’tæt på’, tilbydes forebyggende screeningstest, men der er ikke
krav om isolation, medmindre de bliver
testet positive for covid-19.

Flueben ved det meste
Også andre af PLO’s forslag i brevet fra
den 28. september er nu sat i værk.
For at få mere viden om, hvorfor folk lader sig teste, ønskede lægerne en forbedring af det spørgeskema, som borgerne

udfylder, når de booker en COVID-19 test
på coronaprover.dk. Ved at spørge om
symptomer, nære kontakter, om de tager
testen af nysgerrighed eller bekymring,
om den er krævet af tredjepart, om de
udfører samfundskritiske funktioner og
andet, kan man ved hjælp af en simpel
algoritme finde ud af, hvor meget testen
haster.
– Ud fra sådanne oplysninger var det
vores håb, at man ville kunne finde ud af,
om borgerne skulle gennemgå testen på
almindelige vilkår, i et fast track, eller vi
skulle bede dem om straks at ringe til lægen. Men den væsentligste ændring er, at
patienter med milde symptomer er blevet
flyttet fra sundhedssporet til samfundssporet. Dermed er sundhedssporet – altså
test for de rigtigt syge – blevet et fast track
system, siger Jonatan Schloss, der i øvrigt
påpeger at selve ideen om at indføre et
fast track testsystem oprindelig blev fremført i brevet fra PLO.
Det fast track testspor, som regionerne
har indført for sygehusenes sundhedspersonale, har PLO foreslået udvidet til også
at gælde for læger og personale i almen
praksis. Det er også sket, og dermed kan
PLO også sætte flueben ved det sjette af
de syv forslag, organisationen fremsendte
til landets sundhedsmyndigheder.

Kontakt lægen som du plejer
Det sidste punkt handler om sundhedsmyndighedernes kommunikation til befolkningen
– Store dele af befolkningen er i tvivl
om, hvornår de bør lade sig teste for COVID-19. Mange har oplevet signalerne fra
Folketinget og regeringen, som at det er
bedre at lade sig teste en gang for meget
end en gang for lidt. For at undgå, at testsystemet brænder sammen, fordi mange
lader sig teste “for en sikkerheds skyld”,
bør Sundhedsstyrelsen massivt og meget

Jonatan Schloss

tydeligt kommunikere til befolkningen,
hvornår det er nødvendigt at lade sig
teste, og hvornår det ikke er, påpeger Jonatan Schloss.
Kommunikationen skal også rettes mod
arbejdsgivere, arrangører og private, der
kræver negativ test inden deltagelse i
skole, arbejde, arrangementer etc.
– Det skal være konkret. Noget i stil
med: “Du bør testes, hvis… ”, og “du bør
ikke testes, hvis…”. På den måde kan et
åbent testsystem forhåbentligt opretholdes, uden at de raske spærrer for de syge,
understreger PLO-direktøren.
Han mener også, at myndighederne
kunne være klarere i deres udmeldinger
om, hvornår man skal henvende sig til sin
læge, og hvornår man blot skal holde sig
hjemme og eventuelt lade sig teste.
– I princippet er det meget enkelt. Man
skal gå til læge på præcis samme måde
nu som før pandemien. Med milde symptomer ville du ikke have henvendt dig til
din læge tidligere; det skal du heller ikke
nu. Men med høj feber, alvorlig og vedvarende hoste og især åndedrætsbesvær,
skal du kontakte din læge – ligesom du
ville have gjort den gang, Corona-virussen
ikke var her, lyder rådet fra PLO’s direktør,
Jonatan Schloss.

JA TAK
Jeg vil gerne bestille en blok med ASRS-v1.1 1
Hjælp til udredning ved mistanke om ADHD hos voksne.
Du bestiller og aftaler nærmere ved at sende en
mail til neurokontakt@takeda.com.
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7. september 2020
1. Kessler et al. Psychological
Medicine. 2005; 35: 245-256

ANNONCE

I Italien kan praktiserende læger nu
tilbyde coronatest på deres klinikker
Der er indgået en aftale om at udføre hurtigtests for akut at lette byrden på landets stærkt pressede
sundhedsvæsen.

AF JOURNALIST MARTIN BJØRCK

Der er desperat brug for ekstra hænder til
at kontrollere smittespredning af coronavirus i Italien netop nu.
Efter genåbningen i sommer, hvor folk
begyndte at rejse og senere vendte tilbage
til institutioner, skoler og jobs, blev landet
ramt af en anden bølge, som en ubarmhjertig boomerang. Mareridtet fra foråret,
hvor Italien konstaterede det første smittetilfælde på europæisk jord, blev pludselig vækket til live, da man på halvanden
måned fra sidst i september til midten af

november oplevede en stigning i daglige
antal af nye smittede fra cirka 1500 til næsten 40.000. I midten af juli var smittetallet
helt nede under 200 om dagen.
Her i december er situationen den, at
rekorden for antal af coronadødsfald på
én dag blev slået 3. december, hvor 993
mennesker døde af virussen. Det hidtil
højeste tal var 921 sidst i marts. Og selvom
smittetallet på nuværende tidspunkt er
nedadgående, så er der pt. over 750.000
positive tilfælde og 40 procent af samtlige
intensivpladser er optaget af corona
patienter. Presset mærkes hele vejen ned
gennem sundhedssystemet. For eksempel
er ikke-akutte operationer udskudt på
ubestemt tid på de fleste hospitaler. Nogle
hospitaler har endda – som det også var
tilfældet i foråret – set sig nødsaget til at
sende akutte patienter til operation på hospitaler i andre regioner.
De høje smittetal har sat alle smittesporings-apps ud af funktion, og selv folk
med symptomer på virus må vente op til
en uge, før de kan blive testet gennem
det offentlige sundhedsvæsen. Derfor er

der nu indgået en aftale mellem Italiens
sundhedsministerium, sundhedsstyrelse,
lægernes fagforbund og arbejdsskadestyrelse, som åbner døren for coronatests
på praktiserende lægers klinikker. Der er
cirka 40.000 praktiserende læger i Italien,
viser tal fra Istat.
Aftalen er faldet på plads efter månedslange forhandlinger om de sikkerhedsmæssige rammer for lægerne og deres
sundhedspersonale, som var et krav fra
læger og sundhedsarbejderes side. Rammerne er nu udstukket og en udførlig
guide er netop blevet offentliggjort.
– ”Den hurtige forværring af epidemien på nationalt niveau gør det nødvendigt at implementere det territoriale overvågnings- og diagnosticeringsnetværk for
Covid-19, for at reducere og begrænse
spredningen af virussen. Til dette formål
skal praktiserende læger og børnelæger
efter frit valg også være aktivt involveret
i diagnosticeringsprocessen”, lyder det
i førnævnte parters fælles pressemeddelse.

Hvad er sikkerhedsproceduren for tests
på lægeklinikkerne?
– L ægeklinikken skal have et særligt
rum kun til coronatests.
– Venteværelse og ind -og udgangs
ruterne til klinikken skal indrettes, så
testpatienter ikke har kontakt med
andre patienter. Lægerne opfordres
derfor til at udføre tests sidst på
dagen.
– L ægen og sundhedspersonalet,
der er involveret i at teste skal
bære vandafvisende beskyttelsestøj, ansigtsskærm og ansigtsmaske
(FFP2/FFP3) og handsker.
Ambulancereddere, der lige har afleveret en bevidstløs coronapatient til intensiv.
Foto: Martin Bjørck
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Utryghed blandt læger
Testen som de italienske lægeklinikker bliver bedt om at tilbyde er de såkaldte antigen-tests, hvor man får svar på prøven efter
15-20 minutter. Og det er på grund af det
akutte pres på sundhedssystemet, at valget
er faldet på en test med hurtigt resultat.
I det centrale Firenze i regionen Ligurien, overvejer praktiserende læge, Antonio Weber, 71, om han skal introducere
testprogrammet i sin praksis.
– ”Regionen har spurgt, om jeg kan
udføre hurtigtests her. Det vil ikke være
en helt let opgave, for der er mange sikkerhedskrav, man skal opfylde. Man skal
for eksempel have et særligt rum indrettet, som kun skal bruges til at udføre
tests i, og vi vil skulle reorganisere vores
venteværelse. Men jeg vil se, om det ikke
er muligt”, siger han og pointerer, at han
føler et lægeligt ansvar for at hjælpe til i
krisesituationen.
Brugen af de hurtige antigen-tests er
blevet kritiseret mange steder – også i

Danmark, hvor eksperter i klinisk mikrobiologi har undersøgt kvaliteten af antigentests. Her vurderes det, at de er langt mindre følsomme end de vanlige PCR-tests.
– “Antigentests giver kun det korrekte
svar i omkring 50 procent af tilfældene.
Derfor fraråder vi, at man bruger dem,
hvis man har symptomer. eller hvis man
har været i kontakt med en, der er smittet”, udtalte vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst, i en meddelse
på Sundhedstyrelsens hjemmeside 13.
november.
På trods af stramme sikkerhedsregler
skrevet ind i aftalen om hurtigtests på
de italienske lægeklinikker, så vil det at
foretage tests på klinikken naturligvis øge
risikoen for smitte – især for lægen selv.
For praktiserende læge, Antonio
Weber, er denne periode i forvejen ulige
noget han hidtil har oplevet i sin 40-årige
karriere.
– Denne periode er den mest usikre
periode, jeg nogensinde har oplevet. Mit
arbejdsliv har i forvejen ændret sig meget

Antonio Weber

på grund af coronavirussen. Frygten for
om virussen er til stede på klinikken – selv
i en asymptomatisk form – er konstant til
stede. Det føles farligt, siger han.
Til dato er mere end 58.000 personer
døde af coronavirus i Italien. Der har været i alt 1,6 millioner konstaterede tilfælde
siden februar.

P RES S ENYT

Forsøgsordning med gratis psykologbehandling til unge
bliver permanent med finansloven
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er med finanslovaftalen for 2021
enige om gøre forsøgsordningen med
gratis psykologbehandling til unge med
let til moderat depression eller angst
permanent.
Regeringen og aftalepartierne er
enige om at afsætte 22,8 mio. kr. i 2021
og 47,2 mio. kr. årligt i 2022 og frem til
den eksisterende forsøgsordning med
gratis psykologbehandling til unge med
let til moderat depression eller angst.
Forsøgsordningen med gratis psykologbehandling har hidtil været finansieret
med satspuljeaftaler. Ordningen vil
desuden blive udvidet, så den omfatter alle i aldersgruppen 18-24 år fra 2.
halvår 2021.
Med finanslovsaftalen har aftalepartierne prioriteret at gøre rådgivningstilbuddet headspace landsdækkende,
hvilket der er afsat tilsammen 21,4 mio.
kr. til i perioden 2021- 2024. Headspace
arbejder for at gribe unge med psykiske
udfordringer i det nære miljø, inden deres udfordringer vokser sig større.
Tiltagene skal ses i sammenhæng
med den kommende 10-års plan for

psykiatrien, som har fokus på at løfte
indsatsen for børn og unge med psykiske lidelser.
”Stadig flere unge mennesker kæmper med angst og psykisk mistrivsel.
Vi skal kunne tilbyde dem den bedst
mulige hjælp. Når de ikke trives, er det
et fælles samfundsansvar. Derfor vil vi
fortsætte med at tilbyde gratis psykologhjælp til unge og gøre rådgivningstilbuddet headspace landsdækkende. Det
er tilbud, som skal være med til at gribe
de unge, før de bliver alvorligt syge”,
siger Magnus Heunicke.

Mænds sundhed på
dagsordenen
Aftalepartierne har valgt at afsætte i alt
4 mio. kr. til Forum for Mænds Sundhed, som er et partnerskab, der søger
at skabe lighed i sundhed ved at sætte
mænds sundhed på dagsordenen og
skabe målrettede sundhedstilbud til
mænd.
”Hvis vi skal bekæmpe ulighed i
sundhed, er det vigtigt, at vi sætter
fokus på køn som et parameter. Mænd
lever kortere end kvinder, er oftere

Sundheds- og ældreminister
Magnus Heunicke

enlige og dør i højere grad end kvinder
af sygdomme som f.eks. kræft. Det kan
være en udfordring, at få mænd i tale,
når det handler om sundhedsfremme
og forebyggelsesarbejde. Derfor er det
vigtigt med et tilbud, der bl.a. fokuserer
på at motivere mænd til bedre sundhed," siger sundheds- og ældreminister
Magnus Heunicke.
Samlet set er der med finanslovaftalen prioriteret 200 mio. kr. til forskellige
initiativer på sundhedsområdet i 20212024. Midlerne kommer i forlængelse
af økonomiaftalerne, som løftede regionerne med godt 1,3 mia. kr. i 2021 og
kommunerne med 1,5 mia. kr. i 2021.
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Overvægt og vægttab
– 6 hyppige spørgsmål om at tabe i vægt
Omkring jul og nytår er der altid fokus på overvægt og fedme. Et af de hyppigste nytårsforsætter er at tabe
i vægt og være fysisk mere aktiv, men mange må erfare, at det er vanskeligt at tabe i vægt, og at det er
mindst lige så vanskeligt at vedligeholde et vægttab.

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

Det er svært at forstå, at uafhængig af
hvordan vægttabet opnås, om det er ved
hjælp af ændringer i livsstilen eller ved
hjælp af farmakologisk behandling, så
stopper vægttabet uanset at kalorieindtagelsen fortsat er reduceret. Andre ofte
stillede spørgsmål er: hvorfor tager jeg på
igen efter et vægttab? Hvad er effekten af
fysisk aktivitet ved vægttab? Er der nogle
kostformer, der er bedre end andre til at
opnå og vedligeholde et vægttab? Hvor
meget skal jeg tabe i vægt for, at det kan
bedre følgetilstande til overvægt, f.eks.
diabetes og slidgigt? Et sidste spørgsmål,
der vil blive diskuteret, er, om der er nye
lægemidler på vej, der kan medføre store
og vedvarende vægttab. Aktuelt er det
kun fedmekirurgi, der kan medføre store
(40 kg) og langvarige vægttab.
Overvægt forsøges undgået ved at
spise sund mad, øge den fysiske aktivitet
og reducere stillesiddende tid foran fjernsyn og PC eller iPad. Hos den overvægtige
inddeles behandlingen af overvægten i to
faser. I den første fase opnås vægttabet,
og i den anden fase fokuseres på at vedligeholde vægttabet.

SPØRGSMÅL 1
Hvorfor stopper vægttabet, selv
om jeg spiser mindre?
Vores vægtregulerende gener, der er
selekteret gennem mange tusinde år, er
primært kodet til at beskytte kroppen mod
vægttab. Derfor reagerer kroppen på et
vægttab ved at modregulere via forskellige
mekanismer. Ved vægttab reduceres energiomsætningen. Efter f.eks. et vægttab på
10 % reduceres energiomsætningen med
10 % som svarende til vægttabet, men
herudover reduceres energiomsætningen
med yderligere 10-15 %. Der skal således
indtages 20-25 % færre kalorier for at
undgå en vægtstigning (figur 1). Kroppen
fornemmer således, at den har tabt i vægt
og forsøger at modvirke dette ved ”at
økonomisere med kalorierne”. Når ener-
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giomsætningen er reduceret svarende
til den reducerede mængde af kalorier,
der indtages, stabiliseres vægten. Denne
adaptation af kroppen til vægttab er meget
forskellig fra person til person, og er én
af forklaringerne på, at nogle har sværere
ved at tabe i vægt.

SPØRGSMÅL 2
Hvorfor tager jeg på igen efter et
vægttab?
De fleste kan gennemføre at tabe nogle få
kilo, men meget få kan bibeholde vægttabet, og erfaringen er, at 1-2 år efter et
vægttab er de fleste tilbage på startvægten. En del af forklaringen fremgår af
spørgsmål 1. En anden måde kroppen
modregulerer på vægttabet er ved, at responset af de appetitregulerende hormoner ændres efter et vægttab, så responset
af de hormoner, der fremmer mæthed,
reduceres. Det medfører, at personen
bliver mere sulten samt skal spise mere for
at blive mæt. Denne kamp er for de fleste
for ulige, og de begynder at tage på i vægt
(figur 1 og 2).
Det modsatte gør sig gældende efter
overspisning i jul og nytår, men med knap

Figur 1 viser hvorfor det er vanskeligt at tabe
i vægt, samt hvorfor de fleste tager det tabte
på igen. Efter et vægttab nedsætter kroppen
sin energiomsætning samtidig med at de appetitregulerende hormoner ændres, så man
bliver mere sulten og skal spise mere for at
blive mæt.

Weight change (Kg)

ensformig og restriktiv kosten er, desto
hurtige holder personen op med at følge
Placebo
Rim 20mg/Placebo
Rim 20mg/20mg
kuren. Der er mange kostforslag som
Stenalderkosten, Atkins diæt, 5:2 kuren
0
Vægt ved randomisering: 103.7 Kg
og lav kulhydrat/høj protein kost, hvor et
stort dansk studie har vist, at en proteinrig
-2
kost øger vægttabet med et par kilo.
- 2.8 kg
- 2.8 kg
Der anbefales 4-6 måltider om dagen,
-4
at der spises i langsomt tempo, hvor maden tygges grundigt, og at der benyttes
små tallerkener, hvor halvdelen af tallerke-6
nen fyldes med grønsager, 25 % med kar- 7.9 kg
tofler, ris eller pasta, og resten udgøres af
-8
kød, fisk eller fjerkræ (tallerkenmetoden).
Middelhavskosten Er den eneste kost,
-10
hvor
der er videnskabelig evidens for, at
0
8
16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104
en kost kan reducere risikoen for hjerteUger
karsygdom. Olivenolie, nødder, bælgplanter, grønsager, fisk, fjerkræ og frugt er en
Institute of Metabolic Science
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Figur
2 Illustrerer,
at når behandlingen med slankemidlet rimonabant efter 1 år blev seponeret,
fast bestanddel af kosten. Mættet fedt
tog patienterne hurtigt på i vægt og efter 1 år uden behandling var vægten ikke forskellig mellem
skiftes ud med umættet fedt (olivenolie),
placebo gruppen og den tidligere rimonabant behandlede gruppe. Den gruppe, der fortsatte behvorfor også mængden af kød reduceres.
handlingen med rimonabant, havde efter 2 år fortsat tabt omkring 8 kg i vægt. Rimonabant blev
Moderat forbrug af mælkeprodukter, helst
fjernet fra markedet, da det øgede risikoen for depression. Som i hovedparten af andre studier
som ost og yoghurt indgår i Middelhavsvar vægttabet på omkring 2.8 kg under livsstilsbehandling på trods af at de blev set ambulant én
kosten (figur 3).
gang om måneden.
For hovedparten af de studier, der har
undersøgt afmagringskure, gælder, at de
er kortvarige, af dårlig kvalitet og med et
så markant en effekt. De fleste taber sig
patient ses af en klinisk diætist eller en
stort frafald blandt deltagere. Kun få stuuden at ændre livsstil i januar måned, men
sygeplejerske med indsigt i adfærdsmodidier sammenligner flere forskellige diæter.
ofte ikke helt til samme niveau som før
fikation, kost og motion.
I en meta-analyse, der inkluderede 48
overspisningen startede, hvilket forklarer
I studierne med de bedste resultater
studier, var de største vægttab associeret
den progressive vægtstigning, de fleste
har cirka halvdelen af patienterne tabt
til lav kulhydrat diæter (8.7 kg efter 12
oplever med alderen indtil ca. 60-65 års
over 5 % i vægt og vedligeholdt en del af
måneder). Vægttabet ved lav-fedt diæter
alderen.
vægttabet over 2-4 år. Problemet er, at det
var 7.3 kg ligeledes efter 12 måneder, men
er personalekrævende at opnå og vedliforskellen mellem de forskellige diæter
geholde et vægttab, idet patienterne skal
var minimal. Betydningen af psykologisk
SPØRGSMÅL 3
følges med 1-4 ugers interval de første
understøttende behandling var ca. 1 kg,
Hvad er effekten af fysisk aktivitet
måneder og herefter med 1-2 måneders
og motion øgede vægttabet med 0.6 kg.
ved vægttab?
interval. Stoppes de ambulante kontroller,
Analysen viste også, at de største vægtSelve den fysiske aktivet medfører sjælvil hovedparten af patienterne hurtigt tage
tab blev registreret efter ca. 6 måneder,
dent et større vægttab, medmindre den er
på i vægt.
hvorefter deltagerne begyndte at tage
meget intensiv. Personen, der motionerer,
Den vigtigste komponent for at opnå et
på i vægt. Der har endvidere i studierne
holder bedre et vægttab, og motion medvægttab er kostomlægning til en hypokaofte været store økonomiske ressourcer til
fører også, at muskelmassen bedre belorisk kost. Generelt gælder det, at jo mere
rådighed således, at det har været muligt
vares under et vægttab. Motion kan også
være med til at reducere mængden af det
farlige centrale fedt (bodegavommen).
Motion forbedrer insulinfølsomheden,
som har betydning for glukosetolerancen
og koncentrationen af lipo-proteinerne
specielt triglyceriderne.
Det er vigtigt at påbegynde tidligt en
gradvis øgning af dagligdagens fysiske
aktivitet, helst i form af 45-60 minutters
aktivitet indlejret i den daglige rutine 5
gange om ugen.

SPØRGSMÅL 4
Er der nogle kostformer, der er
bedre end andre til at opnå og
vedligeholde et vægttab?
Et vægttab på omkring 5-10 kg er realistisk
ved hjælp af kostomlægning og hyppige
ambulante kontroller, når den motiverede

Figur 3 illustrerer ”Middelhavskosten. For nærmere information se tekst.
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at se deltagerne ofte én gang om ugen i
starten og herefter med 2-4 ugers interval.
Uden en strategi for vægtvedligeholdelse
er recidivfrekvensen tæt på 100 % indenfor et par år, uanset hvilket kostprincip der
benyttes. Det er ofte svært at ændre livsstilen, og efter 2-3 uger er det afklaret, om
vægttab kan opnås.
Adfærdsmodifikationer kan bestå i at
undgå situationer med øget fødeindtagelse som ”fast-food” restaurationer, monitorering af daglig fødeindtagelse, og ved
vægtstigning have en plan for ændring af
livsstilen. Det, der karakteriserer personer,
der kan holde et vægttab gennem flere
år, er hyppige ambulante kontroller, at de
spiser fedtfattig kost, at de dyrker over 1
times motion dagligt og ved vægtstigning
begynder at føre dagbog over, hvad de
spiser.

SPØRGSMÅL 5
Hvor meget skal jeg tabe i vægt,
for at det kan bedre følgetilstande
til overvægten?
Det er ikke kun en persons overvægt, men
også fordelingen af fedt, der bestemmer
risikoen for følgesygdomme til overvægten. Det er den abdominale centrale
fedme der er farlig, og defineres som et
taljemål over 80 cm for kvinder og over
94 cm for mænd. Fedtet, der placeret på
underkroppens baller og lår synes at beskytte mod f,.eks. hjertekarsygdomme.
Personer med et BMI på over 30 kg/
m2 i 40-årsalderen vil i gennemsnit miste

5-6 år i livslængde, dog med stor variation
mellem personer. Omkring 25 % af de
overvægtige klassificeres som ”sunde”
overvægtige uden følgesygdomme til fedmen, mens resten vil være i høj risiko for
at udvikle følgesygdomme som det metaboliske syndrom der er en kombination
af central fedme (bodegavom), forhøjet
blodtryk, forstyrrelser i kolesterolstofskiftet samt forstadiet til type 2 diabetes
karakteriseret ved let forhøjet blodglukose
uden at have diabetes. Andre følgesygdomme er type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, fedtlever, søvnapnø, artritis urica
(ægte gigt), smerter fra vægtbærende led
(slidgigt) og en øget forekomst af cancer.
Overvægt er også associeret til hudsygdomme og psykiske problemer f.eks. som
nedsat selvværd og depression.
Af tabel 1 kan det ses, at et vægttab på
5 % er nødvendigt, for at det har effekt på
følgesygdomme, og ofte er et vægttab på
10 % eller derover nødvendigt for at opnå
en længerevarende effekt. Specielt for
personer med et BMI over 35 er et vægttab på mere end 15-20% nødvendigt for at
opnå en vedvarende effekt på følgesygdommene.

SPØRGSMÅL 6
Er der nye og effektive
slankemidler på vej?
Aktuelt har vi på markeder orlistat (Xenical®) der i gennemsnit medfører et
vægttab på 2-4 kilo. Xenical® hæmmer
pancreaslipasen, og derved optages ca. 30

% af det spiste fedt ikke. GLP-1 receptor
agonisten liraglutid 3.0 mg (Saxenda®)
medfører et vægttab på op til 7-8 kg mere
end placebo. Saxenda injiceres én gang i
døgnet.
Liraglutid molekylet er blevet videreudviklet til semaglutid, der aktuelt benyttes til
behandling af type 2 diabetes og medfører
et gennemsnitlig vægttab på 5-6 kg ved en
dosering på 1 mg om ugen (Ozempic®).
Semaglutid injiceret én gang om ugen er
undersøgt i flere studier som fedmemiddel
i doseringen 2.4 mg og medført et vægttab på op til 15-17 % i gennemsnit, hvilket
indvarsler en helt ny dimension i vægttab.
Novo Nordisk har også gennemført et
mindre fase 2 studie, hvor semaglutid 2.4
mg er kombineret med amylin 4.5 mg´en
gang om ugen, hvor det gennemsnitlige
vægttab var 17 %. Lilly har også et præparat tirzepatid, der er en kombination af
en GLP-1 og GIP receptor agonist. Der er
kun publiceret få data, men vægttabet ser
lovende ud og flere resultater forventes
publiceret i 2021.

Konklusion
Der er således håb forude om, at effektive
lægemidler, der medfører store vægttab,
vil blive markedsført inden for de næste
par år. Præparater der vil kunne inducere
vægttab af en størrelse, der ikke tidligere
er set. Et vægttab på 10 % eller derover vil
have langvarige positive effekter på følgetilstandene til overvægt.

Tabel 1

Sygdom

Mål for vægttab

Forebygge mod

Metabolisk syndrom

10 %

T2DM

Prædiabetes

10 %

T2DM

T2DM

5-15 %

Reduktion i HbA1c og lægemidler

Dyslipidemia

5-15 %

Lavere triglycerider, Højere HDL, reduktion i LDL

Hypertension

5-15 %

Reduktion i blodtryk og reduktion i blodtryksmedicin

Fedtlever

5-40 %

Reduktion af fedt i leveren

Polycystisk ovarie syndrom (PCOS)

5-15 % eller mere

Etablering af menstruationer og ovulation, reduktion i hårvækst
(hirsutisme), reduktion i serum testosteron

Kvinder: infertility

10 % eller mere

Ovulation, graviditet

Mænd: lavt testosteron

5-10 % eller mere

Stigning i serum testosteron

Søvnapnø

7-10 % eller mere

Reduktion i søvnapnø perioder

Astma

7-10 % eller mere

Reduktion i symptomer på astma

Artrose (slidgigt)

10 % eller mere

Færre smerter

Urin inkontinence

5-10 % eller mere

Reduceret forekomst af inkontinence

Syrer i spiserøret

10 % eller mere

Færre symptomer

Depression

Uklart

Reduktion i depression
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Hvordan skal vi screene for
hypertension?
Tanker ved et Cochrane review: Screening strategies for Hypertension – ”An Empty review”

AF PROFESSOR EM. DR.MED.
HANS IBSEN
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Forhøjet blodtryk er den vigtigste risikofaktor for udvikling af alvorlige hjertekredsløbs sygdomme(1-3).
Vi har effektive værktøj til opsporing og
behandling af hypertension. Vel tilrettelagt
intervention kan næsten altid føre til normalisering af blodtrykket, og markant reduktion i sygelighed og dødelighed, som
påvist i randomiserede undersøgelser(2).
Hypertension er en hyppig tilstand –
omfatter omkring 60 % af 60+årige(1-2).
Det ligger snublende nært, at antage at
screening for hypertension vil føre til
mindsket sygelighed og dødelighed. Det
er intuitivt og pragmatisk! De basale kriterier er tilstede: Nemt og billigt værktøj til
verificering af diagnosen, stor viden, gode
guidelines, effektiv behandling samt et
sundhedssystem som burde kunne håndtere og fastholde follow-up.
Det nævnte Cochrane review(4) havde
som målsætning, at vurdere gevinsten
ved screening, samt vurdere hvilken
screeningsform der havde størst virkning
– massescreening, fokuseret screening
af højrisiko personer eller opportunistisk
screening af personer der er i kontakt
med sundhedssystemet. Reviewet er også
kommenteret i Ugeskrift for læger(5)
Ud fra deres meget detaljerede selektionssystem starter reviewet med 9335
mulige studier. Ved nøje gennemgang
reduceres disse til 64 artikler. Men af
disse er der ingen der finder nåde for
de samlede inklusions kriterier – som de
skriver er det ”an empty review”. Langt
de fleste undersøgelser ekskluderes på
grund af manglende kontrolgrupper. Det
er svært at afgøre om der virkelig ikke er
enkelte studier der fortjener inklusion.
Cochrane kriterier kan være så restriktive,
at datamængden svinder – og man overser mulige rimelige konklusioner. Men
opgaven var at vurdere evidens. Der er
kun nogle få artikler uden kontrolgrupper
de kommenterer – men de giver ikke noget klart billede. De finder således ingen
dokumentation for en positiv gevinst ved
nogen form for screening. Og finder ingen

studier der opfylder strikte videnskabelige
kriterier.
Hvordan kan det være så svært? – det
er et faktum, at langt de fleste personer
med forhøjet blodtryk er symptomfrie
”sunde og raske”. Man kan altså kun finde
dem i tide ved at måle blodtrykket, inden
de får komplikationer.
En af de bedst tilrettelagte undersøgelser til vurdering af gevinst ved screening
for risikofaktorer til hjerte-kar sygdomme
er den danske ”Inter-99” studie(5). Det
er ikke et regelret blodtryks screening
program, men identificering af en samlet
risikoprofil vurderet med ”Precard”programmet (som senere blev til ”Heart
score”). Man inviterede et stort tilfældig
udsnit af befolkningen på vestegnen i
hovedstadsområdet til screeningundersøgelse for kardio-vaskulære risikofaktorer
og efterfølgende livsstilsfaktor intervention. De blev risikostratificeret og en
højrisikogruppe fik specielle interventions
konsultationer. Baggrundsbefolkningen
var kontrolgruppe.
Efter 5 og 10 års follow-up var der
ingen forskel på kontrol- og interventionsgrupperne på trods af en ressource
krævende indsats.
Hvad gik der galt? Når en forskningsinstitution inviterer via et brev, kan det tænkes, at man ikke får fat i den del af befolkningen, der har størst behov for hjælp til
livsstilsændringer – de udebliver. Omkring
50% mødte ikke op, men de indgår alligevel i resultaterne i den videnskabelige korrekte intention to treat-analyse. Ligeledes
er der er frafaldsproblemer under followup. Det er muligt, at interventionen ikke
var intensiv nok, således at intermediære
variable som blodtryk og kolesterol ikke
ændres i nævneværdig grad.
Det er tænkeligt, at deltagelsesprocenten er større, og der er mindre frafald, hvis
det er praktiserende læger der indkalder
og varetager follow-up, ligesom i Ebeltoft
screening undersøgelserne(7), der havde
delvis succes med reduktion i risikofaktorerne. Men der var ingen gevinst på hårde

endepunkter – for kort follow-up?, for lille
statistisk styrke?
Et populationsbaseret screeningsprogram fra 1979, Hypertension Detection
and Follow-up Program (HDFP)(2,6), viste
en markant reduktion i morbiditet og mortalitet i den intensivt behandlede gruppe
over fem år. Screeningen og interventionen var meget intensiv og fokuseret. Desværre var der ingen reel kontrolgruppe, og
der blev ikke analyseret efter intention to
treat – det var ikke så moderne i 1979!
Man kan ikke konkludere, at screening
ikke virker, men at, som vi har gjort det
indtil nu, ikke har påvist dokumenteret
effekt.
Det hævdes jævnligt, at screening fører
til overdiagnostisering, overbehandling
og sygdomsstigmatisering(9). I ”Inter-99”

var der ingen holdepunkter for stigmatisering(10).
På hypertensions området er problemet
i høj grad underdiagnostik og underbehandling(1-2). Almindelige klinikmålinger
er til initial vurdering, mens hjemmeblodtryksmålinger, døgnmålinger og uobserverede klinikmålinger er til præcis diagnostik
og opfølgning(1-3). Dermed følger velindiceret behandling- og overbehandling
undgås.
Opgaverne ligger på almen praksisʼ
skuldre. Ønsket kunne være, at man i
praksis kendte blodtrykket hos alle sine
voksne patienter, en slags opportunistisk
screening.
Der er fortsat et stort behov for hurtig opsporing og effektiv behandling af
hypertension ud fra de seneste retnings-

linjer(1-3). Opgaven er stor og et dedikeret
follow-up til behandlingsmålene er afgørende. Der er meget nyttige guidelines
som hjælp til at nå målene(3).
Artiklen er udarbejdet på baggrund af
en leder i Ugeskrift for Læger(5).
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Mindre salt i danskernes kost
Hvad er evidensen?
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Højt salt indtag vurderes iflg. den nyeste
Global Burden of Disease at være årsag til
3 millioner årlige dødsfald globalt, hvilket
gør salt til den kostmæssige risikofaktor
som forårsager flest dødsfald på verdensplan (1). Og WHO har udpeget saltreduktion på befolkningsniveau som en af de
mest kosteffektive indsatser til at forebygge ikke smitsomme sygdomme (2).
I Danmark er indtaget af salt, ligesom
i de fleste andre lande, alt for højt. Ni
ud af ti danskere spiser mere salt end
de officielle anbefalinger, som lyder på
maksimum 5-6 gram salt per dag (3, 4).
En fjerdedel af befolkningen har et højt
indtag (>11 gram/dag) mens 10% har et
meget højt indtag (>13 gram/dag). De fysiologiske behov for salt vurderes at være
1,5 gram salt per dag, også når der tages
højde for variationer i behovet (3). Saltindholdet i danskernes kost kommer primært
fra forarbejdede fødevarer (70-80%) fra
supermarkeder, kantiner og restauranter.
Kun en lille andel (10-15%) tilsætter forbrugerne selv derhjemme og ca. 10-15%
er naturligt forekommende i maden. De
største kilder til salt er brød, kød og kødprodukter, færdigretter og fastfood samt
ost.
Baggrunden for de negative konsekvenser af et højt saltindtag skal primært
findes i sammenhængen mellem saltindtag
og blodtryk. Der er således solid evidens
for at et højt saltindtag øger blodtrykket
og risikoen for hypertension (5). Overordnet viser den tilgængelige evidens at der
ved et reduceret saltindtag på 2-5 gram
realistisk set kan opnås et gennemsnitligt
blodtryksfald i størrelsesordenen 1-2,5
mmHg for systolisk blodtryk og 0,5-1
mmHg i diastolisk blodtryk hos personer
med normalt blodtryk og ca. det dobbelte
hos personer med hypertension (6). Generelt er blodtryksfaldet større jo større saltreduktion. Responsen er dog individuel
og varierer bl.a. med etnicitet, alder, vægt
samt blodtryk og saltindtag ved start (6).
Effekten på blodtrykket øges hvis saltreduktionen kombineres med et øget indtag
af kalium fx fra grøntsager, frugt, fuldkorsprodukter, magre mælkeprodukter og
nødder og mandler.
Sammenhængen mellem et højt saltindtag og højt blodtryk er således veldoku-

menteret. Alligevel har der bl.a. i pressen
været en heftig debat i forhold til behovet
for at sænke saltindtaget i befolkningen.
Det har endog været hævdet at en saltreduktion ville være decideret skadelig.
Ikke mindst i Danmark er bølgerne til tider
gået højt. Det skyldes bl.a. resultaterne
fra nogle randomiserede kontrollerede
studier, som har vist skadelige effekter
af saltreduktion i form af et øget niveau
af blodlipider, renin, aldosteron, samt
adrenalin og noradrenalin i blodet. Kendetegnende for disse studier har dog været
at de var meget kortvarige og at de introducerede meget store ændringer i saltindtag på kort tid (7). Dette er meget langt
fra de anbefalinger der gives til en indsats
på befolkningsniveau, hvor målet er en
gradvis reduktion i saltindtaget. I en metaanalyse af Aburto et al (8). som inkluderede
randomiserede kontrollerede studier af
minimum 4 ugers varighed fandtes ingen
signifikant påvirkning af adrenalin eller
noradrenalin i urin eller blod af en kost
med lavere saltindhold. Ligeledes fandt de
ingen påvirkning af blodlipider. He et al (9)
fandt dog i en tilsvarende meta-analyse en
signifikant stigning i aktiviteten af renin i
blodet samt af aldosteron og noradrenalin,
men ingen ændringer i koncentrationen af
lipider i blodet.
I et nyt dansk studie ønskede vi at undersøge de mere langsigtede effekter af
saltreduktion på ovennævnte risikofaktorer under forhold der i højere grad ligner
de virkelige forhold både i klinikken og
ved en indsats på befolkningsniveau (10). Vi
inkluderede 89 familier (N=309), som ved
baseline gennemgik en omfattende helbredsundersøgelse og grundige målinger
af kostindtaget (7 dages kostdagbog) og
saltindtaget (3 døgnurinopsamlinger). Alle
familierne fik igennem fire måneder udleveret alt deres brød. Familierne blev tilfældigt fordelt i tre grupper: I Intervention A
fik deltagerne udleveret brød med gradvist reduceret saltindhold (reduceret med
67% for hvedebrød og 50% for rugbrød),
Intervention B fik udleveret samme type
brød som intervention A, og fik derudover
intensiv kostvejledning med fokus på at
reducere saltindtaget og øge indtaget af
kalium. Kontrolgruppen fik udleveret brød
med et standardindhold af salt. Ved forsø-

gets afslutning gennemgik familierne igen
en omfattende helbredsundersøgelse.
Resultaterne viste kun et lille fald i saltindtaget blandt voksne -1,5 [-2,5; -0,5] g/
dag i Intervention B; -0,75 [-2,0; 0,5] g/
dag i intervention A) efter 4 måneders
intervention. Samt et fald i natrium/kalium
ratioen (-20% [-32; -7] i intervention B;
-10% [-24; 7] i Intervention A) (11). Alligevel
viste resultaterne for gruppen, som kun
ændrede deres saltindtag gennem indtagelse af saltreduceret brød (Intervention
A) efter 4 måneder et signifikant fald i
total-kolesterol, LDL-kolesterol, renin og
adrenalin i plasma samt kropsfedtprocent
sammenlignet med kontrolgruppen (12).
Da den opnåede saltreduktion var begrænset, undersøgte vi desuden effekten
af interventionen blandt de voksne, som
havde reduceret deres indtag af salt med
minimum 3 gram/dag fra baseline til 4-måneders follow-up. Blandt disse deltagere
fandt vi et signifikant fald i systolisk og diastolisk blodtryk, total-kolesterol, adrenalin
og noradrenaline (12).
Ovenstående studie kan således ikke
bekræfte at der skulle være negative konsekvenser af saltreduktion på lipidprofilen,
eller aktiviteten af stresshormoner eller
renin og aldosteron, hvis saltreduktionen
gennemføres i et mere virkelighedsnært
design. Tværtimod blev der fundet signifikant gunstige effekter. Overordnet tyder
resultaterne fra dette studie samt tidligere
studier (8,9) på at den fysiologiske ubalance, som ser ud til at kunne opstå ved
større og akut nedsættelse af saltindtaget,
kun er midlertidig. Og formentlig ikke skadelig på lang sigt.
Effekten på risikofaktorer er interessant for at forstå de bagvedliggende
mekanismer. I forhold til at undersøge

konsekvenserne for folkesundheden er
det relevant også at se på den direkte effekt af et højt saltindtag på morbiditet og
mortalitet. Sammenhæng mellem højt saltindtag og hjertekarsygdom er dog langt
vanskeligere at dokumentere fordi det
er meget svært at gennemføre et randomiseret kontrolleret studie hvor deltager
gennem en længere årrække konsekvent
følger en saltreduceret diæt. Der er gennemført nogle ganske få RCT-studier med
follow-up der er tilstrækkelig til at kunne
se på effekten på kardiovaskulære events.
Herunder skal nævnes studierne TOPH
I (Trial Of Hypertension Prevention) og
TOPH II, der oprindeligt var designet til
at undersøge effekten af saltreduktion
på blodtrykket, har siden kunne opgøre
effekten af saltreduktionen på hjertekarsygdomme (13). I alt deltog 744 personer i
TOPH I. Interventionsgruppen havde efter
18 måneder reduceret deres saltindtag
med 2,6 gram per dag. TOPH II var større
og inkluderede 2382 deltagere. Efter 3 års
intervention havde interventionsgruppen
reduceret deres saltindtag med 1,9 gram
salt pr. dag. Saltreduktionen betød i begge
studier at saltindtaget kom ned på ca. 6-7
gram pr. dag. Deltagerne blev fulgt i 10-15
år før resultatet blev gjort op. Resultaterne
for begge studier viste en 25% reduktion
antal tilfælde af hjertekarsygdom i interventionsgruppen. Der var dog et stort frafald i begge studier og derfor kun et ringe
statisk grundlag for konklusionen. Et andet
stort RCT-studie blev gennemført blandt
1981 mænd, som boede på et hjem for
krigsveteraner. I dette studie blev en del af
saltet ved madlavningen blev udskiftet af
kalium således at saltindtaget i gennemsnit
faldt med 3,5 gram/dag og kaliumindtagelsen steg tilsvarende sammenlignet med

kontrolgruppen. Resultaterne viste, at der
var ca. 40 % færre dødsfald (27 versus 66)
som følge af hjertekarsygdomme i interventionsgruppen end i kontrolgruppen
(HR 0,59; 95% CI 0,37;0,95) (14).
Pga. de få gode RCT-studier der har
undersøgt effekten af saltreduktion på
hjertekarsygdomme, er det centralt også
at se på resultaterne fra kohortestudier.
Her diskuteres evidensen dog fortsat.
Det skyldes især nogle store tværsnits- og
kohortestudier som har vist en J-formet
sammenhæng mellem saltindtag og
hjertekarsygdom og mortalitet (15, 16).
Forskerne bag disse studier har konkluderet at der ikke er nogen effekt af at
reducere saltindtaget under 11-12 gram
per dag i relation til hjertekarsygdom og
dødelighed. De konkluderer desuden
at et indtag under 5-6 gram kan have en
negativ effekt i forhold til disse outcomes.
Der er dog nogle store metodemæssige
udfordringer i disse studier. Herunder har
størstedelen af studierne målt saltindtaget
ved en enkelt spoturin. Spoturiner er gentagne gange vist at være behæftet med
meget stor usikkerhed. De kan anvendes
til at vurdere saltindtaget på befolkningsniveau, men ikke til at drage konklusioner
i forhold til individers sygdomsrisiko analyseret på individniveau. Kohortestudier
der har estimeret saltindtaget gennem
gentagne 24 timers-urinopsamlinger har
derimod vist en tydelig sammenhæng
mellem saltindtag og hjertekarsygdom,
også ved lave saltindtag (17). En anden
væsentlig udfordring ved de tidligere
beskrevne studier, at der ser ud til være
en høj andel af personer der i forvejen
var syge blandt personerne med et meget
lavt saltindtag (sandsynligvis pga. en lav
appetit) (17).
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Baseret på den samlede evidens er der
blandt størstedelen af eksperter, forskere
og større organisationer som WHO, European Society of Cardiology, European
Heart Network og American Heart Association enighed om at der er moderat til
høj evidens for en kausal sammenhæng
mellem højt saltindtag og hjertekarsygdom, systolisk og diastolisk blodtryk. Der
er desuden stigende evidens for at kalium
spiller en central rolle i forebyggelsen af
hjertekarsygdom (18). Kalium modvirker de
negative konsekvenser af salt og derfor er
det relevant at se på ratioen mellem salt og
kalium i kosten.
Der er således god evidens for at der
er behov for at reducere indtaget af salt
i bl.a. den danske befolkning. For at det
skal lykkes er der behov for en samlet
koordineret indsats, hvor især fødevareindustrien har en central rolle. Der er
således et stort behov for at der udvikles
fødevarer med et lavere saltindhold. Forbrugerne kan ikke reducere deres indtag
af salt tilstrækkelig uden hjælp fra industrien. Mange steder er man allerede godt
i gang, men der er brug for at intensivere
indsatsen. Men for at denne udvikling for
alvor får luft under vingerne, og danskerne
reelt får sænket indtaget af salt, kræver
det at forbrugerne efterspørger mad med
mindre salt. En række spørgeskemaundersøgelser fra bl.a. YouGov tyder dog
på at forbrugerne kun har en meget lille
opmærksomhed i forhold til de sundhedsskadelige effekter af salt. Derfor er der
brug for sundhedsprofessionelle som kan
tale dette vigtige område op, både overfor
den enkelte patient og borger, og i den
sundhedspolitiske debat.
Og forebyggelsespotentialet er stort!
The Lancet Global Burden of Disease vurderer at kosten, næst efter rygning, den
risikofaktor der bidrager mest til sygdomsbyrden (målt som DALY) i Danmark. Og
en nylig rapport fra Institut for Fødevareog Ressourceøkonomi ved Københavns
Universitet konkluderede at der i Danmark
årligt kunne spares 12,5 milliarder kroner

hvis danskerne i gennemsnit levede efter
de officielle kostråd. Heraf kunne der iflg.
beregningerne spares hele 6,7 milliarder
årligt, hvis danskerne spiste de anbefalede
5-6 g salt per dag (19).
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Cøliaki – verdens mest
oversete sygdom?
Efterlyst: Findes der udiagnosticerede
cøliakipatienter i din praksis?
Hvad er cøliaki?
Cøliaki er en sygdom i tyndtarmen som inde-bærer at
man ikke kan tåle gluten. Ved cøliaki er tarmvævets
højt specialiserede epitelceller beskadiget således at
næringsstoff er ikke optages ordentligt.
Hvad er gluten?
Gluten er et protein der findes i hvede, rug, byg, spelt.
Personer med cøliaki skal være opmærk-somme på
varedeklarationer.
Hvad er symptomer på cøliaki?
Symptomer på cøliaki kan være mange:
• Periodevis/langvarig diaré
• Kronisk forstoppelse og oppustethed
• Kronisk jern– og vitamin mangel
• Træthed
• Uforklarlige mavesmerter
• Dårlig vækst hos børn
• Hovedpine og migræne

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

Vævs-transglutaminase IgA (Ttg-IgA)

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

• Osteoporose
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Derfor bør vi opfordre
danskerne til at spise mere frugt
9 ud af 10 danskerne spiser mindre frugt, end de 300 g dagligt Fødevarestyrelsen anbefaler.1

AF KLINISK DIÆTIST, CAND. SCIENT.
KLINISK ERNÆRING MARIA FELDING

Faktisk viste den seneste undersøgelse, at
indtaget ligger så lavt som 190 g dagligt,
og dette er inklusiv marmelade og dåsefrugt.2
Der kan være mange årsager til, at
frugtindtaget er lavt – men den grund, jeg
oftest hører fra mine patienter, er, at de er
af den overbevisning, at frugt netop bør
begrænses.
Desværre forbindes frugt oftere med
”for meget frugtsukker”, ”ustabilt blodsukker” eller vægtøgning end med noget
faktuelt – såsom lavere sygdomsrisiko.
Dette er nok en af de mest sundhedsskadelige misforståelser om kost, vi har, idet
forskningen viser, at et lavt indtag af frugt
kan være et større og mere seriøst globalt
problem end tidligere antaget.3

Frugt og livsstilssygdomme
Den største beskyttende effekt af frugt (og
grønt) synes at ses ift. hjerte-kar-sygdom.4
Dernæst er mere frugt (og grønt) i kosten
associeret med lavere risiko for overvægt,
type 2 diabetes, flere former for cancer, en
beskyttende effekt over for gastro-intestinale sygdomme, øjensygdomme, demens,
en lindrende effekt på astma og KOL, en
positiv effekt på BMD hos børn og voksne
m.v.5,6,7,8,9
Ifølge et systematisk review og metaanalyse ses følgende risikoreduktioner for
hver 200 g ekstra frugt, grønt eller en kombination i kosten; 8-16 % for koronar hjertesygdom, 8-13 % for hjerte-kar-sygdom,
13-18 % for apopleksi, 3-4 % for cancer og
10-15 % for dødelighed af enhver årsag.10
Der sås risikoreduktioner ved indtag op til
800 g dagligt (600 g for cancer).
Såfremt disse associationer er kausale
estimeres, at hhv. 5,6 og 7,8 millioner for
tidlige dødsfald på globalt plan skyldtes et
frugt- og grøntindtag under hhv. 500 og
800 g dagligt alene i 2013.11
I et nyere stort studie fra Kina med
godt 0,5 mio. deltagere sås en 28 % lavere
dødelighed fra enhver årsag for hver 100
g ekstra frugt i kosten. Ifølge forskerne
kan 9,4 % af alle dødsfald mellem 35-79 år
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tillægges et lavt indtag af frugt, hvis disse
associationer er kausale.12
Et lavt indtag af frugt har vist at være er
en af de største risikofaktorer for hjertekar-sygdom.13 Frugt menes at kunne virke
forebyggende bl.a. ved at beskytte endotelfunktionen, bedre lipidprofil, nedsætte
blodtryk, hæmme blodpladeaggregering
samt reducere oxidativt stress og inflammation.14
Den lavere risiko for hjerte-kar-sygdomme er ikke mindst vigtig for diabetikere, idet dét er den hyppigste dødsårsag
hos denne patientgruppe15.
Frugt er altså en vigtig del af en diabeteskost og ligeledes i profylaksen, idet et
højere indtag af frugt (men ikke frugtjuice)
er associeret med lavere risiko for udvikling af type 2 diabetes16,17,18,19. Diabetikere
med et højere indtag af frugt har ligeledes
vist at have lavere risiko for diabetiske
senkomplikationer.20,21
Frugt er modsat den gængse opfattelse
ikke forbundet med højere HbA1c, ej heller hos diabetikere.22,23,24,25,26,27

Frugt og vægt
Forskningen finder konsekvent, at en
øgning i indtaget af frugt er associeret
med lavere risiko for vægtøgning og
overvægt.28,29,30,31,32
På trods af frugts indhold af simple
sukkerarter er kalorietætheden lav med
et indhold på ca. 50 kcal/100 g (30-90
kcal/100 g). Det er ikke meget mere end
grøntsager. Den lave kalorietæthed kombineret med det relativt høje fiberindhold
gør frugt særlig fordelagtigt ved vægttab.
Æbler, appelsiner og vindruer har vist at
rangere blandt de allermest mættende
fødevarer.33
En mere indirekte negativ effekt på
energibalancen er, når frugt indgår som
mellemmåltider, og erstatter de salt-og
sukkerige snacks, der ofte indtages her.
Selv hvis kalorieindtaget fra de to former
for mellemmåltider er ens, indtages færre
kalorier til det efterfølgende måltid, hvis
mellemmåltidet består af frugt.34,35

Kan frugt have negative kalorier?
I et forsøg, hvor 266 g æble (ca. 130 kcal)
blev givet til 58 normalvægtige forsøgspersoner ca. 15 min. inden et ad libitum
testmåltid, sås, at forsøgspersonerne i
gennemsnit indtog 315 kcal færre kalorier
til testmåltidet, end hvis ikke de havde
spist æbler inden.36 Mere frugt før et hovedmåltid kan altså betyde, at man ikke
blot spiser tilsvarende færre kalorier til
hovedmåltidet, men at man spiser endnu
færre kalorier end frugten indeholdt.
Hermed kan frugt spist før et hovedmåltid
have så at sige ”negative kalorier”.

”Spis mere frugt” er et af de
vigtigste kostråd for at forebygge
dødsfald på globalt plan
Ifølge Global Burden of Disease projektet
– det største og mest omfattende epidemiologiske observationsstudie til dato – er
en uhensigtsmæssig kost den største
årsag til tab af leveår på globalt plan. Én af
de største kostmæssige risikofaktorer er
et lavt indtag af frugt, kun overgået af et
højt indtag af salt og et lavt indtag af fuld
korn.37

Mange årsager til frugts
sundhedsfremmende effekt
Årsagerne til frugts gavnlige virkninger er
mange. Frugt er både en kilde til vitaminer,
mineraler og kostfibre, men der er derudover identificeret op mod 5000 bioaktive
stoffer i frugt (og grøntsager), hvoraf
mange har vist at have en sundhedsfremmende effekt.38
Øget indtag af kostfibre bedrer blodglucoseniveau, insulinsensitivitet, binder og
øger udskillelsen galdesure salte, nedsætter kolesteroltal, virker præbiotisk og øger

produktionen af kortkædede fedtsyrer,
nedsætter energiindtaget, binder carcinogener, bedrer immunfunktionen m.v.39,40
Af de bioaktive stoffer er polyfenolerne
og carotenoiderne de mest undersøgte.
De virker bl.a. antiinflammatoriske og
har antioxidant virkning,41,42 og kan herigennem nedsætte inflammation og også
oxidativt stress, som menes at være en af
de primære årsagsmekanismer bag bl.a.
insulinresistens, dysfunktion af beta-celler
og endotelet, hvilket med tiden kan føre
til type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdom.43
Det ses, at et højt indtag af flavonoider (en
undergruppe af polyfenolerne) er associeret med lavere risiko for hjerte-kar-sygdom
og dødelighed fra enhver årsag.44
Specifikke polyfenoler, der bl.a. findes
i frugt, har dernæst vist at have evnen til
at kunne blokere eller svække flere af de
processer, der er kendetegnet ved udvikling af kræft såsom at hæmme celledeling,
inflammation, apoptose, invasion og
spredning.45
Fibre i frugt kan reducere energiindtaget
og bedre mikrobiotaen
Fibre fra frugt såsom pektin danner en
viskøs gelélignende masse, hvilket udover
at forsinke ventrikeltømningen reducerer
aktiviteten af de nærings-spaltende enzymer. Fibrene gør, at makronæringsstofferne nedbrydes og absorberes langsommere, fordi de indkapsles i fibermassen
og derved besværliggøres interaktionen
mellem dem og de tilhørende enzymer og
galdesalte. Idet fordøjelsen og absorptionshastigheden forlænges, øges udskillelsen af mæthedssignaler. Selve absorptionen hæmmes ligeledes, hvilket reducerer
energioptagelsen fra maden.
Samlet set gør dette, at fiberrige fødevarer kan føre til længerevarende mæthedssignaler samt nedsætte optagelsen af

energiholdige næringsstoffer, som begge
reducerer energiindtaget.46,47
Fibrenes præbiotiske virkning har
mange sundhedsfordele.48 Frugtfibre
og særligt pektin, som udgør ca. 35 % af
frugts fiberindhold, kan hjælpe med at
genoprette mikrobiotaen mod en mere
antiinflammatorisk profil, bl.a. ved at øges
Bacteroidetes/Firmicutes ratio, forbedre
tarmbarrierens integritet og funktion, øge
butyratproduktion og nedsætte væksten
af patogener.49
Øget butyratniveau er den primære
energikilde for colonocytterne og er nødvendig for at bevare tarmmembranens
beskyttende funktion og for at sænke
pH-værdien i colon, hvilket hæmmer patogene bakteriers vækst.
Balancen mellem de to phyla Bacteroidetes og Firmicutes har tidligere
været omtalt som en vigtig markør for
fedme og højere BMI, idet en lavere
Bacteroidetes:Firmicutes ratio har vist at
have en negativ korrelation med BMI.50 Et
nyere review finder dog, at denne association ikke er overbevisende.51
Polyfenoler og fibre i frugt kan reducere
postprandial insulin- og blodglucose
Et RCT har fundet, at et kulhydratrigt
måltid, der inkluderer frugt, reducerer
glucoserespons med 18% ift. nær samme
måltid med lavt frugtindhold (330 g frugt
vs. 50 g) hos type 2 diabetikere.52 Et andet
RCT har vist, at tilføjelsen af bær-puré til
hvidt brød reducerer postprandialt insulin
signifikant sammenlignet med hvidt brød
uden bærpuré.53
Ved at nedsætte ventrikeltømningen,
og øge viskositeten i gastro-intestinalkanalen kan frugtfibrene forsinke og hæmme
optagelsen af glucose.54 Men den lavere
insulin- og blodglucoserespons synes at
skyldes mere end blot fiberindholdet i
frugt. Sammenlignet med sukker-vand,
har både blendede blåbær og blåbærsaft
vist at reducere glucose- og insulinudskillelse, frie fedtsyrer i blodet og postprandialt hypoglykæmi.55 Saften fra bærrene
indeholder ikke kostfibre, men har stadig
et tilsvarende rigt indhold af plantekemikalier56, som kan hæmme transporten af
sukker gennem tarmvæggen til blodbanen og på den måde blokere for noget af
optagelsen.57,58 Bærs indhold af organiske
syrer kan også have haft indvirkning på
blodglucoseresponset.59
At frugt kan beskytte blodkarrene og
derved muligvis reducere risikoen for
diabetiske senkomplikationer skyldes
sandsynligvis en kombination af frugts
indhold af fibre, mineraler (såsom kalium)
og polyfenoler, der sammen virker beskyttende på karrene som beskrevet tidligere
ved hjerte-kar-sygdom.60 Dernæst kan
fibrene og polyfenolerne bl.a. via deres
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indvirkning på blodglucosen og ved at
modvirke frie radikaler nedsætte oxidativt
stress og dannelsen af advanced glycation
endproducts i karrene. Begge spiller en
vigtig rolle i patogenesen af diabetiske
senkomplikationer.61,62

Danskerne ønsker at spise mere
frugt
Forskningen om frugts sundhedsfordele
gør det helt essentielt, at alle danskere
ved, at frugt bør fylde betydeligt mere i
kosten end er tilfældet i dag. Generelt er
danskerne ikke gode til at følge kostanbefalingerne, men i modsætning til råd
om f.eks. salt, alkohol og mættet fedt, er
det min erfaring, at danskerne er gode
til at følge råd om frugt – hvis de altså får
og forstår rådet. Mange ønsker faktisk
netop at ”få lov” til at spise mere frugt,
men begrænser det bevidst grundet en
misforstået overbevisning om, at frugt ikke
er sundt.
Har man hørt noget ofte nok, er det
svært ikke at lade sig påvirke af det, og
derfor kan frugtmyterne være svære at
overdøve. Men forskningen om frugts
sundhedsfordele er overbevisende, og
siden frugt i øvrigt er vellidt og en let-tilgængelig fødevare, der ikke kræver viden
om tilberedning, er ”spis mere frugt” på
mange måder en realistisk anbefaling.
For at rådet skal kunne lykkes i praksis
kræver det dog, at danskerne begynder
at forbinde frugt med sundhedsfordele
såsom lavere vægt, lavere sygdomsrisiko
eller længere levetid i stedet for frugtsukker, ”ustabilt blodsukker” og vægtøgning.
Dette har vi som sundhedsprofessionelle
heldigvis stor indflydelse på.
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ANNONCE

ANNONCE

Angst

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED.
POUL VIDEBECH

Angst er et meget hyppigt symptom,
som kan ses ved en række psykiatriske
tilstande, men også ved visse legemlige
sygdomme.
De egentlige angstlidelser forekommer
med en 12 måneders prævalens på omkring 17 % og en livstidsrisiko på 20-30 %.
De udgøres af flere diagnostiske grupper
bl.a. panikangst, PTSD, social angst, OCD
samt belastnings- og tilpasningsreaktioner. Af angsttilstandene, der ses i almen
praksis, er generaliseret angst hyppigst.
Derefter kommer panikangst og fobier og
endelig forekommer angst hyppigt i forbindelse med depression. Angst kan også
ses ved forskellige psykoser.

Diagnostisk udredning
Det vigtigste er at udelukke psykotisk lidelse. Ved sådanne sygdomme vil angsten
typisk være forårsaget af vrangforestillinger (fx forfølgelsesforestillinger) eller
af hallucinationer. Det kan fx være, at
patienten hører stemmer, som skælder ud
eller siger ubehagelige ting til ham eller
hende. I sådanne tilfælde skal patienten
almindeligvis akut henvises til psykiatrien,
fordi tilstanden hurtigt kan udvikle sig
til det værre, fx pga. suicidalfare. Det er
også vigtigt at være opmærksom på om
patienten er deprimeret. Fx debuterer en
patient aldrig med angst for første gang i
sit liv efter 50’års alderen. Hvis det sker, er
det typisk en depression eller en somatisk
sygdom, der ligger bag. Ved depression
vil man også se tristhed og manglende lyst
til ting, der plejede at give een glæde.
En lang række somatiske sygdomme
kan medføre angst. Det kan dreje sig om
astma, epilepsi, kardiale artymier, stofskiftesygdom, indre øre lidelser osv. En
somatiske udredning er derfor vigtig og
tilrettelægges svarende til symptomatologien, patientens alder og køn. Måling af
blodtryk, auskultation af hjerte og lunger,
palpation af abdomen og muskulatur samt
neurologisk undersøgelse og screening
vha blodprøver er vigtigt og vil medføre at
patienten føler sig tryg ved behandleren.
Evt. otologisk undersøgelse ved svimmelhed mhp. indre øre lidelser eller henvisning til andre specialister afhængig af
symptomer og risikofaktorer. Det vigtige
er at tilrettelægge et relevant og afgrænset
undersøgelsesprogram – og hvis alt viser
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sig at være normalt, da at stoppe med
yderligere udredning og i stedet koncentrere sig om behandlingen.

De egentlige angstlidelser
Angsten er ledsaget af en række ubehagelige og skræmmende somatiske
symptomer: hjertebanken, profus sveden og tremor. Man får mundtørhed og
fornemmelse af åndenød eller ligefrem
kvælningsfornemmelse, og ofte er der
smerter eller trykken i brystet. Man kan
føle sig voldsomt svimmel og have kvalme
eller uro i maven. Samtidig kan man have
paræstesier i hænder og fødder eller omkring munden. En del patienter har derealisations og depersonalisations-oplevelser,
som altså ikke er et tegn på psykose.
Angstlidelser findes i alle sværhedsgrader
lige fra et let ubehag, som man måske ikke
engang selv opfatter som angst, til svære
anfald af panik, hvor man er overbevidst
om, at man skal dø. Særligt ved panikangst
vil patienten ofte frygte, at få et hjerteanfald eller at vedkommende er ved at blive
sindssyg og miste kontrollen over sig selv.
Disse forestillinger vil naturligt nok forværre angsten.
I udredningen og behandlingen er det
er vigtigt at få klarlagt, hvad der evt. kan
fremprovokere angsten. Er det særligt
sociale situationer angsten kommer (som
ved social fobi)? Kommer angsten tilsyneladende uprovokeret som lyn fra en klar
himmel (panikangst)? Skyldes den bekymringer over frygtelige ting, der kunne ske
og er stort set til tilstede hele tiden omend
med svingende intensitet (generaliseret
angst) eller forudgås angsten af pinagtige
erindringer om svære traumer eller flashbacks (PTSD)? Meget tit er der iblandet
symptomer på OCD. Man kan fx se, at
hvis patienten får lov at fuldføre sine ritualer (fx vaskeritualer) holder det angsten
stangen. På den anden side kan man også
se, at tvangstankerne vækker betydeligt
angst og ubehag. Fx er det forholdsvis
hyppigt, at kvinder, der har født, får tanker
om at de kunne komme til slå deres barn
ihjel uden at ville det, fx fordi de kunne
komme til miste kontrollen over sig selv.
Hvis disse tanker medfører betydeligt
ubehag eller ligefrem afskærer moderen
fra kontakten med det lille barn, er der
indikation for behandling.

Desuden er det vigtigt at få belyst hvordan patienten håndterer sin angst. Specielt om der er undgåelsesadfærd (agorafobi, ”angsten for angsten”), fordi dette
ofte vil tendere til at forværre tilstanden
mere og mere efterhånden som patienten
indskrænker sin livsførelse for at undgå
angst. Natlige anfald der vækker patienten
findes også og er svære at behandle psykoterapeutisk.
Meget ofte kan man imidlertid ikke stille
en enkelt klar angstdiagnose, fordi patienterne har symptomer fra flere forskellige
kategorier. Symptomer som panikanfald,
agorafobi, ængstelighed og bekymringstendens blander sig med tristhed og
tvangstanker.

Behandling
Det er vigtigt at patienten kommer hurtigt
i behandling inden fx et symptomatisk
misbrug udvikles eller langvarig sygemelding har været nødvendig. I sådanne
tilfælde forværres prognosen hurtigt.
Kognitiv adfærdsterapi bør forsøges først
og resultaterne er gode. Der indgår et
betydeligt psykoedukativt element dette,
således at patienten forstår, hvordan angstanfaldet opstår og udvikles. Derved kan
man hjælpe patienten til at få kontrol over

angsten og symptomerne. Desuden er det
vigtigt, at patienten modvirker sin umiddelbare trang til at indskrænke livsførelsen
for at "appease" angsten. Dette kræver
tillid til lægen og betydelig støtte, men kan
gennemføres af de fleste. I nogle tilfælde
vil angsten fortsætte dog med at være et
stort problem, trods denne behandling.
Her anbefales at supplere med antidepressiv medicin af SSRI-typen. Man skal huske
på, at ubehandlede angstlidelser har en
betydelig mortalitet pga. selvmordsfare
og i ganske særlige tilfælde kan langvarig
benzodiazepinbehandling være eneste
alternativ til dette eller til et ukontrollabelt
alkoholmisbrug. Det er således på ingen
måde usædvanligt at et alkoholmisbrug
oprindeligt er startet pga. angst. Længerevarende behandling med benzodiazepiner
kan være velindiceret i udvalgte tilfælde,
men kræver dog involvering af speciallæge i psykiatri pga. faren for udvikling af
misbrug.
Desuden skal man huske, at selvom en
del patienter kun har angsten i en periode
af deres liv, er der nogen, hvor denne er
mere eller mindre tilstede gennem mange
år. I sådanne tilfælde skal man ikke trappe
ud af en i øvrigt velfungerende behandling for enhver pris.

Litteratur
https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/
hoering-retningslinje-om-behandling-af-angst
lidelser-hos-voksne
Jørgensen MB, Videbech P, Osler M. Benzodiazepiner har fortsat en plads i moderne psykiatrisk behandling. Ugeskr Laeger. 2017 Sep
4;179(36):V04170274.
Videbech et al.: Psykiatri – en lærebog om
voksnes psykiske sygdomme. FADLs forlag
2018.
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Endometriose

AF TIDLIGERE OVERLÆGE JENS JØRGEN KJER,
ENDOMETRIOSETEAMET RIGSHOSPITALET,
NU PRIVATHOSPITALET DANMARK,
CHARLOTTENLUND

Endometriose kendes som en kronisk,
østrogenafhængig, inflammatorisk sygdom med endometrielignende kirtler
og stroma udenfor uterinkaviteten. Som
regel viser endometriosen sig i kvindens
mest reproduktive alder. Lokalisationen af
endometriosen kan give anledning til meget forskellige symptomer. Man inddeler
endometriosen i peritoneal endometriose,
endometriomer (endometriose i æggestokke), dyb endometriose og adenomyose (endometriose i myometriet). Hertil
kommer andre specifikke lokalisationer
som endometriose i blære, tarm, lyske,
lunge og arvæv. Efter forslag fra American
Society for Reproductive Medicine beskrives sygdommen ud fra fire niveauer:I (minimal), II (mild), III (moderat) og IV (svær).
De vigtigste symptomer er svær menstruationssmerte, træthed og subfertilitet.
På grund af disse symptomer påvirker
sygdommen ofte patienternes planer om
uddannelse, karriere og familieliv og påfører samfundet store direkte og indirekte
udgifter(1,2).

Forekomst
Hyppigheden af endometriose kan være
vanskelig at bestemme, da nogle kvinder
har endometriose uden at have symptomer. Dette vides fra undersøgelse af kvinder der har gennemgået laparoskopisk
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sterilisation(3) eller ”ovarian drilling” på
grund af PCOS(4). Kvinderne med asymptomatisk endometriose tilhørte ASRM
gruppe I og II.
Det er ligeledes vigtigt at erindre at
andre tilstande kan give underlivssmerter
(”normale”menstruationssmerter, myoser,
tarm-og urinvejslidelser).
Man kan let blive forvirret over forskellige angivelser af prævalensen af endometriose i litteraturen. Det vurderes at op til
90 % af kvinder med menstruationssmerter
ikke har endometriose(5) og at prævalensen af endometriose i fertil alder svinger
mellem 2-15 %(6). Vurderes undergrupper
finder man at 15% med mavesmerter og
20-25 % af kvinder med infertilitet har
endometriose(6). En stor svensk undersøgelse fandt en prævalens på 4,3 %(7).
En anden måde at vurdere sygdommens omfang på er at betragte de absolutte tal for indlagte patienter med
endometriose på danske sygehuse. Her
viser det sig at antallet siden 2014 har
været 8-900 årligt med et fald til ca. 700 i
2018.Antallet af ambulante besøg/år har
i samme periode været centreret omkring
6500 (Landspatientregistret, LPR).

Behandling af endometriose
Siden 2001 har behandling af svær endometriose af Sundhedsstyrelsen været

anset som en højt specialiseret funktion.
Dette indebærer, at behandlingen anbefales centreret på to gynækologiske
afdelinger. Disse to afdelinger befinder sig
p.t. på Rigshospitalet og Skejby Sygehus –
sidstnævnte med formaliseret samarbejde
med Odense Universitetshospital.
Denne centralisering indebærer, at
kvinder med svær eller avanceret endometriose, herunder involvering af septum rektovaginale, tarm eller blære bør
behandles på nævnte specialafdelinger.
Behandlingen skal varetages i tæt samarbejde med kirurgi og urologi. (Sundhedsstyrelsens specialevejledning for Gynækologi og Obstetrik).

Ætiologi og patogenese
Endometriose har været kendt i 150 år.
Men først i 1927 beskrev Sampson(9) en
teori om årsagen til sygdommen. Han
mente, at sygdommen skyldtes retrograd
menstruation via salpinges til bughulen.
Endometriecellerne hæfter sig til peritoneum, prolifererer og danner små endometriose noduli, som samtidig provokerer
en inflammatorisk reaktion. Denne reaktion fører til nydannelse af kar og nerver
og efterfølgende fibrose og sammenvoksninger.
De fleste kvinder har retrograd menstruation (90 %), men ikke alle får endometriose. Dette taler for, at risikoen for
at få endometriose kunne afhænge af en
kombination af genetiske, immunologiske
og hormonelle årsager.
Andre teorier er forandring af Müllerske rester samt metaplasi af coelomceller.
Dette kan forklare endometriose omkring
sakroligamenterne og i thorax.
Implantationsteorien støttes af endometriose i sectio-cicatricer samt i trocarhuller
efter laparoskopi.
Lymfogen spredning menes at være
forklaringen på primær endometriose i
umbilicus.

Symptomer
De almindeligste symptomer, som giver
mistanke om endometriose er
• svær menstruationssmerte, dysmenorrhea
• smerter i det lille bækken
• dyb dyspareuni
• subfertilitet
• smerte fra tarmen, som ved irritabel
tyktarm (IBS)
• sekundære myoser
Smerterne er overvejende cykliske og især
tilstede ved menstruationen. Omkring
70% vil have 2 af 3 følgende symptomer:
dysmenorrhea, smerter i det lille bækken
og dyb dyspareuni. Smerterne kan blive så

voldsomme, at kvinden på grund af vasovagal reaktion kan blive bleg, koldtsvedende og svimmel. Hvis endometriosen er
dybt infiltrerende får mange kvinder også
tarmsymptomer. Endometriose i blæren
kan give dysuri, pollakisuri og hæmaturi –
oftest mikroskopisk.
Hvis symptomerne har bestået i flere
år kan der udvikles kroniske smerter, som
ofte er forårsaget af massive bækken myoser. Et overset symptom er træthed, som
udvikles snigende efter en årrække med
svær endometriose(10).

Endometriose og fertilitet
Effektiv behandling af endometriose vil
som regel være i konflikt med et graviditetsønske. Det drejer sig derfor om at
informere kvinder med graviditetsønske
om, at ophør med hormonbehandling kan
medføre at kvinden igen får stærke menstruationsrelaterede smerter. Derfor er det
vigtigt at der er lagt planer for fertilitetsbehandling og at partnerens sædkvalitet
er vurderet. Den spontane graviditetsrate
ved 1. års graviditetsforsøg er 30% hos
kvinder med endometriose sammenlignet
med 90% hos kvinder uden endometriose(11).
Det må være meget individuelt, hvornår
man skal starte aktiv fertilitetsbehandling.
Dette må afgøres i et samspil af patientens
alder, smerter, eget ønske om at forsøge at
opnå spontan graviditet samt forventet resultat efter et kirurgisk indgreb. Man kan
kalkulere den spontane graviditetschance
efter kirurgi ved at benytte Endometriosis
Fertility Index (EFI),som kombinerer æggestokke og æggelederes funktion efter
operation(12).
Enkelte studier indikerer at der er øget
risiko for spontan abort hos kvinder med
endometriose, som er blevet spontant
gravide(13).

Diagnose
Mistanke om endometriose baseres
primært på kvindens sygehistorie. Anamnesen skal naturligvis suppleres med en
gynækologisk undersøgelse, hvor man i
enkelte tilfælde kan se endometriose i fornix posterior. Er mistanken intakt herefter,
bør kvinden henvises til en speciallæge i
gynækologi og undertiden direkte til en
gynækologisk speciallæge med henblik på
en ny undersøgelse samt en vaginal ultralydundersøgelse.
Hvis det er sandsynligt at patienten
skal opereres kan nævnte undersøgelser
suppleres med MR skanning, urinvejsundersøgelse, tarmundersøgelse samt blodprøver. Disse undersøgelser kan bidrage
til bedre information af patienten om planlagt omfang af et kirurgisk indgreb.

Det ville være optimalt, hvis en blod- eller urinprøve kunne afsløre endometriose.
Kun Ca-125 har vist sig nogenlunde
brugbar(14). Ingen urinmarkører har vist
sig anvendelige(15). Ej heller endometriemarkører kan bruges diagnostisk indenfor
endometriose(16). Derimod har ultralydundersøgelse vist sig anvendelig ved visse
typer af endometriose. Således har vaginal
ultralydundersøgelse høj sensitivitet og
specificitet ved fund af endometriosecyster (endometriom). Ligeledes har såvel
vaginal ultralydundersøgelse og MR skanning relativt høj sensitivitet og specificitet
ved diagnostik af dyb endometriose (tidligere DIE)(17).
Nyere studier fremhæver betydningen
af vaginal ultralydundersøgelse udført
mere dynamisk, hvorved andre strukturer
end uterus og ovarier kan vurderes. Således kan opnås vigtig information om både
forreste og bageste compartment med oplysning om bækkenstrukturernes mobilitet
og adhærencer(18).
Transrektal ultralydundersøgelse er ikke
tilstrækkeligt undersøgt.
Laparoskopi er ”den gyldne standard”
når diagnosen endometriose skal stilles.
Ved laparoskopi kan man opleve at biopsier fra tilsyneladende typiske områder
ikke altid viser sig at indeholde endometriose ved den mikroskopiske vurdering
og ligeledes kan random biopsier fra
”raske ” områder vise sig at indeholde
endometriose. Det er også vigtigt at være
opmærksom på at endometriose kan
skjule sig under adhærencer.
Da diagnosen endometriose er vigtig
for den enkelte kvinde med symptomer er
det essentielt, at både billeddiagnostiker
og kirurg har indgående kendskab til endometriosens mysterier. Det kræver rutine
at ”afkode” symptomer og objektive fund
og herigennem afgøre, hvem der ikke skal
opereres og hvem der skal opereres, – og i
hvilket omfang.

Endometriose og cancer
Kvinder med endometriose har ikke generelt øget risiko for cancer, men der findes
en øget risiko for visse cancerformer. Undersøgelser fra Sverige har vist at livstidsrisikoen for ovariecancer er knapt 1 %, men
hvis man har endometriose øges denne
risiko til 2-3 %. Man har også i epidemiologiske undersøgelser set en let øget risiko
for endokrine tumorer, mammacancer,
non-Hodgkin lymfom og hjernetumorer
hos patienter med endometriose(19).

Forsinkelse af diagnosen
endometriose
Da grænsen kan være utydelig mellem
almindeligt menstruationsubehag og de

LÆGEMAGASINET 4 33

sværere symptomer, som repræsenteres ved endometriose er det desværre
ikke usædvanligt, at der forekommer
forsinkelse i diagnosen endometriose.
Forsinkelsen kan skyldes både patient og
behandlende læge. Sædvanligvis regner
man med, at den gennemsnitlige tid til
diagnose fra debut af symptomer er 7
år(20). Denne forsinkelse i diagnosen ses i
hele verden, -også i lande med velfungerende sundhedsvæsen(21).
Øget fokus på sygdommen er nødvendig, hvis denne forsinkelse af diagnosen
skal reduceres. Et nyt studie fra Australien
har fundet signifikant reduktion i tiden fra
1. lægebesøg til diagnosen endometriose
stilles. I perioden før 2005 var intervallet
9.9 år, i perioden 2005-2012 var perioden
4.8 år og efter 2013 var perioden 1.5 år.
I samme perioder blev observeret reduktion i antallet af involverede læger fra 7.3
til 3.9.Nævnte ændringer tilskrives anvendelse af ESHRE Guidelines for diagnostik
og behandling af endometriose(22).

Behandling
En præcis behandlingsalgoritme for endometriose er vanskelig at opstille, da
patienternes symptomer, alder på diagnosetidspunkt, sygdommens sværhedsgrad
og graviditetsønske er meget varierende.
Behandling med NSAID-præpatater,
p-piller eller gestagener vil i mange situationer være tilstrækkelig. Den medicinske
behandling vil være styret af såvel behandlingseffekt som af bivirkninger. Ofte
vil der dog før eller siden være indikation
for kirurgisk behandling.
• smertestillende behandling: som regel
anbefales en kombination af paracetamol (1 g) og Ibuprofen (2-600 mg) tre
gange dagligt. Undertiden kan behovet
for smertestillende blive så voldsomt, at
opioider kan komme på tale. Medikation med sådanne frarådes.
• hormonbehandling: behandling med
hormoner, som undertrykker ovariets
funktion, således at der opnås så lave
østrogenniveauer som muligt. Dette i
håb om, at endometriosen inaktiveres
og at nye elementer ikke dannes. Et
bevis på at denne strategi er lykkedes
er at menstruationerne ophører eller
reduceres væsentligt og at patienternes smerteoplevelse reduceres tilsvarende.
Praksis i Danmark er at begynde behandlingen med konventionelle antikonceptionelle midler som p-piller, mini-piller, NuvaRing eller hormonspiral. Administrationen
er dog ofte anderledes end sædvanlig
antikonceptionel behandling, idet disse
midler kan administreres på utraditionel
måde.
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Således gives p-piller ofte i lange
cykli, -altså flere pakker efter hinanden
uden den sædvanlige pause efter 3 uger.
Ofte gives 3x21 tabletter uden pause,
men denne periode kan forlænges hvis
behandlingen føles som en succes uden
bivirkninger.
Gestagener kan gives i form af tabletter
(Mini-Pe eller Provera) eller hormonspiral
(Mirena eller Kyleena) og sjældnere spiral
med lavt hormonindhold (Jaydess). Også
her kan utraditionel administration finde
sted, f.eks. i form hormonspiral med tillæg
af peroral gestagen. Sågar anvendelse af 2
hormonspiraler har været forsøgt.
NuvaRing anvendes intravaginalt med
samme behandlingsrytme som p-piller.
Også i dette tilfælde kan behandlingen
forlænges til lange cykli uden pause.
• GnRH-agonister: disse kan anvendes
i korte perioder i hårdnakkede tilfælde
i form af næsespray eller depotinjektioner. I sjældne tilfælde anvendes behandlingen i længere perioder, men skal
da suppleres med østrogenbehandling
(add-back behandling).

Kirurgisk behandling
Den kirurgiske behandling udføres i dag
udelukkende som laparoskopisk kirurgi
(incl. robotkirurgi). Som nævnt er præoperativ udredning vigtig for at afgøre om
patienten skal henvises til et af specialcentrene og ligeledes for at få et overblik
over operationens formodede omfang af
hensyn til planlægning af tidsforbrug på
operationstuen. Det er vigtigt, at man ikke
præoperativt udsteder garanti for smertefrihed. Ligeledes er det vigtigt at tage
hensyn til om patienten har aktuelt eller
fremtidigt ønske om graviditet. Nogle patienter prioriterer reduktion af smerte over
hensynet til fertiliteten. I sådanne tilfælde
kan det kirurgiske indgreb være mere omfangsrigt.
Endometriosekirurgi er ofte meget
tidskrævende, da der som regel må løsnes massive sammenvoksninger samtidig
med at der må fjernes endometriose- og
arvæv fra tarm, blære og ureter. Derfor
kan operationer tage op til 6-8 timer.
Heldigvis er det muligt at udføre en del af
de vanskeligste operationer ved hjælp af
operationsrobot. Det sikrer de opererende
læger god ergonomi og sikrer patienten
sikker kirurgi, som ofte kan udføres hurtigere end ved konventionel laparoskopisk
kirurgi.
Operation er primært rettet med at
reducere smerter, men ofte kan man også
reducere organspecifikke gener samt
bedre fertiliteten. På grund af sygdommens meget forskellige udbredning og
forskelle i patienternes smerteoplevelse
findes der ikke evidens for effektiviteten

af kirurgi(23). På trods af dette er der ingen
tvivl om, at den individuelle vurdering af
patienterne og kirurgi udført af specialister
har givet mange patienter befriende smertelindring.

Anden behandling
Trods nævnte behandlingsmuligheder kan
der være patienter, som stadig har mange
smerter eller som lider af kronisk træthed.
Disse smerter kan skyldes sekundære
myoser efter mange år med abdominalsmerter. Nogle af disse patienter kan
have gavn af fysioterapi, varmtvandsbassin, kognitiv terapi, akupunktur eller
zoneterapi. Kostvejledning og motion kan
også bedre nogle patienters livskvalitet (se
www.endo.dk).
Det er vigtigt at fremhæve, at såvel
de alternative behandlingsmetoder som
kostrådene ikke er videnskabeligt dokumenterede, men samtidigt er det lige så
vigtigt at fremhæve, at mange kvinder
beskriver bedring af deres symptomer ved
de nævnte behandlinger.
Vigtigt er også forståelsen af kvindens
problemer. Ofte er endometriosesmerter
af omgivelserne blevet reduceret til almindeligt månedligt ubehag. Den smerteramte patient har ikke altid mødt forståelse
hos familie og venner, i skolen eller på
arbejdspladsen. Langsomt udvikles et kronisk sygdomsbillede med myoser, træthed
og følelse af utilstrækkelighed. Det er derfor vigtigt at lytte tålmodigt til patienten,
som måske for første gang kan komme til
at opleve at blive taget alvorligt.
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ANNONCE

Varmepude kan give
brandsår hos nyopererede
plastikkirurgiske patienter
Introduktion

AF RESERVELÆGE MICHELLE ALEXANDRA MISTRY,
PLASTIKKIRURGISK AFDELING SYDVESTJYSK
SYGEHUS ESBJERG OG OVERLÆGE LENA FELICIA
CARSTENSEN, PLASTIKKIRURGISK SEKTION,
ALERIS-HAMLET PRIVATHOSPITALER SØBORG

A

Hvad enten der er tale om en brystrekonstruktion med anvendelse af patientens eget væv (hvor overskydende hud
fjernes) eller en abdominalplastik (f.eks.
beltlipektomi) er fælles for begge indgreb
rekonstruktive teknikker, som i højeste
grad splitter huden og underhudens anatomi, herunder dens blodforsyning og
innervering1. I denne artikel redegøres
for sekundære brandsår efter kortvarig
anvendelse af en varmepude over nylig
opereret hud. Ved al kirurgi reduceres
følesansen i huden betydelig, heraf evnen
til at registrere smerter fra en varmepude
som har siddet for længe2. Men komplikationerne opstår især som følge af en
kompromitteret termoregulering i nylig
forflyttet væv. Formgivning eller modellering af væv kendetegner særligt de
plastikkirurgiske teknikker3, hvorfor denne
patientgruppe udgør en særlig øget risiko

B

C

for termisk skade. Formålet med artiklen
er at redegøre kort for hudens termoregulering og og en defekt heraf (efter kirurgi),
så den alment praktiserende læge kender
til sekundære brandsår og hvilke forebyggende tiltag der gør sig gældende.

Patient 1
En 57-årig kvinde med screeningsdetekteret brystkræft fik efter neoadjuverende
kemoterapi foretaget en venstresidig subkutan mastektomi med fjernelse af papilareola-komplekset og primær rekonstruktion med et 415 ml implantat og net. Der
blev anlagt et dræn, som blev bibeholdt
i fem døgn hvorefter hun fik antibiotikaprofylakse iht. lokale retningslinjer. Ved
ambulant kontrol en uge efter indgrebet
var huden over implantatet vital og som
forventet helt uden følesans. Forløbet
skønnes at være ukompliceret. Tretten
dage efter operationen brugte patienten
en varmepude på brystkassen, hvilket gav
umiddelbar vabeldannelse midt på det
rekonstruerede bryst. Efter yderligere ca.
seks dage havde dette udviklet sig til en
fuldhudsnekrose, som strakte sig helt ind
til nettet og implantatkaviteten. Såret blev
revideret, og et 5x6 cm nekrotisk stykke
hud, subkutant væv samt net blev fjernet.
Da der ikke længere var tilstrækkeligt huddække over implantatet, blev det skiftet til
en ekspanderprotese. Efterfølgende ekspansion af hud og udskiftning til blivende
implantat 9 måneder efter den primære
operation foregik uden problemer.

Patient 2

Billede 1: Patient 2 ses her ”A” med efterfølgende 2. gradsforbrænding efter anvendelse af en
varmepude efter en abdominalplastik. Billede B viser det hypertrofiske ar efter spontant opheling. Billede C viser cikatricen efter arret revideres.
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En 42-årig kvinde brugte en varmepude
på maven syv uger efter en vellykket
abdominalplastik og pådrog sig dybe 2.
gradsforbrændinger i et 13 x 6 cm område
under navlen. Forbrændingen helede
spontant i løbet af ca. seks uger med
hypertrofiske ar til følge. Arrene blev revideret otte måneder efter ulykken med et
acceptabelt resultat (billede 1).

Diskussion
Med en nedsat følesans over et nyopereret
hudområde registreres indledende smerter
(stimuli) ikke4. Kirurgien indebærer også, at
underhudens blodforsyning (som styres via
et neuralt input der kan regulere vasodilatation/vasokonstriktion) afbrydes. Som en del
af et større system (der inkluderer hjernen)
opretholdes kroppens kernetemperatur via
termoreguleringen som består af neurale
og vaskulære komponenter i huden5. Ved
den normale termoregulering findes det afferente signal, som opfanger koldt og varmt
stimuli fra huden, et centralt netværk, som
bearbejder informationen (hypothalamus,
formatio reticularis, rygmarven og sympatiske ganglia) og et efferent respons baseret
på et individuelt, termisk set punkt. Hudens
evne til at sprede varme (perspiration) styres
via det afferente input i huden (mekanoreceptorer) der resultere i svedtendens, vasodilatation og øget blodgennemstrømning
(fig. 1). Manglende evne til at registrere
varmt stimuli og sprede varme tilstrækkeligt,
resultere i at cellerne ophedes med delviseller fuldhudsnekrose (brandsår) (fig. 2).
På trods af, at termisk skade på et større
hudområde ikke er en livstruende tilstand,
kan det resultere i forlænget hospitalsindlæggelse, infektionsrisiko, dårlig sårheling
samt dårligere kosmetisk resultat på rekonstruktionen såvel som donorstedet6. Hos
begge patienter var følesansen over cikatricen markant nedsat med det resultat, at varmepuden lå der for længe. Hovedbudskabet
er at informere denne patientgruppe om
sårbarheden af nylig rekonstrueret områder.
Hvad enten der er tale om en brystreduktion
eller en abdominalplastik skal patienter helt
undgå brugen af varmepuder som smertelindring fra 6-36 måneder (mhp etablering
af nye følenerver i huden samt dybereliggende termoregulering i området)2. Alment
praktiserende læger ser ofte kirurgiske patienter til suturfjernelse, og her kan det være
en god information at påminde patienten så
sekundære brandsår kan forebygges (fig. 3).

Fig. 1. Den normale termoregulering er en synergisk funktion mellem hudens neurale og
vaskulære komponenter. Udsættes huden for varme, aktiveres svedkirtler med en øget svedtendens og blodkarrene udvides. Heraf reguleres temperaturen i området og cellerne opretholdes. © Michelle Alexandra Mistry

Fig. 2. Den defekte termoregulering kan ikke videregive information fra hudens receptorer.
Heraf kan de forebyggende funktioner som nævnt i figur 1 ikke aktiveres, og cellerne ophedes og går til med del- eller fuldhudsnekrose. © Michelle Alexandra Mistry
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ANNONCE

N Y T FRA GYN ÆKOL OG IFRONTEN

Lidt fra forskellige medier om hvad der rør sig i vores sektor og
stadig meget – om end mindre end sidst – om medicin i restordre.
Min kollega, Overlæge Jens Jørgen Kjer har skrevet en fin oversigtsartikel om endometriose. Se andetsteds her i bladet.
AF GYNÆKOLOG
CHRISTINE FELDING

Men først
I disse Corona-tiden hvor vi vasker og
spritter hænder som aldrig før, får jeg lyst
at fortælle lidt om Ignaz Semmelweis, den
ungarske læge (1818-1865), der påviste
årsagen til barselsfeberen og fandt ud af,
hvordan man forhindrede de mange dødsfald blandt fødende kvinder.
På hans hospital – Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien – fandtes 2 fødeafdelinger; en jordemoderstyret (for de
fattige) med få dødsfald og en lægestyret
(for de bedre bemidlede), med mange
dødsfald blandt kvinderne. Han fandt
ud af, at lægerne formentlig påførte de
fødende et ”ligstof”, idet de gik direkte fra
obduktioner til fødsler. Han fik lægerne til
at vaske hænderne i en klorkalkopløsning,
hvilket reducerede barselsfeberdødsfaldene til samme antal som på den jordemoderstyrede afdeling.
Trods dette vandt han aldrig tilslutning
for sine idéer blandt andre læger, medens
han levede.
Morton Thompson har skrevet en bog
om Semmelweis: ”Kvindelægens hænder”.
Der findes også et spændende Semmelweis Museum i Budapest.
https://whichmuseum.com/hungary/
budapest/semmelweis-museum-of-medical-history

Ny medicin
Utrogestan® fra firmaet Besins-Healtcare
Utrogestan® indeholder 100 mg bioidentisk, mikroniseret progesteron, beregnet
til kombinationsbehandling med østradiol
af kvinder med menopausesymptomer.
Er særlig velegnet til kvinder med søvnproblemer, hvis man tager medicinen om
aftenen. Utrogestan® er godkendt til beskyttelse af endometriet.

Fra Lægemiddelstyrelsen
For at mindske risikoen for mangel på
antibiotika til kritisk syge patienter, har
Lægemiddelstyrelsen ændret udleveringsbestemmelsen for azithromycin.
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Det betyder, at apoteket kun må udlevere azithromycin udskrevet af læger på
sygehuse eller privat praktiserende læger
med speciale indenfor lungesygdomme,
pædiatri, dermato-venerologi eller ørenæse-hals.
Det vil sige at praktiserende læger og
gynækologer, der ser rigtig mange unge
piger og drenge med chlamydiainfektion,
nu er henvist til at bruge doxycyclin, som
skal tages i en uge. Compliance vil derfor
være langt dårligere, og man må derfor
frygte senkomplikationer som sterilitet,
som følge af denne bestemmelse.

Fra Praksis-Nyt
Ændringer i undersøgelsesmetode i
screeningsprogrammet for livmoderhalskræft fra 1. oktober 2020

Sundhedsstyrelsen (SST) udgav i 2018
reviderede retningslinjer for det danske
livmoderhalskræft screeningstilbud. De
nye anbefalinger betyder, at Danske
Regioner fra 1. oktober 2020 gradvist vil
indføre en anden undersøgelsesmetode,
HPV-screening
Det er fortsat alle kvinder fyldt 23 år og
indtil det fyldte 64. år der tilbydes screening. Den ændrede screening betyder, at
halvdelen af danske kvinder i alderen 3059 år fremadrettet tilbydes screening med
HPV-undersøgelse, som erstatter den
nuværende celleundersøgelse. Kvinder
mellem 30-59 år med lige fødselsdatoer
tilbydes cellebaseret undersøgelse, mens
kvinder 30-59 år med ulige fødselsdatoer
tilbydes HPV-screening. Forandringen
vedrører dermed kun halvdelen af de
30-59-årige kvinder, der er tilmeldt screeningsprogrammet.

NY T F R A G Y NÆ KO L O G I F RON T E N
Alle prøver tages som vanligt i SurePath
cytologi medie (med det blå låg), uanset
undersøgelsesmetoden Herefter fremsendes den til Patologiafdelingen, Afs. 134,
Hvidovre Hospital, hvor prøven vil blive
undersøgt.
Ændring af kontrol af patienter efter konisatio, hvor der ikke er frie rande.
Patienten skal kontrolleres med celleprøve og HPV-test efter 6 og 12 måneder
og opfølgningen påhviler gynækologen.

Fra Ugeskrift for Læger 31/8,
side 1540-43
Leder for det nye Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet
Gynækolog og overlæge Malene Hilden
har fået ansvar for det kun 1½ år gamle
Center for Kønsidentitet.
”For bare ti år siden gik der fem ind ad
døren om året. Nu er der over 200. Det
er ikke længere en psykiatrisk diagnose at
være transkønnet, men en somatisk kontaktårsag, og en erfaren gynækolog har
fået ansvaret for det nye Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet. Her omtænker man udredningen og behandlingen af
sundhedsvæsenets måske mest multidisciplinære patientgruppe.”

Fra Ugeskrift for Læger 31/8,
side 1590-93
Herpes genitalis under graviditet og
fødsel
En statusartikel skrevet af: Birgitte Skjærbæk Aggerholm, Eva Bjerre Ostenfeld,
Lærke Heidam Juul Andersen, Rubab Hassan Agha Krogh, Linn Håkonsen Arendt
og Puk Sandager
Neonatal herpes er en sjælden, men alvorlig sygdom hos nyfødte med en estimeret
incidens på ca. 3 tilfælde årligt i Danmark.

Institut, skriver Sundhedsstyrelsen i en
pressemeddelelse. Drenge, der er født
1. juli 2017 eller senere, kan blive gratis
vaccineret mod hpv som en del af børnevaccinationsprogrammet. Det kan de,
indtil de fylder 18 år. Efter første år har 40
procent af de drenge, der er født i 2007,
fået den første dosis af vaccinen, mens
det gælder hver fjerde dreng, der er født i
2008. Styrelsen har en målsætning om, at
95 procent af både drenge og piger hpvvaccineres, oplyser Bolette Søborg, der
er overlæge i styrelsen. »Vi kan se, at der
er en del drenge, der har taget imod hpvvaccinen, men det er klart færre, når man
sammenligner med pigerne«, siger hun
En undersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse
tidligere i år har vist, at ikke alle forældre
ved, at deres drenge kan få en gratis vaccine. Hver tredje i undersøgelsen troede,
at den gratis vaccine stadig kun blev tilbudt til piger.

Fra Berlingske 25. oktober
I sidste uge blev partierne i Folketinget
enige om at ophæve grænsen på fem år
for nedfrysning af æg i forbindelse med
fertilitetsbehandling eller sygdomsforløb.
Men aftalen udelukker singlekvinder, der
vælger at få udtaget ubefrugtede æg til
senere brug. Det skriver DR.
Det er, på trods af at Etisk Råd har anbefalet at ophæve grænsen på fem år for
alle kvinder.
Den nye aftale betyder, at æg fremover
vil kunne opbevares nedfrosset, indtil
kvinden fylder 46 år, som er grænsen for,
hvor længe en kvinde kan få hjælp til fertilitetsbehandling i Danmark. Tidligere blev
æg destrueret efter fem år.

Opdatering om udgået medicin og
medicin i restordre

Hovedbudskaberne er:
• Kvinder, der har symptomatisk primær,
nonprimær eller recidiverende herpes
genitalis i graviditeten, anbefales antiviral profylakse fra graviditetsuge 36 + 0
indtil forløsning
• Ved primær herpes genitalis i tredje trimester anbefales forløsning ved elektivt
sectio, da risikoen for neonatal smitte
er stor.
Gravide med recidiverende herpes genitalis kan anbefales vaginal forløsning,
idet risikoen for neonatal smitte er lille.

Angemin® fra firmaet Bayer.
Angemin® indeholder 1 mg østradiol og 2
mg drospirenon til behandling af kvinder i
overgangsalderen.
Præparatet er i restordre, men forventes
tilbage sidst på året.

Fra Politiken 1. september

Divina® Plus fra firmaet Orionpharma.
Divina® Plus indeholder 2 mg estradiolvalerat og 10 mg medroxyprogesteronacetat.
Præparatet er igen tilbage på hylderne.

I et år har det været muligt for drenge gratis at blive vaccineret mod hpv, men det
er langtfra alle, der har gjort brug af den
mulighed. Det viser tal fra Statens Serum

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

Duavive® fra firmaet Pfizer.
Duavive® er et præparat til behandling
af kvinder i overgangsalderen, indeholdende 0,45 mg konjugeret østrogen og
20 mg bazedoxifen. Præparatet foreløbig
godkendt til brug af kvinder, der ikke tåler
gestagener. Præparatet er p.t. i restordre
p.g.a produktionsproblemer, men forventes i taksten igen til februar 2021.
Evo-Conti® og Evo-Sequi® – tidligere fra
firmaet Janssen-Cilag, nu fra Theramex,
Begge hormonplastre til behandling af
gener i overgangsalderen og indeholder
50 µg østradiol og 170 µg norethisteron.
Begge plastre er nu i taksten igen.
Indivina® fra firmaet Orionpharma
Indivina® findes i 3 doseringer: Hhv med
1 eller 2 mg estradiolvalerat og 2,5 eller
5 mg medroxyprogesteronacetat. Disse
præparater er igen tilbage på hylderne
Trevina® fra firmaet Orionpharma.
Trevina® indeholder 2 mg estradiolvalerat
og 20 mg medroxyprogesteronacetat.
Præparatet er igen tilbage på hylderne.
Valalciclovir® fra firmaerne Teva, Sandoz,
Orion m.fl.
Valalciclovir® findes i 250 mg og 500 mg
tabletter til behandling af herpes. Præparatet er atter på hylderne.
Vivelle® Dot firmaet Sandoz.
Vivelle® Dot østrogenplaster findes i 5
styrker; 25, 37.5, 50, 75 og 100 µg østradiol. Alle plastrene er nu tilbage i taksten
igen.
Zoely® fra firmaet MSD.
Zoely® er p-pillen med 1,5 mg østradiol
og 2,5 mg nomegestrolacetat. Zoely® er
stadig i restordre og forventes ikke tilbage
i år.

VREDE BLANDT TISSEMÆND

Organisationen ’Tissemænd Mod Vold’ har
sendt os nedenstående udtalelse:
Et lovforslag vil forbyde at omskære os, før vi
er fyldt 18 år.
Vi skal i den anledning udtale, at en aldersgrænse selvfølgelig er bedre end ingenting.
Men den er samtidig udtryk for en accept
af de overgreb, som vore brødre i årtier, ja
århundreder, har været udsat for, selv om
operationen bygger på nogle gammeldags
og forhudindtagede holdninger om, at vi ikke
kan være troende, hvis vores hoveder er delvist tildækkede.
Som knivofre kræver vi derfor, at alle love,
bekendtgørelser og andet, der tillader overgreb på vores retmæssige forhud, bliver rullet
tilbage.
Viggo med Rullekraven, talstissemand
Kilde: ATS
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Sidste udkald til fremtiden

AF JOURNALIST TOMMY ØSTERLUND,
LVS

Coronakrisen har efter internationale eksperters vurdering sparket digitaliseringen af
sundhedsvæsenet et tiår fremad. Digitale løsninger kommer nu i et tempo, der kan gøre
de fleste stakåndet. Det udfordrer indehaveren af den uofficielle verdensrekord i digitalisering: Danmark.
Vi har en god debat, vi forsker meget, og der er også en frodig underskov af projekter,
der tegner et lyst billede af vores digitale formåen. Men andre steder i verden, hvor der
ikke er så mange etiske og lovgivningsmæssige overvejelser, bliver der handlet og implementeret brug af algoritmer og kunstig intelligens hurtigere, end vi kan nå at sige: tænk
jer nu om! Det gælder i særlig grad i Kina.
Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, har i september 2020 holdt tre møder om den
digitale revolution, Digital Sundhed 2020, med en lang række af de centrale spillere på
den danske scene. Det har leveret nogle klare budskaber til vores politikere og andre
beslutningstagere om, at vi har en monumental opgave med at holde os i det digitale
overhalingsspor, når epidemien er ovre. Coronaen er ikke den eneste udfordring, vi har
fra Kina!

MØDE 1:

Det kortlagte menneske
Vi er udfordret af stigende skepsis
Anbefalinger fra ”Det kortlagte menneske”:
• Pas på, at der ikke opstår ulighed i
digital sundhed
• Der mangler den store folkelig debat
om digital sundhed
• Der er brug for en uafhængig instans
til at overvåge brugen af data, en dataetisk ombudsmand
• Der er brug for nogle nye spilleregler
om brugen af vores data i den digitale
tidsalder
• For eller imod brugen af data skal
stedes til hvile ved siden af Grauballemanden
Det kortlagte menneske var det første
i møderækken Digital Sundhed 2020.
Mødet var opbygget som en høring
omkring de etiske udfordringer ved
digitaliseringen og ved at give forskerne
i det offentlige og det private adgang til
flere data fra borgerne til udviklingen af
fremtidens nye behandlinger. Det var
der helt overvejende opbakning til, og
der var konsensus om, at opdeling i for
eller imod data er stenalderretorik. Det
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er regelværket omkring brugen, det
handler om.
Det blev i den forbindelse efterspurgt, at der bliver brugt langt flere
ressourcer på det, som i gamle dage
hed folkeoplysning. Ikke i form af en
stor kampagne med husstandsomdelte
pjecer, men som information, der bliver
bragt med ud i alle sammenhænge fra
mødet i forsamlingshuset til de sociale
medier.
Den grundlæggende tillid i befolkning til, at digitaliseringen og brugen af
de nye teknologier gavner os, og derfor
er et fælles projekt, er truet. Vi er først
lige ved at tage de første svømmetag ud
i et nyt farvand, og vi har ikke engang
sproget på plads endnu.
Der skal arbejdes intenst med borgerinddragelse. Opfattelsen af data som et
fælles gode, der er afgørende for vores
fremtid, er ikke en given ting.
Det er et af dansk sundhedsforsknings stærkeste kort, befolkningens
tillid, der er ved at blive flosset i kanten.
Og det sker på et tidspunkt, hvor der
sker voldsomme ændringer af vores

samfund. Det kan aflæses i en stigende
skepsis over for myndigheder, både
når det drejer sig om brugen af data og
f.eks. viljen til at lade sig vaccinere, hvor
også danske tal er urovækkende. Det
kalder på et tillidsvækkende regelværk
omkring brugen af data, digitalisering og
anvendelse kunstig intelligens.
Blandt forslagene fra høringen var
etablering af et uafhængigt organ, der
kan overvåge indsamlingen og brugen
af data i form af en dataombudsmand eller lignende, der kan supplere Dataetisk
Råd, der har fået en stille start.
Problemet er, at udviklingen især efter
coronakrisen foregår i et rasende tempo
og særligt det, der foregår i Kina, sker
uden hensyn til, hvad vi opfatter som
almindelige rettigheder og privatlivets
fred, men samtidig rummer store økonomiske og sundhedsmæssige muligheder.
Vi skal hurtigt finde vores egen version
af den digitale fremtid, ellers kommer vi
bagud, og vi risikerer også at skabe øget
ulighed med et digitalt A- og B-hold.

Det kortlagte menneske – Hype eller
håb? – Den digitale kløft
Tre debatmøder om den digitale
sundhedsrevolution afholdt i september 2020 af Lægevidenskabelige
Selskaber som optakt til den heldagskonference der forventes afholdt i
Fællessalen på Christiansborg, maj
2021.
Se streaming, reportage og videoklip
fra møderne på www.selskaberne.dk

MØDE 2:

Hype eller håb?
Dragen kommer!
En algoritme, der kan hjælpe med at
afkorte et patientforløb i ”akutten” med
3 timer og 20 minutter (i snit) kan få
tænderne til at løbe i vand hos enhver
budgetbisse i det danske sundhedsvæsen. For patienterne må det retfærdigvis
siges også at lyde som sød musik. Men
det var perspektivet, som blev trukket
op i projektet Tværspor fra Region Midt,
der blev præsenteret på det andet møde
”Hype eller håb”.
Det var et af seks meget forskellige
projekter, der blev præsenteret for en
trio af midaldrende, veluddannede
mænd, professorerne Anders Perner
og Jens Hillingsø og den radikale sundhedsordfører Stinus Lindgreen. De var
sat til at vurdere netop, om der er for
meget hype i de digitale projekter i en
ny udgave af ”Løvens hule light”.
Men selv her bevarede de roen.
Tværspor var fra begyndelsen tænkt
som en algoritme, der skulle hjælpe til at
begrænse antallet af genindlæggelser,
men er vokset til det nuværende Prioakut, der kigger på hele akutte forløb fra
kontakten til egen læge eller alarmcentralen og søger at give beslutningsstøtte i

hele forløbet. Det er foreløbig en simuleret tidsbesparelse, der nu skal trykprøves
i den virkelige verden. Det er et af en
række projekter om digital støtte til almen
praksis, der er i gang. Et projekt baseret i
Aalborg blev præsenteret på mødet.
Det samlede indtryk er, at vi både har
en stigende mængde af modnede digitale projekter, eksempelvis til billediagnostik og forebyggelse, og nye meget
avancerede projekter om anvendelse af
algoritmer til sygdomsbehandling, hvor
flere bygger videre på den stemmesporing, der er i brug i akutberedskabet.
Mange af projekterne er baseret på
offentligt-privat samarbejde. Danske
Regioner og KL har igangsat en række
signaturprojekter. Kunstig intelligens er
i brug og fungerer. Det lover godt for
vores placering i den digitale revolution
af sundhedsvæsenet.
Men løfter vi blikket lidt, så er der
mørke skyer i horisonten. Sundhed er
det, som den udviklede verden suverænt bruger flest penge på. Derfor er
det blevet et primært investeringsområde for techgiganterne, og samtidig er
det blevet en politisk kampplads. Den

giftige cocktail af corona og handelskrig
mellem USA og Kina har haft en uventet
sideeffekt, og her risikerer vi at blive
klemt.
Vi, og alle andre i Vesten, er udfordret
af en sundhedsrevolution, som udfolder
sig i Kina oven på corona chokket. Kineserne implementer digitale løsninger
langt hurtigere, end vi gør, båret af kunstig intelligens og 5G.
En landsdækkende sundhedsapp har
muliggjort en genåbning af samfundet,
bl.a. at flyvning i Kina nu er tilbage på 98
procent af kapaciteten før krisen, mens
SAS-flyene stadig holder uvirksomme på
banerne i Kastrup.
Kineserne er i fuld gang med at bruge
de digitale løsninger, som vi stadig holder studiekredse om. Vi har svært ved
at håndtere det, fordi kineserne uden
smålig skelen blander sundhedsløsninger med overvågning og kontrol af befolkningen. På godt og ondt risikerer vi,
at Kina om få år kan tilbyde de løsninger,
som vi stadig snakker om, til en tredjedel af prisen, hvis vi ikke kender vores
besøgstid:
Anbefaling: Hold øje med dragen!
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MØDE 3:

Den digitale kløft
Den digitale kløft ligner mere en schweizerost
Anbefalinger fra ”Den digitale kløft”:
Når der indføres digitale løsninger, så
implementer i bund, så det hænger sammen for patienterne Slå bro over kulturog faggrænser, så vi får det bedste fra
flere verdener til de digitale løsninger Få
sat turbo på uddannelserne, så vi ikke
uddanner f.eks. læger til fortidens sundhedsvæsen Lav en national datamodel,
der kan binde landet sammen og skaffe
os tidstro data Lad være med at love for
meget, når digitaliseringen rulles ud,
sporene skræmmer Med patienter, der
tumler rundt på grund af uens dataregistrering, vitale corona-data, der behandles håndholdt på grund af mangel på en
national datamodel og universiteter, der
uddanner læger til fortidens sundhedsvæsen, blev der på det tredje møde,
”Den digitale kløft ”, tegnet et billede af
et digitalt sundhedsvæsen, der ikke er
noget at prale af. Selv om vi stadig er en
digital førernation.
Den digitale kløft ser dog mere ud til
at være en generations– og kulturkløft

end en dyb kløft mellem en digitaliseringsvild elite og en fodslæbende
befolkning. Der er ingen, der ønsker at
blive efterladt på den analoge side, og
da slet ikke patienterne. Så den digitale
kløft ligner mere en schweizerost, der
som bekendt er fuld af huller, og der er
god plads til forbedring.
Manglen på sammenhængende strategier og vilje til at implementere i bund
med digitale løsninger, ser ud til at være
et af de største huller, og for patienterne
er det en gentagelse af sundhedsvæsenets manglende evne til at skabe
sammenhæng. Det er en udfordring for
sygehusejerne og for Danske Regioner,
der midt under coronakrisen faktisk har
lanceret en ny og meget patientrettet
digital strategi ”Sundhed for dig”.
Det er også klart, at vi på uddannelsesområdet har et alvorligt efterslæb.
Lægeuddannelsen blev senest revideret
for 12 år siden, hvor digitaliseringen
knap nok var opfundet og kunstig intelligens ukendt. Problemet er ifølge den

unge generation, at det stadig er tilstanden på landets universiteter, hvor digitaliseringen først nu sniger sig ind i undervisningen. Det sker bl.a. på SDU og på
Københavns Universitet, der er ved at
gennemføre en egentlig digitaliseringsstrategi for alle uddannelser. Men det
tager 15 år at uddanne en speciallæge.
På mødet blev der præsenteret en
spritny rapport fra revisionsfirmaet
Deloitte, der sidste år kom med lidt af en
chokrapport om det engelske sundhedsvæsen ”Closing the digital gap”. Nu har
firmaet set på yderligere seks europæiske lande, der i blandt Danmark, og konkluderer, at der ikke er grund til panik.
Danmark er det mest digitaliseringsparate land, og vores største bekymringer,
bl.a. bureaukratiet og problemer med at
finde den rigtige teknologi, synes ikke
uoverstigelige. Rapporten har fået den
begyndende coronakrise med, og den
har utvivlsomt været med til at skubbe til
holdningerne.

Kilde: Lægevidenskabelige selskaber, september 2020.

Besøg

Ferieboliger i Provence

www.cotedor.dk

44

LÆGEMAGASINET 4

Sæson 2021
– når corona
tillader det!

ANNONCE

Sandra er hjerteløber, fordi det
giver mening
Hver dag falder 14 danskere om med hjertestop. Og her er hurtig hjælp afgørende for at overleve.
Læge Sandra Strandberg er blandt de 100.000 danskere, der har meldt sig som frivillig hjerteløber.
”Tænk, at man kan redde liv ved at downloade en app. Så skal man da gøre det,” siger hun og opfordrer
sine lægekollegaer til at melde sig som hjerteløbere.
andens liv. Det betyder, at hun er blandt
de 100.000 danskere, der har downloadet appen TrygFonden Hjerteløber. De
får dermed en alarm på telefonen, hvis
et menneske i nærheden falder om med
hjertestop.

Læge og hjerteløber:
”Det hele gik op i en højere enhed”

Sandra Strandberg har lige taget kittel og
træsko på, da alarmen går. Hun er mødt
ind på medicinstudiets klinik og står stadig
i omklædningsrummet, da hun via sin
TrygFondens hjerteløberapp få besked
om, at der er en person med hjertestop
inden for få hundrede meters afstand.
”Jeg blev ramt af et adrenalinsus. Jeg
løb så hurtig, jeg overhovedet kunne i
træsko for at komme lynhurtigt til skadestedet. Lige da jeg kom frem, var jeg
meget nervøs et kort øjeblik, men så gik
det op for mig, at jeg vidste præcis, hvad
jeg skulle gøre. Det er nemlig helt basale
genoplivningsmetoder, der er brug for ved
et hjertestop uden for hospital,” fortæller
Sandra Strandberg om sin første oplevelse
som hjerteløber.
Sandra Strandberg er 32 år, læge og bor
på Østerbro. Hun er ved at specialisere sig
som hjertelæge og arbejder på Herlev og
Gentofte Hospital. Og så er hun hjerteløber, og har fire gange løbet for at redde en

Download en app og gør en
forskel
Da TrygFonden Hjerteløber trådte i kraft i
2017, blev det introduceret i Region Hovedstaden. Tidligere i år blev ordningen
landsdækkende, og i dag har mere end
100.000 danskere hentet app’en på landsplan. TrygFonden opfordrer endnu flere til
at melde sig som hjerteløbere:
”Ved hjertestop er det afgørende at
få hurtig hjælp. Det er derfor, det er så
vigtigt, at robuste og kompetente danskere over 18 år, der føler sig klædt på til
opgaven, melder sig som hjerteløber. Og
selvom der allerede er mange, så har vi
brug for endnu flere. Jo flere vi er, jo større
er chancen for, at der er en hjerteløber i
nærheden, hvis en person for hjertestop,”
siger Grethe Thomas, der er projektchef
for TrygFonden Hjerteløber.
Sandra Strandberg er ikke i tvivl om,
hvad det bedste ved at være hjerteløber
er:
”Man kan gøre en forskel forholdsvis
let. Man skal bare tage løbesko på og løbe
ned ad vejen. Tænk, at man kan redde liv
ved at downloade en app. Så skal man da
gøre det. Det giver bare mening,” siger
Sandra Strandberg.

O M T RYG F O N D E N H J E RT E LØ B E R

O M TRYG F O N D E N

TrygFonden Hjerteløber organiserer frivillige over 18 år, som melder sig til at yde
hjertelungeredning og bringe hjertestartere ud, når der er hjertestop i nærheden.
Hjerteløberprojektet er en ordning, der skal give flere chancen for at overleve hjertestop uden for hospitalerne i Danmark. I dag får cirka 5.200 danskere hjertestop
uden for hospitalet hvert år. 16 procent af dem overlever. Når en person modtager
hjerte- lungeredning eller stød fra en hjertestarter inden ambulancen ankommer,
stiger chancen for at overleve fra under 10 procent op til 70 procent.

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og
tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Læs mere på www.hjertestarter.dk
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Første gang Sandra Strandberg hørte om
hjerteløber-projektet var fra en underviser, da hun gik på medicinstudiet. Sandra
Strandberg vidste med det samme, at hun
skulle melde sig.
”Det giver enormt meget mening, fordi
tid er en kæmpe faktor, når der er hjertestop. De pårørende kan let gå i baglås,
fordi de går i chok, og derfor betyder det
virkeligt meget, at der er nogen, der kan
springe ind fra siden og gøre en forskel.
Med min erfaring med genoplivning, så
gik det hele op i en højere enhed,” siger
Sandra Strandberg.
Det er rutinen og overblikket i situationen, der er hendes helt store force som
læge, fortæller Sandra Strandberg, der har
undervist i genoplivning siden 2011.
”Jeg bliver nok ikke så nervøs som andre, fordi jeg har prøvet det hele før. Jeg
kan hurtigere danne mig et overblik over,
hvad der skal gøres end dem, der har
taget et kort kursus. Det betyder også, at
jeg kan fordele opgaverne og ved, hvad
der skal gøres, hvis situationen afviger

lidt fra det normale. Jeg har en rutine med
genoplivning, som de andre ikke har, og
derfor kan jeg bedre forholde mig roligt i
situationen,” siger hun.
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Læs mere om TrygFondens aktiviteter på www.trygfonden.dk

Vil du
også løbe
for en
andens liv?

Dennis er 41 år og
hjerteløber. Han er én af de
over 100.000 mennesker i
Danmark, der har meldt sig til
at løbe for en andens liv, hvis
en i nærheden får hjertestop.

TrygFonden hjerteløbere er frivillige, som melder sig til at give hjertelungeredning eller
hente en hjertestarter, hvis der er hjertestop i nærheden. Chancen for at overleve et
hjertestop stiger markant, hvis hjertestarteren når hurtigt frem. Vil du også løbe for
en andens liv? Læs mere på hjerteløber.dk og hent appen TrygFonden Hjerteløber.
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