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Forkortet produktresumé

Forxiga (dapagliflozin), tabletter 5 mg og 10 mg

Indikationer:
1. Behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2 diabetes mellitus (T2D) (10mg tbl.) i tillæg til diæt og motion, enten som monoterapi når metformin 

ikke anses for velegnet pga. intolerance eller som tillægsbehandling til andre lægemidler til behandling af T2D. For studieresultater angående en kombination af be- 
handlinger, virkning på glykæmisk kontrol og kardiovaskulære hændelser og de undersøgte populationer, se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1 i det komplette produktresume.

2. Behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 1 diabetes mellitus (T1D) (5mg tbl.) i tillæg til insulin ved BMI ≥27kg/m2, når insulin alene ikke giver til- 
strækkelig glykæmisk kontrol trods optimal insulin behandling.

3. Behandling af Hjertesvigt (HF) (10mg tbl.) til voksne til behandling af symptomatisk kronisk hjertesvigt med reduceret ejektionsfraktion

4. Behandling af kronisk nyresygdom (CKD) til voksne (10 mg tbl.)

Dosering:
T2D: 10 mg x 1 dgl. Ved anvendelse i kombination med insulin eller et beta-cellestimulerende middel, kan det overvejes at give en lavere dosis af insulin eller det beta-cel- 
lestimulerende middel for at reducere risikoen for hypoglykæmi.
T1D: 5 mg x 1 dgl. og kun som supplement til insulin. T1D patienter havde højere forekomst af diabetisk ketoacidose (DKA) end placebo behandlede og skal vurderes mhp. 
DKA risiko inden initiering af behandling. Ved høj risiko bør behandling ikke initieres. Behandling skal initieres og overvåges af specialister i T1D.
HF: 10 mg x 1dgl. I DAPA-HF-studiet blev dapagliflozin administreret sammen med andre behandlinger mod hjertesvigt.
CKD: 10mg x 1dgl. I DAPA-CKD-studiet blev dapagliflozin administreret sammen med andre behandlinger mod nedsat nyrefunktion. Nedsat nyrefunktion: På grund af be-
grænset erfaring anbefales det ikke at initiere dapagliflozin hos patienter med GFR <25 ml/min.
Nedsat nyrefunktion hos patienter behandlet med Forxiga for type 2-diabetes mellitus: Den glukosesænknende virkning af dapagliflozin er reduceret ved GFR <45 ml/min 
og udebliver sandsynligvis hos patienter med svært nedsat nyrefunktion. Hvis GFR falder til under 45 ml/min skal yderligere glukosesænkende behandling overvejes, hvis der 
er brug for yderligere glykæmisk kontrol.
Let-moderat nedsat leverfunktion: Ingen dosisjustering. Svært nedsat leverfunktion: Startdosis 5mg, kan øges til 10mg, hvis behandlingen er veltolereret. Type 1 diabetes: 
Forxiga 10 mg anbefales ikke til behandling af hjertesvigt eller kronisk nyresygdom hos patienter med type 1-diabetes mellitus.
Pædiatrisk population (<18år): Sikkerhed og effekt ikke klarlagt.
Administration: Tages på et hvilket som helst tidspunkt af dagen med/uden mad. Tabletterne skal sluges hele.

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Advarsler og forsigtighedsregler: Nedsat nyrefunktion: Det anbefales ikke at initiere behandling med dapagliflozin hos patienter med GFR <25ml/min. Den glukosesæn- 
kende effekt af dapagliflozin afhænger af nyrefunktionen og er reduceret hos patienter med GFR <45ml/min og udebliver sandsynligvis hos patienter med svært nedsat ny- 
refunktion. Risiko for volumendepletering og/eller hypotension: Dapagliflozin øger diuresen, som kan medføre et moderat blodtryksfald og bør anvendes med forsigtighed 
hos patienter hvor et blodtryksfald udgør en risiko for patienten. Det gælder patienter i antihypertensiv behandling og med hypotension i anamnesen samt ældre. Diabetisk 
ketoacidose (DKA): Bør anvendes med forsigtighed ved øget risiko for DKA. DKA overvejes ved uspecifikke symptomer, som kvalme, opkastning, anoreksi, abdominalsmerter 
udtalt tørst, vejrtrækningsbesvær, konfusion usædvanlig træthed eller søvninghed. T2D: Sjældne tilfælde af livstruende/ letale DKA tilfælde er set, og ved mistanke stoppes 
behandlingen straks. T1D: Patienten vurderes mhp. DKA risiko inden behandling. Ved høj risiko initieres behandling ikke. Ved mistanke om DKA stoppes behandling straks. 
Det tilrådes, at monitorere ketonniveauet regelmæssigt i de første 1-2 uger og herefter efter behov. Nekrotiserende fasciitis i perineum (Fourniers gangræn): Dette er en 
sjælden, men alvorlig og potentielt livstruende tilstand. Ved mistanke seponeres Forxiga og behandling iværksættes straks. Urinvejsinfektioner: Udskillelse af glukose i urinen 
kan øge risikoen for urinvejsinfektion, og midlertidig seponering bør overvejes ved behandling af pyelonefritis eller urosepsis. Ældre (≥65år): Nyrefunktion og risiko for volu- 
mendepletering bør tages i betragtning. Hjertesvigt: NYHA klasse IV: Begrænsede erfaringer. Kronisk nyresygdom: Der er ingen erfaring med dapagliflozin til behandling af 
kronisk nyresygdom uden diabetes, som ikke har albuminuri. Patienter med albuminuri kan have større gavn af behandling med dapagliflozin.
Indeholder lactose.

Interaktion: Dapagliflozin kan øge den diuretiske virkning af thiazid og loop-diuretika, med risiko for dehydrering og hypotension. T2D: Lavere dosis af insulin eller et ß-cel- 
lestimulerende middel kan være nødvendig for at reducere risikoen for hypoglykæmi. T1D: Ved kendt risiko for hyppig/ alvorlig hypoglykæmi kan reduktion i insulindosis vær 
nødvendig ved initiering af dabagliflozin og reduktion bør foregå med forsigtighed.

Graviditet og amning: Bør ikke anvendes.

Trafikfarlighed: Patienter bør advares om risiko for hypoglykæmi, ved kombination med sulfonylurinstof eller insulin.
Bivirkninger: Meget almindelig: Hypoglykæmi (sammen med SU eller insulin). Almindelig: Vulvovaginitis. Balanitis og relaterede genitale infektioner. Urinvejsinfektioner. 
Svimmelhed. Udslæt. Rygsmerter. Dysuri, polyuri. Forhøjet hæmatokrit. Nedsat renal kreatininclearance (under initial behandling). Dyslipidæmi. Diabetisk ketoacidose (ved 
Type 1-diabetes).

Udlevering: B. Tilskud: 10 mg Generelt tilskud, 5 mg klausuleret tilskud. Pakninger og priser: 5 mg 28 stk, 5 mg 98 stk, 10 mg 28 stk, 10 mg 98 stk. For dagsaktuel pris 
henvises til www.medicinpriser.dk.

Markedsføringsindehaver: AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige, repræsenteret i Danmark ved AstraZeneca A/S, World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup.

Indikationsområdet og øvrig tekst er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det godkendte produktresume.

Det komplette produktresume kan vederlagsfrit rekvireres fra AstraZeneca A/S, World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup, eller ses på Det Europæiske 
Læge- middelagenturs hjemmeside www.ema.europa.eu

Pligttekst PromoMats Approval ID: DK-7604 / 05-AUG-21
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Læger skal forberede sig på 
tiden som seniorer
Ældre praktiserende læger har ofte mange ældre og tunge patienter. For nogle bliver arbejdspresset 
for stort. De opgiver klinikken og bliver fuldtids pensionister, selv om de egentlig ville have fortsat 
nogle år endnu. De kan have glemt at forberede sig på seniorlivet i tide, lyder diagnosen fra en ekspert 
i ”det 3. arbejdsliv” – arbejdslivet efter 60. 

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

En PLO-analyse fra december sidste år har 
titlen ”Bekymrende stigning i afgangen 
blandt ældre læger”. At næsten 10 pro-
cent af de praktiserende læger har forladt 
deres praksisser siden 2010, er naturligvis 
alvorligt nok. Men årsagen til organisatio-
nens dybe panderynker findes ved et nær-
mere kig på, hvilken alder de læger, der 
vender praksis ryggen, har. Det er først og 
fremmest de 60-64-årige, som siger farvel 
til tilværelsen som selvstændige praktise-
rende læger.

PLO-analysen fortæller ikke, hvad de så 
siger goddag til. Men uanset om de kaster 
sig over havearbejdet eller fortsætter med 
at virke i lægegerningen andre steder, så 
får beslutningen stor betydning for be-
folkningens adgang til egen praktiserende 
læge.

Det er netop de 60-64-årige, der kunne 
have udfyldt hullet de næste syv-otte år, 

indtil Folketingets beslutning om at satse 
på at uddanne af flere praktiserende læger 
får effekt. Derfor er det med PLO’s ord 
”vigtigt at fastholde flere af de nuværende 
læger så længe som muligt”.

Tilskud og delepraksis 

Organisationen foreslår blandt andet at 
give de ældre læger tilskud til at ansætte 
ekstra personale. Arbejdsmængden i en 
typisk praksis vokser, efterhånden som 
patienterne ældes og får flere og flere kro-
niske sygdomme. Behandlingen overgår 
mere og mere til den primære sundheds-
tjeneste, og patienterne er ofte langt fra 
færdigbehandlede, når de udskrives.

Det harmonerer meget dårligt med, at 
ældre læger måske ikke kan overkomme 
helt så meget, som de kunne, da de var 
yngre. PLO peger på, at en lettere adgang 
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almen medicin, så der på sigt uddannes flere praktiserende læger. Det tager dog omkring 
fem-seks år før en praktiserende læge er uddannet, hvorfor almen praksis er afhængig af, at 
de læger, der har praktiseret i mange år, vælger at blive ved i praksis et par ekstra år, så læ-
gemanglen ikke yderligere forværres, indtil de større årgange af nye praktiserende læger bli-
ver færdige med deres uddannelse. 
 
Stigende frafald blandt de ældre læger 
Desværre viser tal fra Lægeforeningens medlemsregister, at afgangen fra de enkelte alders-
grupper har været stigende for både aldersgruppen af læger i alderen 60-64 år og læger på 
65 år eller derover. Den stigende tendens, der ses, er bekymrende, idet netop disse læger 
helst skal blive ved med at praktisere, hvis ikke lægemanglen de kommende år skal blive 
markant forvær-
ret.  
 
I aldersgruppen 
60-64 år var fal-
det i 2016 på 2 
pct. Dette fald 
øgedes og var på 
13 pct. i 2019. I 
2020 var faldet 
på 11 pct. I grup-
pen af læger på 
65 eller derover 
var faldet i 2016 
på 2 pct. Dette 
fald øgedes i de 
kommende år, og 
var i 2020 på 8 pct.  
 
Til gengæld ses en forbedret tendens i gruppen af læger på mellem 55 og 59 år, hvor flere 
års fald i 2020 blev vendt til en stigning på 2 pct.  
 
PLO foreslår bedre delepraksismuligheder og tilskud til mere personale 
Fastholdelse af især ældre læger, der allerede er i almen praksis, er det greb, der allerhur-
tigst kan bidrage til at løse lægedækningsudfordringerne i almen praksis.  
 
Når man spørger de ældre læger, hvad der især betyder noget for dem i forhold til at blive 
lidt længere i almen praksis, er det især en kortere arbejdsuge og mindre arbejdsbelastning, 
der peges på. Den gennemsnitlige arbejdsuge for praktiserende læger på cirka 45 timer er 
for en del af disse ældre læger for voldsomt. 
 
 

-6%

-2%
-2%

-5% -5%

-2%
-1%

-9%

-7%

-2%

-13%

-4%

2%

-11%

-8%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

55-59 år 60-64 år 65- år

Procentvise ændring i antal praktiserende læger i forhold til 
året før, udvalgte aldersgrupper

2016 2017 2018 2019 2020

Kilde: Lægeforeningens medlemsregister.

Det er først og fremmest de 60-64-årige praktiserende læger, som forlader deres praksisser. Det 
er dem, der kunne have mange år tilbage i deres "3. arbejdsliv".
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ABELONE GL AHN
Abelone Glahn er forfatter, blogger, foredragsholder og selvstændig kommunikationsrådgiver. 
Hun har skrevet en lang række bøger med praktiske råd til selvstændige med få eller ingen 
ansatte.

Bogen ”Senior og selvstændig – tag hul på dit 3. arbejdsliv” er rettet mod 60+ere og hand-
ler om mulighederne for at arbejde videre som selvstændig, til vi er 75 eller mere. Forlaget 
Frydenlund, 2020.

Abelone holder også foredrag om samme emne.

Læs mere på www.dit3arbejdsliv.dk

(Foto: Rasmus Preston)

til at etablere delepraksis kan gøre det mu-
ligt at gå ned i tid og at deles om arbejdet 
og udgifterne.

73-årige praktiserende læge Jesper 
Vollmond, der har en solopraksis med 
1600 tilmeldte patienter i Kalundborg er 
enig i, at udgifterne til aflastning kan være 
voldsomme.

”Jeg kunne ønske mig aflastning 1-2 
dage ugentligt, men jeg kan ikke få hjælp 
til det. Vikarmarkedet er vanskeligt på 
grund af de store lønninger, der tilbydes 
fra forskellige andre aktører,” citerer PLO 
ham for i rapporten.

Processen starter i 50’erne

– Og det er rigtigt, at der ikke er megen 
hjælp at hente for selvstændige fra det of-
fentlige, når man først er nået dertil, hvor 
arbejdsmængden overstiger kræfterne, 
siger kommunikationsrådgiver, forfatter og 
foredragsholder om bl.a. seniortilværelsen 
for selvstændige, Abelone Glahn. 

– Det er paradoksalt, fordi samfundet 
klart har brug for, at seniorerne forbliver 
på arbejdsmarkedet.

Abelone Glahn rådgiver om og har 
skrevet flere bøger om, hvordan overgan-
gen fra erhvervsaktiv til pensionist bedst 
kan foregå i etaper. Overgangen kalder 
hun ”det 3. arbejdsliv”. Det er tiden fra ca. 
60, indtil kræfter, lyst og måske sygdom 
sætter et punktum for arbejdslivet og 
markerer begyndelsen på en pensionist-
tilværelse på fuld tid – ”den 3. alder” i 
folkemunde. 

– Mange selvstændige kan og ønsker at 
fortsætte arbejdslivet til langt op i årene. 
Og de har meget at byde ind med. Men 
problemet er, at vi jo ikke ved, hvornår 
helbred eller andre faktorer sætter en 
bremse på vores ageren på arbejdsmarke-
det. Vi tror jo altid, at vi er udødelige, siger 
Abelone Glahn og drejer fokus over på en 
yngre aldersgruppe end PLO – på dem, 

der er er midt i 50’erne og har fuld fart på 
karrieren.

Trim din forretning

– Det er, mens forretningen kører godt, 
og tanken om pension ligger langt ud i 
fremtiden, at du bør begynde at forberede 
dig på det 3. arbejdsliv, påpeger Abelone 
Glahn.

Nedgangen i antallet af aktive 
55-59-årige praktiserende læger er stop-
pet og vendt til en lille fremgang det sene-
ste år. Det betegner PLO som ”en forbed-
ret tendens”. Men det kan jo også ses som 
en advarsel om, at endnu flere vil trække 
sig tilbage om få år, hvis ikke vi gør noget 
ved tendensen til tidlig tilbagetrækning og 
selvpensionering.

– I god tid inden pensionstidspunktet 
kan man trimme forretningen, så den 
bliver klar til de forandringer, der uundgå-
eligt vil komme, foreslår Abelone Glahn. 

– Kig på dine arbejdsrutiner. Er der no-
get, du kunne gøre smartere? Kan andre 
nemt springe til, eller har du tillagt dig 
vaner og rutiner, som kun du kan finde 
ud af? Mens alt går godt, og du føler dig 
ovenpå, har du måske økonomisk over-
skud til at ansætte medarbejdere på deltid, 
som senere kan aflaste dig i klinikken? El-
ler på længere sigt overtage? Du kan også 
finde samarbejdspartnere, der kan hjælpe 
med alt dét, som ikke vedrører selve læge-
gerningen – bogholderi dokumentation, it, 
indretning m.m., uddyber hun.

Husk livet efter arbejdslivet

En velfungerende og indbydende klinik er 
lettere at sælge. Men den er også lettere 
at drive, når lægen på et tidspunkt ikke har 
kræfter til eller ønsker at bruge al sin tid på 
klinikken.

– Ved at forberede dig i tide holder du 
alle muligheder åbne. Du ved ikke, hvad 

der sker. Eller hvornår det sker. Men hvis 
du har indrettet dig, så klinikken kan dri-
ves effektivt, kan du få frigivet noget tid. 
Brug den på at forberede dig på ikke bare 
’det 3. arbejdsliv’, men også ’den 3. alder’, 
råder Abelone Glahn.

– Måske er der et momentum netop nu, 
hvor flere yngre på grund af oplevelserne 
i Coronatiden overvejer muligheden for at 
flytte ud af byerne og ud til en anden slags 
liv i provinsen. Det skal være attraktivt for 
dem at træde ind i en opdateret praksis.

– At være læge er for mange ikke bare 
et arbejde. Det er et livskald. Og når ar-
bejdslivet en gang slutter, oplever mange, 
at livet nærmest også stopper. Patien-
ternes bekræftelse forsvinder, og identi-
tetstabet er svært at håndtere. Især hvis 
man ikke har fundet noget andet, der kan 
fyldes i den tomhed, der kan opstå.

Hvis du synes, du ”er læge for livet”, 
kan du stadig beholde kontakten til faget 
for eksempel som censor, ved at danne en 
privat gruppe af tidligere praktiserende, 
eller ved fortsat at gå til faglige arrange-
menter og tage kurser.

– Det lyder banalt, siger Abelone 
Glahn, men at sørge for, at klinikken ikke 
fylder alt i dit liv, er nok det bedste råd, jeg 
kan give.
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Hvordan opnås og 
vedligeholdes bedst et  
”sundt” vægttab?

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

De fleste kan opnå et mindre vægttab, 
men erfaringen er også, at vægten 1-2 år 
senere for omkring 90 % vedkommende 
er tilbage på udgangsvægten. Det har 
medført, at der føles en vis afmagt over 
for vægttabsprogrammer, og diskutionen 
har ofte taget en ”religiøs” karakter ikke 
mindst på grund af manglende valide data 
på effekten af de behandlingstilbud, der 
tilbydes overvægtige. 

For at et vægttab skal have varige kli-
niske effekter på hjertekarsygdomme, 
type 2 diabetes, slidgigt i knæ, søvnapnø 
og andre sygdomme, der er associeret til 
overvægten, skal helst opnås et vægttab 
på omkring 10 % af kropsvægten og hos 
svær overvægtige mere end 10 %. Vægt-
tab, hvor så meget af muskelmassen be-
vares, f.eks. ved motion, anses for at være 
det sundeste vægttab.

Aktuelt er det eneste lægemiddel, der 
kan medføre et relevant vægttab GLP-1 
receptor agonisten liraglutid 3.0 mg (Sax-
enda®) der injiceres én gang dagligt i sub-
kutis. Vægttabet ligger i størrelsen 6-7 kg, 
dog større (10-12 kg), hvis behandlingen 
kun fortsætter hos dem, der har tabt > 5 % 
efter 3 måneder og samtidig kombineres 

med en let til moderat livsstilsintervention 
i form af kostomlægning og forsøg på øget 
motion. 

Sammen med forskere på Panuminsti-
tuttet har Endokrinologisk afdeling, Hvid-
ovre Hospital gennemført et større vægt-
tabsstudie, der for nyligt blev publiceret i 
New England Journal of Medicin. Formålet 
med studiet var at undersøge, hvordan 
der kan opnås et vægttab på omkring 10 % 
af kropsvægten, og hvordan det bedst kan 
bibeholdes over 1 år.

Design af studiet (figur 1)

215 overvægtige personer (37 % var 
mænd) med en gennemsnitsalder på 42 
år og et gennemsnits BMI på 37 kg/m2 
(109 kg) med en iltoptagelse på 23 ml/
min gennemgik en 8 ugers ”lav-calorie 
diet” (LCD) på 800 kcal/dag (Cambridge 
Weight plan). Alle, der tabte sig mindst 5 
%, blev randomiseret til behandling med 
liraglutid 3.0 mg (Saxenda®) + sædvanlig 
motion, moderat til intensiv motion, lirag-
lutid (Saxenda®) + moderat til intensiv mo-
tion (kombinationsgruppen) og placebo + 
sædvanligt motion. Studiet var placebo-

Design af studiet

Study design 1

1 års behandling

Placebo 

Motion 150 min/week + placebo

Liraglutide 3.0 mg/dag

Liraglutide 3.0 mg/day + motion 150 min/week

8-ugers LCD

Alder 18-65

BMI 32-43

Ikke diabetes

< 2 h moderat motion om ugen

Inklusion Randomisering
800 kcal/dag

>5% vægttab

Slut på studiet
N=215 N=195 N=166

Figur 1 viser design af studiet, hvor deltagerne først blev behandlet med 8 ugers LCD, og heref-
ter blev randomiseret til de 4 behandlinger og fulgt i et år. LCD: lav kalorie diæt, 800 kcal/dag.
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kontrolleret, så hverken deltagerne eller 
forfatterne af studiet vidste, hvem der fik 
Saxenda® eller placebo. Novo Nordisk 
A/S leverede både Saxenda® og placebo 
penne. De to grupper, hvor motion indgik 
i behandlingen, fulgte WHO´s rekommen-
dationer med mindst 150 minutters fysisk 
aktivitet om ugen, hvoraf 75 minutter helst 
skal være af intensiv aerobisk karakter 
to gange om ugen. De to grupper blev 
vejledt af en fysisk træner, som planlagde 
og monitorerede motionsprogrammet. 
Motionen bestod primært i at cykle, løbe 
eller hurtig gang. Motionen blev monito-
reret ved hjælp af udstyr, der registrerede 
motionens intensitet under træningssek-
tionerne, såvel som den daglige fysiske 
aktivitet uden for træningssektionerne. 
Motionsvolumen blev udregnet som 
intensitet x varighed af motionen. Alle 4 
grupper blev set én gang om måneden 
mhp. kostvejledning og andre livsstilsæn-
dringer. Placebogruppen fulgte således 
de officielle råd fra Sundhedsstyrelsen 
omkring opnåelse og vedligeholdelse af 
vægttab. 

Resultater

Af de 215 deltagere opnåede 195 mindst 
et vægttab på 5 % efter LCD og blev ran-
domiseret til de 4 grupper som ovenfor 
beskrevet (figur 1). I alt 166 personer gen-
nemførte 1 års opfølgning, med stort set 
lige mange i hver af de fire grupper.

Vægttabet under LCD var i gennemsnit 
13.1 kg, svarende til 12 % vægttab. Vægt-
tabet medførte en forbedring i alle kardio-
vaskulære risikofaktorer inklusive risikoen 
for at udvikle type 2 diabetes.

Efter randomiseringen var i motion- og 
kombinationsgruppen varigheden af mo-
tionen omkring 115 minutter ugentlig ud-
ført med en intensitet, der svarede til 79 % 
af den maximale puls. Motionsfrekvensen 
var 2.5 gange per uge, og omkring 30 % 
af motionen blev udført som gruppeses-
sioner.

I kombinationsgruppen blev opnået et 
yderligere vægttab på 3.4 kg, mens place-
gruppen tog 6.1 kg på (figur 2). Vægttabet 
opnået i motions- og saxendagruppen 
efter LCD blev vedligeholdt i begge grup-
per. Kombinationsgruppens vægttab var 
dog 5.4 kg større end motionsgruppen 
og 2.7 kg større end gruppens behandlet 
med Saxenda®, og sammenlignet med 
vægten før studiet var vægttabet på 13.4 
% (16.5 Kg).

I figur 3 kan det ses, at interventionerne 
havde forskellig effekt på kroppens mu-
skel- og fedtmasse, specielt i grupperne, 
hvor motion var en del af behandlingen, 
havde dette en gunstig effekt på muskel- 
og fedtmassen. Motionsgruppen øgede 
muskelmassen, og øgede iltoptagelsen. I 

Ændringer I fedt- og muskelmasse under LCD og i de fire 
behandlingsgrupper under 1 års opfølgning

Results: fat and lean 
mass

3* p < 0.05, ** p < 0.001

**

**

**

*

*

**
**

Fedt masse
(kg)

muskel masse
(kg)

VCD -7.3 kg ** -5.1 kg **
Placebo 2.5 kg ** 2.9 kg **
Motion -1.4 kg 2.1 kg **
Liraglutid -2.0 kg * 0.0 kg 
Motion + 
liraglutid

-4.7 kg ** 0.5 kg

Krops fedtmasse
Krops muskelmasse

LCD

Æ
nd

rin
ge

r i
 v

æ
gt

 (K
g)

)

Placebo Motion Liraglutid Motion + 
Liraglutid

Figur 3. Ændringer I fedt- og muskelmasse under LCD og under 1 års opfølgning

Vægttab under LCD og vægtændringerne for de fire 
behandlingsgrupper under 1 års opfølgning

Results: primary endpoint: body weight 
change

2
** p < 0.001
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Weeks
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Placebo Motion Liraglutide Motion and Liraglutide

Vægttab under LCD: -13.1 kg **

Vægttab under 1 års opfølgning:
Placebo +6.1 kg **
Motion: +2.0 kg 
Liraglutid: -0.7 kg 
motion + LIRA: -3.4 kg **

Figur 2 viser vægttabet under LCD og vægtændringerne under 1 års opfølgning i de fire be-
handlingsgrupper.

kombinationsgruppen blev muskelmassen 
bevaret på trods af det yderligere vægt-
tab. De kardiovaskulære risikofaktorer 
blev forbedret i alle grupper undtagen i 
placebogruppen, hvor der skete en for-
værring. Specielt kombinationsgruppen 
følte en forbedring i deres generelle hel-
bredstilstand.

Kommentar

Studiet viser, at det er muligt at opretholde 
et stor vægttab på 13.1 kg opnået via en 
LCD i over et år, når det efterfølgende 
kombineres med moderat til intensiv 
motion eller med liraglutid 3.0 mg (Sax-
enda®). Vægttabet blev øget med 3.4 
kg i gruppen behandlet med motion 
+ Saxenda®. Studiet viser også, at det 
kræver meget motion om ugen for at 
vedligeholde et vægttab, men motion ikke 
kun reducerede fedtmassen men øgede 
muskelmassen, som er sundt. Studiet viser 

også, at de i Danmark officielle rekom-
mandationer for at opnå og vedligeholde 
et vægttab medførte en vægtstigning på 
6.5 kg på trods af månedlige ambulante 
kontroller kombineret med instruktion om-
kring livsstilsændringer. 

LCD er en effektiv metode til at opnå et 
stort vægttab på omkring 13 kg i løbet af 8 
uger. Det er ikke en ny observation, men 
er blevet vist i flere tidligere studierne, der 
desværre også har vist, at uden en strategi 
for at vedligeholde vægttabet, så vil de 
fleste have taget hele vægttabet på i løbet 
af 1-2 år. I aktuelle studie, hvor deltagerne 
blev set én gang om måneden til livsstilsin-
struktion tog placebogruppen 6.5 kg på i 
løbet af et år. 

Vægttabet kunne vedligeholdes med 
intensiv motion, der formentlig vil være 
vanskelig at vedligeholde for hovedparten 
gennem en længere periode. Således skal 

Fortsættes næste side
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GLP-1: Glukagonlignende peptid 1; ETD: Estimeret behandlingsforskel; CI: konfidensinterval

 Signifikant bedre HbA1c-reduktion  
end Jardiance® og Januvia®2*

Gennemsnitlig  
vægtreduktion op til 4,3 kg2#

Til voksne med type 2-diabetes

*   Rybelsus® 14 mg viste i PIONEER 2 - 4 studierne signifikant større HbA1c-reduktion end Jardiance® (empagliflozin), Januvia® (sitagliptin) og Victoza® (liraglutid) ved studiernes afslutning 
uanset om behandlingen blev seponeret eller nødmedicin initieret2

  I PIONEER 2 studiet medførte behandling med Rybelsus® 14 mg superior HbA1c-reduktion sammenlignet med Jardiance® 25 mg, både efter 26 uger (primært endepunkt) (ETD -4 mmol/
mol§ (95% CI -7 ; -3, p <0,001)) og ved studiets afslutning (52 uger) (ETD -4 mmol/mol§ (95% CI -6 ; -3, p <0,001)) uanset om behandlingen blev seponeret eller nødmedicin initieret2

  I PIONEER 3 studiet medførte behandling med Rybelsus® 14 mg superior HbA1c-reduktion sammenlignet med Januvia® 100 mg, både efter 26 uger (primært endepunkt) (ETD -6 mmol/
mol§ (95% CI [-7 til -4], p <0,001)) og ved studiets afslutning (78 uger) (ETD -4 mmol/mol§ (95% CI [-7 til -3], p <0,001)) uanset om behandlingen blev seponeret eller nødmedicin 
initieret2

#   I PIONEER 4 studiet medførte behandling med Rybelsus® 14 mg et gennemsnitligt vægttab på 4,4 kg efter 26 uger (sekundært konfirmatoriske endepunkt) og  
4,3 kg efter 52 uger sammenlignet med baseline uanset om behandlingen blev seponeret eller nødmedicin initieret

  På tværs af PIONEER 1 - 5 og 7 - 8 studierne var de opnåede estimerede gennemsnitlige vægttab ved behandling med Rybelsus® 14 mg 3,1 - 4,4 kg efter 26 uger og 3,2 - 4,3 kg ved 
studiernes afslutning sammenlignet med baseline (alle p <0,05)2. 

 Rybelsus® er ikke indiceret til vægttab.

§  Værdierne er omregnet fra % til mmol/mol

Referencer: 1. Bucheit J et al. Diabetes Technol Ther. 2020 Jan;22(1). 2. Godkendt produktresume for Rybelsus®.

Novo Nordisk Denmark A/S 
Ørestads Boulevard 108, 6 · 2300 København S
www.novonordisk.dk · Kundeservice tlf.: 80 200 240
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Indikation: Rybelsus® er indiceret som supplement til kost og motion til behandling af voksne med type 2 diabetes mellitus, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, for at forbedre 
den glykæmiske kontrol.

Monoterapi: når metformin anses for uhensigtsmæssigt på grund af intolerance eller kontraindikationer.

I kombination: med andre lægemidler til behandling af diabetes.

For studieresultater vedrørende kombinationer, virkning på glykæmisk kontrol og kardiovaskulære hændelser og de undersøgte populationer henvises til pkt. 4.4, 4.5 og 5.1 i 
det fulde produktresumé.2
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der motioneres omkring 2 timer om ugen 
med en intensitet, der svarer til 79 % af 
den maksimale puls. Til gengæld medførte 
motion en øgning i muskelmasse samtidig 
med reduktion i fedtmassen og en forbed-
ring i de kardiovaskulære risikofaktorer, 
bl.a. i risikoen for at udvikle type 2 diabe-
tes. Studiet viser således at det er vigtigt at 
motionere under vægttab.

Den mest effektive behandling var at 
kombinere motion med liraglutid 3.0 mg 
(Saxenda®), hvor der blev opnået et yder-
ligere vægttab på 3.4 kg under et års op-
følgning til et samlet vægttab på omkring 
16-17 kg, hvilket er ganske imponerende.

I fremtiden kommer der nye lægemidler 
til behandling af overvægt og fedme bl.a. 
andet semaglutide 2.4 mg (Wegovy®), 
der skal injiceres i subkutis én gang om 
ugen. Semaglutid 2.4 mg har i studier af 
1 år s varighed i gennemsnit medført et 
vægttab på 15-17 kg, hvilket er 2- 3 gange 
mere end der opnås med liraglutid 3.0 mg, 
hvor vægttabet i snit har været 5-7 kg, der 
også svarer til forskellen mellem liraglutid 

3.0 mg (Saxenda®) og placebogruppen i 
aktuelle studie. I studierne med Wegovy® 
tabte ca. 35 % af deltagerne sig over 20 % i 
vægt. Med én effektiv livsstilsintervention 
som i aktuelle studie vil det gennemsnit-
lige vægttab med semaglutid 2.4 mg for-
mentlig være over 20 kg, hvilket vil blive et 
paradigmeskifte i behandlingen af fedme 
og overvægt. Wegovy® er allerede mar-
kedsført i USA, og forventes markedsført i 
Danmark i løbet af 2022.

Hvordan er det så gået med vægten 
efter studiet blev stoppet efter et år, og 
deltagerne er blevet overladt til dagligda-
gen uden ambulante kontroller? Det er vi 
ved aktuelt at gøre op, men indtrykket er 
at de fleste har taget på trods af den inten-
sive livsstilsintervention givet én gang om 
måneden, altså en intensiv opfølgning, der 
ligger langt udover hvad det offentlige kan 
og også vil kunne tilbyde. Disse data vil 
blive publiceret i bl.a. Lægemagasinet når 
de foreligger.

Reference

Julie R Lundgren et al. Healthy weight loss 
maintenance with exercise, liraglutide, or both. 
New England journal of Medicine 2021; 384: 
1719-1730.

Vi forsøger at nedbryde dem ved at udbrede viden om ADHD

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

I vores brochureserie ”ADHD og ...”  foku-
serer vi på de mange aspekter ved ADHD. 
Brochurerne kan være til stor hjælp for 
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som patient eller som pårørende. Du 
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hjemmeside: 
medicenordic.dk
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Behandling af dyslipidæmi
– Nye anbefalinger om brugen af PCSK9-hæmmere

jævnligt blevet revideret og publiceret (2) 
og opdaterede danske retningslinjer kan 
ses på bl.a. Dansk Cardiologisk Selskabs 
hjemmeside www.cardio.dk., hvor defini-
tionen og behandlingsmålene for patienter 
med høj eller meget høj risiko er beskrevet 
(Tabel 1). Disse behandlingsmål kan være 
vanskelige at opnå med de lipidsænkende 
midler, der tilgængelige i almen praksis, 
så hvis de specifikke behandlingsmål 
ikke kan opnås trods maksimal tolerabel 
klassisk lipidsænkende behandling bør 
overvejes henvisning til en lipidklinik med 
henblik på eventuel supplerende behand-
ling med en PCSK9-hæmmer (3).

PCSK9-hæmmere omfatter monoklo-
nale antistoffer, der hæmmer proteinet 
proprotein-konvertase-subtilisin/kexin-
type9 (PCSK9), og er i dag en veldoku-
menteret farmakologisk behandlings-
mulighed til reduktion af LDL-kolesterol 
med henblik på at reducere risikoen for 
aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom (4). 
Der foreligger flere positive endepunkts-
studier med PCSK9-hæmmer behandling 
i kombination med statin og fælles for alle 
studier er, at antistoffet er givet subcutant 
med dosering hver anden eller fjerde uge.

I Danmark anvendes to veldokumente-
rede PCSK9-hæmmere, Evolocumab og 
Alirocumab, der af Medicinrådet vurderes 
som klinisk ligeværdige og derfor kan 
ligestilles som behandling til patienter 
med hyperlipidæmi, der ikke når behand-
lingsmålet. Behandlingen iværksættes og 
varetages af de relevante sygehusafdelin-
ger, der siden 2017 har kunnet udlevere 
præparaterne vederlagsfrit til patienter, 
der opfylder Medicinrådets kriterier ved-
rørende kandidater til behandling med en 
PCSK9-hæmmer. Omkostningerne ved 
behandlingen er ca. 40.000 kr. per år per 
patient.

Kandidater til behandling med en 
PCSK9-hæmmer

Medicinrådet har vurderet at patienter 
kan komme i betragtning til behandling 
med en PCSK9-hæmmer hvis de ikke har 
opnået deres behandlingsmål for LDL-
reduktion med den maksimalt tolererede 

lipidsænkende behandling og opfylder 
kriterierne for opstart.

Med maksimal tolereret lipidsænkende 
behandling mener Medicinrådet at patien-
ten som minimum skal have forsøgt høj-
dosis statin i kombination med ezetimibe 
(medmindre der er kontraindikationer 
eller bivirkninger). Er patienten tæt på 
målet kan i stedet overvejes at tillægge en 
anionbytter (trestofbehandling) inden man 
starter behandling med PCSK9-hæmmer.

Medicinrådet betegner deres vejled-
ning som opstartskriterier for behandling 
og det kan være en lidt kompliceret pro-
ces, da man på den ene side skal forholde 
sig til de beskrevne behandlingsmål og på 
den anden side skal vurdere om patienten 
er så langt fra målet at de opfylder op-
startskriterierne. Eksempelvis er behand-
lingsmålet efter akut koronart syndrom 
et LDL kolesterol under 1,4 mmol/l mens 
opstartskriteriet for supplerende PCSK9-
hæmmerbehandling er LDL-kolesterol 
over 2,5 mmol/l.

Medicinrådet har i lighed med guideli-
nes valgt at fokusere på to patientgrupper, 
dels højrisikopatienter med kardiovasku-
lær sygdom eller diabetes (Tabel 2) og dels 
patientgruppen med familiær hyperkole-
sterolæmi (Tabel 3).

Patienter med statinintolerans

Som udgangspunkt gælder der de samme 
risikofaktorer for at iværksætte behandling 
med PCSK9-hæmmer hos denne gruppe, 
som for patienter uden statin intolerans. 
Statinintolerans er imidlertid ofte vanskelig 
at vurdere og bør være veldokumenteret 
før behandling med PCSK9-hæmmere kan 
komme på tale. Flere statiner bør være 
afprøvet og ofte i forskellige doseringer. 
Disse patienter kan derfor med fordel hen-
vises til en lipidklinik til vurdering.

Udfordringer

Medicinrådets nye behandlingsvejled-
ning er et forsøg på at hjælpe klinikerne 
i deres arbejde med at identificere de 
patienter, der kan komme i betragtning 
til behandling med PCSK9-hæmmere. 

AF PROFESSOR EMERITUS, DR.MED.  

MOGENS LYTKEN LARSEN, SPECIALLÆGE 

I INTERN MEDICIN OG KARDIOLOGI, 

KLINISK INSTITUT, AALBORG UNIVERSITET

Medicinrådet, der er et uafhængigt råd 
etableret af Danske Regioner, udsendte 
den 3. februar 2021 deres anbefalinger til 
regionerne om, hvilke PCSK9-hæmmere 
der kan anvendes til behandling af patien-
ter med dyslipidæmi og hvornår denne 
behandling kan tilbydes patienterne (1).

De nye anbefalinger skal ses i lyset af 
de stadig mere udfordrende behandlings-
mål for LDL-kolesterol hos højrisikopatien-
ter og muligheden for at anvende såkaldte 
PCSK9-hæmmere, der omfatter en gruppe 
monoklonale antistoffer, der givet subcu-
tant medfører en gennemsnitlig reduktion 
af LDL-kolesterol med 45-60% sammenlig-
net med placebo.

Nye behandlingsmål og nye 
behandlingsmuligheder

Den kausale sammenhæng mellem LDL-
kolesterol og risikoen for kardiovaskulær 
sygdom er veldokumenteret og en reduk-
tion af LDL-kolesterol nedsætter denne 
risiko proportionelt til den absolutte LDL 
reduktion (”the lower the better”). Be-
handling af LDL-kolesterol med statiner 
og nyere kolesterolsænkende midler er 
i dag rutine og velbeskrevet i guidelines 
for både primær og sekundær forebyg-
gelse; men i takt med nye store kliniske 
undersøgelser er behandlingsmålene 

http://www.cardio.dk
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kriterier. Patient og egen læge kan således 
efterlades i en situation, hvor man er enige 
om at behandlingsmålet ikke er nået; men 
at LDL værdierne ikke er ”dårlige” nok 
til en supplerende behandling med en 
PCSK9-hæmmer.

Forhåbentlig vil prisudviklingen med-
føre at der i fremtiden bliver mulighed for 
at anvende disse nye midler i stigende 
grad; men samtidig er de endelige be-
handlingsmål for LDL-kolesterol hos høj-
risikopatienter og patienter med arvelige 
dyslipidæmier næppe fundet endnu og 
vi vil fortsat se en udvikling af nye, ofte 
kostbare lægemidler, der kan bidrage til at 
opnå disse krævende behandlingsmål.

Referencer

(1)  Medicinrådet, 5. februar 2021, dokument-
nummer 105778, version 1.0

(2)  2019 ESC/EAS Guidelines for the manage-
ment of dyslipidaemias: lipid modification 
to reduce cardiovascular risk. European 
Heart Journal (2020)41,111-188

(3)  Hansen HS. Hvem skal henvises til lipidkli-
nik? Ugeskr Læger 2021;183:V205060

(4)  https://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrup-
per/grupper/318678

Tabel 1. Målværdier for plasma LDL-kolesterol ved meget høj og høj kardiovaskulær risiko (Dansk Cardiologisk Selskab):

 

Tabel 2. Opstartskriterier for behandling med PCSK9-hæmmere hos patienter uden familiær 
hyperkolesterolæmi, som er i højrisiko for kardiovaskulære hændelser 

Speciale LDL-kolesterol ≥ 2,6 mmol LDL-kolesterol > 3,0 mmol 
Kardiologi/ 
Karkirurgi 

- Akut koronart syndrom < 1 år 
-  Tidligere akut myokardie infarkt 

samt ≥ 1 risikofaktor** 
-  Perifer karsygdom (PAD) (am-

putation, revaskulariseret eller 
claudicatio OG ankel-brachial 
index (ABI) < 0.85) samt ≥ 1 risi-
kofaktor** 

-  Tidligere akut myokardieinfarkt 
uden andre risikofaktorer 

-  Perifer karsygdom (PAD) (am-
putation, revaskulariseret eller 
claudicatio OG ABI < 0.85) uden 
andre risikofaktorer 

-  Stabil angina pectoris**** 

Endokrinologi -  Diabetes mellitus med mikro/makroalbiminuri 
Neurologi -  Iskæmisk apopleksi/transitorisk 

cerebral iskæmi (TCI) på atero-
sklerotisk baggrund*** 

-  Ikke kardio-embolisk iskæmisk 
apopleksi/TCI samt ≥ 1 risiko-
faktor** og /eller asymptomatisk 
betydelig arterosklerose og/eller 
stenoser i de præ- eller intrace-
rebrale kar 

Der er imidlertid tale om et tværsektorielt 
samarbejde mellem den praktiserende 
læge, der som regel følger disse patienter 
til deres regelmæssige kontroller og så 
de specialafdelingerne, der indtil videre 
skal varetage behandlingen med de nye 

biologiske lægemidler, når disse kommer 
på tale. De nye retningslinjer kan synes 
noget svære at overskue, ikke mindst på 
grund af diskrepansen mellem de ønskede 
behandlingsmål og de LDL-værdier, der er 
en forudsætning for de såkaldte opstarts-

Tabel 3. Opstartskriterier for behandling med PCSK9-hæmmere hos patienter med familiær hyperkolesterolæmi 

Familiær hyperkolesterolæmi  
– primær profylakse 

Familiær hyperkolesterolæmi – 
sekundær profylakse 

LDL-kolesterol > 4 mmol/L LDL-kolesterol > 3,5 mmol/L LDL-kolesterol ≥ 2,6 mmol/L 
< 2 risikofaktorer ≥ 2 af følgende risikofaktorer: 

-  familiær disposition: hjerte-kar-sygdom hos 1. gradsslægtning 
< 60 år for kvinder og < 55 år for mænd 

- mandligt køn 
- ryger 
- hypertension 
- diabetes (type 1 og 2) 
- Lp(a) >50 mg/dL 
-  HDL < 1,0 for mænd, 1,2 for kvinder 
-  < 50 % LDL-reduktion på gængs behandling 

Manifest kardiovaskulær sygdom** 
eller diabetes med mikrovaskulære 
komplikationer 
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Lukning af venstre atriums 
aurikel
Forebyggelse af apopleksi ved lukning af venstre atriums aurikel under hjerteoperation hos 
personer med atrieflimren

En sygehistorie: En 75-årig mand skal 
i 2018 have udført koronar bypass 
operation pga. svær central stenose på 
ve. koronararteries ramus descendens 
anterior (LAD). Pt. har tilfælde af parok-
systisk atrieflimren og er i antikoagulati-
onsbehandling med apixaban (Eliquis). 
Han tilbydes, at man under operationen 
samtidig udfører ablation for atrieflim-
ren og lukning af ve. aurikel som emboli 
profylakse. Han tænker: Atrieflimren 
tilfældene er sjældne og ablation er jo ikke 
100% effektiv, han ønsker ikke forlængelse 
af operationstiden. Han siger nej tak! – 
Derimod, når man nu alligevel er derinde, 
kunne man jo godt lukke auriklen. Det må 
da beskytte mod embolier? og forlænger 
næppe operationstiden nævneværdigt – 
så han siger ja tak!

Atrieflimren er den hyppigste be-
handlingskrævende rytmeforstyrrelse 
og ansvarlig for 25-30% af de 12-13.000 
apopleksitilfælde vi har årligt i Danmark. 
En stor del af disse skyldes embolier fra 
ve. atriums aurikel og er ofte alvorlige apo-
pleksitilfælde.

Antikoagulationsbehandling ved atrie-
flimren giver en meget markant reduktion 
i apopleksitilfælde. De relativt nye DOAC- 
midler er endog lidt mere effektive end 
de gamle warfarfarin præparater, og nem-
mere at dosere.  Men antikoagulationsbe-
handling er ikke problemfri, og der er stor 
fokus på den mulige yderligere emboli 
profylakse ved lukning af auriklen – eller 
som alternativ til AK-behandling?

Perkutan kateterbaseret lukning synes 
at være effektivt ud fra et stort dansk 
observationsstudie med matched kontol-
gruppe(1), men randomiserede undersø-
gelsesresultater er mangelfulde. Guide-
lines anbefaler det ikke som alternativ til 
AK-behandling, men som en mulighed 
hos personer, hvor oral AK-behand-
ling ikke kan gennemføres. Der vil givet 
vis komme randomiserede undersøgelser 
der belyser om perkutan kateterbaseret 
lukning af auriklen i nogle situationer kan 
være et alternativ til AK-behandling.

Når en patient alligevel skal have gen-
nemført hjertekirurgi eks. koronar bypass 
(CABG) kan kirurgen relativt enkelt 
lukke auriklen med meget lille procedure 
risiko. Her har der også manglet større 
randomiserede undersøgelser. Et mindre 
dansk randomiseret studie (LAACS) blev 
præsenteret I 2017 af Jesper Park Hansen 
og Helena Dominquez med lovende re-
sultater(2).

Et nyt stort studie af lukning af aurik-
len under hjertekirurgisk procedure viser 
meget overbevisende reduktion i apo-
pleksi – som en lederartikel formulerer 
det: "The closing argument for surgical left 
atrial appendage occlusion"(3).

The Left Atrial Appendage Occlusion 
Study – LAAOS III – blev publiceret i 
NEJM 3. juni (4). Undersøgelsen omfat-
ter godt 4.800 patienter fra 105 centre i 
27 lande, gennemsnitsalder 71 år, med 
anfaldsvis, persisterende eller kronisk 
atrieflimren der skal have gennemført 
hjertekirurgi, eksempelvis. CABG eller for-
skellige klapoperationer. De skulle have en 
risikoscore for apopleksi ved CHA2DS2-
VaSc score på mindst 2, i gennemsnit 4 
(Score går fra 0-9) Analysen omfatter 2379 
pts. i occlusions gruppen versus 2391 i 
non-occlusions gruppen. Det var kun den 
ansvarlige kirurg der umiddelbart før ope-
rationen fik meddelelse om randomiserin-
gen, og 92% fik den tiltænkte behandling. 
De blev fulgt i gennemsnit 3,8 år, 77% var 
fortsat på oral AK-behandling. Resulta-
terne er opgjort af personer i studiegrup-
pen som ikke har kendskab til hvilken 
gruppe patienterne er randomiseret til.

Det primære endepunkt, iskæmisk 
apopleksi og systemisk emboli, opstod 
hos 114 pt (4,8%) i occlusions gruppen  og 
hos 168 (7,0%) i non-occlusions gruppen, 
hazard-ratio 0,67 ( 95% konfidensinterval 
0,53-0,85). NNT 37 over 5 år. Iskæmisk 
stroke alene sås hos 109 (4,6%) versus 164 
(6,9%).

Gevinsten var til stede i alle under-
grupper, også hos dem der fik udført 
ablation for atrieflimren under operatio-

AF PROFESSOR EM. DR.MED. 

HANS IBSEN
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nen, men der er ikke statistisk styrke til at 
kunne konkludere om ablaterede havde 
endnu større gevinst. Den kirurgiske pro-
cedure blev kun minimalt forlænget uden 
nogen negativ virkning på operative/ 
postoperative komplikationer.

Stroke frekvensen var større i de første 
30 dage efter operationen sammenlignet 
med efter 30 dage. Sandsynligvis er en del 
af tidlige stroke relateret til kirurgien i sig 
selv, hvilket okklusionen ikke har effekt 
på.

Venstre atriums aurikel er en kilde for 
atriale natriuretiske peptider og lukningen 
kunne teoretisk influere herpå, men der 
var ingen tegn til øget risiko for hjertesvigt 
i occlusionsgruppen.

LAAOS III sammenligner ikke lukning af 
aurikel versus AK-behandling, men gevin-
sten ved at addere lukning til AK-behand-
lede, som undergår hjertekirurgi.

Den kan selvfølgelig heller ikke besvare 
om perkutan kateterbaseret lukning er lige 
så effektiv.

Valgte den 75 årige mand rigtigt, da han 
i 2018 sagde ja tak til lukning af auriklen 
under CABG? – ja! – skulle han også have 
sagt ja tak til ablation? Måske! Det kan 
aktuelle undersøgelse ikke svare på. Men 
han er fortsat efter 3 1/2 år velbeskyt-

n engl j med 384;22 nejm.org June 3, 2021 2087

Left Atrial Appendage Occlusion during Cardiac Surgery

75.3% and 78.2% at the 3-year visit. More infor-
mation regarding the use of vitamin K antago-
nists and direct oral anticoagulants during fol-
low-up is provided in Table S1.

Primary Outcome

The validity of the proportional-hazards as-
sumption was assessed with the use of a log–log 
plot (Fig. S3). Ischemic stroke or systemic embo-
lism occurred in 114 participants (4.8%) in the 
occlusion group and in 168 (7.0%) in the no-
occlusion group (hazard ratio, 0.67; 95% confi-
dence interval [CI], 0.53 to 0.85; P = 0.001) (Ta-
ble 2 and Fig. 1). During the first 30 days after 
surgery, a primary-outcome event occurred in 53 
participants (2.2%) in the occlusion group and 
in 65 (2.7%) in the no-occlusion group (hazard 
ratio, 0.82; 95% CI, 0.57 to 1.18). After 30 days, 
a primary-outcome event occurred in 61 partici-
pants (2.7%) in the occlusion group and in 103 
(4.6%) in the no-occlusion group (hazard ratio, 
0.58; 95% CI, 0.42 to 0.80).

Secondary and Safety Outcomes

Ischemic stroke occurred in 109 participants 
(4.6%) in the occlusion group and in 164 (6.9%) 
in the no-occlusion group (hazard ratio, 0.66; 

95% CI, 0.52 to 0.84). Death occurred in 538 
participants in the occlusion group (22.6%) and 
in 537 (22.5%) in the no-occlusion group (haz-
ard ratio, 1.00; 95% CI, 0.89 to 1.13). The cause 
of death was attributed to stroke in 1.3% of the 
trial participants (Table S2). Hospitalization for 
heart failure (either prolongation of index hos-
pitalization or new hospitalization) occurred in 
183 participants (7.7%) in the occlusion group 
and in 162 (6.8%) in the no-occlusion group 
(hazard ratio, 1.13; 95% CI, 0.92 to 1.40). The 
incidence of major bleeding or myocardial in-
farction was similar in the trial groups (Ta-
ble 2).

Additional Analyses

The effect of left atrial appendage occlusion on 
the risk of ischemic stroke or systemic embolism 
was consistent across subgroups (Fig. 2). The re-
sults of the primary-outcome analysis were also 
consistent with those of the per-protocol, as-
treated, and intention-to-treat analyses and with 
those of the analysis that considered death as a 
competing risk (Table S3). The intention-to-treat 
analysis included the participants who did not 
undergo surgery in addition to those in the pri-
mary analysis population.

Figure 1. Cumulative Incidence of Stroke or Systemic Arterial Embolism.

The participants in the occlusion group underwent left atrial appendage occlusion at the time of cardiac surgery for 
another indication, and those in the no‑occlusion did not undergo left atrial appendage occlusion at the time of car‑
diac surgery; all participants were expected to receive usual care. The inset shows the same data on an enlarged y axis.
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Figur 1. Kumulative primære endepunkter ( apopleksi+ sytemisk emboli).(4)

tet mod apopleksi på behandling med 
apixaban plus aurikel lukning- og har kun 
sjældne tilfælde med paroksystisk atrie-
flimren, er fri for angina pectoris og hjerte-
svigt – det er vel ikke så dårligt!

Atrieflimren er en rytmeforstyrrelse i 
stigning med stigende levealder. Alder er 
risikofaktor nr. 1, hypertension er nr 2.

Det meget store og vigtige tema atrie-
flimren, risiko for og beskyttelse mod 
apopleksi, valg af behandling, herunder 
AK-behandling, ablation og kirurgisk ver-
sus kateterbaseret lukning af ve. aurikel vil 
have høj prioritet de kommende år.
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PRESSENYT

Ny kampagne skal fastholde 
danskernes hygiejnerutiner
En ny undersøgelse viser, at vi er blevet 
bedre til have en god hygiejne. Vi har 
lært at vaske hænder oftere og nyse i al-
buen på grund af COVID-19, men vi er 
stadig tilbøjelige til at møde på arbejde 
med symptomer på sygdom. Sund-
hedsstyrelsen lancerer en ny landsdæk-
kende kampagne, som sætter fokus på 
at holde fast i de gode hygiejne-rutiner, 
der ikke kun beskytter mod COVID-19, 
men også mod en lang række andre 
smitsomme sygdomme.

Gennem det sidste halvandet år har 
COVID-19 påvirket vores måde at leve 
på. Både når vi går på arbejde, og når 
vi er hjemme. Det gælder også vores 
forhold til hygiejne, hvor et stort flertal 
vurderer, at COVID-19-pandemien har 
gjort os mere opmærksomme på, at god 
hygiejne er vigtig for at undgå smitte-
spredning i samfundet.

En ny undersøgelse fra Sundheds-
styrelsen viser, at vi vasker hænder 
oftere, vi er blevet bedre til rengøring, 
og vi er også blevet bedre til at nyse 
og hoste i albuen. Det øgede fokus på 
hygiejne og vores nye vaner har blandt 
andet medført et fald i forekomsten af 
smitsomme sygdomme, som hvert år 
koster mange sygedage for både børn, 
forældre og personale.

”Vores nye vaner gør os simpelthen 
mindre syge – det er meget positivt. 
Og holder vi fast i de gode rutiner, så er 
det en effektiv måde at mindske smitte. 
Ikke blot med COVID-19, men også en 
række andre smitsomme sygdomme 
som eksempelvis forkølelse, influenza 
og halsbetændelse. Alle sammen syg-
domme der særligt cirkulerer i de kolde 
måneder, “ fortæller enhedschef i Sund-
hedsstyrelsen Bolette Søborg.

Bliv hjemme ved sygdom

Næsten alle i undersøgelsen siger, at 
de har tillagt sig bedre hygiejne-rutiner, 
men undersøgelsen viser samtidig, at 
der er plads til forbedringer. Det gælder 
for eksempel rådet om at blive hjemme 
ved sygdom. På spørgsmålet om, om 
coronapandemien har ændret ved de-
res vaner, har kun 18 % af danskerne 
svaret, at de oftere vælger at arbejde 
hjemme eller melder sig syg ved syg-
domssymptomer. Og blandt forældrene 

er det kun 22 %, der oftere vælger at 
holde deres barn hjemme fra institution 
ved sygdomssymptomer.

”Ved at blive hjemme ved sygdom 
bryder vi smittekæden og sikrer, at 
vores kollegaer – eller de andre børn i 
institutionen – ikke bliver syge. Vi skal 
have skabt nye rutiner og en kultur, 
som gør det mere acceptabelt at blive 
hjemme ved sygdom. Undersøgelsen 
viser, at vi går på arbejde med sympto-
mer, fordi vi ikke vil belaste vores kol-
legaer. Det er sympatisk, men samtidig 
også den indstilling, vi sammen skal 
gøre op med. Man er ingen helt, hvis 
man møder syg op på arbejdet og smit-
ter det halve af arbejdspladsen,” siger 
Bolette Søborg.

’Ren Rutine’ med fem konkrete 
råd fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens nye kampagne skal 
motivere og inspirere udvalgte mål-
grupper til bedre hygiejne gennem et 
fokus på vores vaner og rutiner. De fem 
konkrete hygiejneråd fra Sundhedssty-
relsen er omdrejningspunktet:

1. Bliv hjemme, hvis du er syg eller har 
symptomer på sygdom.

2. Vask dine hænder tit eller brug 
håndsprit.

3. Gør rent ofte, særligt overflader som 
mange rører ved.

4. Luft ud ofte og skab gennemtræk.
5. Nys og host i ærmet.

Kampagnen ’Ren Rutine’ har i uge 36-
38 fokus på skoler og dagtilbud samt 
på forældre til børn i alderen 0-15 år. 
Senere på året kommer der også en 
kampagneindsats målrettet andre mål-
grupper.

Fakta fra undersøgelsen

Danskerne har fået mere fokus på hy-
giejne
• 85 % af danskerne er “meget enig” 

eller “enig” i, at coronapandemien 
har gjort dem mere opmærksomme 
på, at god hygiejne er vigtigt for at 
undgå smittespredning i samfundet.

• 72 % af danskerne er “meget enig” 
eller “enig” i, at coronapandemien 

Fortsættes side 24



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONCE 



20   LÆGEMAGASINET 3

Effekt af salt med nedsat 
indhold af natriumklorid på 
kardio-vaskulære hændelser
Enkel og effektiv måde at opnå en nedsættelse af saltindtagelsen – og øgning af kaliumundtagelsen?

Der findes omfattende data(1-3), der viser 
en sammenhæng mellem højt blodtryk, 
høj kardiovaskulær risiko på den ene side 
og høj saltindtagelse samt lav kaliumindta-
gelse på den anden side.

Der er også data der viser, at en reduk-
tion i saltindtagelse reducerer blodtryk 
og alvorlige kardiovaskulære hændelser, 
såsom slagtilfælde. Hos normotensive er 
effekten generelt beskeden, men alligevel 
betydningsfuld. Hos hypertensive er blod-
tryksfaldet af størrelsesordenen 4 mmHg. 
Den individuelle følsomhed for ændringer 
i saltindtagelse er variabel, og bestem-
melse af ”saltfølsomhed” i befolkningen er 
ikke praktisk gennemførligt samt behæftet 
med stor usikkerhed og variation.

De fleste forskere og videnskabelige 
selskaber er enige i at der er god evidens 
for at en reduktion i befolkningens salt-
indtagelse vil lede til markant reduktion i 
kardiovaskulære hændelser og død. Nogle 
forskere(4) tager forbehold, men konklu-
derer alligevel ” it is reasonable, based 
upon observational studies, to suggest a 
population-level mean target of <5 g/day 
in populations with mean sodium intake 
of >5 g/day, while awaiting the results 
of large randomized controlled trials of 
sodium reduction on incidence of cardio-
vascular events and mortality.”

En langvarig fastholdelse af en kost 
med reduceret saltmængde har vist sig 
vanskelig. Der har fra mange sider været 
initiativer for at få industrien til at reducere 
saltindholdet i fødevarer, med god succes 
i England, i mindre grad herhjemme.

En attraktiv måde at reducere saltindta-
gelsen på og samtidig øge kaliumindtagel-
sen kunne være at erstatte almindelig salt 
i husholdningen med såkaldt ”salterstat-
ning”, hvor en vis mængde natriumklorid 
er erstattet med kaliumklorid. En meta-
analyse har fastslået den blodtryksreduce-
rende effekt(3). Princippet er nu afprøvet 
i en stor kinesisk undersøgelse som 29. 
august blev præsenteret ved European 

Society of Cardiology kongres og samtidig 
publiceret i NEJM. Her er gevinsten på 
alvorlige kardiovaskulære hændelser over-
bevisende dokumenteret.

The Salt substitute and Stroke Sudy 
(SSaSS) besvarer en række spørgsmål(5). 
Undersøgelsen omfatter 20,995 personer 
fra 600 kinesiske landsbyer, randomiseret 
1:1 til sædvanlig salt versus et saltsubstitut 
bestående af 75 % natriumklorid og 25 % 
kaliumklorid. Personerne var høj risiko pa-
tienter og havde enten haft et slagtilfælde 
og eller dårligt kontrolleret hypertension, 
gennemsnitsalder 65,4 år. Det primære 
endepunkt var apopleksi, det sekundære 
var alvorlige kardiovaskulære hændelser 
eller død. Betydningsfuld hyperkaliæmi 
var en sikkerhedsvariabel. Personerne 
blev fulgt i gennemsnit i 5 år.

Salt substitution førte til lavere apo-
pleksi rate end i kontrolgruppen med al-
mindelig salt (29,14 versus 33,65 per 1000 
person-år, risiko ratio 0,86 (95 % confi-
dence interval 0,77-0,96, p=0,006). Alvor-
lige kardiovaskulære hændelser og død 
var også signifikant lavere i interventions 
gruppen sammenlignet med kontrolgrup-
pen. Systolisk blodtryk var i gennemsnit 
3,34 mmHg lavere i salt substitutionsgrup-
pen end i kontrolgruppen, hvilket svarer 
godt til behandlingsgevinstens størrelse. 
Natrium døgnudskillelsen var i gennem-
snit 15 mmol lavere og kaliumudskillelsen 
20 mmol højere. Hyperkaliæmi var ikke 
hyppigere i interventionsgruppen end i 
kontrolgruppen. Det skal bemærkes, at 
personer med betydende nyrefunktions-
nedsættelse har været ekskluderet fra 
undersøgelsen.

Kan resultaterne overføres til resten af 
verden, inklusive Danmark?

Den kinesiske kost har generelt et højt 
saltindhold, i denne undersøgelse i gen-
nemsnit 11 gram salt dagligt – og bør 
være maksimalt 5-6 gram/dgl. Men færdig 
tilberedte fødevarer er ikke almindelige i 
kinesiske landdistrikter, så saltet tilsættes i 
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husholdningen – salt substitutionspræpa-
ratet er velplaceret her og med stor effekt.

I den vestlige verden, inklusive Dan-
mark, er salt tilsat kommercielt i købte 
færdigtilberedte madvarer – og kun en lille 
del kommer fra den private husholdning. 
Anvendelse af et salt substitut med 75 % 
natriumklorid og 25 % kaliumklorid i den 
private husholdning vil ikke her have den 
samme markante effekt på saltindtagelsen.

Resultaterne af og gennemførelsen 
af SSaSS –studiet er imponerende og 
tankevækkende. Det viser at princippet – 
reduktion i salt og øget kalium indtagelse 
virker med reduktion i stroke og andre 
kardiovaskulære hændelser, inklusive død, 
til følge. Princippet vil sandsynligvis også 
virke i mange andre østlige lande i verden.

Men hvad med os? – Det vil kræve en 
intensivering af debatten med fødeva-
reindustrien om en gradvis reduktion af 
saltindholdet i en lang række fødevarer. 
En politisk stillingtagen burde også kunne 

vækkes – eventuelt også lovforslag med 
reduktion af saltindhold i fødevarer? Side-
løbende hermed vil en rådgivende indsats 
overfor den private husholdning, inklusive 
salt substitutionspræparater være afgø-
rende.

Men det vigtige budskab er: Princippet, 
reduktion i saltindtagelse og øget kalium-
indtagelse, virker! I Kina – blodtrykket 
reduceres og kardiovaskulære hændelser 
og død reduceres tilsvarende.

Vi skal overføre princippet til vores 
verden.
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Salt Substitution and Cardiovascular Events

difference in systolic blood pressure was −3.34 
mm Hg (95% CI, −4.51 to −2.18) (Fig. 2).

Cardiovascular Outcomes and Death

The rate of fatal or nonfatal stroke events was 
significantly lower in the salt-substitute group 
than in the regular-salt group (29.14 events vs. 
33.65 events per 1000 person-years; rate ratio, 
0.86; 95% CI, 0.77 to 0.96; P = 0.006) (Table 1 
and Fig. 3). Point estimates of the effects of the 
salt substitute and regular salt favored the salt 
substitute with respect to all predefined explor-
atory outcomes of stroke (Table 1). The effects of 

the salt substitute and regular salt on stroke 
consistently favored the salt substitute across a 
broad range of prespecified participant subgroups 
(Fig. 4). As compared with regular salt, the salt 
substitute was also shown to protect against the 
secondary outcomes of major adverse cardiovas-
cular events (49.1 events vs. 56.3 events per 1000 
person-years; rate ratio, 0.87; 95% CI, 0.80 to 0.94; 
P<0.001) and death from any cause (39.3 events 
vs. 44.6 events per 1000 person-years; rate ratio, 
0.88; 95% CI, 0.82 to 0.95; P<0.001) (Table 1 and 
Fig. 3). The salt substitute was also shown to be 
beneficial with respect to death from vascular 
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Figur 1. Effekten af saltsubstitution (75 % natriumklorid og 25 % kaliumklorid) vs. almindelig salt på kardio-vaskulære hændelser, død og 
hyperkaliæmi (efter ref. 5)
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Har teknologi en plads i 
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I både Danmark og resten af verden er 
anvendelsen af forskellige teknologiske 
værktøjer til behandlingen af type 1 diabe-
tes steget betydeligt igennem de senere 
år. Det drejer sig om kontinuerlige gluko-
semålere, insulinpumper, kombinationen 
af de to teknologier og bolusberegnere til 
udregning af dosis af hurtigvirkende insu-
lin ved anvendelse af basal-bolus regimer. 
Der foreligger nu en række studier af disse 
behandlingsværktøjers effekt til personer 
med type 2 diabetes.

Kontinuerlige glukosemålere

Som et alternativt til hyppige fingerprik 
til måling af blodglukose er der udviklet 
metoder til kontinuerlig glukose måling 
(CGM). CGM foregår med en lille subku-
tan sensor placeret i underhuden på arm 
eller mave, og metoden udnytter, at der 
er relativ god korrelation mellem kapillær 
og interstitiel glukose. Med CGM opnås 
et meget detaljeret billede af blodgluko-
seniveauet, da der registreres nye værdier 
med 5-15 minutters interval. Med CGM 
vurderer man for de seneste 14 dage, hvor 
meget tid personen har haft i de forskellige 
glukoseområder; procent tid under 3.9 
mmol/l, procent tid i målområdet 3.9-10 
mmol/l og procent tid over 10.0 mmol/l.

De kontinuerlige glukosemålere er, 
for hver ny udgave lanceret, blevet 
mere nøjagtige og er nu godkendt til, 
at der kan insulindoseres på baggrund 
af sensorværdierne uden konfirmering 
med en fingerprik-måling. Flere af CGM-
modellerne kræver heller ikke kalibrering 
med en fingerprik-måling, mens andre 
fortsat kræver enkelte fingerprik dagligt. I 
situationer hvor blodglukose svinger me-
get, er der dog en naturlig tidsforskel, og 
fingerprik anbefales. Hvis glukose stiger 
hurtigt, er sensorværdien lavere, og tilsva-
rende ved hurtige fald er den højere end 
fingerprik blodglukose. Der er flere slags 
CGM på markedet. De hvor brugeren selv 
skal opsøge resultatet ved at scanne med 
telefonen eller en monitor over sensoren 
(”intermittent scanned continuous glucose 
monitoring” (isCGM)), og andre som auto-

matisk sender resultatet til telefonen eller 
monitoren (”real-time CGM” (rtCGM)). 
rtCGM kan altid indstilles til at give alar-
mer, hvis blodglukose nærmer sig eller 
rammer en selvvalgt lav eller høj glukose-
grænse. En enkelt isCGM model har også 
denne funktionalitet (Libre 2). Den enkelte 
rtCGM/isCGM kan virke i underhuden 
mellem 7 og 14 dage, inden den skal skif-
tes, afhængig af fabrikatet.

Hvordan kan rtCGM/isCGM teoretisk 
hjælpe ved type 2 diabetes? Litteraturen 
og erfaringer fra enkelte patienter peger 
på, at livsstilen modificeres med den 
teknologi. Den motiverede person vil 
reflektere over sammenhængen mellem 
stigende og faldende værdier og livsstilen. 
Enkeltstående stigende glukose værdier 
bør give anledning til overvejelser om, 
hvilken indflydelse typen eller mængden 
af den mad, der netop er spist, har eller 
betydningen af glemt diabetesmedicin. 
Vedvarende høje værdier bør foranledige 
kontakt til diabetesbehandleren med 
henblik på justering af dosis eller tillæg af 
anden diabetesmedicin. Tilsvarende vil 
effekten af reducerede/glemte måltider 
og mere motion end vanligt afsløre sig 
umiddelbart ved en faldende rtCGM/
isCGM kurve. Ved besøg hos diabetesbe-
handleren vil kurverne fra rtCGM/isCGM 
desuden bidrage med data til forbedret 
dialog om justering af diabetesbehand-
lingen. Får personerne behandling med 
hurtigvirkende insulin til måltiderne vil de 
naturligvis også, ligesom personer med 
type 1 diabetes, kunne justere deres insu-
lin baseret på rtCGM/isCGM.

Der er efterhånden udført flere vi-
denskabelige studier af effekten på den 
glykæmiske kontrol af enten isCGM eller 
rtCGM hos personer med type 2 diabetes. 
Næsten alle studier er i gruppen med insu-
linbehandlet type 2 diabetes i behandling 
med både langsomt virkende og hurtigvir-
kende insulin (basal-bolus). Studier med 
isCGM har vist uændret eller en reduktion 
i HbA1c i størrelsesordenen 3-5 mmol/
mol, uændret eller marginal reduktion i 
forekomsten af hypoglykæmi, og øget 
behandlingstilfredshed (1,2). For nylig har 
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et retrospektivt studium af mere end 2000 
isCGM-brugere demonstreret reduktion 
både i hospitalsindlæggelser som sådan 
og i akutte diabetesrelaterede indlæggel-
ser efter skift til isCGM (3). For rtCGM med 
alarmer er der også fundet overbevisende 
effekt på HbA1c – største fald hos de med 
i forvejen højeste udgangsværdier (4). En 
metaanalyse har ligeledes demonstreret 
at rtCGM med alarmer har reduceret 
forekomsten af hypoglykæmi, mens ef-
fekten på behandlingstilfredshed kun er 
dokumenteret i få studier (5). Også hos de 
personer med type 2 diabetes der alene 
behandles med langsomtvirkende insulin 
er effekten af rtCGM undersøgt i et rando-
miseret studium i almen praksis i USA (6). 
De der i 8 måneder anvendte rtCGM faldt 
5 mmol/l mere end kontrolgruppen og 
procent tid i målområdet var 16 % mere i 
rtCGM gruppen end de der målte finger-
prik glukose. 

På ovenstående baggrund er der lande, 
der tilbyder rtCGM/isCGM til personer 
med type 2 diabetes i basal-bolus insu-
linbehandling. I Sverige har man siden 
2019 tilbudt rtCGM/isCGM til personer 
med type 2 diabetes i basal-bolus insulin-
behandling og HbA1c over 70 mmol/mol 
eller tilfælde med svær hypoglykæmi (7). 
I USA er der ligeledes mange med type 
2 diabetes, der tilbydes rtCGM/isCGM 
betalt af forsikringsselskaberne. Flere 
landes faglige selskaber foreslår, at 
rtCGM/isCGM kan tilbydes til intensivt 
insulinbehandlede på samme vilkår som 
type 1 diabetes. I Danmark har Dansk En-
dokrinologisk Selskab også gennemgået 
litteraturen og foreslået isCGM/rtCGM 
til alle med type 2 diabetes i basal-bolus 
behandling, som måtte ønske at anvende 
hjælpemidlet regelmæssigt. Fortsat savnes 
dog nationale eller regionale tiltag, der sik-
rer økonomien til at disse indikationer kan 
tages i anvendelse i Danmark (8).

Bolusberegnere

Ca. 30% af alle med type 2 diabetes be-
handles med insulin, jo længere diabe-
tesvarighed jo større procentdel anvender 

insulin – altid sammen med andre gluko-
sesænkende stoffer. Selv med basal-bolus 
regimer opnår et mindretal optimale glu-
kose niveauer. Denne patientgruppe har 
ofte kun en lille insulinproduktion, og den 
ligner dermed på flere områder gruppen 
med type 1 diabetes.

Baseret på solid evidens, er det ”golden 
standard”, at personer med type 1 diabe-
tes tilbydes oplæring i kulhydrattælling og 
dosering af bolusinsulin baseret herpå. 
Det sker dog desværre ikke i alle tilfælde, 
og heller ikke alle tager imod tilbuddet 
om oplæring, da det kan virke besværligt 
og kræver visse færdigheder i regning. 
Ved anvendelsen af en bolusberegner i et 
blodglukoseapparat opnås større reduk-
tion i HbA1c (9,10).

For nyligt er der publiceret et stort 
dansk studium i personer med basal-bolus 
insulinbehandlet type 2 diabetes, hvor 
kulhydrattælling og bolusberegnings-
princippet blev testet med og uden an-
vendelsen af en app til beregningen (11). 
Studiet viste en markant effekt på den 
glykæmiske kontrol af at lære kulhydrat-
tælling, idet HbA1c blev reduceret med 
ca. 9 mmol/mol, men var ens i de to grup-
per, der enten skulle beregne bolus ved 
hovedregning eller med appen. Desuden 
steg behandlingstilfredsheden markant 
i begge grupper. Der behøves dog flere 

studier for at afgøre om effekten holder 
i længden, og om personer med type 2, 
der har dårligere færdigheder i regning, 
end personerne der deltog i det omtalte 
studium, vil opnå bedre resultater ved at 
anvende en bolusberegner sammenlignet 
med hovedregning.

Insulinpumper

Kontinuerlig insulininfusion med en in-
sulinpumpe er et alternativ til basal-bolus 
insulinbehandling. Pumperne bæres 
udenpå kroppen enten i en bukselomme 
eller bælte og har kateter til det subkutane 
væv (slangepumpe). De kan også være 
af typen patchpumpe som klæbes direkte 
til huden, hvorfra en lille kanyle afgiver 
insulin. Alle pumper fyldes med hurtigvir-
kende insulin hver 3.dag. Insulin afgives 
dels som en forprogrammeret basalrate, 
der oftest varierer over døgnet, og som 
bolusinsulin, der aktiveres af personen 
selv for at dække kulhydraterne i målti-
derne og/eller korrigere et for høj blod-
glukose. Der er lavet få studier af insulin-
pumpers effekt på glukosekontrollen hos 
type 2 diabetes. Et stort multicenterstu-
dium OpT2mise med deltagelse af næsten 
500 personer med type 2 diabetes og dår-
lig diabetesregulation under basal-bolus 
insulinbehandling er offentliggjort. Først 

Fig 1. Eksempel på en isCGM- her Freestyle 
Libre med sensoren placeret på overarmen.

Fig 2. Eksempel på rtCGM- her DexcomG6 med telefonen 
som modtager af det aktuelle blodglukose, glukosetrenden 
de seneste timer og som afgiver eventuelle alarmer
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blev HbA1c forsøgt optimeret yderligere 
på vanlig behandling, hvor de der ikke var 
succesfulde, blev randomiseret til insulin-
pumpe eller til at være i kontrolgruppen. 
De pumpebehandlede udviste 8 mmol/
mol større fald i HbA1c end kontrolgrup-
pen efter 6 måneder (12).

I USA anvendes insulinpumper hyp-
pigt til type 2 diabetes, men i Danmark er 
insulinpumpebehandling specifikt frarådet 
til den patientgruppe ifølge Sundhedssty-
relsens retningslinjer om insulinpumpebe-
handling fra 2012 (13). Der er siden lanceret 
simplere og billigere pumper til type 2 dia-
betes, men større undersøgelser af deres 
effekt afventes.

Fremtiden for teknologi og type 2 
diabetes

Overordnet kan man konkludere, at mu-
lighederne for at anvende behandlings-
teknologi til type 2 diabetes er sværere i 
Danmark end i de fleste andre lande, vi 
sædvanligvis sammenligner os med. Der 
er en række årsager hertil. For det første 
udgør andelen af insulinbehandlede i 
basal-bolus behandling med type 2 diabe-
tes fortsat kun en mindre gruppe. For det 
andet er evidensen for flere af de ovenfor 
beskrevne metoder til en vis grad be-
grænset. For det tredje er der fortsat store 
problemer med at få finansieret rtCGM/
isCGM, insulinpumper og kombinationen 
af disse (closed-loop systemer) til type 
1 diabetes. Den kamp fylder meget for 
både behandlere og patientforeninger, og 
samtidig er presset fra personer med type 
2 diabetes mindre end fra de med type 1 
diabetes. På sigt er der ikke tvivl om, at 

teknologiske behandlingsredskaber vil få 
en større plads i type 2 behandlingen, hvis 
evidensen ellers yderligere kan bekræfte 
potentialet for at bidrage til en reduceret 
risiko for sendiabetiske komplikationer og 
en lettere hverdag. Sundhedsøkonomiske 
analyser må naturligvis være centrale i 
disse beslutningerne.
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Study Group. Insulin pump treatment 
compared with multiple daily injections for 
treatment of type 2 diabetes (OpT2mise): 
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har medført, at de vasker deres hæn-
der mere grundigt.

• 79 % af danskerne har svaret, at de 
holder mere afstand til andre i det of-
fentlige rum

• 21 % af danskerne har svaret, at de 
gør mere rent

• Kun 7% af danskerne har svaret, at de 
ikke har ændret vaner efter corona-
pandemien

Forældre
• Hver tredje forældre har nogensinde 

sendt deres barn i institution med 
symptomer på sygdom

• Til spørgsmålet ”Har coronapande-
mien ændret dine vaner?”, svarer
–  22 % af forældrene, at de holder 

oftere sine børn hjemme fra skole/
daginstitution ved sygdomssymp-
tomer, og

–  28 % af forældrene er mere op-
mærksomme på at hjælpe deres 
børn med håndhygiejne

Arbejde og sygdom
• 7 ud af 10 danskere er nogensinde 

taget på arbejde med symptomer på 
sygdom

• Det er oftere mænd, som tager på 
arbejde med symptomer på sygdom 
(3 ud af 4)

• Til spørgsmålet ”Har coronapande-
mien ændret dine vaner?” svarer 18 
% af danskerne, at de arbejder oftere 
hjemme eller melder sig syg ved syg-
domssymptomer.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget blandt 1700 danskere af analyseinstituttet Norstat i perioden fra juli – august 2021

Kilde: SST
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Nye indikationer for 
behandling med SGLT2-
hæmmere
Nu gælder det implementering på tværs af fire medicinske specialer

AF OVERLÆGE, KLINISK FORSKNINGSLEKTOR 

RIKKE BORG, NEFROLOGISK AFD., SJÆLLANDS 

UNIVERSITETSHOSPITAL ROSKILDE OG 

AFDELINGSLÆGE, SENIORFORSKER, DR. MED. 

FREDERIK PERSSON, STENO DIABETES CENTER 

COPENHAGEN

Det er faktisk en usædvanlig historie. 
Det, der startede som et blodsukker-

sænkende lægemiddel, har udviklet sig 
til at være en organbeskyttende og i visse 
sammenhæng livsforlængende behand-
ling på områder, der tidligere har manglet 
behandlingstilbud. Initialt mente man, at 
sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT2) 
hæmmere, der blokerer reabsorptionen 
af glukose i nyretubuli, hvormed der føres 
glukose og salt ud med urinen, skulle være 
behandling af type 2 diabetes. Dette var 
et nyt behandlingsprincip, som blev mødt 
med nogen skepsis, bl.a. med en uro om 
hvorvidt det kunne vise sig at skade nyren 
med den øgede glukosuri. Behandlingen 
har en reducerende effekt på både blod-
sukker og vægt, men denne effekt svæk-
kes ved nedsat nyrefunktion, hvorfor den 
initiale indikation var begrænset til per-
soner med type 2 diabetes med bevaret 
nyrefunktion. Der har således ikke været 
bekymring for at bruge SGLT2-hæmmere 
ved moderat nedsat nyrefunktion, men 
man så ikke tilstrækkelig effekt på HbA1c 
og vægt.

Under de tidlige kliniske studier viste 
det sig imidlertid, at der var effekt på 
andre risikofaktorer også ved nedsat ny-
refunktion(1), hvor effekten på blodtryk og 
albuminudskillelse endda syntes større 
end ved bevaret nyrefunktion. For at 
vurdere effekten på selve nyrefunktionen 
kræves studie af mindst 2 års varighed, og 
derfor var det først i 2017 at man opda-
gede dette i et studie med canagliflozin(2) 
(CREDENCE).

Efterfølgende viste det korte DIA-
MOND studie(3), at der også er effekt 
af SGLT2-hæmmeren dapaglifozin hos 
personer med kronisk nyresygdom 
uden diabetes. I det store randomise-
rede DAPA-CKD(4) studie, fandt man i 
2020 effekt på hårde nyreendepunkter 
hos deltagere med nedsat nyrefunktion 
med eGFR ned til 25 ml/min/1,73 m2 og 

albuminuri – både med og uden type 2 
diabetes, en endelig bekræftelse på at 
behandling er organbeskyttende (både for 
hjerte-, nyresygdom og død) uafhængigt 
af tilstedeværelsen af diabetes. Virkningen 
var til stede både i gruppen med kronisk 
glomerulonefritis og f.eks. hypertensiv ne-
fropati. En subgruppe analyse af studiet(5) 
har vist at der er en 71 % risikoreduktion 
for de 270 deltagere, der havde IgA ne-
fritis, en ofte yngre gruppe patienter med 
få andre nyrebeskyttende behandlingstil-
bud. En anden post-hoc analyse viste at 
effekten af behandlingen er uafhængig af 
HbA1c på baseline, og der desuden ikke 
er nogen effekt på HbA1c i løbet af studiet 
hos deltagere uden diabetes(6). En vigtig 
observation er, at der ikke sås tilfælde af 
svær hypoglykæmi eller ketoacidose hos 
deltagere uden diabetes.

Nye studier, nye indikationer

Siden de indledende studier i type 2 
diabetes er der nu publiceret to store 
randomiserede endepunktsstudier i 
populationer med nedsat nyrefunktion, 
hvilket har medført at dapagliflozin for 
nyligt har fået udvidet indikation til også 
at gælde som behandling for kronisk 
nyresygdom. Man kan i den forbindelse 
bemærke at selvom de to store studier 
med kronisk nyresygdom(4, 7) (CREDENCE, 
DAPA-CKD) inkluderede deltagere med 
urin-albumin-kreatinin ratio fra hhv. 300 
og 200 mg/g, har man i de amerikanske 
og europæiske myndigheder vurderet, at 
der i andre studier er set effekt ved lavere 
grader af albuminuri, hvorfor indikationen 
for dapagliflozin meget enkelt nu hedder 
”kronisk nyresygdom” uden krav til grad 
af albuminuri. En arbejdsgruppe fra Dansk 
Nefrologisk Selskab har udarbejdet en 
behandlingsvejledning for området, som 
forventes tilgængelig på www.nephrology.
dk i løbet af efteråret 2021. Har angives 

http://www.nephrology.dk
http://www.nephrology.dk
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overvejelser om start af behandling og 
monitorering af behandlingen for disse 
nye patientgrupper.

Situationen er lignende for hjertesvigts-
området. To randomiserede studier for 
deltagere med hjertesvigt med en ejection 
fraction (EF) < 40% (s.k. heart failure with 
reduced EF (HFrEF)) har vist overvæl-
dende effekt på hårde endepunkter, og 
empagliflozin og dapagliflozin er nu god-
kendt til denne behandling, uafhængigt af 
tilstedeværelse af diabetes.

En vigtig detalje er, at udvidelsen af 
indikationen for brug også medfører 
godkendelse til brug ved eGFR ned til 
hhv. 20 og 25 ml/min/1.73 m2 for em-
pagliflozin og dapagliflozin. Det er såle-
des en ændring af tidligere vaner med 
SGLT2-hæmmerbehandling ikke at holde 
igen på baggrund af nyrefunktionen, da 
der både hos patienter med hjertesvigt 
og nyresvigt er store risikoreduktioner 
indenfor hjertekarsygdom og forværring 
af nyresygdom. Faktisk synes behand-
lingen især gunstig i de sårbare højrisiko 
personer med nedsat nyrefunktion. Den 
gavnlige effekt i denne gruppe ses uden 
øgede bivirkninger, hvoraf de efterhån-
den kendte genitale svampeinfektioner 
går igen. Man fandt ikke øget dehydratio 
eller akut nyresvigt i gruppen med lav 
eGFR. På denne baggrund anbefales det 
at behandlingen kan fortsætte frem til 
evt. dialysebehandling.

Pro.medicin.dk er nu opdateret med 
denne information.

Implementering og inerti

Studier både fra Danmark og USA viser, at 
det går langsomt med at få implementeret 
moderne organbeskyttende diabetesbe-
handling. Selvom trenden er stigende, 
viser en nylig undersøgelse at kun 18 % af 
personer med type 2 diabetes og kendt 
hjertekarsygdom i 2019 var i behandling 
med enten SGLT2-hæmmer eller GLP1 
receptor-agonister, på trods af at kliniske 
retningslinjer i flere år har anbefalet netop 
disse to klasser af lægemidler til sekundær 
kardiovaskulær prævention(8). Ligeledes 
var der blandt en stor gruppe amerikanere 
med type 2 diabetes kun ca. 8,7 %, der 
var i behandling med SGLT2-hæmmere i 
2019, og andelen var endda lavere blandt 
personer med tydelig gavn af behand-
lingen (hjertesvigt, nyresvigt, iskæmisk 
hjertesygdom)(9).

Det er endnu for tidligt at sige no-
get om, hvor stor udbredning SGLT2-
hæmmerbehandling vil få, når det gælder 
hjertesvigt og nyresvigt uden diabetes. 
Der er tale om helt nye indikationer og 
opdatering af retningslinjer. Senest har 
European Society of Cardiology (ESC) 
opdateret sine guidelines for hjertesvigt, 

hvor SGLT2-hæmmere nu har fået en 
plads sammen med renin-angiotensin-
systemet (RAS-blokade), betablokker og 
mineralocorticoidantagonister (f.eks. spi-
ronolacton).

Især for kronisk nyresygdom gælder 
det, at der nu er et nyt behandlingstilbud, 
hvor standardbehandling hidtil har været 
blokade af RAS-blokade og blodtrykskon-
trol. Hvad står så i vejen for, at vi kommer i 
gang med behandlingen? Selvfølgelig kan 
pris og bivirkninger retfærdigvis have be-
tydning, men klinisk inerti er betydende, 
når nye behandlinger tages i brug(10). 
Ifølge retningslinjerne skal vi væk fra tidli-
gere glukocentriske dogmer, og vores be-
handling skal nu være organbeskyttende 
og livsforlængende både i diabetes-, 
hjerte- og nyreafdelingerne, samt i praksis. 
Især ved kronisk nyresygdom bliver der 
tale om at behandle en tilstand som både 
for behandler og patient fremstår symp-
tomfattig velvidende at proteinurisk nyre-
påvirkning er forbundet med betydeligt 
øget risiko for yderigere komplikationer 
som hjertekarsygdom og dialyse. 

Fremtiden

For nylig har et studie med empagliflozin 
for første gang vist effekt på den kategori 
af hjertesvigt, der kaldes HFpEF – hjerte-
svigt med bevaret pumpefunktion. Her 
er der tale om en ældre population med 
lidt mere uspecifikke symptomer og be-
varet pumpefunktion (EF>40%). Studiets 
resultater varsler om en potentiel udvi-
delse af indikation for SGLT2-hæmmer-
behandling, men det er endnu for tidligt 
at vurdere betydning af dette, især da 
der mangler opdaterede kardiologiske 
retningslinjer. Derudover afventes endnu 
et studie i en lignende population, denne 
gang med dapagliflozin, og der pågår også 
studier hvor man starter SGLT2-hæmmer 
under indlæggelse med myokardieinfarkt. 
For kronisk nyresygdom ventes EMPA-
KIDNEY studiet at give mere viden om 
effekten af empagliflozin ved lav eGFR. 
Studiet har også inkluderet en gruppe del-
tagere med type 1 diabetes.

Efter at man har fundet SGLT2 recepto-
rer på visse tumorer, undersøger man nu 
om SGLT2hæmning kan have hæmmende 
effekt på visse kræftformer, men det kom-
mer til at tage tid før et sådant nyt område 
er tilstrækkeligt belyst. Men helt sikkert 
er det at SGLT2i behandling er langt mere 
end blodsukkersænkning og at der frem-
over vil (og bør) være mange flere, der be-
handles med SGLT2-hæmmere – for type 
2 diabetes, for hjertesvigt og for kronisk 
nyresygdom.
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PROFIL

Opdag aortaklapsygdom i tide 
med hjertestetoskopi
Aortastenose er den hyppigste hjerteklapsygdom i den vestlige verden og forekommer hos 2-7 pct. af 
alle over 65 år. Sygdommen bliver nemt overset og dermed underdiagnosticeret og underbehandlet. 
Hjerteklapsygdom kan give symptomer fra hjerte, trætbarhed, besvimelser og tidlig død, men heldigvis er 
sygdommen simpel og hurtig at opdage gennem hjertestetoskopi. Og i dag er det specielt hos ældre muligt 
at skifte klappen ved en meget skånsom procedure.

AF PROFESSOR BO CHRISTENSEN,  

AARHUS UNIVERSITET OG 

PRAKTISERENDE LÆGE I LÅSBY

Symptomerne på hjerteklapsygdom kom-
mer ofte snigende. Mange ældre men-
nesker mistolker åndenøden, smerterne 
i brystet og den tiltagende træthed som 
almindelige aldersdomstegn, og derfor 
søger de ikke nødvendigvis læge for at få 
undersøgt hjertet.

Som praktiserende læger spiller vi en 
vigtig rolle for tidlig diagnosticering, og 
stetoskopi kan stadig være et godt værktøj 
i vores daglige klinik. Ved symptomer er 
det jo rutine med hjertestetoskopi, men 
også ved årskontroller hos patienter over 
65 år med kroniske lidelser er det en god 
idé at huske stetoskopet. Ved nyopda-
gede systoliske mislyde bør vi råde patien-
ten til at blive udredt med ekkokardiografi, 
selvom de ikke har symptomer. De ældre 
patienter synes måske, at de er blevet for 
gamle til evt. at skulle opereres, men her 
er TAVI-proceduren, hvor klappen ud-
skiftes gennem et kateter gennem lysken, 
netop et godt tilbud til dem.

Uopereret afhænger overlevelsen af 
debutsymptom. Medianoverlevelse var 
i et studie 4,5 år ved angina, 2,6 år ved 
svimmelhed udløst af anstrengelser og 1 
år ved hjertesvigt. Udskiftning af aortaklap 
forbedrer symptomerne hos de fleste, og 
tilbageværende levetid er omtrent som for 
jævnaldrende.

Operation er sædvanligvis ikke in-
diceret hos asymptomatiske patienter, 
medmindre ekkokardiografi viser fund, 
der taler for operation (fx høj gradient eller 
progression i gradient over klappen, svær 
hypertrofi af venstre ventrikel, betydende 
arytmier eller nedsat EF uden anden for-
klaring), eller hvis der er påvist abnormt 
respons ved belastningstest. Det ideelle 
operationstidspunkt er lige før, sympto-
merne opstår.

I dag afsluttes asymptomatiske patien-
ter indimellem, hvis der let aortastenose 
uden tegn på progression – og så er 
kontrollen lagt ud til os. Patienter med 

aortastenose, som får symptomer (typisk 
dyspnø, angina eller svimmelhed ved an-
strengelse) bør genhenvises til hospital.

Hjerteklappen kan udskiftes 
gennem lysken

Behandlingen af aortaklapsygdom har 
gennemgået en revolution i de senere år, 
hvor indgreb med kateter gennem lysken 
udføres som alternativ til et åbent indgreb, 
og det er et langt mere skånsomt indgreb, 

DANSK L ÆGE 
OPFANDT TAVI -
PROCEDUREN
I 1989 får den danske læge Henning 
Rud Andersen en god idé. På en kon-
ference i Arizona hører han om en ny 
procedure med stent-implantation i 
en kranspulsåre, som kan fjerne for-
snævringer eller blodpropper i krans-
pulsåren via en blodåre i lysken. Det 
giver Henning Rud Andersen idéen 
til at indsætte kunstige hjerteklapper 
gennem kateter, og han tager patent 
på idéen. Den første patient får ny 
hjerteklap uden åben kirurgi i 2002.

En ballon- 
ekspanderende  
hjerteklap

Der findes to typer hjerteklapper – de selv-
ekspanderende og de ballonekspanderende, 
som begge føres gennem karret i et kateter 
på 5-6 mm i diameter. Er der forkalkninger, 
der forhindrer passage, kan de sprænges væk 
med ultralyd via en ballon. Når kateteret kom-
mer frem til den syge hjerteklap, udvider den 
nye sig afhængigt af typen enten ved egen 
hjælp eller ved hjælp af en ballon og sættes 
på plads.

TAVI = Transkateter 
aortaklapsustitution
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Så udbredt er aortastenose
En ud af otte over 75 år har moderat til svær 
hjerteklapsygdom, og af dem lider 3,4 pct. af 
alvorlig aortastenose.

SE HVORDAN MAN UDSKIFTER EN AORTAKL AP
På Magasinet Helses 30-minutters webinar om aortastenose kan du høre om den 
nyeste og avancerede behandling af aortahjerteklapsygdom og se, hvordan man 
indsætter aortaklapper via TAVI-proceduren. Webinaret er sponseret af Edwards 
Lifescienses og kan ses på magasinethelse.dk/webinar.

som kan foregå i lokalbedøvelse. Det bety-
der, at udskiftning af en hjerteklap er mere 
overkommelig for en patient, der er oppe 
i alderen, og som ikke har mod på at gå 
igennem en større operation sidst i livet.

TAVI er et skånsomt indgreb

Når patienter henvises til hospitalet med 
mistanke om aortaklapsygdom, bliver de 
vurderet og herefter henvises nogle til be-
handling, mens andre med aortaklapsyg-
dom på et tidligt stadie, bliver overvåget 
og fulgt op, indtil et indgreb anbefales.

TAVI er principielt muligt hos de fleste 
patienter uanset alder, men som udgangs-

punkt tilbydes patienter under 75 år al-
mindelig klapkirurgi, mens ældre patienter 
tilbydes en TAVI-klap. Patienten som får 
TAVI kan i de fleste tilfælde udskrives al-
lerede dagen efter, og et stigende antal 

kan komme hjem samme dag. Det står i 
modsætning til den traditionelle åbne ope-
ration, hvor patienten typisk kan se frem til 
syv-otte ugers rekonvalescens.

Hvad kan vi lære af andre 
lande på cancerområdet?

Her i efteråret bliver der sat nyt tryk på 
debatten om cancer i EU – og specielt 
om hvordan vi kan gøre en indsats for 
at bringe cancer dødeligheden ned. De 
forskellige former for kræft er jo skyld i 
en meget stor del af dødsfaldene i EU-
landene – også de alt for tidlige dødsfald. 
Omkring 3,5 millioner mennesker bliver 
diagnosticeret med en eller anden form 
for cancer i de 27 EU-lande – og 1,3 mil-
lioner dør af det hvert år.

EU’s storstilede plan om kampen mod 
kræft er sat i gang, og naturligvis kom-
mer den til at handle om forbedring af 
behandlinger og medicin, men den kom-
mer også til at handle om forebyggelse. 
Som udgangspunkt siger Europa-Kom-
missionen, at 40 % af kræfttilfældene kan 
forhindres!

Det er et klart udgangspunkt for den 
europæiske cancer plan, at man skal ud-
nytte den viden, der findes i de 27 lande, 
og dermed blandt næsten en halv milliard 
mennesker, ved at skabe platforme som 

gør det muligt at dele viden, så den kan 
nyttiggøres i praksis.

Når man ser på tallene fra Europa er der 
ganske klart lande, hvor man har bedre 
styr på kræften end andre steder – af 
mange forskellige grunde, og netop det at 
kunne se på disse mulige årsager kan også 
bringe ny viden om, hvordan vi bedst kan 
vinde kampen mod kræften.

F.eks. vil man i 2021 og 2022 se nær-
mere på erfaringer med screening fra de 
forskellige lande, man vil skabe et netværk 
for vidensdeling mellem de nationale can-
cer centre og der kommer et initiativ om 
deling af viden og erfaringer om cancer 
diagnose og behandling. Netop spørgs-
målet om at bruge diagnoser bedre og at 
få større værdi ud af diagnoseresultaterne 
kan sandsynligvis bringe positive resulta-
ter – ikke mindst hvis man knytter denne 
proces til brug af moderne digital tekno-
logi, inklusive kunstig intelligens. Men 
i det hele taget vil det, at man kan dele 
viden og sammenligne med andre betyde, 

AF FORMAND HANS MARTENS,  

CHES – COALITION OF HEALTH,  

ETHICS AND SOCIETY
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at man kommer ud af den nationale silo 
og muligvis opdager nye måder at gøre 
tingene på.

Men der er ingen tvivl om, at præcise 
diagnoser kan være med til at sikre den op-
timale behandling, og så er der heller ingen 
tvivl om, at det gælder om at kunne stille 
diagnoserne tidligt i et cancer forløb, for 
det handler jo mere end for nogen andre 
sygdomme om at komme tidligt i gang!

Der er store forskelle mellem EU-
landene både med hensyn til incidens og 
behandlingsresultater – ligesom der er 
forskelle indenfor de enkelte lande. Ikke 
mindst når det gælder ulighed. Og den 
ulighed handler ikke så meget om den 
finansielle status, men om uddannelse og 
social status. Folk med højere uddannelse 
og gode sociale kår lever en del længere 
end folk med lavere uddannelse og dårlige 
sociale kår, og det gælder også på can-
cerområdet. Tallene i tabellen nedenfor 
viser forskellene i forventet levealder for 
30-årige mænd og kvinder i 2017. (Der 
findes kun tal fra 14 EU lande).

Land Mænd Kvinder
EU-14 6,9 3,2
Danmark 5,6 3,9
Finland 5,1 3,6
Portugal 4,2 1,4
Sverige 4,0 2,7
Italien 3,6 1,5

Kilde: https://www.oecd-ilibrary.org/
social-issues-migration-health/gap-in-life-
expectancy-at-age-30-between-people-with-
the-highest-and-lowest-level-of-education-
2017-or-nearest-year_dd4cce10-en

Hvis man ser på de forventede cancer til-
fælde og dødsfald i 2020, så viser tallene, 
at Danmark ligger skidt i forhold til de 
andre EU landene – både når det gælder 
incidens og dødelighed.

Forventet cancer incidens og dødsfald 
I EU, 2020
Alders-standardiseret rate pr. 100.000 
indbyggere 

Land Incidens Dødelighed
Portugal 510 257
Grækenland 526 257
Spanien 541 228
Italien 549 237
Finland 559 219
Sverige 557 234
Tyskland 571 256
EU-27 Gns. 577 274
Danmark 688 299
Irland 718 291

Kilde: HEALTH AT A GLANCE: EUROPE 2020 
© OECD/European Union 2020, side 123

Danmark ligger sammen med Irland i top-
pen med hensyn til incidens, og når det 
gælder dødeligheden ligger Danmark 
faktisk højest blandt alle EU-landene. Da 
Danmark jo også generelt har en meget 
lav levealder i sammenligning med de an-
dre europæiske lande, er der god grund til 
at prøve at lære noget af de erfaringer.

Generelt har de sydeuropæiske 
lande lavere incidens og dødelighed på 
kræftområdet, og det på trods af, at netop 
de lande har Europas ældste befolkninger. 
Og hvorfor har de så relativt få kræfttil-
fælde? Gør de noget, som vi kunne lære 
noget af er et naturligt spørgsmål, som 
desværre (efter min mening) stilles alt for 
sjældent. Men selv hvis vi sammenligner 
med de nærmeste nabolande, ligger vi i 
Danmark foran, og igen: Hvorfor?

Hvis vi ser på brystkræft. Er billedet no-
genlunde det samme:

Estimeret dødelighed fra brystkræft 
2020
Alders-standardiseret pr. 100.000 kvinder

Land Dødelighed
Spanien 23,8
Finalen 26,8
Sverige 27,0
Portugal 28,0
Italien 30,9
Grækenland 33,7
EU-27 Gns. 34,1
Danmark 36,0
Tyskland 38,1

Kilde: https://www.oecd-ilibrary.org/social-
issues-migration-health/breast-cancer-morta-
lity-rates-estimates-for-2020_5a1b44cd-en

Igen ligger Danmark i den høje ende med 
dødeligheden og både de sydeuropæiske 
og vores nabolande – bortset fra Tyskland 
– på et lavere niveau.

Hvis man går i detaljer med alle de 
forskellige kræftformer danner der sig 

sikkert forskellige billeder, men uanset 
placeringen vil man kunne lære en masse, 
som i sidste ende vil komme patienterne 
til gode, hvis man analyserer årsagerne til 
de store forskelligheder ladene imellem og 
først og fremmest prøver at finde frem til 
best practices.

Der er masser af viden om udbredel-
sen af de forskellige risikofaktorer i EU-
landene – også i den publikation, som 
hedder Health at a Glance 2020, som kan 
downloades gratis. Ser man f. eks på de 
unge, er der en bekymrende udvikling 
i gang på rygeområdet, men her ligger 
Danmark mere eller mindre i midten. Det 
er til gengæld ikke tilfældet, når det drejer 
sig om de ungens alkoholforbrug. Der lig-
ger Danmark klokkeklart i spidsen!

Men der er mange andre forhold at 
kigge på, som diæt, motion, miljø og me-
get mere, men i analysen af årsagerne til 
dødelighed bør man nok ikke kun tænke 
på den type af risikofaktorer. Der skal også 
ses på effektiviteten af hospitalsarbejdet 
og på det forebyggende arbejde. Dan-
mark bruger meget lidt af sundhedsbud-
gettet på det forebyggende arbejde og 
meget mere på at helbrede. Men netop 
på cancerområdet er forebyggelse, tidlig 
diagnosticering og præcis diagnosticering 
med angivelse af optimale behandlings-
veje så vigtig. Så her kan man givet vis 
forbedre sig, og det gælder også den 
meget vigtige opgave at få alle dele af 
befolkningen med på forebyggelsesstra-
tegien, inkl. at deltage i screeninger, og så 
gælder det om at sikre en optimal balance 
mellem forebyggelse og behandling – 
også når man ser på finansieringen. Hvis 
man ser på udgifterne til tidlig behandling 
og diagnosticering, er der ingen tvivl om, 
at de udgifter giver et solidt afkast i form 
at værdi for både patienterne og for sam-
fundsøkonomien.
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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

For tiden er der mange fusioner og opkøb mellem medicinal firmaer og 
også nye firmaer, og endda et, som er genopstået. Jeg vil prøve at hitte 
rede i bunken og fortælle, hvilke præparater (af gynækologisk interesse) 
de forhandler. Firmaer, såvel som deres præparater, nævnes i alfabetisk 
rækkefølge.
Men først, noget til fertilitetspatienter.

Nyt kosttilskud

Femifert™ fra firmaet Nordic Consumer-
health
Femifert™ indeholder zink som bidrager til 
en normal fertilitet og reproduktion samt 
vitamin B6 som bidrager til at regulere 
den hormonelle aktivitet. I Femifert findes 
også D-Chiro-Inositol og folsyre. D-Chiro-
Innositol er et stof som findes naturligt i 
kroppen men som visse kvinder mangler, 
fremfor alt kvinder med polycystisk ovarie-
syndrom (PCOS). Studier er gennemført 
på kvinder hvor cellernes evne til at rea-
gere på insulin var nedsat og på kvinder 
som har haft vanskeligheder med at blive 
gravide, oftest med en PCOS-diagnose. 
Resultaterne viste en positiv indvirkning 
på hormonproduktionen og udviklingen 
af æg.

Folsyre anbefales til kvinder som 
planlægger at blive gravide fra til 12. gra-
viditetsuge for at nedsætte risikoen for 
rygmarvsbrok hos fosteret.

Nye medicinalfirmaer

CONSILIENHEALTH (forhandler præ-
parater fra THERAMEX). Firma med base 
i Sverige, endnu ikke dansk repræsenta-
tion:

Evo-Conti® hormonplaster med 50 µg 
Østradiol og 170 µg Norethisteron
Evo-Sequi® hormonplaster med 50 µg 
Østradiol og 170 µg Norethisteron (se-
kvensbehandling)
Zoely® P-pille med 1,5 mg Østradiol og 
2,5 mg Nomegestrol

EXELTIS. Ligeledes et firma med base 
i Sverige, uden dansk repræsentation 
endnu.
Asubtela® 21 P-pille med 30 µg EE og 3 
mg Drospirenon (sv.t. Yasmin®)
Desirett® Minipille med 75 µg Desogest-
rel (sv.t. Cerazette®)
Drospera® 21+7 P-piller med hhv 30 eller 
20 µg EE og 3 mg Drospirenon (sv.t. Yas-
min® og Yasminelle®) 

Etindros® 21 P-pille med 20 µg EE og 3 
mg Drospirenon (sv.t. Yasminelle®)
Etindros® 24+4 P-pille med 20 g EE og 3 
mg Drospirenon (sv.t. Yaz®)
Leverette® P-pille med 30 µg EE og 150 
µg Levonorgestrel (sv.t. Microgyn®)
Liberelle® P-pille med 35 µg EE og 250 µg 
Norgestimat (sv.t. Cilest®)
Mirabella® P-pille med 20 µg EE og 100 
µg Levonorgestrel (sv.t. Loette®)
Ornibel® P-vaginalring med 15 µg EE og 
120 µg Etonorgestrel (sv.t. NuvaRing®)
Slinda® Minipille med 4 mg Drospirenon

NORGINE har opkøbt Azanta og Merus:
Repadina® Plus vagitorier med hyaluron-
syre mod vaginal tørhed.
Flexi T®-spiraler

ORGANON – genopstået!
Fosamax® 70 mg Alendronat mod osteo-
porose
Nexplanon® P-stav med 68 mg Etonorge-
strel /3 år (70-25 µg/24 t)
NuvaRing® P-ring med 15 µg EE og 120 
µg Etonogestrel

VIATRIS – en kombination af Upjohn (tid-
ligere en del af Pfizer) og Mylan.
Fra Upjohn:
Detrusitol® Retard 4 mg Tolteridin mod 
urgeinkontinens
Fra Mylan:
Aldara® creme 5% til kondylomer
Alendronat® 70 mg mod osteoporose
Elidel® creme 1% til lichen sclerosus
Haiprex® tabletter 1 g mod rec. cystitter
Solifenacin® 5/10 mg mod urgeinkonti-
nens
Spasmo-Lyt® Depot 60 mg mod urgein-
kontinens
Tamoxifen® 10/20 mg antiøstrogen til 
mammacancer (og til fertilitetsbehandling)
Valalciclovir® 500 mg mod herpes
Zidoval® vaginalgel 40 g til bakteriel va-
ginose



LÆGEMAGASINET 3  33 

Ny APP fra firmaet Bayer

”MinSpiral” kan downloades fra App 
Store eller Google Play og anbefales til 
kvinder, der bruger hormonspiral.

Fra Ugeskrift for Læger nr. 13 2021. 
pp. 1276-7.

Gravide og ammende skal tilbydes 
vaccination mod Covid-19 hurtigst 
muligt

Af Annemette Wildfang Lykkebo og 
Hanne Brix Westergaard (gynækologer), 
samt Per Damkier (farmakolog).

De konkluderer:
Vi mener, at alle gravide og ammende 
kvinder i Danmark bør tilbydes COVID-
19-mRNA-vaccination. Gravide og am-
mende kvinder med særlig risiko skal fort-
sat anbefale vaccination. Den nuværende 
anbefaling fra Sundhedsstyrelsen er efter 
vores mening for restriktiv og afspejler 
ikke en objektiv benefit-risk-vurdering i ly-
set af den tilgængelige evidens og er ikke i 
overensstemmelse med hverken regulato-
risk eller klinisk praksis i landene omkring 
os. DSOG er i løbende og konstruktiv 
dialog med Sundhedsstyrelsen omkring 
ovenstående.

Min kommentar: Som svigermor til en ny-
forløst, nu ammende, amerikansk sviger-
datter, kan jeg ikke være mere enig!

Og så kom endelig udmeldingen fra 
SST den 21. juli. Gravide og am-
mende må godt få vaccinen!
Min svigerdatter er blevet vaccineret!

Opdatering om udgået medicin og 
medicin i restordre

Colifoam® fra firmaet Meda. 
Rektalskum indeholdende 100 mg hydro-
cortisonacetat/dosis, bruges (af gynæ-
kologer) 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, indehol-
dende 0,45 mg konjugeret østrogen og 
20 mg bazedoxifen. Præparatet foreløbig 
godkendt til brug af kvinder, der ikke tåler 
gestagener. Præparatet er p.t. i restordre 
p.g.a produktionsproblemer, og kan først 
forventes i taksten igen i begyndelsen af 
2023.

Mini-Pe® fra firmaet Pfizer.
Mini-Pe er minipillen, som indeholder 0,35 
mg Norethisteron. Præparatet er i restor-
dre til en gang i efteråret.

Octostim® fra firmaet Ferring. Octostim® 
næsespray indeholder desmopressin (en 
vasopressinanalog) og bruges bl.a. til be-
handling af menoragi ved von Willebrands 
sygdom. Hvert pust indeholder 50 µg des-
mopressinacetat. Der er problemer med 
produktionen og præparatet forventes 
først tilbage i 2022.

Parlodel® fra Paranova 
Parlodel indeholder 2,5 mg bromocriptin. 
Præparatet er i restordre indtil en gang i 
efteråret.

Qlaira® fra firmaet Bayer
Qlaira® er p-pillen med østradiol og dieno-
gest. P.g.a. produktionsvanskeligheder er 
præparatet i restordre og forventes først 
tilbage en gang til foråret 2022.

– Er det rigtigt, at du har 17 søskende?
– Jo, det er rigtig nok

– Hvad i alverden laver dine forældre?
– Det har jo lige fortalt dig.
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PRESSENYT

Thea og Theo har fået et bæredygtigt løft:

26.000 nye krammebamser ankommet til 
landets hospitaler og specialklinikker

Børneafdelinger over hele landet har 
netop modtaget mere end 26.000 nye 
krammebamser fra TrygFonden. Ud-
delingen af krammebamser sker for 14. 
år i streg, men i år blev sundhedsper-
sonalet mødt af en ny Thea og en ny 
Theo. For mens metoden er den samme 
og effekten lige stor, har bamserne fået 
et bæredygtigt løft – blandt andet med 
genanvendte plastikflasker.

For de 60.0001) danske børn og unge, 
der hvert år bliver indlagt, kan mødet 
med sundhedsvæsenet godt være en 
skræmmende og ubehagelig oplevelse. 
Med hjælp fra sundhedspersonalet 
på landets børneafdelinger uddeler 
TrygFonden derfor isbjørnebamserne, 
Theo og Thea, til børn, der skal igen-
nem operationer, lange udredninger 
eller behandlingsforløb. En blød bamse 
i favnen kan nemlig gøre oplevelsen 
en smule tryggere. Og nu har kramme-
bamsekaravanen altså været på farten 
igen med 26.000 bamser til de danske 
hospitaler og specialklinikker.

Siden 2007 er der blevet uddelt mere 
end 800.000 krammebamser – alle 
med den velkendte bløde pels, søde 
snude og mørke øjne. Og her spiller 
sundhedspersonalet en vigtig rolle. 
Men i år var det hele lidt anderledes. 
TrygFonden har nemlig udviklet en ny 
udgave af den originale krammebamse. 
Krammebamsemetoden forbliver den 
samme, men Thea og Theo har begge 
fået et bæredygtigt løft. Det fortæller 
Galina K. W. Plesner, der er projektchef 
og ansvarlig for krammebamserne hos 
TrygFonden:

”Krammebamsemetoden handler om 
at bruge krammebamsen rigtigt. Hvis 
man taler bamsen ind i behandlingen 
og inviterer den med fx ved gentagne 
besøg, så får den større værdi for bar-
net. Samtidigt skaber genbrugstanken 
en bæredygtig synergi, og den har vi 
ønsket at styrke yderligere. Derfor glæ-
der det mig meget, at vi i år kan lancere 
en ny udgave af krammebamsen, som 
nu er lavet af genanvendt materiale. 

Bamsen ser næsten ud, som den plejer, 
og den er stadig lige så blød og tryg at 
have i favnen,” siger hun.

På den nye krammebamse er snuden 
og øjnene, der før var lavet af hård 
plastik, blevet udskiftet med broderi, 
ligesom akrylstoffet er udskiftet med 
lettere stof af 100 procent genvunden 
polyester fra plastikflasker. Bamsen har 
samme udseende og samme blødhed 
som den tidligere bamse.

En lille bamse med en stor 
betydning

I hverdagen på landets børneafdelinger 
bruger personalet bamserne til at be-
rolige syge børn ved undersøgelser og 
behandling – blandt andet ved scannin-
ger og bedøvelser. Også når sygdoms-
forløbet skal forklares, kan bamsen 
integreres som en del af fortællingen, så 
de komplicerede ting bliver nemmere at 
forstå for barnet. Det fortæller Katrine 
Flenstrøm, der er klinisk udviklingssyge-
plejerske på ortopædkirurgisk ambula-
torium på Hvidovre Hospital.

”Et barns første møde med sund-
hedsvæsenet er ofte utrygt. Det er jo 

en helt ny og ukendt verden for dem. 
Derfor handler meget af vores hverdag 
om at gøre oplevelsen så tryg som 
mulig, og hér er krammebamserne et 
vigtigt værktøj. Vi bruger dem til at 
starte dialogen med barnet, så vi hurtigt 
kan etablere en tillidsfuld relation. Sam-
tidig kan vi bruge bamsen til at forklare 
barnet, hvad der skal ske. Det kan for 
eksempel være, at bamsen får lagt en 
forbinding, hvis barnet skal have armen 
i gips. På den måde bliver det hele min-
dre farligt,” siger Katrine Flenstrøm.

OM TRYGFONDEN
TrygFonden varetager Trygheds-
Gruppens almennyttige arbejde. 
TryghedsGruppen er hovedejer i 
forsikringsselskabet Tryg og skaber 
værdi og tryghed gennem langsig-
tede investeringer og almennyttige 
uddelinger. 

Læs mere om TrygFondens aktivi-
teter på www.trygfonden.dk.

http://www.trygfonden.dk
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PRESSENYT

TrygFonden har løbende indsamlet 
viden om brugen af bamser i børnenes 
behandlingsforløb. De mange års er-
faringer viser blandt andet, at børnene 
ofte græder mindre, når de eksempel-
vis bliver stukket med en nål. I nogle 
tilfælde oplever sundhedspersonalet 
ligefrem, at behovet for beroligende 
medicin bliver mindre, når barnet har en 
krammebamse i armene. Krammebam-
sen har dog størst effekt, hvis bamsen 
følger barnet under hele sygdomsfor-
løbet.

”Krammebamserne gør en kæmpe 
forskel – især når barnet får bamsen 
i armene fra første møde med sund-
hedspersonalet og bliver der, indtil 
behandlingen afsluttes. På den måde 
bliver bamsen en god og fortrolig ven, 
som barnet kan finde trøst og tryghed 
hos gennem hele forløbet. Ofte ser vi, 
at bamsen bliver en trofast følgesvend 

– også på den videre færd udenfor ram-
merne af hospitalet, når barnets hver-
dag vender tilbage,” fortæller Galina K. 
W. Plesner.

Tre gode råd: Sådan giver 
krammebamsen størst værdi

1.  Find dit indre barn frem, og skab 
kontakt til barnet gennem bamsen. 
Sæt dig ind i børnenes tankegang og 
overvej, hvordan de har det, og hvad 
en bamse kan betyde for barnet. Hvis 
du møder barnet i øjenhøjde og taler 
ind til bamsen, hjælper det til at gøre 
barnet trygt og opbygge tillid til dig 
som sygeplejerske.

2.  Brug bamsen som et redskab til at 
forklare forløbet for den lille patient. 
Vi har blandt andet gode erfaringer 
med at sætte en operationshue eller 
et plaster på bamsen og så bruge 

bamsen til at vise barnet, hvad der 
skal ske. Hvis du fx skal lægge drop 
på barnet, så gør det på bamsen 
først. På den måde ved barnet, hvad 
der skal ske, og det hele bliver min-
dre farligt.

3.  Gør bamsen til noget sejt, som bør-
nene har lyst til at vise frem til deres 
søskende og kammerater, når de 
vender tilbage til hverdagen og skal 
fortælle, hvad de har været igennem. 
For mange børn bliver bamsen et 
symbol på, at de har klaret behand-
lingsforløbet rigtig flot. Her kan vi 
som sygeplejersker være med til at 
gøre bamsen til noget helt særligt, 
børnene kan være stolte af.

Reference

1  Kilde: Danmarks Statistik

FAKTA OM TRYGFONDENS KR AMMEBAMSER
TrygFonden har siden 2007 uddelt krammebamserne til børn, der skal igennem et forløb på hospitalsafdelinger og spe-
cialklinikker. Og her spiller sundhedspersonalet en vigtig rolle. Det er nemlig dem, der i det daglige uddeler bamserne til 
børnene i forbindelse med deres behandlingsforløb.

I år blev mere end 26.000 bamser uddelt, da krammebamsekaravanen kørte rundt i hele landet i uge 34 og 35. De steder, 
der modtog flest bamser, er børneafdelingerne på de store regionshospitaler, der hvert år deler flere tusind krammebam-
ser ud.

Læs mere om TrygFondens uddeling af krammebamser på  
https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/projekter-og-donationer/trygfonden-krammebamser.

https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/projekter-og-donationer/trygfonden-krammebamser


Et barn på hospitalet kan nemt blive utryg. 
Men det hjælper at have en at tale med og en 
ven at kramme. Derfor uddeler TrygFonden 
igen i år krammebamserne Theo og Thea til 
børn på hospitaler og specialklinikker. Den 
bløde bamse er mere end et trygt holdepunkt 
for små patienter. Den hjælper også læger og 
sygeplejersker med at bryde isen og beskrive 

behandlingen i børnehøjde. Erfaring viser, at 
krammebamsen har størst effekt, når barnet 
møder den tidligt i forløbet. Og når barn og 
samme bamse følges ad ved fl ere undersøgelser 
eller indlæggelser. Denne genbrugstanke har 
vi nu fl yttet med over i produktionen, hvor 
krammebamserne har fået et bæredygtigt løft. 
Læs mere på trygfonden.dk/krammebamser

Sammen kan 
vi klare alt 
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