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” Det her er enhver læges 
mareridt”

Tusindvis af migranter er fanget i en politisk konflikt på grænselandet mellem Hviderusland og Polen uden 
adgang til vand, mad eller lægehjælp. En gruppe frivillige polske læger patruljerer langs området, men må 
på grund af nødret ikke skride til hjælp, selv om de ved, at mennesker lige nu dør af kulde i skovene.

AF JOURNALIST MARTIN BJØRCK

Det er ved at blive mørkt. Efterårsvinden 
river og flår i træernes kroner. Den prakti-
serende læge Paulina Bownik kører rundt 
i sin bil i Bialnystok 30 kilometer fra den 
hviderussiske grænse, da hun mærker sin 
telefon bippe. Hun læser beskeden. Det 
er endnu en flok migranter, der beder om 
hjælp, fordi de er syge og svækkede efter 
mange dage i skoven. Men hun kan ikke 
komme til at hjælpe dem, for migranterne 
befinder sig inde på forbudt territorium. 
Det samme skete aftenen før.

”I går blev det rapporteret, at et barn 
kastede blod op. Desværre var det i nød-
retszonen. Så vi kunne ikke komme der-
ind”, siger hun.

I begyndelsen af september indførte 
den polske regering nødret på grund af 
migrantpresset fra Hviderusland, som er 
orkesterert af Hvideruslands præsident 
Aleksandr Lukajsenko i et forsøg på at 
presse Polen og EU.

Polen afspærrede som konsekvens et 
400 kilometer langt og 3 kilometer bredt 
område i grænselandet, der har mørkelagt 
området. Ngo’er og hjælpeorganisationer 
er forment adgang.

Mindst 10 mennesker er døde i sko-
vene, og lægerne i det frivillige lægekorps, 
Medicy na Granicy (Læger på Grænsen), 
forventer, at dødstallet vil stige i takt med 
at temperaturerne falder.

”Det går stik imod alle ens instinkter 
som læge. Vi er jo sat i verden for at redde 
liv og hjælpe mennesker”, siger Paulina 
Bownik, der til daglig arbejder på det lo-
kale Bielsk Podlaski hospital og arbejder 
med en anden frivillig organisation Grupa 
Granica.

Et frivilligt netværk af læger kører i tur-
nus langs det afspærrede område døgnet 
rundt i en sponsoreret ambulance og i 
egne biler for at yde akut lægehjælp til de 
migranter, der formår at finde vej ud af 

Frivillige læger deltager i en 
redningsaktion i skoven uden 

for nødretszonen, tæt ved 
grænsebyen Krynki.

Foto: 
Martin Bjørck og Paulina Bownik privat



LÆGEMAGASINET 4  5 

skoven. Der er flere tusinde i skovene på 
nuværende tidspunkt. En stor del har nu 
slået lejr ved grænsebyen Kuznica. 

De frivillige læger behandler et sted 
mellem 30 og 50 patienter fra skovene om 
ugen.

”Det eneste vi kan gøre, er at forsøge at 
komme frem til dem, så snart de kommer 
ud af nødretszonen, inden grænsevag-
terne kommer og tager dem”, siger Paulina 
Bownik.

Nogle af de mest sete symptomer og 
lidelser, som de ser hos migranterne er 
mavesmerter, kvalme og opkast, fordi de 
drikker urent vand fra floder og vandløb. 
Migranternes diæt må bestå af det, de kan 
finde i skoven, hvilket betyder, at mulig-
hederne for at finde spiselig mad bliver 
mindre, jo mere vinteren nærmer sig. 
Ellers har det været majs fra markerne og 
æbler og bær.

”Folk er meget svage, de er dehydre-
rede og de fryser. Mange kvinder har 
urinvejs og underlivsinfektioner på grund 
af kulden og fordi de ikke har adgang til 
hygiejnebind og rent vand”, siger Pauline 
Bownik.

På grund af det ufremkommelige ter-
ræn i skovene, forekommer der mange 
skader, fordi folk falder og f.eks. forstuver 
en fod eller brækker en arm.

Og så er der den vold, som migranter 
siger, at de udsættes for af grænsevag-
terne ved både den polske og især den 
hviderussiske grænse.

”Jeg har selv set, hvordan migranterne 
bliver angrebet fra begge sider. De fortæl-
ler mig, hvordan de er blevet slået med 
pistoler og sparket i ribbenene og har fået 
elektrisk stød i halsregionen”, har Kyle 
McNally fra Læger uden Grænser fortalt til 
avisen The Guardian.

Det, som FN’s Flygtningehøjkommissær 
betegner som en humanitær krise er en 
konsekvens af en optrappet politisk magt-
kamp, der er eskaleret over de seneste 
fem måneder. I et forsøg på at hævne EU’s 
sanktioner mod Hviderusland, begyndte 
Hvideruslands præsident Aleksander Lu-
kasjenko tilbage i maj måned at udbyde 
turistvisum til migranter fra blandt andet 
Irak, Afghanistan, Syrien og det centrale 
Afrika. I løbet af sommeren begyndte titu-
sinder af migranter for alvor at ankomme 
til lufthavnen i Minsk. Når migranterne 
lander i Minsk bliver de vist vej mod den 
polske grænse. Ruten går gennem de tæt-
bevoksede skove og de sumpede enge.

Men den polske regering vil ikke bukke 
under for det hviderussiske pres og er 
som modsvar gået igang med at bygge 
pigtrådshegn og mure for at holde mi-
granterne ude. Samtidig har man kraftigt 
oprustet antallet grænsevagter, og der er 
blevet sendt mere end 15.000 soldater 
til grænseområdet, efter de seneste uro-
ligheder, hvor store grupper af migranter 
har forsøgt at forcere hegnet, hvilket de er 
lykkedes med ad flere omgange.

For få uger siden strammede det polske 

parlament landets asyllov, således at mi-
granter, der bevæger sig fra Hviderusland 
til Polen nu kan blive afvist uden krav 
om at få behandlet deres asylsag. Blandt 
andre FN, Den Europæiske Menneskeret-
tighedsdomstol og Amnesty International 
kalder asylloven ulovlig, men den polske 
regering har hidtil ikke lyttet til kritikken.

Nødretstilstanden i Polen løber frem 
til tidligst den 1. december. Nabolandet 
Litauen har også netop indført nødretstil-
stand på deres grænse med Hviderusland.

For Paulina Bownik er det lig med en 
dødsdom over de fangede migranter.

”Ingen tvivl om, at vi kommer til at se en 
del flere dødsfald”, siger hun.

Læger på Grænsen er begyndt at til-
byde lægekonsultation til migranter over 
telefonen. Foreløbig har mere end 500 læ-
ger henvendt sig, fordi de vil hjælpe til.

En syrisk børnefamilie havde opholdt sig i skoven i en uge. De havde ikke spist i tre dage, da 
lægeholdet nåede frem.

Paulina Bownik arbejder til daglig som prak-
tiserende læge på et hospital. I de seneste 3 
måneder har hun i sin fritid hjulpet som frivillig 
på grænselandet.
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Nordisk kost – hvad forstår vi 
ved nordisk kost?

Baggrund

Kosten spiller en afgørende rolle for den 
globale sundhed og livsstilssygdomme (1,2). 
WHO understregede i en rapport fra 
2018 (3), at et regionalt kostmønstre som 
nordisk kost har sundhedsfremmende 
egenskaber for befolkningen, og at de 
er sygdomsforebyggende i forhold til en 
række kostrelaterede sygdomme. Hvad 
forstår man ved nordisk kost? Dette 
beskrives i den spritnye rapport fra Vi-
densråd For Forebyggelse: ”Nordisk kost, 
sundhed og sygdom” (4).

Hvad er nordisk kost?

Nordisk kost tager udgangspunkt i de fø-
devarer, der kan dyrkes lokalt, og som der-
for indgår i traditionelle kostmønstre og 
måltidskulturer fra de fem nordiske lande. 
Kostmønstre og måltidskulturer kan have 
forskelle og ligheder imellem og inden for 
forskellige geografiske områder i de fem 
nordiske lande.

Historisk tilbageblik
Nogle af de tidligste velbeskrevne kostråd 
i Danmark fremsatte læge Mikkel Hind-
hede, der i perioden 1910-1932 var leder 
af ernæringslaboratoriet på Frederiksberg.

På basis af egne erfaringer og ernæ-
ringsmæssige undersøgelser udgav Mik-
kel Hindhede i 1906 bogen ”En reform af 
vor ernæring: Lev sundt! Lev kraftigt! Lev 
billigt!” (5). Hindhede var talsmand for en 
hovedsageligt plantebaseret og billig kost 
på bekostning af bl.a. kød. Han hævdede, 
at denne kost var fuldt tilstrækkeligt til 
livets opretholdelse og sandsynligvis gav 
mulighed for at leve meget bedre og op-
retholde et sundt legeme (5). Budskabet 
fik han spredt til befolkningen gennem sin 
kogebog ”Økonomisk kogebog. Praktisk 
ernæring” (6). Bogen illustrerede to kost-
pyramider med hhv. fortidens forkerte og 
fremtidens rigtige kostsammensætning 
set fra et Hindhede perspektiv (6) (Fig 1). 
Fortidens ”forkerte kost” lagde hovedvæg-
ten på de proteinrige animalske fødevarer 
som kød, mælk og æg, mens Hindhede 
i det fremtidige kostideal lagde hoved-
vægten på plantebaserede fødevarer som 
korn, frugt og rødder (6). Variationer af 
kostpyramiden, som Hindhede benyttede 
dengang, er sidenhen blevet brugt i for-
skellige lande til at illustrere den relative 
fordeling af fødevaregrupper i en sund 
kost i formidlingen af kostråd.

Nutidens nordiske kost
I de nordiske lande er der udarbejdet et 
fælles sæt Nordiske Næringsstofanbefalin-
ger, hvor den nyeste version er fra 2014 (7). 
Næringsstofanbefalinger indgår til udar-
bejdelse af kostråd, som sikrer tilstræk-
kelig tilførsel af næringsstoffer samt fore-
byggelse af livsstilsrelaterede sygdomme 
i hele befolkningen (overvægt/svær over-
vægt, type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom, 
kræft mv).

”Det Nye Nordiske Køkken”
I 2004 blev konceptet ”Det Nye Nordiske 
Køkken” skabt. Det byggede på et sæt af 
principper og intentioner for en indsats 
til at udvikle et nyt køkken, som blev un-
derskrevet af førende kokke i Norden (8). 
”Det Nye Nordisk Køkken” er således en 
konstrueret kost, der på mange punkter 
adskilte sig fra den traditionelle nordiske 
kost, som blev og bliver spist i dag. Maden 
i ”Det Nye Nordisk Køkken” er kædet 
sammen med elitære vaner, høj pris og 

AF PROFESSOR, DRMEDSCI KJELD HERMANSEN, 
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2.3 BESKRIVELSE AF DET NORDISKE 
KOSTMØNSTER

I 2004 blev konceptet Det Nye Nordiske Køkken 
skabt som grundlag for et innovativt køkken 
baseret på traditionelle nordiske fødevarer og med 
et stærkt fokus på sundhed og etisk produktions-
filosofi, en kulturel bevægelse og en kunstnerisk 
retning. Et nordisk køkkenmanifest, der bestod af 
et sæt af principper og intentioner for en indsats 
for at udvikle et nyt køkken, blev underskrevet af 
førende kokke i Norden, herunder Erwin Lauter-
bach og René Redzepi fra Danmark. Claus Meyer, 
der var en af ophavspersonerne bag manifestet, 
var med til at udbrede konceptet (8). 

Det Nye Nordisk Køkken er således en konstrueret 
kost, der på mange punkter adskilte sig fra den 
traditionelle nordiske kost, som blev spist og bliver 
spist i dag. Konceptet Det Nye Nordiske Køkken 
er blevet betegnet som et paradigmeskift for 
madkulturen i de nordiske lande, og gourmetkokke 
i hele den nordiske region er gået foran med et 
nyt køkken og en ny madkultur, der i kraft af sin 
velsmag og egenart har kunnet måle sig med de 
største køkkener i verden (9). 

Den traditionelle kost i de nordiske lande spænder 
vidt med væsentlige forskelle mellem de enkelte 
lande, og med den viden, vi har fra repræsentative 
kostundersøgelser fra de nordiske lande, lever de 
faktiske kostmønstre ikke op til de officielle kostråd 
(10). Det karakteristiske ved Det Nye Nordiske 
Køkken ligger i principperne om at bruge lokalt 
producerede fødevarer, der afspejler årstiden, er af 
høj kvalitet, udnytter mangfoldigheden i det nor-
diske landskab og klima, giver mest mulig velsmag, 
mindre spild og større vægt på plantebaserede 
frem for animalske fødevarer.

I forbindelse med den seneste opdatering af Nor-
diske Næringsstofanbefalinger blev der udarbejdet 
en systematisk litteraturgennemgang af udvalgte, 
typiske fødevaregrupper i Norden (kartofler, bær, 
fuldkorn, mælk/mælkeprodukter samt rødt/forar-
bejdet kød) og deres sammenhæng med kostre-
laterede sygdomme (11). Gennemgangen viste, 
at der var en sandsynlig evidens for, at fuldkorn 
beskytter mod type 2-diabetes og hjerte-kar-syg-
domme. 

Et nordisk kostmønster er nedenfor beskrevet 
nærmere ud fra to overordnede kriterier, et A) 
ernærings- og sundhedskriterie og et B) sundheds- 
og bæredygtighedskriterie. 

 → FIGUR 2.1
Mikkel Hindhedes to kostpyramider, der illustrerer hhv. fortidens 
”forkerte” (øverste pyramide) og fremtidens ”rigtige” kostsam-
mensætning (nederste pyramide) (5).

Fig 1. Mikkel Hindhedes to 
kostpyramider, der illustrerede 

fortidens ”forkerte” syn på mad 
(øverste pyramide) og fremtidens 

”rigtige” kostsammensætning 
 (nederste pyramide) (6).
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dyre restauranter som Noma, der for nylig 
fik tre Michelin stjerne for sit nordiske 
køkken. Det er imidlertid ikke testet om 
”Det Nye Nordiske Køkken” har sund-
hedsfremmende eller sygdomsforebyg-
gende effekter.

Et sundt nordisk kostmønster
Et nordisk kostmønster, som lever op til 
Nordiske Næringsstofanbefalinger (7) og 
som indgår i de undersøgelser, der har 
givet viden om forebyggelse af livsstilssyg-
domme er beskrevet nærmere i rapporten 
”Nordisk kost, sundhed og sygdom” fra 
Vidensråd For Forebyggelse (4). De over-
ordnede kriterier er, at et sundt nordisk 
kostmønster både sikrer, at behovet for 
alle essentielle næringsstoffer dækkes, 
samt at risikoen for udvikling af kostrelate-
rede sygdomme mindskes (4, 7). 

Dette indebærer i forhold til de nuvæ-
rende gennemsnitlige kostvaner (se den 
røde og den gule søjle i Figur 2) ændringer 
til en mere plantebaseret kost med en 
større mængde plantebaserede fødeva-
rer (se den grønne søjle) på bekostning 
af animalske fødevarer. Specielt et det 
nødvendigt med en reduktion i indtaget 
af rødt og forarbejdet kød, sukkersødede 
drikkevarer, salt og alkohol.

Et sundt kostmønster bør også være 
bæredygtigt. Bæredygtighed beskrives ud 
fra følgende kriterier: lokalt produceret, 
traditionel spise, sundhedsfremmende ef-
fekt og muligt at spise i større mængder (9). 
En bæredygtig nordisk kost er beskrevet 
ud fra seks centrale fødevare grupper: 
oprindelige bær, kål, oprindelige fisk og 
skaldyr, kød fra fritlevende dyr på græs-
arealer og vildt, rapsolie samt kornpro-
dukter (havre, byg og rug). En kost, der 
lægger vægt på disse fødevarer, er blevet 
beskrevet som en kost med mulighed for 
udvikling og forbedring af de traditionelle 
mad- og måltidsvaner og med potentiale 
for en sundere, mere bæredygtig og mere 

plantebaseret nordisk kost til gavn for 
både mennesker og miljø (10).

På Fig 3 illustreres det nordisk kost-
mønster i form af en kostpyramide, der 
viser den relative fordeling mellem føde-
varegrupper med det største indtag af de 
plantebaserede i bunden.

Er der overensstemmelse mellem 
den nordisk kost og en kost, der 
følger de officielle nye danske 
kostråd?

Hovedvægten i den nordiske kost og en 
kost sammensat efter de nye danske ko-
stråd (11) følger langt hen ad vejen samme 
principper med mere plantebaserede 
fødevarer og mindre animalske fødeva-

rer. Der er dog en helt central og vigtig 
forskel mht vores viden om effekten af de 
to kostmønstre. Som det fremgår, er der 
foretaget en del studier som har afdækket 
nordisk kosts effekt på livsstilssygdomme 
og dødelighed (4). Derimod har vi ikke en 
viden om effekten af en kost, der er strik-
ket sammen efter de officielle nye danske 
kostråd (11). Her læner man sig alene op af 
den viden, man har om de enkelte føde-
varegrupper (11, 12) – men ikke af en sam-
mensat kost. Så vi kender de facto ikke til 
virkningen af de nye kostråd på livsstils-
sygdomme. Fødevarestyrelsen introdu-
cerede disse officielle nye danske kostråd 
i 2021 (11). De bygger på de officielle 
kostråd fra 2013 (12), med en opdatering 
baseret på de klimamæssige betragtninger 
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gennemgås i kapitel 4-9, udgør den sædvanlige 
kost som oftest kontrolkosten, og hvor det ikke er 
tilfældet, beskrives kontrolkosten specifikt. Nordisk 
kost udgør derved den sunde forsøgskost, som 
indgår i de forskellige beskrevne studier og er i 
tråd med de officielle kostråd og anbefalinger for 
næringsstoffer. Den sædvanlige kost/kontrolkost 
repræsenterer den aktuelle kost, som indtages, og 
dækker dermed over et bredt spektrum af kost-
vaner, der enten kan være sunde, mindre sunde 
eller ligge derimellem. I det følgende præsenteres 
udvalgte prototyper af nordisk kost, som de er 
beskrevet i en række randomiserede, kontrollerede 
interventionsstudier samt observationsstudier. Stu-
dierne præsenteres her i kronologisk rækkefølge 
efter deres publiceringstidspunkt, mens resulta-
terne beskrives i kapitel 4-9. 

2.3.1.1 Randomiserede, kontrollerede 
interventionsstudier 

NORDIET-studiet (Effects of a healthy Nordic 
diet) var et seks ugers randomiseret, kontrolleret 
interventionsstudie med 88 personer (både kvinder 

og mænd) med let forhøjede kolesterolniveauer i 
blodet, der enten blev randomiseret til ad-libitum 
nordisk kost eller kontrolkost. Formålet var at un-
dersøge effekterne af nordisk kost på risikofaktorer 
for hjerte-kar-sygdomme (15,16). Den nordiske 
kost blev defineret, så den fulgte de Nordiske 
Næringsstofanbefalinger fra 2004 (NNR 2004) og 
var endvidere inspireret af middelhavskosten og 
andre sunde kostmønstre. Den var rig på plante-
baserede fødevarer som frugt og grøntsager samt 
på fødevarer, der typisk indtages i de nordiske 
lande, såsom bær og fuldkornsprodukter baseret 
på rug, hvede, havre og byg. Den havde derved 
et højt indhold af kostfibre. Kosten var også rig på 
rapsolie, nødder, fisk og magre mejeriprodukter. 
Endvidere havde kosten et lavt indhold af salt, tilsat 
sukker og mættet fedt (se Tabel 2.2). Deltagerne, 
som skulle følge den nordiske kost, fik udleveret al 
mad til alle måltider, mens gruppen på kontrolkost 
fortsatte med at indtage deres sædvanlige mad- 
og drikkevarer. Alle deltagere blev opfordret til at 
forsætte med deres sædvanlige livsstil i forhold til 
fysisk aktivitet, kaffe og alkohol.

 → FIGUR 2.2
Et nordisk kostmønster kan defineres ud fra ernærings- og sundhedskriterier som et kostmønster, der indeholder den største andel af 
fødevarer i den grønne kolonne, mindre af fødevarerne i den røde kolonne samt ombytning af fødevarer i den gule kolonne til sundere 
varianter. Det nordiske kostmønster ses i forhold til det nuværende gennemsnitlige kostmønster i Norden (12).

SPIS MERE

GRØNTSAGER

BÆLGFRUGTER

FRUGT OG BÆR

FISK OG SKALDYR

NØDDER OG FRØ

RAFFINEREDE KORNPRODUKTER

SMØR

SMØRBASEREDE 
PRODUKTER

MEJERIPRODUKTER MED 
HØJT FEDTINDHOLD

FULDKORN

VEGETABILSKE OLIER

VEGETABILSK BASERET
 SMØRRESTOFFER

MEJERIPRODUKTER MED
 LAVT FEDTINDHOLD

RØDT KØD
 

FORARBEJDET KØD

DRIKKEVARER OG FØDEVARER 
MED TILSAT SUKKER

SALT

ALKOHOL

SPIS MINDREFRA TILBYT

Fig 2. Et nordisk kostmønster indeholder den største andel af fødevarer i den grønne kolonne og mindre af fødevarerne i den røde kolonne samt 
ombytning af fødevarer i den gule kolonne til sundere madvalg.

Fig 3. Et nordisk kostmønster illustreret i en kostpyramide.
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og aktuelle drivhusgasberegninger (11). De 
væsentligste ændringer fra de tidligere 
officielle danske kostråd er reduktionen af 
mængden af animalske fødevarer til fordel 
for en større mængde plantebaserede 
fødevarer (11, 12). De officielle nye danske 
kostråd er formuleret i syv kostråd (11) 
mod tidligere ti kostråd (12). De største 
ændringer i kostrådene fra tidligere er, 
at indtaget af den samlede mængde kød 
er begrænset til ca. 350 g kød om ugen 
samtidig med, at indtaget af tilberedte 
bønner øges til ca. 100 g om dagen (11). For 
at få et overblik over de samlede sunde og 
klimavenlige kostråd henvises der til anbe-
falinger om nye danske officielle kostråd 
(Fig. 4) (11).

Anbefalingerne i de nye officielle 
danske kostråd (11) om at øge indtaget af 
plantebaserede fødevarer, hovedsageligt 
fuldkorn, grøntsager, kål, bær, frugt, bælg-
frugter, nødder og frø,fisk og vegetabilsk 

olie samt reducere indtaget af sukker-
sødede drikkevarer, følger langt hen ad 
vejen de karakteristika, der er beskrevet 
for nordisk kost (4). For den nordiske kost 
er der til forskel fra de officielle danske 
kostråd ikke sat mængdeangivelser på 
fødevarerne. En væsentlig forskel er også, 

at nordisk kost er testet og har vist sig at 
have et forebyggende potentiale overfor 
en række livsstilssygdomme (4).

Hvordan får vi folk til at spise mere af 
den sunde nordiske kost?
Hvordan understøtter vi, at nordisk kost 
kommer ud på danskernes middags-
borde? Det var omdrejningspunktet for 
en debat på Madens folkemøde (24.-25. 
september 2021, Engestofte gods, Lol-
land), mellem tre medlemmer af arbejds-
gruppen bag rapporten (4) og Anja Philip, 
formand for Forbrugerrådet Tænk, og Leif 
Nielsen, branchedirektør i Dansk Industri, 
Fødevarer. En væsentlig tillægskonklusion 
i Vidensrådets rapport (4) er, at nordisk kost 
ikke bare påvirker sundheden positivt, 
men også er klimavenlig. Det er et argu-
ment, som kan flytte noget. Især de unge 
er klimabevidste og villige til at omlægge 
deres vaner i en mere klimavenlig retning. 
De unge har vist, at de gerne skærer ned 
på kødet, og det er en tendens, der godt 
kan smitte opad i de ældre aldersgrupper. 
Her kan også skolen medvirke til at skabe 
en god udvikling ved at undervise i nor-
disk kost, der rummer lokale og klimaven-
lige råvarer. Så kan eleverne tage det med 
hjem i familien og skubbe på en udvikling. 
Forbrugerne efterspørger nem og relativ 
billig mad, som tåler gentagelse uge efter 
uge. Det skal være nemt at gå til, børnene 
skal kunne lide det, og det må ikke være 
for dyrt. Vi ved, at danskerne har cirka 10 
retter, som de veksler imellem, og det er 
sådan noget som spaghetti bolognaise, 
pizza og frikadeller. Og her er den store 
udfordring, at vi skal have puttet nogle 
nye retter ind i repertoiret. Eller faktisk 
gamle retter, for den nordiske kost er som 
sagt ikke en ny opfindelse. Den består af 
råvarer, som vi har haft i Danmark i mas-
ser af år (5, 6): Kål, grøntsager, fisk, rapsolie 
sammen med bønner, linser og gule ærter. 
Og så skal vi skære ned på kødet, og det 
er muligvis en af de større barrierer. Hvis 
blot alle familier lykkedes med at skifte én 
af de 10 faste retter i madplanen ud med 
en mere klimavenlig, så ville vi virkelig nå 
langt i et samlede billede.

De officielle Kostråd 
– godt for sundhed og klima 

Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri 
Fødevarestyrelsen

Fig 4. De officielle danske kostråd fra 2021 (11).

DEFINITION AF NORDISK KOST:
Nordisk kost er et konstrueret kostmønster, der er baseret på traditionelle og lokalt 
producerede fødevarer og nordiske måltidskulturer. Den er af høj kvalitet, giver 
mest mulig velsmag, mindre spild og har et stærk fokus på sundhed.

Nordisk kost har et højt indhold af plantebaserede fødevarer (særligt fuldkorn, 
grøntsager og rodfrugter, bær og frugt), moderate mængder af nødder, bælgfrug-
ter, kål, rapsolie, fisk og skaldyr og et mindre indhold af animalske fødevarer samt 
begrænsninger på forarbejdede fødevarer samt tilsætning af sukker og salt.

Boks 1. Definition af nordisk kost
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Man kunne også overveje at kopiere 
den gigantiske succes, som Karoline 
kogebøgerne havde for mange år siden. 
Det var kogebøger, som alle hustande 
fik tilsendt og gennem generationer 
kokkererede efter. Kunne man forestille 
sig husstandsomdelte kogebøger med 
linse- og andre nordiske retter? Da mange 
forbrugere ikke laver mad efter kogebøger 
i vore dage, kan digitale løsninger med 
influencere virkelig komme til at spille en 
væsentlig rolle i forhold til at få udbredt 
ideen om nordisk og klimavenlig mad. 
Man kunne også tænke et klimamærke 
ind til at guide forbrugerne i den rigtige 

retning. Industrien og detailhandelen kan 
skubbe på udviklingen ved at placere 
de sunde, klimavenlige fødevarer tæt på 
hinanden, så man nemt kan købe ind til et 
helt måltid, og desuden tænke i at sælge 
flere af de sunde, nordiske fødevarer for-
beredte til retter fx grønkål, der er vasket 
og snittet.

Det vil være utopi at forestille sig, at alle 
danske familier i løbet af ganske kort tid 
lægger alle deres madvaner om. Det er et 
langt sejt træk. Som WHO understreger (3) 
så kan og bør den videnskabelige doku-
mentation af sunde nordiske kostmønstre 
danne grundlag for politiske beslutninger 

samt aktuelle indsatser og handlingspla-
ner.

Kan nordisk kost forebygge livsstils-
sygdomme?
Den videnskabelig dokumentation for at 
nordisk kost kan reducere risikoen for en 
række livsstilssygdomme og for tidlig død 
er beskrevet i Vidensråd For Forebyg-
gelse rapport ”Nordisk kost, sundhed og 
sygdom” (4) og opsummeres i den efterføl-
gende artikel: Nordisk kost – hvilke effek-
ter har den på sundhed og sygdom?
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Nordisk kost – hvilke effekter har 
den på sundhed og sygdom?

Baggrund

Ifølge det internationale studie ”Den 
Globale Sygdomsbyrde” er usunde 
kostmønstre på globalt plan den tredje 
vigtigste risikofaktor for tidlig død efter 
forhøjet blodtryk og tobaksrygning (1). Det 
anslås, at forbedringer af kostmønstre har 
potentiale til at forebygge ét ud af fem 
dødsfald på globalt plan (1). I ”National 
sundhedsprofil” anslås det, at mere end 
40% af dødsfaldene i Danmark kan til-
skrives adfærdsmæssige risikofaktorer (2). 
Heraf tegnede de kost- og ernæringsmæs-

sige risici sig for 13% (svarende til over 
7.000 personer) af alle for tidlige dødsfald 
i Danmark (2). Kost- og ernærings-mæssige 
risici blev i Danmark kun overgået af tobak 
(22%, svarende til 12.000 personer) (2).

WHO har understreget, at regionale 
kostmønstre som nordisk kost og mid-
delhavskost har sundhedsfremmende 
egenskaber for befolkningen, og at de 
er sygdomsforebyggende i forhold til en 
række kostrelaterede sygdomme (3). I takt 
med den stigende interesse for sundheds-
potentialet i den nordiske kost har der 
gennem de seneste årtier været gennem-
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Tabel 1. De væsentligste karakteristika for nordisk kost i forhold til den sædvanlige gennemsnit-
lige kost.

Nordisk kost
Fødevarer, der skal 
spises mere af i en 
nordisk kost

Fuldkorn, nordiske grøntsager• og rodfrugter, bær, frugt, bælg-
frugter, nødder, svampe, fisk, rapsolie, fedtfattige mejeriproduk-
ter

Fødevarer, der skal 
spises mindre af i en 
nordisk kost

Kød, forarbejdede fødevarer, sukkersødede drikkevarer, saltede 
fødevarer

• Kål, løg, porre, spinat, bladgrønt (persille, dild, purløg)

Tabel 2. Effekten af høj overholdelse af nordisk kost på vægt parametre hos voksne

Nordisk kost
INTERVENTIONSUNDERSØGELSER OBSERVATIONSSTUDIER

PARAMETER EFFEKT EVIDENSA EFFEKT EVIDENSA

Vægt, BMI ↓ Svag → Svag
Vægt efter 
fødsel

≠ ≠ ↓ Meget svag

Taljemål ↓ Svag → Svag
A STÆRK EVIDENS = det er meget usandsynligt, at yderligere forskning vil ændre vores tillid til den 
beskrevne effekt. MODERAT EVIDENS = det er sandsynligt, at yderligere forskning i betydelig grad 
vil påvirke vores tillid til den estimerede effekt og måske ændre estimatet. SVAG EVIDENS = der 
er stor sandsynlighed for, at yderligere forskning i betydelig grad vil ændre vores tillid til den esti-
merede effekt, og det er sandsynligt, at det vil ændre estimatet. MEGET SVAG EVIDENS = ethvert 
estimat af effekt er meget usikkert.
≠ = MANGLENDE DATA. ↓ = NEDSAT. → = UÆNDRET

Tabel 3. Effekten på risiko for type 2-diabetes af overholdelse af nordisk kost. Resultaterne er fra det danske studie The Danish Diet Cancer and 
Health Cohort Study (15)

DELTAGERANTAL 55.060 
(heraf 53% kvinder)

OBSERVATIONSTID  
15,3 ÅR

SAMMENLIGNING MELLEM SUNDE 
 NORDISKE KOSTINDEKS A (0 vs. 5-6)

KØN ANTAL MED TYPE 2-DIABETES RISIKOREDUKTION (%) HR (95% CI)
Mænd 4.097 38% 0,62 (95% CI: 0,53-0,71)
Kvinder 3.269 25% 0,75 (95% CI: 0,61-0,92)

A Sunde nordiske kostindeks vurderes på en skala fra 0-6, hvor 0 er ingen overholdelse af nordisk kost og 5-6 er høj overholdelse.

ført en række videnskabelige interventi-
ons- og observationsstudier. Vidensråd 
For Forebyggelse har foretaget en samlet 
vurdering af den videnskabelige litteratur 
om sammenhænge mellem nordisk kost 
og risikoen for overvægt/svær overvægt, 
type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom, kræft-
sygdomme og for tidlig død hos voksne 
i rapporten ”Nordisk kost, sundhed og 
sygdom” (4). I disse studier er den nordiske 
kost på linje med det, der er beskrevet i 
Tabel 1, hvorimod den kost, som befolk-
ninger i norden generelt spiser, betegnes 
den sædvanlige kost. I de studier, der har 
set på effekten af nordisk kost udgør den 
sædvanlige kost kontrolkosten. Nordisk 
kost udgør altså den sunde forsøgskost 
(Tabel 1).

Bedømmelse af metoder

I rapporten (4) er den samlede evidens for 
sammenhæng eller effekt inddelt i fire ni-
veauer inspireret af Grading of Recommen-
dations Assessment, Development and 
Evaluation (GRADE)-systemet (5,6). De fire 
evidensniveauer, der er benyttet i rappor-
ten, er: stærk evidens, moderat evidens, 
svag evidens og meget svag evidens. Når 
vi vurderer den samlede evidens for effekt 
af indsats som fx svag eller meget svag, er 
det ikke nødvendigvis et udtryk for, at den 
pågældende indsats ikke virker. Det kan 
derimod være udtryk for, at der kun findes 
få undersøgelser på området, og at der 
er behov for mere forskning, inden vi kan 
konkludere noget sikkert.

Evidens og effekt er forskellige fæno-
mener. Man kan fx have stærk evidens 
for, at en effekt er svag og svag evidens 
for, at en effekt er stor. Som nævnt er det 
ofte ikke praktisk muligt at gennemføre 
interventionsstudier af en varighed, som 
kan afklare om nordisk kost ændrer på 
sygelighed eller død. Her kan det være 
nødvendigt at vurdere, om der er ændrin-
ger i risikofaktorer, som tidlige markører 
for sygelighed eller død.

Nordisk kost, overvægt og svær 
overvægt hos voksne

Kosten spiller en vigtig rolle i forhold til 
overvægt og svær overvægt. Hos voksne 
skelner man imellem overvægt, hvor 
BMI ligger på 25-30 kg/ m2, samt svær 
overvægt, hvor BMI er > 30 kg/m2. I dag 
lever ca. 51% af alle voksne danskere 
med overvægt og omkring 17% er svært 
overvægtige (7, 8). Samlet er der svag evi-
dens for en positiv effekt af nordisk kost 

på vægttab samt muligvis også på udvik-
lingen af overvægt og svær overvægt. I 
to interventionsstudier med nordisk kost 
til voksne med overvægt sås et vægttab 
på 4-3,6 % over 1,5-6 måneder (9, 10). Det 
Nordisk SYSDIET-studie (4-6 måneders 
intervention) var designet således, at 
vægten blev fastholdt, hvorfor det ikke 
kan bruges til at vurdere kostens påvirk-
ning af vægten (11). En nyere metaanalyse 
som omfattede fem interventionsstudier, 
fandt et gennemsnitligt vægttab på 1,8 kg 
med nordisk kost, men resultatet må tol-
kes med forsigtighed, da der var kvalitets-
mæssige svagheder ved metaanalysen (12). 
Kun et interventionsstudie har undersøgt 
effekten af nordisk kost på Body Mass In-
dex (BMI), taljemål og abdominalt fedt (10). 
Nordisk kost medførte her et fald i alle tre 
overvægtsparametre. Observationsstu-
dier har med svag evidens vist manglende 
sammenhæng mellem høj overholdelse 
af nordisk kost og ændringer i vægt, talje-
mål og BMI. Dog tydede et studie på, at 
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nordisk kost sammenlignet med en vestlig 
kost gav mindre vægtøgning hos normal-
vægtige kvinder under graviditeten, og at 
de opnåede en mere optimal vægt efter 
fødslen (13, 14). En oversigt over effekten 
af høj overholdelse af nordisk kost i inter-
ventions- og observationsundersøgelser 
fremgår af tabel 2.

Vores viden om middelhavskostens ind-
flydelse på overvægt og svær overvægt er 
betydeligt mere omfattende. Nordisk kost 
og middelhavskost ligner hinanden ved at 
hovedvægten i de to kostmønstre er lagt 
på øget mængde plantebaserede fødeva-
rer og færre animalske fødevarer. I middel-
havskosten benyttes olivenolie i stedet for 
rapsolie og i den nordiske kost lægges der 
mere vægt på fuldkornsprodukter fra rug, 
byg og havre samtidigt med at indtaget af 
salt begrænses.

Ud fra interventions- og observations-
studier er der moderat evidens for, at 
middelhavskost kan reducere taljemålet 
og modvirke vægtøgning. Nordisk kost og 
middelhavskost ser således ud til at have 
nogle af de samme positive effekter på 
vægt og overvægt.

Nordisk kost og type 2-diabetes 
hos voksne

I takt med den stigende forekomst af over-
vægt og svær overvægt har der parallelt 
været en betydelig stigning i forekomsten 
af type 2-diabetes. I 2017 havde 252.000 
danskere type 2-diabetes, mens 360.000 
havde forstadie hertil. Over 90% af type 
2-diabetes tilfældene kan relateres til på-
virkning af livsstilsfaktorer. Modificering af 
kosten har et potentiale i forebyggelsen af 
type 2-diabetes.

Effekten af nordisk kost er i interven-
tionsstudier kun undersøgt på risikomar-
kører for type 2- diabetes (fx kropsvægt, 
insulinsensitivitet og inflammationsmar-
kører), men ikke på forekomsten af type 
2-diabetes. I to randomiserede kontrol-
lerede interventionsstudier viste nordisk 
kost ingen effekt på insulinfølsomhe-
den (10, 11). I en tredje interventionsunder-
søgelse fandt man hos personer med præ-
diabetes en forbedret insulinfølsomhed (9).

I et stort dansk observationsstudiue (15) 
med 55.060 deltagere, som blev fulgt i 
15,3 år, blev høj sammenlignet med lav 
overholdelse af nordisk kost forbundet 
med en 25% nedsat risiko for type 2-dia-
betes hos kvinder og en 38% nedsat risiko 
hos mænd (tabel 3).

I fire andre kohorteundersøgelser sås 
ingen sikker sammenhæng mellem nor-
disk kost og risikoen for at udvikle type 
2-diabetes (4), mens et enkelt studie fandt, 
at nordisk kost er forbundet med et fald i 
taljemål, en risikofaktor for type 2-diabe-
tes (16).

Samlet set er der meget svag evidens 
fra observationsstudier for, at nordisk kost 
har en beskyttende effekt på udviklingen 
af type 2-diabetes. Der mangler længere-
varende interventionsundersøgelser samt 
flere større prospektive observationsstu-
dier med nordisk kost, før vi har tilstræk-
kelig sikker viden til at besvare, om nor-
disk kost beskytter mod type 2-diabetes.

Vores viden om effekt af middelhavs-
kost er betydeligt mere omfattende. Der 
er både i interventionsstudier og prospek-
tive kohortestudier fundet stærk evidens 
for en sammenhæng mellem overholdelse 
af middelhavskost og nedsat risiko for at 
udvikle type 2-diabetes. Det understøtter 
de danske observationsundersøgelsers 
fund, hvor nordisk kost ser ud til at redu-
cere risikoen for type 2-diabetes (4).

Nordisk kost og hjerte-kar 
sygdomme hos voksne

Mere end halvdelen af danskere over 
55 år rammes af en hjertekarsygdom. 
Hver fjerde dansker dør af en hjerte-kar 
sygdom. Men heldigvis er antallet af 
dødsfald, som skyldes hjerte-kar sygdom 
halveret fra 1995 til 2017. Kosten spiller 
en vigtig rolle for hjerte-kar sygdom. Da 
nordisk kost omfatter en række fødevarer, 
der hver for sig har vist sig at have en po-
sitiv effekt på hjerte-kar sundhed, er det 
nærliggende at se på, hvilket potentiale 
nordisk kost har i den forbindelse.

Effekten på hjerte-kar-sygdomme af 
nordisk kost er ikke undersøgt i interven-
tionsundersøgelser, da de er kortvarige, 
men derimod er effekten på risikofaktorer 
for hjerte-kar-sygdom undersøgt (Tabel 
4). Der er således moderat evidens for, at 
nordisk kost nedsætter såvel blodtrykket 
som nogle af blodlipiderne (total koleste-
rol, LDL-kolesterol samt LDL-kolesterol/
HDL-kolesterolratioen, hvilket underbyg-
ger, at nordisk kost er et hjertesundt kost-
valg (Tabel 4).

I observationsstudier er der svag evi-
dens for, at nordisk kost reducerer antal-
let af slagtilfælde. I et prospektivt dansk 
kohortestudie (17) med 55.338 personer 
vurderet over 13,5 år, blev nordisk kost 
forbundet med et 17% lavere antal af 
totale apoplexi tilfælde og 16% færre is-
kæmiske apoplexi tilfælde, men ikke med 
et signifikant nedsat antal hæmorrhagiske 
apoplexi tilfælde. To andre kohortestudier 
viste ingen sammenhæng mellem over-
holdelse af nordisk kost og risikoen for 
slagtilfælde (4).

Ligeledes er der svag evidens fra ob-
servationsstudier for, at høj overholdelse 
af nordisk kost reducerer antallet af hjer-
teinfakter. En høj overholdelse af nordisk 
kost viste i et dansk kohortestudie med 
57.033 personer fulgt over 13,6 år en 23% 

(mænd) og 45% (kvinder) reduceret fore-
komst af hjerteinfarkt (18).

I tre andre kohortestudier fandt man in-
gen sammenhæng mellem overholdelse af 
nordisk kost og risikoen for hjerteinfarkt (4).

Nordisk kost og kræftsygdomme 
hos voksne

Hvert år diagnosticeres mere end 42.000 
danskere med kræft. Da mere end en 
tredjedel af kræftpatienterne dør af deres 
sygdom, gør det kræft til den hyppigste 
dødsårsag i Danmark. Omkring 40% af 
alle kræfttilfælde skyldes kendte årsager, 
der kan forebygges. I nordisk kost indgår 
fødevarer, som er interessante ud fra et 
kræftforebyggelsesperspektiv.

I den eksisterende forskning er en nor-
disk kost defineret på forskellige måder, 
som ofte er bestemt af, hvilken informa-
tion om kosten, der er tilgængelig i den 
enkelte undersøgelse (4). Generelt indgår 
en kerne af fødevarer dog i de eksiste-
rende studier, herunder fuldkorn, grove 
grøntsager (særligt kål og rodfrugter), 
fisk og frugt (4). Nogle studier inkluderer 
desuden information om indtag af bær, 
syrnede mejeriprodukter og rapsolie. I tre 
observationsstudier er der undersøgt sam-
menhænge mellem nordisk kost og udvik-
ling af kræft (19-21). I to studier blev risikoen 
for udvikling af kræft i tyk- og endetarmen 
undersøgt (19,20) og i ét studie blev risikoen 
for udvikling af brystkræft undersøgt (21). 
Studierne var baseret på et dansk og et 
svensk befolkningsstudie. Det Sunde 
Nordiske Kostindeks var defineret stort 
set identisk i de to befolkningsstudier: et 
point blev tildelt for indtag over media-
nen for hver af seks specifikke fødevarer 
(fuldkornsbrød, fuldkornscerealier, kål, 
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rodfrugter, æbler/pærer og fisk), og der-
med var der mulighed for at score fra 0 til 
6 points (4). I det danske studie blev 57.053 
mænd og kvinder fulgt for udvikling af 
kræft i tyk- og endetarmen. Blandt kvinder 
blev der fundet en 9% lavere forekomst af 
kræft i tyk- og endetarmen for hvert ekstra 
point, der var tildelt (19). I en tilsvarende 
analyse blandt mænd, sås ikke en sam-
menhæng (19). De to svenske studier (hhv. 
kræft i tyk- og endetarm og bryst) var ba-
seret på ca. 45.000 kvinder. I studierne var 
der ikke nogen sammenhæng mellem det 
at have en høj score i forhold til nordisk 
kost og risiko for kræft i tyk- eller ende-
tarm (20) eller i brystet (21).

En lang række studier har undersøgt, 
om middelhavskost er relateret til udvik-
ling af kræft. Disse studier blev i 2017 
sammenfattet i en metaanalyse (22). Det 
samlede billede af befolkningsundersø-
gelserne viser, at de deltagere, der spiste 

en kost, som var i overensstemmelse med 
middelhavskost principperne, havde en 
lavere risiko for at udvikle kræft i tyk-eller 
endetarm, bryst, galdeblære og lever. Der 
var ikke tegn på øget risiko ved at indtage 
middelhavskost for nogen af kræftfor-
merne.

Nordisk kost og dødelighed hos 
voksne

I tre sammenlignelige befolkningsunder-
søgelser er det undersøgt, i hvilken grad 
indtag af en nordisk kost, målt ved brug 
af Sunde Nordiske Kostindeks, var rela-
teret til risiko for at dø i løbet af studiets 
løbetid (23-25). Det drejer sig om to svenske 
studier baseret på 44.961 kvinder (23) og 
8.428 mænd (24). Derudover findes et 
dansk studie med 57.053 personer (både 
mænd og kvinder) (25). Det Sunde Nor-
diske Kostindeks var defineret stort set 

identisk i de tre studier: deltagerne blev 
tildelt et point, hvis de havde indtag over 
medianen, dvs. indtag i den øvre halvdel 
for hver af seks fødevarer/fødevaregrup-
per (fuldkornsbrød, fuldkornscerealier (fx 
gryn), kål, rodfrugter, æbler/pærer og fisk) 
og dermed mulighed for at score fra 0 til 6 
points (4). I alle tre studier blev det rappor-
teret, at dødelighedsraten var lavere, jo 
flere points deltagerne fik. Dødeligheds-
raterne viste en 2-6% lavere dødelighed 
for hvert ekstra point, der var tildelt (efter 
justering for relevante risikofaktorer). I de 
to svenske studier (23, 24) blev der desuden 
rapporteret om død af forskellige årsager. 
I begge studier var sammenhængen stær-
kere for død relateret til hjerte-kar-sygdom 
end for død relateret til kræft.
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NORDISK KOST ER LEDSAGET AF:
•  Et gennemsnitligt vægttab på 1,8 kg over 1,5-6 måneder (12) og giver mindre vægt øgning hos kvinder under graviditet og efter 

fødslen (13, 14).

•  Et fald i udviklingen af type 2-diabetes hos mænd (38%) og kvinder (25%) i et dansk kohortestudie (15).

•  En reduktion i apoplexi (17% totalt) og iskæmisk apoplexi (16%) i et dansk kohortestudie (17).

•  Et fald i hjerteinfarkter på 23% hos mænd og 45% hos kvinder i et dansk kohortestudie (18).

•  9% lavere forekomst af kræft i tyk- og endetarm hos danske kvinder (19).

•  2-6% lavere dødelighed for hvert point med højere overholdelse af nordisk kost (skala fra 0-6 points) (4).

Tabel 4. Effekten af overholdelse af nordisk kost på risikofaktorer for og forekomst af hjerte-kar 
sygdom hos voksne (4).

Nordisk kost
INTERVENTIONS-
UNDERSØGELSER

OBSERVATIONSSTUDIER

PARAMETER EFFEKT EVIDENSA EFFEKT EVIDENSA

Blodtryk ↓ Moderat ≠ ≠

Total-, LDL-koleste-
rol, LDL/HDL-kole-
sterol ratio

↓ Moderat ≠ ≠

Hjerte-kar-sygdom 
(total)

≠ ≠ ↓ Svag

Åreforkalkning af 
kranspulsårer

≠ ≠ ≠ ≠

Hjerteinfarkt ≠ ≠ ↓ Svag
Slagtilfælde (total) ≠ ≠ ↓ Svag

A MODERAT EVIDENS = det er sandsynligt, at yderligere forskning i betydelig grad vil påvirke 
vores tillid til den estimerede effekt og måske ændre estimatet. SVAG EVIDENS = der er stor sand-
synlighed for, at yderligere forskning i betydelig grad vil ændre vores tillid til den estimerede effekt, 
og det er sandsynligt, at det vil ændre estimatet. MEGET SVAG EVIDENS = ethvert estimat af effekt 
er meget usikkert.
≠ = MANGLENDE DATA. ↓ = NEDSAT. → = UÆNDRET. HDL = HØJDENSITETSLIPOPROTEIN. 
LDL = LAVDENSITETSLIPOPROTEIN.
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Lipidregulerende behandling 
efter ASCVD
– Nye data fra FOURIER understøtter guidelines

af åreforkalkning i forskellige kargebeter 
og i forskellig grad (Tabel 1). Sygdommen 
kan således være dokumenteret klinisk 
eller ved avanceret billeddannelse. Klinisk 
dokumenteret sygdom omfatter akut 
myokardieinfarkt (AMI), Akut koronar 
syndrom (AKS), koronar bypassoperation 
(CABG) eller andre arterielle revaskula-
riserings procedurer, stroke eller TCI og 
aorta aneurisme eller perifer karsygdom 
(PAD). Dokumenteret billeddiagnostik 
omfatter påvisning af plaks ved koronar 
arteriografi eller CT angio eller ultralyd af 
halskar; men omfatter ikke påvisning af 
fortykkelse af intima-media ved ultralyd.

Gevinsten ved lipidregulerende be-
handling af patienter med iskæmisk 
hjertesygdom har været velkendt siden 
det gamle Scandinavian Simvastatin Survi-
val Study blev publiceret i 1994 (3) med 
deltagelse af en lang række danske hjer-
teafdelinger. Siden har et utal af studier 
udbygget vores viden om gevinsten ved 
også at behandle andre patientgrupper 
med atherosklerotisk karsyg og effekten af 
en stadig mere aggressiv sænkning af LDL 
kolesterol ud fra hypotesen ”the lower the 
better” med ikke blot statiner, men også 
nyere kolesterolsænkende lægemidler 
som ezetimibe og PCSK9-hæmmerne. De 

nye europæiske guidelines bygger således 
på den samlede viden fra alle disse studier 
og anbefaler en trinvis behandling af pa-
tienter med kendt hjertekarsygdom som 
fremgår af Tabel 2. Behandlingsmålet for 
disse patientgrupper er et LDL-kolesterol 
mindre end 1,4 mmol/l; men også en 
50% reduktion af den ubehandlede ud-
gangsværdi, hvorved målet kan blive 
mere krævende. Behandlingsstrategien 
er den samme som allerede nu anbefa-
les i Danmark. Alle patienter bør sættes 
i behandling med den højst tolererede 
dosis af et potent statin. Hvis man ikke 
opnår behandlingsmålet med denne 
behandling anbefales at supplere med ko-
lesterolabsorptionshæmmeren ezetimibe, 
hvilket kan ske i almen praksis. Opnås 
behandlingsmålet heller ikke på denne 
kombinationsbehandling anbefales det at 
overveje yderligere supplerende behand-
ling med en PCSK9-hæmmer, der omfatter 
en gruppe monoklonale antistoffer, der 
givet subcutant hver anden eller fjerde 
uge medfører en betydelig reduktion af 
LDL kolesterol. Behandlingen forudsætter 
imidlertid at patienten henvises til special-
afdeling, som tidligere omtalt i Lægema-
gasinet (4).

AF PROFESSOR EMERITUS, DR.MED.  

MOGENS LYTKEN LARSEN, SPECIALLÆGE 

I INTERN MEDICIN OG KARDIOLOGI, 

KLINISK INSTITUT, AALBORG UNIVERSITET

Tabel 1. Oversigt over klinisk eller billeddiagnostisk karsygdom(1).

I september 2021 blev de nye retnings-
linjer eller guidelines for forebyggelse af 
kardiovaskulær sygdom i klinisk praksis 
præsenteret ved European Society of Car-
diology’s årsmøde (1). Der er tale om et ret 
omfattende dokument, der skal opdatere 
ny viden indenfor området i forhold til 
tidligere udsendte guidelines. Arbejds-
gruppen har valgt at fokusere på fire 
patientgrupper, hvor man skal overveje 
mulighederne for mere specifik forebyg-
gelse. Disse omfatter (a) tilsyneladende 
raske med øget risiko som led i primær in-
tervention og derudover (b) patienter med 
kendt atherosklerotisk hjertekarsygdom, 
(c) patienter med type 2 diabetes og (d) 
patienter med specifikke risikofaktorer 
som Familiær Hyperkolesterolæmi (FH) 
 eller kronisk nyresygdom (CKD).

Patienten med kendt 
hjertekarsygdom

Denne artikel fokuserer alene på de nye 
retningslinjer for den sekundære forebyg-
gelse af patienter med kendt artheroskl-
erotisk hjertekarsygdom (ASCVD) med 
henblik på den lipidregulerende behand-
ling og en omtale af nye data fra et viden-
skabeligt studie som understøtter disse 
retningslinjer (2). Begrebet atherosklerotisk 
hjertekarsygdom omfatter i dag en bre-
dere vifte af patienter med manifestationer 
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Giver guidelines mening i klinisk 
praksis?

FOURIER studiet er en af de største un-
dersøgelser, der har undersøgt effekten af 
en intensivering af behandlingen med en 
PCSK9 hæmmer. Hovedstudiet, der var 
en randomiseret, dobbelt-blindt, placebo 
kontrolleret undersøgelse blev publiceret i 
2017 (5) og omfattede 27564 patienter med 
kendt hjertekarsygdom og LDL kolesterol 
over 1,8 mmol/l trods statin og eventuel 
supplerende ezetimibe behandling. Un-
dersøgelsen viste at PCSK9-hæmmeren 
Evolocumab medførte en generel reduk-
tion af kardiovaskulære hændelser hos 
den samlede patientgruppe i forhold til 
placebo. Nye data fra undersøgelsen er 
netop publiceret og omfatter data hvor 
man har set specifikt på effekten af udvik-
lingen af sygdom i de forskellige karge-
beter svarende til enten koronarsygdom, 
akut cerebrovaskulær sygdom eller akutte 
perifere vaskulære hændelser, svarende 
til de atherosklerotiske karsygdomme, der 
indgår i de nye europæiske guidelines.

Denne post hoc analyse omfatter så-
ledes de 27 564 patienter fra FOURIER 
studiet ud fra hvilken tilgrundliggende 
atherosklerotisk karsygdom de havde. 
Patienter der blev behandlet med Evo-
locumab opnåede et yderligt fald i LDL 
kolesterol på 59% så patienternes LDL 
kolesterol niveau lå på 0,8 mmol/l (0,5-1,2 
mmol/l) svarende til de nye behandlings-
mål i dag. Fig. 1 viser en oversigt over 
resultaterne fra undersøgelsen af de for-
skellige patientgrupper. Af de første 2210 
nye kardiovaskulære hændelser var 74% 
koronare, 22% cerebrovaskulære og 4% 
perifere vaskulære. Generelt blev risikoen 
for en ny hændelse reduceret med 19% 
i form af en reduktion af nye koronare 
hændelser med 17%, cerebrovaskulære 
hændelser med 23% og perifere vaskulære 
hændelser med 42%. Hvis man udover 
den første nye hændelser også medtog 
yderligere hændelser i undersøgelses-
perioden fandt man at den overordnede 

reduktion i Evolocumab gruppen var 24% 
tydende på gevinsten øges over tid.

Hvis man ser på den tilgrundliggende 
atherosklerotiske sygdom patienterne 
havde ved indgangen til studiet havde pa-
tienter med sygdom i flere kargebeter for-
ståeligt den største risiko for en ny hæn-
delse (18,7%) efterfulgt af patienter med 
PAD (13,2%), tidligere stroke (10,6%) og 
tidligere myokardieinfarkt (10,3%). Som 
hovedregel forekom den nye hændelse 
oftest i samme kargebet som patienten i 
forvejen var syg i.

Understøtter undersøgelsen de 
nye guidelines?

Ja, undersøgelsen belyser på flere må-
der grundlaget for de nye europæiske 
guidelines. Populationen omfatter de 
patientgrupper vi i dag mener bør til-
bydes optimal sekundær forebyggelse, 

uanset hvilket kargebet der har udviklet 
åreforkalkning. Man har i undersøgelsen 
anvendt den trinvise intensivering af den 
lipidregulerende behandling med statin, 
ezetimibe og PCSK9 hæmmer, som an-
befales i dag og som var nødvendig for at 
opnå et behandlingsmål under 1,4 mmol/l 
og man har dokumenteret, at patienter 
med atherosklerotisk karsygdom uanset 
kargebeten ved behandlingen opnår en 
nedsat risiko for nye kardiovaskulære 
hændelser, som tilmed øges over tid.
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Fig.1. Oversigt over resultaterne fra FOURIER trial (5).

Tabel 2. ESC’s anbefalinger for trinvis LDL reduktion ved kendt atherosklerotisk hjertekarsyg-
dom. Class I A og B betyder anbefalingerne er baseret på evidens fra en eller flere randomis-
erede kliniske undersøgelser.
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Tryg indsats i hjemmet 
minimerer KOL-patienters 
indlæggelser
Svært syge KOL-patienter tilbringer i gennemsnit otte et halvt døgn om året i en hospitalsseng, hver 
femte genindlægges efter mindre end en måned, og dødeligheden er høj. Ved at give KOL-patienterne 
større viden om sygdommen, skabe tryghed og give dem mulighed for at komme i kontakt med 
sundhedspersonale døgnet rundt kan man reducere antallet af indlæggelsesdøgn til under to.

KOL-patienter med alvorlige symptomer 
belaster ikke blot sundhedssystemet med 
hyppige lægekonsultationer, hyppige, 
stærkt behandlingskrævende og langva-
rige hospitalsindlæggelser. Sygdommen 
belaster først og fremmest patienterne, 
som slås med angst, nedsat livskvalitet og 
hospitalsindlæggelser, der ofte indledes 
med en ambulanceudrykning og for nogle 
et langvarigt ophold på en lungemedicinsk 
afdeling, inden vejrtrækningen bliver no-
genlunde stabiliseret.

Men sådan behøver det ikke at være.

77 procent færre 
indlæggelsesdage

Et projekt i Aarhus viser, at man med få 
midler i forhold til, hvad de hyppige hospi-
talsindlæggelser koster, kan reducere ho-
spitalsindlæggelserne med tre fjerdedele. 
Derudover får KOL-patienterne det meget 
bedre mellem hospitalsindlæggelserne 
med større tryghed og bedre livskvalitet i 
dagligdagen.

Tallene for indlæggelser, som er nævnt 
i indledningen, stammer fra et ph.d.-pro-
jekt, hvor 144 patienter med svær og me-
get svær KOL ved lodtrækning blev delt i 
to grupper. Den ene gruppe af patienter 
fik groft sagt et telefonnummer og en be-
sked om, at de kunne ringe hele døgnet 
og hellere ringe én gang for meget end én 
gang for lidt. Den anden gruppe fortsatte 
bare som hidtil.

Projektet viste, at patienterne med 
telefonnummeret i gennemsnit havde 0,6 
indlæggelser à i gennemsnit 3,3 dage. 
De tilsvarende tal for de KOL-patienter, 
der fortsatte som før, er 1,9 og 4,5. Når 
man ganger sammen får man 1,98 årlige 
indlæggelsesdage for patienterne med en 

livline til sundhedsvæsenet og 8,55 dage 
for kontrolgruppen. Det er en forskel på 
76,8 procent!

Telefon til tryghed

Og hvem var det så, KOL-patienterne 
kunne kontakte? Det var et tværsektorielt 
udgående lungeteam, der bestod af syge-
plejersker fra Lungesygdomme på Aarhus 
Universitetshospital og Akutteamet i 
Aarhus Kommune i tæt samarbejde med 
lungemedicinske læger fra AUH. Projektet 
blev først etableret som et pilotprojekt, 
som efterfølgende blev til et randomiseret 
projekt, da klinisk sygeplejerskespecialist 
ved Lungesygdomme på Aarhus Universi-
tetshospital, Birgit Refsgaard, besluttede 
at bevise, hvad alle i pilotprojektet havde 
stærkt på fornemmelsen – nemlig at et så-
dant lungeteam er en særdeles god idé!

For at bevise det valgte hun at foretage 
en randomiseret undersøgelse, hvor 
patienterne blev vilkårligt fordelt i to grup-
per. Den ene gruppe var en kontrolgruppe 
og den anden gruppe var tilknyttet lunge-
teamet. Tallene for indlæggelsesdage er 
blot én af flere markante forskelle mellem 
de to grupper af KOL-patienter.

– Vi fandt ud af, at det i virkeligheden 
ikke kun handlede om indlæggelser. Det 
handler også om tryghed og livskvalitet for 
KOL-patienterne, siger Birgit Refsgaard.

– Lungeteamet kan hjælpe patienterne 
med at blive mere bevidste om de mode-
rate forværringer af deres sygdom, så de 
kan kontakte nogen og hurtigt få hjælp. 
KOL-patienter oplever nogle gange, at de 
ikke bliver taget alvorligt, hvis de ringer 
om moderate ændringer i sygdommen. 

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE
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Alderisme i Kardiologien
Forebyggelse og behandling af hjertesygdom hos gamle mennesker

AF PROFESSOR DR. MED. 

GORM BOJE JENSEN,

ØSTERBROUNDERSØGELSEN, 

FREDERIKSBERG HOSPITAL

Alderisme er diskrimination af mennesker 
på grund af deres alder.

For mange år siden skrev jeg en leder 
med titlen ”Age-ism in the treatment of 
myocardial infarction” til et nu nedlagt 
tidsskrift (1). Pointen var, at gamle patienter 
fik dårligere behandling end yngre på 
grund af manglende viden og manglende 
respekt for gamles lidelser – de skulle jo 
dø alligevel. Selvom der er gået mange år, 
og selv om det er ildeset og måske endda 
ulovligt, er jeg ikke i tvivl om at alderisme 
stadigvæk er udbredt i sundhedsvæsenet. 
Det véd enhver læge, og der er desværre 
heller ingen tvivl om at vi alle i større eller 
mindre omfang er skyldige.

Der er mange forskellige årsager til 
dette komplekse fænomen. Der findes 
en generel strukturel alderisme i alle 
samfund, inklusive det Danske (2). Alene 
den klæge eufemisme ældre for gamle 
dokumenterer en nedladende holdning 
til gamle, som om alderdom er en vansi-
rende sygdom, en slags spedalskhed der 
må gemmes af vejen. Sproget afspejler 
yngres foragt for gamle (gamle kællinger, 
gamle stoddere). Gamle mennesker bliver 
åbenlyst diskrimineret på arbejdsmarke-
det. Det er ikke lovligt, men alle ved at 
det sker hele tiden. Og økonomer frygter 
ældrebyrden.

Hvad med sundhedsvæsenet?

Alderisme i sundhedsvæsenet kan skyldes 
en slags nyttetankegang. Kan det virkelig 
svare sig at tilbyde gamle mennesker 
avancerede behandlinger, når de kun har 
få år tilbage i dette liv? Skal gamle menne-
sker virkelig have dialysebehandling/hjer-
tekirurgi/og så videre? Skulle man ikke 
hellere forbeholde midlerne til yngre som 
måske kunne få mere gavn af behandlin-
gerne? Som om der er en konkurrence 
om midlerne mellem aldersgrupperne. 
Pressen og offentligheden er ikke en gang 
opmærksom på alderisme som fænomen. 
For eksempel skrives der i Politiken, at 
”behandlingen af uproduktive gamle på 
plejehjemmene medfører at der ikke er 
råd til at behandle børn med synstruende 
øjensygdomme”. 

Pseudo-etiske overvejelser kan pege 
i samme retning: Skal man virkelig pine 
og plage gamle patienter med byrdefulde 
behandlinger som måske kun forlænger 
deres liv med en kort stund?

Gamle menneskers selv-diskrimination 
er velkendt. Hvor ofte har jeg ikke hørt 
gamle patienter spørge: ”Er jeg ikke for 
gammel til denne behandling? Jeg har jo 
levet et langt og godt liv, og der er sikkert 
mange unge som kunne få mere gavn af 
behandlingen end mig”. Det skal i øvrigt 
bemærkes, at den forventede restlevetid 
hos 85-årige mænd er over 7 år.

Det er en kendsgerning, at forskning 
i helbredsproblemer og behandlinger 
hos gamle har lav status blandt ambitiøse 
(hjerte)læger. Det er en kendsgerning 
at forskningsbevillinger indenfor hjerte-
området fortrinsvis går til projekter om 
hjerteproblemer blandt børn og yngre 
mennesker. Det er også paradoksalt, at 
medens hjertesygdomme er langt hyppi-
gere hos gamle, er det langt overvejende 
yngre aldersgrupper der inkluderes i 
industrisponsorerede undersøgelser af 
lægemidler (1).

Er der forskel på gamle og yngre 
hjertepatienter?

Den kendte, nu for længst afdøde ældre-
læge Ester Møller formulerede den be-
rømte sentens: ”Gamle mennesker er bare 
unge, som er blevet ældre”. Det er indly-
sende rigtigt: Tidens pil peger kun fremad, 
og der er ingen der er født gammel. Men 
det er også forkert: Gamle frembyder sær-
lige problemer i form af co-morbiditeter, 
polyfarmaci, fysisk og mental skrøbelighed 
og selvfølgelig, kortere restlevetid.

Besværlige anatomiske forhold, for 
eksempel mere udbredte og hårdere for-
kalkninger i hjertets kransårer, sværere læ-
sioner i de store grene, klapforkalkninger, 
hjertesvigt og hjertearytmier forekommer 
hyppigere hos gamle. Invasive behand-
linger kunne derfor antages at give bedre 
resultater end konservativ behandling. 
Omvendt kan invasiv behandling være 
teknisk mere krævende og behæftet med 
flere komplikationer. Eksklusionskriterier 
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som for eksempel visse cancertyper, 
KOL, stroke, som patienterne sagtens kan 
leve godt med i årevis, medfører også at 
mange ikke kommer i betragtning til ran-
domiserede kliniske undersøgelse.

Alle disse forhold trækker i forskellige 
retninger og det er derfor diskutabelt at 
ekstrapolere behandlingsresultater hos 
yngre til gamle patienter.

Er alderisme indenfor kardiologien 
på retur?

Jeg har valgt at fokusere på flere store 
undersøgelser, hvoraf flere tidligere har 
været omtalt i Ugeskrift for læger, og som 
drejer sig om undersøgelser af forebyg-
gelse og behandling af gamle patienter.

Akut behandling af N-STEMI
Evidensbaseret moderne kardiologi ta-
ger udgangspunkt i store kontrollerede 
randomiserede undersøgelser. Invasiv 
behandling af akut myokardieinfarkt 
(AMI), herunder N-STEMI (AMI uden 
ST-forandringer i EKG) er særdeles veldo-
kumenteret i mange sådanne undersøgel-
ser (3), men aldersspecifikke undersøgelser 
blandt gamle patienter mangler.

Myokardieinfarkt diagnosticeres ved 
de typiske kliniske symptomer, især bryst-
smerter, og/eller EKG-forandringer i form 
af ST-T-taks forandringer og – vigtigst – 
stigning i koncentration af hjertespecifikke 
proteinstoffer, troponiner, i blodet, som 
udtryk for myokardiel iskæmi, nekrose. 
Hvis der er typiske EKG-forandringer i 
form af ST-elevation, kaldes tilstanden for 
STEMI (ST-Elevation Myocardial Infarc-
tion), som skyldes akut okklusion af en 
større epicardiel koronararterie. Behand-
ling med PCI (invasiv ballonbehandling) er 
særdeles veldokumenteret gennem adskil-
lige randomiserede undersøgelser.

Hvad er et N-STEMI? I tidligere tider 
hed det ”sub-endokardielt infarkt”, uden 
ST-elevation i EKG men med troponin-
udslip til blodet som det vigtigste diag-
nostiske kriterium. N-STEMI skyldes et 
misforhold mellem myokardiets iltbehov 
og ilttilførsel, medførende nekrose af 
myokardieceller. Også ved N-STEMI er 
der oftest svære anatomiske forandringer 
i kransårerne i form af udbredte arterioskl-
erotiske plaques og diffus arteriosklerose. 
Behandlingen af N-STEMI kan være PCI-
behandling (invasiv ballon-behandling) 
eller konservativ behandling, afhængig af 

tid, symptomer, og forhold hos patienten, 
som beskrevet i Den Nationale Behand-
lingsvejledning (3).

Selv om patienter med N-STEMI typisk 
er gamle mennesker med dårlig prognose, 
er der er ingen sikker viden om hvad der 
er den bedste behandling af patienter over 
80 år gamle.

Hvad gør man så? Et engelsk forsker-
hold har forsøgt at råde bod på denne 
tilstand ved at konstruere en quasi-
randomiseret undersøgelse af invasiv 
(PCI) versus konservativ (medicinsk) be-
handling af N-STEMI med anvendelse af 
rutinemæssigt indsamlede kliniske data (4). 
Efter diverse eksklusioner, kunne analysen 
omfatte 1.500 patienter over 80 år gamle, 
med N-STEMI, diagnosticeret ved kliniske 
symptomer og forhøjet troponin. 56 % 
modtag non-invasiv behandling. Sam-
menligning mellem invasiv og non-invasiv 
behandling var baseret på propensity 
scores som basis for logistisk regression. 
Resultatet er helt klart: Invasiv behandling 
af de gamle var markant mere effektivt 
end konservativ behandling. Efter godt 
3 års opfølgning var den justerede 5-års 
dødelighed i den invasivt behandlede 
gruppe 36 % mod 55 % i den non-invasivt 

Forfatterens farmor, Else Johs. V. Jensen, får en sejltur på Øresund. Rorsmanden er forfatterens broder, Burman, og fartøjet hedder Baby. 
Selv om man er gammel, kan man godt leve livet fuldt ud med de unge. Privatfoto.
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behandlede gruppe (adjusted hazard ratio 
0·68, 95 % CI 0·55-0·84). Tilsvarende var 
hyppigheden af indlæggelser for hjerte-
svigt signifikant reduceret med omkring 
45 %. Der er ikke beskrevet effekten på 
symptomatisk myokardiel iskæmi i denne 
undersøgelse. Konklusionen er, at invasiv 
PCI-behandling også bør overvejes hos 
gamle; alderen er ikke en kontraindikation 
for aktiv behandling.

Hvilken betydning har LDL-kolesterol for 
kardio-vaskulær risiko hos gamle
I en kohorteundersøgelse fra Herlev-
Østerbroundersøgelsen har man fulgt 
90.000 personer uden hjerte-karsygdom 
som ikke fik kolesterolsænkende behand-
ling (5). Risikoen for at udvikle hjerte-kar-
sygdom var øget med ca. 35 % med hver 
øgning i LDL-kolesterolkoncentrationen 
på 1 mmol/l. Den relative risikoøgning 
hos personer over 75 år var den samme 
som i yngre aldersgrupper. På grund af 
den generelt øgede risiko hos gamle, kan 
det estimeres at NNT (numbers needed 
to treat) er markant mindre hos gamle end 
i de yngre aldersgrupper. Det er således 
dokumenteret i en stor Dansk befolknings-
undersøgelse af den tidligere tøvende 
holdning til betydning af LDL-kolesterol 
hos gamle er ganske fejlagtig. Risikofakto-
rer hos gamle skal behandles lige så seri-
øst som i yngre aldersklasser.

Effekten af antikolesterolæmisk behand-
ling hos gamle
Hvilken konsekvens kan det så have? 
Statin-behandling er en hovedhjørnesten 
i forebyggende behandling for at forhin-
dre eller forsinke udviklingen af iskæmisk 
hjertesygdom hos patienter i risiko (3). Hos 
gamle har statin-behandlingen været kon-
troversiel. Det er et almindeligt synspunkt, 
at forebyggende antikolesterolæmisk 
behandling, især statin-behandling, hos 
gamle ikke virker og til og med forårsager 
invaliderende bivirkninger. Det har med-
ført at betydningen af forhøjet LDL-kole-
sterol hos gamle har været negligeret.

Effekten af forebyggende antikoleste-
rolæmisk behandling er undersøgt i en 
metaanalyse af randomiserede studier (6). 
De anvendte lægemidler var statiner, eze-

timibe og/eller PCSK9-hæmmer. Niogtyve 
trials med omkring 250.000 randomise-
rede personer blev inkluderet i metaana-
lysen. Cirka 10 % var over 75 år gamle. 
Symptomatisk nok understreger aldersfor-
delingen det faktum, at gamle ikke bliver 
inkluderet i de industrisponsorerede trials 
i omfang der svarer til sygdomsbyrden. 
Men alligevel var der tilstrækkelig statistisk 
styrke til at vise, at effekten på kardiova-
skulær død og på non-fatal kardiovaskulær 
sygdom var den samme i aldersgruppen 
over 75 år som i yngre aldersgrupper, 
nemlig omkring 20 % pr. mmol reduktion 
i LDL-koncentration. Statiner er lige så 
effektive hos gamle som hos yngre, og 
alder bør ikke trække fra når man tager 
stilling til indikationen for forebyggende 
behandling. Det er klart at der kan være 
andre forhold som alvorlig co-morbiditet, 
forventet kort restlevetid, og generel 
fysisk og mental svækkelse som kan tale 
imod en hvilken som helst forebyggende 
behandling.

Seponering af forebyggende behandling
Seponeringsvejledninger, for eksempel 
seponeringslisten fra Rationel Farmakote-
rapi, indeholder ofte forslag til ophør med 
statinbehandling hos gamle (Lægemid-
delinformation, Lægemiddelstyrelsen). 
Denne holdning er blevet udfordret i et 
nyligt publiceret ”real life study”. I en Ita-
liensk registerundersøgelse inkluderende 
ca. 30.000 gamle patienter i polyfarmaci 
indeholdende statin, fandtes at ophør 
med statin, som skete hos ca. 1/5, var led-
saget af signifikant overdødelighed på ca. 
15-17 % (7). Der var tilsvarende øget fore-
komst af hjertesvigt og på hospitalskontak-
ter. Der var samme effekt i alle aldersgrup-
per, også de helt gamle. Confounding blev 
forsøgt imødegået ved supplerende at 
foretage propensity score matching. Un-
dersøgelsen understreger at seponering 
af statinbehandling skal være velovervejet, 
simpelthen fordi behandlingen også virker 
hos gamle. Alder alene er ikke en gyldig 
grund til at ophøre med forebyggende 
behandling.

Der er dog områder indenfor kardio-
logien, hvor alderen implicit er en del af 
behandlingsindikationen, for eksempel 

Atrieflimren, hvor alderen indgår i den 
algoritme, CHA2DS2-VASc score, der 
støtter indikationen for blodfortyndende 
behandling (3).

Konklusion

Selvom strukturel alderisme også frem-
over vil være til stede i Sundhedsvæsenet, 
er evidensgrundlaget for behandling af 
gamle mennesker med hjertesygdom 
markant forbedret i løbet af de sidste 
par år. Forhåbentlig vil det medføre at 
forebyggelse og moderne invasiv hjerte-
behandling i stigende grad også tilbydes 
gamle patienter. Lad os sammen håbe 
at alderisme indenfor det kardiologiske 
område og Sundhedsvæsenet som helhed 
rent faktisk er på retur! Det første skridt er 
at være opmærksom på problemet.
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- hos os kan du fokusere 100% på at være læge, og
slippe for administration og drifts- og ledelsesansvar.
VikTeam søger løbende speciallæger i almen medicin, til vores
søsterselskab alles lægehus. Alles lægehus står for driften af mere 
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med friheden til at slippe det administrative samt drifts- og ledelses-
mæssige ansvar, så du kan fokusere 100% på det lægefaglige arbej-
de med dine patienter.

Hvis du vægter fleksibilitet, gode kollegaer, faglig udvikling,
tid til patienterne og gode lønvilkår, så kontakt os i VikTeam.
Vi hjælper dagligt mange læger med at finde deres næste
faglige udfordring og vi formidler både langvarige
ansættelser og kortere vikariater.  

For os er det vigtigt at skabe en god 
og inspirerende arbejdsplads for vore 
kollegaer.

De skal kunne identificere sig med vore 
værdier, og arbejde i et miljø hvor de har 
mulighed for at udfolde deres faglighed.

Gode og velfungerende IT-systemer 
skal være en hjælp til at opnå en smidig 

hverdag og gode resultater, både når det 
kommer til behandling af patienter og den 
daglige dialog med alle interessenter.

De administrative processer skal ikke tyn-
ge vores medarbejderes faglighed men 
derimod gøre det lettere at skabe kvalitet.

Dette er blot nogle af de værdier vi, i et 
samarbejde mellem ejere og ledelse, vil 
bestræbe os på at implementere.

Patienter og borgere, der kommer i berø-
ring med vores virksomheder, skal opleve, 
at vi som sundhedsudbyder har valgt at 
påtage os det ansvar, der hører til at drive 
lægepraksis i Danmark.

Almen praksis har brug for at udvikle sig,
ligesom samfundet løbende udvikler sig. Jeg er

rigtigt glad for at arbejde hos alles Lægehus, og
for det gode samarbejde jeg har med det øvrige
personale. Hos alles Lægehus kan jeg fokusere

på de lægefaglige opgaver fordi der er andre
som tager sig af det administrative og de ledel-

sesmæssige opgaver. Jeg kan varmt anbefale
andre speciallæger i almen medicin at prøve

at arbejde hos alles Lægehus.”
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VIKTEAM  |  Esbjerg Brygge 30, 6700 Esbjerg  |  vikteam.dk  |  info@vikteam.dk  | Tlf.: 79 14 11 00

VI SØGER
SPECIALLÆGER
I ALMEN MEDICIN

Nordjylland
Fjerritslev, Thisted, Øster Jølby, Hirtshals,
Dronninglund, Aalborg, Brovst, Frøstrup,

Hurup, Frederikshavn

Midtjylland
Thyholm, Fursund, Thyborøn

Sydjylland
Kolding, Tønder, Esbjerg V,

Esbjerg C, Vejle, Fyn, Vollsmose,
Faaborg, Gelsted

Sjælland
Kalundborg, Helsinge, Sorø,

Ringsted, Frederiksværk,
Taastrup, Brøndby,

Vordingborg, Nykøbing Sjælland,
Sjællands Odde, Tårnby

”



24   LÆGEMAGASINET 4

Intensiv blodtryksbehandling 
hos gamle med hypertension

AF PROFESSOR EM. DR.MED. 

HANS IBSEN

Det er fortsat omdiskuteret, hvad målsætningen skal være ved blodtryksnedsættende 
behandling hos ældre og gamle. I den nye nationale behandlingsvejledning (NBV) fra 
kardiologisk selskab(1) anbefales følgende:

Anbefalede behandlingsmål for forskellige patientgrupper ved blodtryk 
målt uobserveret automatisk i klinikken, som gennemsnit i dagtiden ved døgn- 
eller hjemmeblodtryksmåling. NBV 10. maj 2021

 Systolisk  Diastolisk

< 80-årig, lav-moderat risiko 120-135 mmHg* og 70-85 mmHg

≥ 80-årig 130-145 mmHg*  

Meget høj kardiovaskulær risiko,  
hjertekarsygdom, nyresygdom** 
eller diabetes

120-130 mmHg*  og 70-80 

Dette er vurderet ud fra uobserverede 
automatiserede målinger i klinikken, som 
ligger 5 (-10) mmHg laverede end almin-
delige klinikmålinger – eller ud fra døgn-
blodtryksmåling/hjemmeblodtryksmåling. 
Dette er den ultimative fordring, som 
næppe i dag teknisk nås i fuld målestok.

Målene er i overensstemmelse med 
den store SPRINT undersøgelse(2) som 
blev publiceret for nogle år siden og viste 
resultater for reduktion i kardio-vaskulær 
morbiditet og mortalitet ved i store træk 
samme behandlingsmål. Her var alminde-
lige klinik målinger erstattet med uobser-
verede automatiserede målinger, hvilket 
fra nogle sider førte til kritik af undersøgel-
sen, da flere forskere fandt det vanskeligt 
at oversætte værdierne til sammenligne-
lige med sædvanlige klinikmålinger. For 
mig at se, var kritikken overdreven, blot 
skal man anvende ovennævnte korrekti-
onsfaktor.

Der er nu i august 2021(3) publiceret 
en stor kinesisk undersøgelse vedrørende 
patienter med hypertension i alderen 60 til 
80 år. Her har man anvendt ”gammeldags” 
klinikmålinger, men også hjemmeblod-
tryksmålinger – de resultater er dog ikke 
detaljeret publiceret endnu.

Gennemsnitsalder var 67 år, 75 % mel-
lem 60-69 år og 25 % mellem 70-80 år. Be-
dømt ved Framinham Risk Score var 65 % i 
høj risiko, de resterende 35 % i middelhøj 
risiko. Diabetes var til stede hos 20 %.

Det kinesiske STEP studie omfatter 
8.511 patienter, 4.243 randomiseret til in-

tensiv behandling – systolisk mål blodtryk 
mellem 110 mmHg og mindre end 130 
mmHg versus 4.268 randomiseret til mel-
lem 130 og under 150 mmHg.

Ved inklusionsscreening skulle SBT 
være mellem 140-190 mmHg +/- antihy-
pertensiv behandling.

Alle var etniske han-kinesere, en stor 
del, 65 % med højrisko og resten med mid-
delstor risiko. De kunne have haft tidligere 
kardio-vaskulære komplikationer, men 
blev ekskluderet ved tidligere apopleksi.

Det primære effekt mål var sammensat 
af apopleksi, akut kornart syndrom, akut 
hjertesvigt, atrieflimren og kardio-vasku-
lær død.

Behandlingen omfattede AIIA-antagoni-
sten olmesartan, calcium kanal blokkeren 
amlodipine og et diureticum, hydroklortia-
zid. Efter 1 års follow-up var SBT i inten-
sivgruppen 127 mmHg og i standard grup-
pen 135 mmHg. SBT var 19 mmHg lavere i 
intensiv behandlede gruppe end ved basis 
vs. 10 mmHg lavere i standardgruppen. 
Syvoghalvfjerds procent i intensivgruppen 
nåede behandlingsmålet.

Efter 3 års follow-up og 4. interim ana-
lyse anbefalede eventkomiteen at studiet 
blev lukket. Efter median follow-up på 
3,34 år var det primære endepunkt regi-
streret i den intensivt behandlede gruppe 
hos 145 patienter (3,5 %), sammenlignet 
med 196 patienter (4,6 %) i standardgrup-
pen (hazard ratio 0,74, confidence interval 
0,60 – 0,92, p=0,007). De enkelte effekt-
mål faldt også ud til fordel for intensiv be-
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Resultater ud fra hjemmeblodtryks-
målingerne må forventes med spænding 
inden længe. Patienterne skulle mindst 1 
dag om ugen rapportere hjemmeblodtryk 
via en mobiltelefon app, hvor der også 
kunne kommunikeres læge og patient 
imellem.

Den kinesiske STEP undersøgelse fø-
jer sig solidt til øvrige resultater om den 
gunstige effekt af intensiv blodtryksned-
sættende behandling hos 60 til 80 årige. 
De tåler godt behandlingen, men der skal 
naturligvis tages hensyn til komplicerende 
morbiditet som kan influere på opnåelse af 
behandlingsmålene. Hjemmeblodtryksmå-
linger er en vigtig del af follow-up.

De ovenstående behandlingsmål fra 
den kardiologiske NBV kan blive stående 
indtil en revideret udgave i 2022.
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Zhang, Ph.D., Yue Deng, Ph.D., Trial of 
Intensive Blood-Pressure Control in Older 
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2021;385:1268-79.

Figur 1. Systolisk blodtryk i forløbet af undersøgelsen. Intensiv behandling vs. standard be-
handling. (efter reference 3, NEJM)

Figur 2. Den kumulative incidens af det primære effektmål, bestående af apopleksi, akut koro-
nart syndrom, akut hjertesvigt, atrieflimren og kardio-vaskulær død. (efter reference 3, NEJM)

handling, eks.vis hazard ratio for apopleksi 
var 0,67, for akut hertesvigt 0,27. Der 
var ingen signifikant reduktion i kardio-
vaskulær død eller død af alle årsåger – i 
modsætning til SPRINT studiet, hvor pa-
tienterne havde en noget højere risiko.

Sikkerhedsdata og ændringer i nyre-
funktion adskilte sig ikke mellem de to 
grupper. Det eneste var en højere grad af 
hypotension i den intensivt behandlede 
gruppe, men ingen alvorlige begivenhe-
der.

Antallet af blodtryksnedsættende me-
dikamenter var i gennemsnit 1,9 vs. 1,5 i 
de to grupper. Det tyder på, at patienterne 
ikke er de mest behandlingsresistente – 

og medfører overvejelser om i hvor høj 
grad, vi kan oversætte resultatet til vores 
population. Men det rokker ikke ved det 
faktum, at intensiv behandling (mål mel-
lem 110-<130 mmHg) fører til et bedre 
resultat end standard behandling (mål 
mellem 130 – < 150 mmHg) hos kinesiske 
patienter med høj eller middelhøj risiko.

En interessant subgruppeanalyse er 
patienter med stive kar, diastolisk BT < 60 
mmHg og pulstryk på > 60 mmHg – en 
gruppe der anses for mere aterosklerotisk 
og vulnerabel. Men her var gevinsten lige 
så stor i den intensivt behandlede gruppe 
som hele gruppen – måske lidt overra-
skende og også beroligende!

https://nbv.cardio.dk/dcs/(
https://nbv.cardio.dk/dcs/(


26   LÆGEMAGASINET 4

Droner i akut sundheds tjeneste 
ved formodet hjertestop
Kan de redde liv?

AF PROFESSOR EM. DR.MED. 

HANS IBSEN

Automatisk styrede droner er interessante 
flyvende maskiner. De kan givet vis bruges 
til mange opgaver – overvågning, trans-
port, levering af forsendelser – desværre 
også i krigssituationer.

Et spændende forsøg med levering af 
hjertestop udstyr/defibrillator via droner 
er netop publiceret i European Heart Jour-
nal.

Fra Säve lufthavn, Göteborg har en 
række svenske akutlæger gennemført et 
"Proof of concept"-studie.

I et område, der dækker 125 km² 
omfattende 80.000 beboere har man ran-
domiseret hjertestop opkald til levering af 
defibrillator med drone versus ambulance.

Dronen findes i en automatiseret han-
gar og styres via en testpilot og et avance-
ret overvågningssystem.

Der var testflyvninger over en 4 må-
neders periode, hvor dronen korrekt 
leverede udstyret i langt over 90 % af test-
flyvninger.

Dronen vejer 12,5 kg, flyver i en højde 
af 65 m, med en rækkevidde på 5 km. Den 
flyver i gennemsnit med en hastighed på 
47,3 km/t. Dronen nedsænker hjertestop 
udstyret fra en højde af 30 m, så tæt på 
det formodede hjertestopsted som muligt 
(få meter).

Når dronepiloten modtager et akut 
hjertestop opkald sættes processen i 
gang. Den korteste/hurtigste flyverute 
beregnes, air trafic control permission 
indhentes.

Fra opkaldet modtages går der 1,4 min. 
inden drone/ambulance starter.

Der var i alt 53 opkald, men 39 uden 
for det afgrænsede område. Tolv trans-
porter med drone vs. ambulance blev 
gennemført, en succesrate på 92 %. I 64 % 
af tilfældene kom dronen 2 min før ambu-
lancen – en flyvestrækning på 3,1 km. Der 
gik 9 min inden dronen havde nedsænket 
udstyret.
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Keywords OHCA • AED • UAV • Drone

Background

Efforts to increase survival in out-of-hospital cardiac arrest (OHCA)
need to be prioritized because of low survival rates (�11%).1–4 Early
treatment in line with the ‘chain-of-survival’ concept such as cardio-
pulmonary resuscitation (CPR) and defibrillation by an automated ex-
ternal defibrillator (AED) prior to ambulance arrival is associated
with increased survival.5,6 Use of AEDs in the early-cardiac-arrest
electrical phase7 can increase survival rates to up to 50–70%.8–10

Although hundreds of thousands of AEDs are available in high-
income countries, their accessibility and use are still low.11–14 In
Sweden, time to ambulance arrival has increased over the years,
reports from 2019 showing that the median time was 11min.15

Therefore, new methods of reaching OHCA victims earlier are
needed.

Unmanned aerial vehicles (drones) with the ability to carry AEDs
represent a promising novel method to deliver AEDs.16–18 However,
this has never been evaluated in a real-life emergency setting.
Theoretical studies and simulations have confirmed the theoretical
timesaving potential.19 Furthermore, recent simulations of AED deliv-
ery and bystander interaction within the line of sight in rural areas
have confirmed the potential of an AED drone system,20–22 and

clinical real-life studies have been warranted for a long time.21–25 Due
to a relatively high incidence of OHCA, geographical areas such as
semi-urban areas with relatively long response times show theoretic-
al potential for using a complementing system of AED drones.26 Our
aim was to test, for the first time ever in a real-life setting, the feasibil-
ity of drone delivery of AEDs as a complement to standard care in a
semi-urban area.

Methods

Trial oversight
This is a prospective clinical feasibility trial conducted between 1 June and
30 September 2020 in three areas within the controlled airspace of Säve
Airport, Gothenburg, Sweden, covering 125 km2, with about 80 000
inhabitants (Figure 1A). AED-equipped remotely operated drones were
placed in automated hangars (Figure 2). Drones were daily available for
dispatch between 08:00 and 22:00 h, when the airspace was open.
Drones were consecutively dispatched in real-life suspected OHCAs as a
complement to standard emergency medical services care (ambulance).
In addition to the real-life OHCA flights, test flights were performed regu-
larly during the study period. The study was approved by the Swedish

Graphical Abstract

The dispatch centre alerts emergency medical services and a drone equipped with an automated external defibrillator for response to suspected out-of-
hospital cardiac arrest. Data are presented with interquartile range for time benefit (min:s) and distance to the location (kilometres to the site and metres
to the object whenwinching down the automated external defibrillator).

...................................................................................................................................................................................................

2 S. Schierbeck et al.
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Et grafisk resumé (efter reference 1).
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ethics review authority (29 January 2020, registration no. 2019-06139,
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04415398).

Drones, soft/hardware, and automated

external defibrillators
Drones and pilots

Standard DJI Matrice 600 Pro hexacopter drones were modified for AED
delivery. They were in automated remotely operated hangars controlled
by a drone-operator mission-control centre (Figure 1B). The remote pilot
training consists of 1-day general training in accordance with the Swedish
Transport Agency’s category 2 certificate and a 5-day internal study pilot
training at Everdrone company. This education and training programme
covering 5 days including theoretical and practical exercises in handling
operations manual, checklists, UAV knowledge, pilot user interface, and
emergency procedures. Each drone weighed 12.5 kg and could execute
operational flights in dry conditions and median winds of <8m/s. Flights
were at 65m altitude and range 5 km from the hangar.

Soft/hardware

The drones were fitted with specially designed hardware and software
from Everdrone AB (Sweden) (everdrone.com), including a sense and
avoid system, an emergency parachute, and a winch-system for the specif-
ic application of delivering AEDs to real-life suspectedOHCAs.

Automated external defibrillators

Standard Schiller FRED Easyport AEDs (schiller.ch), total weight 800 g
including delivery basket and wire, were used. They were winched down

from a prespecified 30m altitude and placed as close as possible to the
scene of the suspectedOHCA.

Trial procedures
Run-in phase and study areas

The system was tested prior to the study over a 4-month period (1
February to 31May 2020). Simulations were carried out with dispatchers,
bystanders, and pilots to optimize AED delivery. Three administrative
areas were defined and set up in detail within Säve-controlled airspace as
regards no-fly-zones, residential areas, military facilities, and high-rise
objects (>20m; five stories).

Drone dispatch system

During the following 4-month study period (1 June to 30 September
2020), when dispatch centres indexed a suspected cardiac arrest dur-
ing an emergency call, an automated alert was sent to the drone pilot,
who immediately initiated pre-flight checks. The hangar automatically
opened, flight systems were initiated, and route-planning software cal-
culated the optimal flightpath with a focus on minimizing the propor-
tion (%) of flight-time above populated areas. For each flight, the
drone pilot requested permission from air-traffic control by telephone
to deploy the drone to a location within the administrative area in
airspace up to 500 ft (150m) above mean sea level. The drone then
flew, autonomously and out of sight, to the coordinates of the sus-
pected OHCA, where the pilot manually approved drop point and
initiated AED delivery. The drone then returned to the hangar. For
data collection and adverse events, see Supplementary material online,
Appendix S1.

Figure 1 (A) Administrative areas within Säve airport controlled airspace, Gothenburg, Sweden. Map overview of automated external defibrilla-
tor-equipped drones with hangar placement (H) within three administrative areas: Kungälv 52.2 km2, Torslanda 42.8 km2, and Fiskebäck 30 km2. All
situated within the controlled airspace of Säve Airport, Gothenburg, Sweden. Total coverage 125 km2 with about 80 000 inhabitants. (B) Drone mis-
sion-control centre with remote pilot. Everdrone Mission-Control Center at Säve airport for remote dispatch of three AED-equipped drones.
Control centre manned during the study period of 1 June to 30 September 2020 between 08:00–22:00, i.e. during Säve-controlled airspace oper-
ational hours.

Defibrillators delivered by drones 3
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"Mission control center" (efter reference 1).

Der er naturligvis mange forhindringer 
der skal tages i betragtning: Vejrforhold 
– blæst (dronen kan ikke håndtere over 
8 sekundmeter), regn, tåge, mørke, høje 
bygninger mm.

Undersøgelsen kan ikke afklare, om 
den kortere transporttid kan omsættes til 
hurtigere levering af defibrillering – det 
afhænger af de kompetencer de personer 

har, som er tilstede inden ambulancen 
ankommer.

De svenske akutlæger arbejder videre 
på optimering af dronetransportflyvning. 
Det er deres målsætning, at tid fra akut op-
kald til levering af hjertestop behandling 
skal ned på under 8 min. Ganske få minut-
ter er helt kritiske for om der stadig er stor 
chance for en stødbar ventrikelflimren.

Reference

Sofia Schierbeck, Jacob Hollenberg, Anette 
Nord et al, Department of Medicine, Centre 
for Resuscitation Science, Karolinska Institutet, 
Södersjukhuset Sjukhusbacken 10, Solna, 118 
83 Stockholm, Sweden. Automated external 
defibrillators delivered by drones to patients 
with suspected out-of-hospital cardiac arrest.

European Heart Journal (2021) 00, 1–10. ac-
cepted 5 August 2021.
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..Core outcome variables
The primary outcomemeasure was the proportion of successful accurate
AED deliveries when drones were dispatched and took off in cases of sus-
pected cardiac arrest. This measure was chosen because many factors
such as weather conditions and route planning were known in advance to
prohibit flights.

The secondary outcome measures were (i) proportion (%) of
suspected OHCA with AED drone arrival prior to ambulance; (ii) time
difference: drone vs. ambulance arrival; and (iii) proportion of drone-
delivered AEDs attached prior to ambulance arrival (%).

Inclusion and exclusion criteria
Inclusion criteria were (i) consecutive dispatcher-suspected OHCA
within study/administrative areas and (ii) hours of operation: 08:00–
22:00.

Exclusion criteria pre-alert were (i) children <8 years, (ii) trauma, and
(iii) emergency medical service (EMS)-witnessed OHCA. Exclusion crite-
ria post-alert were (i) darkness, (ii) rainy conditions, any rain, (iii) wind
>_8m/s, (iv) high-rise buildings >5 stories (20m), (v) no-fly zones, and
(vi) alerts geographically out of range within administrative area.

Test flights
In addition to the real-life study, beyond-visual-line-of-sight test flights
were performed regularly during the study period to train drone pilots
and evaluate the feasibility of AED delivery using drones and various het-
erogeneous objects (see Supplementary material online, Appendix S2).

Statistical analysis
Descriptive data were calculated using Excel; proportions (%) are pre-
sented at group level. Time delays are given as medians with interquartile
ranges (IQR).

Figure 2 (A) Automated external defibrillator drone hangar in administrative area—Kungälv. Drone hangar 8 m� 5 m (width/depth) with continu-
ous surveillance of weather conditions and drone system status, automated port and external markers for autonomous takeoff and landing of auto-
mated external defibrillator-equipped drones. (B) Automated external defibrillator-equipped drone. DJI Matrice 600 Pro hexacopter drone with
Everdrone software and hardware. Drone equipped with emergency parachute system, sensors for safe autonomous flight, winch system, and
Schiller FRED Easyport semi-automatic automated external defibrillator. (C) Automated external defibrillator-equipped drone with winch used to
deliver the automated external defibrillator. Automated external defibrillator-equipped drone in-flight during winch of automated external defibrilla-
tor from 30 m altitude. (D) Automated external defibrillator delivery onsite during test flight. Automated external defibrillator delivered in padded
basket onsite with siren attracting attention. The dispatcher instructs bystanders to retrieve the automated external defibrillator as a part of the tele-
phone-assisted cardiopulmonary resuscitated protocol.

4 S. Schierbeck et al.
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A: automatiseret drone hangar. B: drone, 12,5 kg. C: drone nedsænker hjertestop udstyr. 
D: hjertestop udstyr ankommet til hjertestop stedet, (efter reference 1).
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Det er bedre at forebygge…

AF FORMAND HANS MARTENS,  

CHES – COALITION OF HEALTH,  

ETHICS AND SOCIETY

Selv om det er mere end 30 år siden, at 
jerntæppet faldt, så er der fortsat him-
melvid forskel på sundhedssystemerne og 
sundhedstilstanden i Øst-og Vesteuropa. 
Ser man på den forventede levelader, 
ligger alle de østeuropæiske lande under 
EU-gennemsnittet, som i 2018 viste, at 
gennemsnitseuropæeren kunne leve i 81 
år efter fødslen.1)

Men det er ikke på alle områder af 
sundhedsvæsenet, at f.eks. kapaciteten 
står tilbage for de Vesteuropæiske lande, 
og ser man på, hvor meget af sundheds-
budgettet, der bliver brugt på den pri-
mære sundhedssektor, så ligger Østeuro-
pæiske lande som Estland, Litauen, Polen, 
Slovenien og Bulgarien i toppen, mens 
f.eks. Danmark ligger noget længere nede 
på listen.

Nu er en ting jo, hvor mange penge, der 
bliver brugt – og en anden, hvad man får 
ud af det, og bruger man den forventede 
levealder som mål for sundhedstilstanden, 
er der lang vej op til EU-gennemsnittet for 
de fleste lande i Østeuropa.

Gennemsnittet i levealderen trækkes 
nedad af landene i Østeuropa, hvorimod 
Danmark ligger lige nøjagtigt på EU-gen-
nemsnittet, nemlig med en gennemsnitlig 
forventet levealder på 81 år. Det samme 
gør Tyskland, og her trækker den østlige 
del af Tyskland formentlig tallet ned. Så 
Danmark ligger fortsat på sidstepladsen, 
når det gælder den forventede levealder i 
den vestlige del af EU.

Noget kunne tyde på, at levevilkår og 
klima spiller en stor rolle, da Spanien og 
Italien har den højeste forventede leve-
alder i EU med 83,5 år. Men det er ikke 
den eneste grund, for Sverige ligger f.eks. 
ganske højt i Europa med en levealder på 
82,6 år. Norge har en levealder på 82,8 og 
Finland på 81,8. Så der må være en masse 
andre grunde til, at danskerne i gennem-
snit ikke lever længere. Det er derfor lidt 
underligt, at det tema ikke spiller en større 
rolle i debatten om den danske sundheds-
tilstand og måden sundhedsvæsnet funge-
rer på. Der kan hentes en masse viden om 
det ved at sammenligne med andre lande, 
og der er masser af sammenlignelige data 
i den publikation, denne artikel baserer sig 
på, nemlig Health at a Glance.

I slutningen af 2021 kommer der en ny 
udgave, som også indeholder specielle 
rapporter for de enkelte EU-lande. For-
håbentlig kan vi vende tilbage til konklu-

sionerne deri i et kommende nummer af 
dette magasin.

Men tilbage til sammenhængen mellem 
levealder og den primære del af sund-
hedssystemet. Som nævnt bruger vi i Dan-
mark ikke så mange penge på den sektor 
(11,6 % af de totale sundhedsudgifter) og 
generelt bruges der mere på at helbrede 
end på at forebygge sygdomme, og det 
kan i sig selv være med til at forklare en 
lavere levealder. Som jeg skrev i sidste 
udgave af magasinet, har Danmark EU’s 
højeste incidens af cancer, som jo er en af 
de helt store dræbere.

Sammenligningen af data kan også, når 
det gælder brugen af den primære sund-
hedssektor, give stof til eftertanke. Man 
hører ofte, at de danske praktiserende 
læger har meget travlt, og det er uden tvivl 
rigtigt, men ser man på antallet af konsul-
tationer pr. år pr. læge i Europa, så ser bil-
ledet således ud, se tabel 2.

Så det er kun Sverige, der ligger mar-
kant lavere end Danmark, når det gælder 
antal konsultationer, så det skulle antyde, 
at der er plads til, at flere kan se deres 
praktiserende læge. Men noget tyder på, 
at det gør danskerne i langt mindre grad 
end de fleste af borgerne i andre EU-
lande, se tabel 3.

Så meget kunne tyde på, at hvis man 
vil øge levealderen, så skulle der ofres lidt 
mere opmærksomhed og ressourcer på 
den primære sundhedssektor, som nok 
kunne udnyttes bedre, men også blive 
mere effektiv, hvis den for det første blev i 
stand til at bruge digitale løsninger til at få 
mere ud af diagnose-resultater, f.eks. ved 
at bruge kunstig intelligens og finde de 
optimale behandlingsmåder ved at kæde 
testresultaterne sammen med andre vig-
tige data. For det andet vil en større brug 
af screeninger – som diskuteres i øjeblik-
ket – måske nok føre til øgede omkostnin-
ger på kort sigt, men på den anden side 
være en god investering på længere sigt, 
hvis alvorlige sygdomsforløb kan undgås. 
Og for det tredje så bør samfundet sørge 
for, at flere – fra alle sociale lag – kommer 
til kontrol og behandling for de kroniske 
sygdomme, som jo breder sig i takt med 
væksten i den ældre generationer, som vi 
ser nu, hvor de store efterkrigsgeneratio-
ner bliver gamle.

Tallene fra Health at a Glance sætter 
dette i et solidt perspektiv, fordi man har 
opgjort, at der er 159 dødsfald om året 
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pr. 100.000 indbyggere, der kunne være 
forhindret primært gennem en forebyg-
gelsesindsats. Igen ligger Danmark tæt 
på EU-gennemsnittet med 157 dødsfald, 
der kunne have været forhindret. Det er – 
igen – i den høje end af den vesteuropæi-
ske statistik. Helt i toppen ligger Ungarn 
med 327 dødsfald, der kunne have været 
undgået. Det er tæt på hver tredje!3)

Hvis man vil gøre mere for at forhindre 
”unødvendige” dødsfald og forebygge 
alvorlige sygdomsforløb, er tidlig og 
præcis diagnosticering som nævnt af stor 
betydning, men der hører den krølle med, 

at der brug for at aktivisere nye grupper af 
borgere, som ikke bruger sundhedssyste-
met så meget som andre. Der er en stor 
social slagside, som også giver sig udslag 
i den forventede levealder. I Danmark var 
forskellen i levealder mellem den del af 
befolkningen, der har den højeste uddan-
nelse og den del, der har den laveste, lige 
under 6 år for mænd og 4 år for kvinder 
– i 2017. Disse forskelle var lidt mindre i 
Finland og Sverige, men tendensen gør 
sig gældende overalt i EU – og formentlig 
i andre dele af verden. Så der er mange 
gode grunde til at gøre mere for forebyg-

gelse, og der er en speciel stor gevinst 
ved at gøre noget alvorligt ved den sociale 
slagside!

Referencer

1  OECD/European Union: Health at a 
Glance, Europe 2020.

2  OECD/European Union: Health at a 
Glance, Europe 2020, side 167

3  OECD/European Union: Health at a 
Glance, Europe 2020, side 177

Tabel 1. Udgifter til den primære sundhedssektor i pct. af de totale udgifter til sundheds væsenet. 20182)

Estland Litauen Polen Bulgarien Spanien Tyskland Sverige Danmark
17,8% 17,3% 16,2% 14,2% 13,7% 13,3% 12,0% 11,6%

Tabel 2. Antal konsultationer pr. år pr. læge (2018)

Polen Belgien Tyskland Spanien Frankrig Estland Irland Finland Danmark Sverige
3197 2301 2296 1863 1868 1608 1525 1310 906 656

Tabel 3. Antal lægebesøg pr. person pr. år (2018)

Slovakiet Tyskland Polen Spanien Belgien Frankrig Irland Finland Danmark Sverige
10,9 9,9 7,6 7,3 7,2 5,9 5,0 4,4 3,8 2,7
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NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Ny medicin

Levosert® One fra firmaet Gedeon-
Richter
Levosert® One er en fornyelse af Levosert 
hormonspiralen. Spiralen indeholder sta-
dig 52 mg levonorgestrel og afgiver 20 µg 
LNG pr. døgn og bruges som prævention 
eller mod kraftige menstruationer.

Den er nu blevet enhåndsbetjent og er 
godkendt til 6 år.

Lidbree™ fra firmaet Gedeon-Richter
Lidbree™ er en intrauterin gel, som inde-
holder lidocain 42 mg/ml beregnet til topi-
kal anæstesi for moderate, akutte smerter 
i forbindelse med cervikale og intrauterine 
indgreb hos voksne og unge over 15 år. 
Når applikatoren er på plads, kan der afgi-
ves 8,5 ml gel fra injektionssprøjten.

Ryeqo fra firmaet Gedeon-Richter
Ryeqo indeholder 40 mg relugolix, 1mg 
østradiolhemihydrat og 0,5 mg norethiste-
ronacetat og er et middel til behandling af 
moderate til svære symptomer på uterus-
fibromer hos kvinder i fertil alder. 50-70 % 
får amenoré og blødningskontrol, fibro-
merne skrumper, og smerterne reduceres.

Shingrix fra firmaet GSK
Shingrix er en ny rekombinant adjuveret 
vaccine
•   Beskyttelse mod herpes zoster og 

postherpetisk neuralgi (PHN) hos 
voksne over 50 år og voksne over 18 år 
med særlig risiko for HZ. Administra-
tion: 2 doser 0,5 ml intramuskulært med 
2(-6) måneders interval.

•   Revaccination: behov ikke klarlagt
•   Effektivitet: Alders afhængig, effekt på 

over 90% hos 80+
 -  HZ > 90%
 -  PHN > 90%
 -  Immunogen og effektiv hos immun-

supprimerende
•   Varighed: mindst 9 år, med over 90% 

 effekt
•   Kontraindikationer:
 -  Allergi overfor indholdstoffer

•   Interaktioner:
 -  Kan gives samtidig med influenza-

vaccine, pneumovax og DiTeBooster

Nyt kosttilskud

Premens fra firmaet Nordic Consumer-
health
Premens er beregnet til kvinder med PMS 
og indeholder:
•  Fosfolipider fra Krill-olie som støtter 

hjerte, led og syn og samtidig lindrer 
PMS-symptomer

•  Salvie som bidrager til velbefindende i 
forbindelse med menstruation

•  IroflawTM – som er en kombination af 
soja-isoflavoner og rosmarinekstrakt

•  Derudover vitamin B6, B1, B2, og vita-
min D

Dosis er 2 tabletter hver morgen. Læs 
mere på Premens.dk 

Nyheder

Ritzau skrev tidligere i efteråret, at præ-
vention vil blive gratis for kvinder under 
26 år i Frankrig fra 1 januar. Det skyldes 
bl.a. at der er et fald i brugen af præven-
tion blandt yngre kvinder fordi de ikke 
har råd. Tiltaget vurderes til at komme til 
at koste skatteyderne godt 150 millioner 
kroner årligt.

Mødrehjælpen skriver, at pr. 1 august i år 
har Texas ved lov forbudt alle aborter efter 
6. graviditetsuge – også selv om der er 
tale om voldtægt eller incest. Man bliver 
endda belønnet med 10.000 dollar, hvis 
man melder folk, der støtter eller hjælper 
til en ulovlig abort!

Jeg har for nylig besøgt et svensk apotek og fandt flere interessante ting i 
den receptfrie stander, se mere nedenunder. Men først nogle nye præpa-
rater, samt et kosttilskud mod PMS. Et nyt middel mod kvalme i gravidite-
ten er på vej. Og ikke mindst, en ny vaccine mod herpes zoster.
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7/10 – En føderal dommer har foreløbig 
stoppet loven og undersøger, om den er 
ulovlig! Man har lov at håbe.

12/10 – Glæden blev kortvarig – kun 
48 timer – så blev det igen forbudt at fore-
tage aborter.

BT fortalte, at Nordjylland fører på points 
når det gælder antallet af nye chlamydia-
tilfælde, idet positivprocenten nu er helt 
oppe på 13,1. Nedlukningen i forbindelse 
med coronapandemien har ikke hjulpet på 
tallet desværre.

Information om receptfrie præparater 
på svenske apoteker
Jeg har for nylig besøgt et svensk apotek 
og faldt i staver over de receptfri hylder. 
Se bare her: Det første som slog mig, var 
en hjemmetest fra firmaet Dynamic Code 
for kønssygdomme (gonoré, klamydia, 
mycoplasma og trichomonas). Det er 
en DNA-test og man får svar indenfor 2 
døgn. Prisen er dog lidt hamper for unge 
mennersker – 649 SEK.

Så var der Vagifem® og Vagidonna® fra 
hhv. firmaerne Novo Nordisk og Sandoz. 
Østradiolvagitorier 10 µg 18 stk. Priser 
hhv. 349 SEK og 299 SEK

Det næste var Pevaryl® Depot fra fir-
maet Trimb Healthcare (ikke i taksten i DK 
mere) med 1-3 vagitorier med econazolni-
trat 150 mg evt med 15 g creme 1%. Priser 
65-149 SEK.

Derefter Cyklokapron-efterfølgere: 
 Cyclo-F® fra firmaet Meda og Tranexam-
syra Orifarm begge med tabletter med 500 
mg tranexamsyre. Priser 98-113 SEK.

Og endelig har Femiflor fra firmaet 
Pharmaforce (i Danmark Femidur) fået lov 
at beholde sin mere feminine pakning. Pris 
158 SEK.

Opdatering om udgået medicin og 
medicin i restordre

Angemin® fra firmaet Bayer.
Angemin® er et hormonpræparat indehol-
dende 2 mg østradiol og 2 mg drospire-
non.
Præparatet er afregistreret.

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 
pga. produktionsproblemer, og forventes 
ikke i taksten foreløbig.

Mini-Pe® fra firmaet Pfizer.
Mini-Pe® er minipillen, som indeholder 
0,35 mg Norethisteron. Præparatet er igen 
i taksten.

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 taksten, men ikke på lager 
før til december.

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

Zostavax® fra firmaet MSD 
Zostavax® er den først vaccine mod her-
pes zoster, indeholdende levende, svæk-
ket varicella-zostervirus. Produktionen er 
ophørt.

I nogle lande er det forbudt at  
dyrke sex udenfor ægteskabet, at spise 

svinekød og drikke alkohol. 

I Danmark kalder vi det ‘julefrokost’.
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Og derfor venter de ofte, til de enten selv 
eller en vagtlæge må ringe 112. De kom-
mer ind på hospitalet med svære vejrtræk-
ningsproblemer og andre symptomer, der 
kræver langvarige hospitalsindlæggelser. 
Men hvis patienten er tryg ved at hen-
vende sig, fordi sygeplejerskerne kommer 
i hjemmet og kender patienten og om-
vendt, er der større chance for, at henven-
delsen sker i tide, uddyber hun. 

Fra pilotprojekt til ph.d.-
afhandling

Birgit Refsgaard har arbejdet med lunge-
patienter siden 2004, og da der i 2015 i 
Aarhus blev sat ekstra fokus på, om der 
kunne gøres noget i primær- og sekun-
dærsektoren for at forbedre forholdene 
for KOL-patienter og især mindske antal-
let af og varigheden af indlæggelser, bød 
Birgit Refsgaard sammen med kolleger 
fra Lungesygdomme på AUH ind med et 
pilotprojekt.

– Der var fokus på problemstillingen fra 
både hospitalets og kommunens side, og 
da rapporter viste, at KOL-patienter ofte 
undlod at kontakte sundhedsvæsnet ved 
mindre forværringer af deres tilstand, blev 
fokus sat på at ændre dette forhold, for-
tæller Birgit Refsgaard.

Kernen i projektet er således lunge-
teamet, der tilser patienterne i hjemmet og 
kan instruere i brug af forskellige hjælpe-
midler og medicin, der kan mildne symp-
tomerne. Teamet hjælper patienterne med 
at identificere og reagere på moderate 
forværringer af sygdommen, og samtidig 
er det en tryg livline, som KOL-patienterne 
kan bruge på alle tider af døgnet. Holdnin-
gen er, at ingen problemer eller spørgsmål 
er for små.

I 2017 indledte Birgit Refsgaard sit 
ph.d.-projekt, der med den randomi-
serede tilgang, gav pilotprojektet et 
videnskabeligt blåt stempel. Projektet 
viser, at forskellen i livssituationen mellem 
KOL-patienter tilknyttet lungeteamet og 
patienter i kontrolgruppen er markant, og 
der er grund til at forvente, at den samme 
tendens ville gælde i hele landet, hvis der 
blev etableret tilsvarende teams.

Svært at identificere moderate 
ændringer

– Det kan være vanskeligt for KOL-patien-
ter at identificere moderate forværringer 
fra dag-til-dagvariationen af symptomer 
som forøget hoste, åndenød, mere eks-
pektorat eller ændringer i ekspektoratets 
farve. Derfor har lungeteamet blandt 
andet undervist patienterne i at være 

Birgit Refsgaard

opmærksomme på selv små forandringer. 
Hvis en forværring opdages i tide, kan 
det ofte behandles med tabletter i form af 
prednisolon og/eller antibiotika, siger Bir-
git Refsgaard, der dog understreger, at det 
kun er den ene side af mønten – og måske 
endda den mindst vigtige.

– Det hjælper ikke meget, at patien-
terne bliver bevidste om deres sygdom 
og forandringerne i symptomerne, hvis 
de alligevel ikke reagerer på dem. Og lun-
geteamets tillidsskabende besøg i hjem-
met og insisteren på, at patienterne skal 
kontakte os, så snart de oplever bare lidt 
mere hoste, åndenød eller ekspektorat, 
er nok den væsentligste faktor. Det giver 
os mulighed for sammen at følge udvik-
lingen, så vi kan finde ud af, om det er en 
dag-til-dagvariation, eller om det udvikler 
sig til en egentlig forværring. Patienterne 
kontakter os kun, hvis de er sikre på at 
blive taget alvorligt og blive behandlet re-
spektfuldt, pointerer Birgit Refsgaard.

Tillid og tryghed er således alfa og 
omega for lungeteamets succes. Birgit 
Refsgaard er nu i gang med opfølgende 
interviews med de KOL-patienter, der har 
medvirket i den statistiske undersøgelse. 
De foreløbige svar bestyrker, at det er 
afgørende for KOL-patienterne, at de kan 
ringe til en person, der kender dem og 
deres situation i dagligdagen. Det giver 
tryghed. 

Eneste i landet – men kopier gerne

Så vidt Birgit Refsgaard er orienteret, fin-
des der ikke andre tværsektorielle lunge-
teams, der er etableret på præcis samme 
måde som i Aarhus. Men der er andre 
indsatser med andet setup, fx PreCare i 
Region Sjælland. Det afgørende er dog, 
at både den primære og den sekundære 
sundhedssektor deltager aktivt i samar-
bejdet.

I en stor kommune som Aarhus med et 
stort antal KOL-patienter kan det lade sig 
gøre at etablere et døgnbemandet team, 
mens mindre kommuner måske må gå 
sammen for at kunne etablere tilsvarende 
ordninger.

– Alle er selvfølgelig velkomne til at 
kopiere den aarhusianske model, men 
indtil det sker, kan de praktiserende læger, 
hjemmesygeplejersker og andre i den pri-
mære sundhedstjeneste jo sagtens drage 
nytte af de erfaringer, vi har gjort os i Aar-
hus Kommune, siger hun og uddyber:

– Det er væsentligt, at patienterne op-
lever tryghed ved at kontakte den prakti-
serende læge, og at de ikke oplever, at de 
ulejliger lægen, hvis de henvender med, 
hvad der i første omgang måske ligner 

ubetydelige forværringer af deres symp-
tomer. Det er også afgørende, at lægen 
tager sig tid til at snakke med patienterne 
om deres sygdom, så de lærer at blive 
opmærksomme på symptomer og forvær-
ringer. Hvis den praktiserende læge nøje 
følger udviklingen af KOL-patienternes 
symptomer, og der lægges en plan med 
opfølgning, så både læge og patient kan 
se, hvilken vej udviklingen går, er meget 
vundet.

Birgit Refsgaard er naturligvis klar over, 
at også de praktiserende lægers tid er 
presset, men er overbevist om, at en tæt-
tere kontakt og opfølgning til KOL-patien-
ter er godt givet ud.

– Det kræver jo også mange ressourcer 
at behandle KOL-patienter, der har været 
igennem et alvorligt forløb med hospi-
talsindlæggelse mv. De får jo ikke lov til at 
ligge på hospitalet længere tid end højest 
nødvendigt, og der tilbagestår ofte et in-
tensivt efterbehandlingsforløb, når de er 
blevet udskrevet, påpeger hun.

Fortsat fra side 18
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PRESSENYT

Tilslutningen til influenza vaccination er 
skæv i Danmark – især blandt sundheds- 
og plejepersonale og børnene
Det viser en foreløbig opgørelse fra 
Statens Serum Institut over tilslutnin-
gen til vaccination mod influenza i 
sæsonen 2021/22. I løbet af de første 
seks uger af vaccinationskampagnen, 
er der i alt givet ca. 1,5 millioner vac-
ciner, men fordelingen er skæv for 
nogle målgrupper, hvis man ser på 
Danmarkskortet.

Senest redigeret den  
19. november 2021

Tilslutningen blandt f.eks. sundheds- 
og plejepersonale er på landsplan 25%, 
hvilket er langt fra Sundhedsstyrel-
sens målsætning på 95%. Det er især i 
områderne uden for de store byer, at 
tilslutningen halter, som det fremgår af 
kortet herunder.

Figur 1. Tilslutning til influenzavaccina-
tion blandt sundheds- og plejepersonale 
per kommune (opgjort den 16. november 
2021)

Der tegner der sig et tydeligt billede af 
en generelt højere vaccinationstilslut-
ning blandt beboerne i de større byer 
og de omkringliggende kommuner 
end i mange kommuner beliggende 
i landets yderområder. I hovedstads-
området ses desuden en generelt 
højere vaccinationstilslutning blandt 
beboerne i flere af de nordsjællandske 
kommuner end blandt beboerne i 
kommunerne på Vestegnen.

”De geografiske forskelle, som ses 
på tværs af landet, kan skyldes flere 
forhold. Der kan for eksempel være 
forskel på, hvor alvorligt man selv op-
fatter influenza og behovet for at blive 
vaccineret. Eller der kan være forskelle 
i adgangen til vaccinationstilbud, må-
ske kombineret med forskelle i omfan-
get af de gennemførte borgerrettede 

informationskampager mellem kom-
munerne. Derudover kan sammensæt-
ningen af de enkelte målgrupper ad-
skille sig imellem kommunerne”, siger 
læge Frederikke Kristensen Lomholt 
fra SSI.

Børnene i alderen 2-6 år er 
bagud

Overordnet er vaccinationstilslutnin-
gen blandt børnene lav, men også 
for denne gruppe er der stor forskel i 
tilslutningen, der er størst omkring de 
store byer.

Figur 2. Tilslutning til influenzavaccina-
tion blandt børn i alderen 2-6 år per kom-
mune (opgjort den 16. november 2021)

”Mens det generelt går rigtig godt 
med vaccinationstilslutningen blandt 
de ældre risikogrupper, går det tem-
melig trægt blandt de yngre, f.eks. de 
gravide, sundheds- og plejepersonalet, 
og børnene mellem 2 og 6 år. Der er 
behov for at øge indsatsen for at sikre 
en højere tilslutning i disse grupper før 
influenzasæsonen begynder for alvor”, 
siger læge Frederikke Kristensen Lom-
holt fra SSI.

Rigeligt med vaccine

I alt 2,5 millioner doser influenzavac-
cine er blevet indkøbt til årets vaccina-
tionskampagne. Ved udgangen af uge 
45 var 1,9 millioner influenzavacciner 
modtaget fra vaccineproducenterne 
og leveret af Statens Serum Institut 
(SSI) til de forskellige vaccineudbydere 
i Danmark. De resterende vacciner 
leveres i de kommende uger.

Kilde: SSI
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