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Plejehjemslæger i faste rammer
skal få ordningen helt i mål
Der er praktisk talt ikke nogen argumenter imod, at beboere på landets plejehjem skal tilses af en læge,
som er fast tilknyttet plejehjemmet, frem for af deres egne læger. Alligevel har ordningen været længe
undervejs, og der er stadig et stykke vej til, den er helt i mål. Men nu er de økonomiske barrierer i hvert fald
fjernet. Fra årsskiftet er plejehjemsordningen nemlig skrevet ind i de praktiserende lægers overenskomst.

AF VIDENSKABSJOURNALIST
GORDON VAHLE
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Historien om fast tilknyttede læger på plejehjem fik sin officielle begyndelse i 2016,
hvor regeringen, KL, Danske Regioner og
PLO indgik en aftale om ordningen. Den
går kort fortalt går ud på, at fast tilknyttede læger er nogle timer på plejehjemmet
hver uge, hvor de vejleder personalet om
symptomer og ændringer i beboernes tilstand og om behandling og medicinering.
Desuden tilbydes beboerne at skifte til
plejehjemslægen som deres faste læge.
Der er naturligvis ingen tvang, men mange
vælger at skifte, fordi det er lettere og
mere trygt.
Forud for det officielle startskud den
26. maj 2016 var gået flere forsøg. Blandt
andet kunne Vive allerede i 2014 på baggrund af et forsøgsprojekt konstatere,
at plejehjemslæger betød bedre styr på
medicinen, bedre kontakt mellem borger,
personale og læge, færre besøg af vagtlæge samt færre indlæggelser.
Det sidste blev bekræftet i 2017 i Silkeborg Kommune, som allerede fra starten
satsede på ordningen og fik en fast tilknyttet læge på 19 af kommunens 21 plejecentre. På ét år blev antallet af forebyggende
indlæggelser på udvalgte afdelinger nedbragt med 20 pct. – fra 766 indlæggelser i
2016 til 614 i 2017.

og en anden læge kommer fem minutter
efter for at tilse naboen. En fast plejehjemslæge kunne måske klare begge
konsultationer på den kvarte tid, når man
tager transporttiden med i betragtning. Og
i pandemitider er et rend af smittefarlige
læger ind og ud af plejehjemmene heller
ikke så smart.
– Også for lægerne er der store fordele.
Især for praktiserende læger i de større
byer. Lægerne her kan jo have patienter
fra 10-15 forskellige plejecentre rundt
omkring i byen, og både sygebesøg og de
daglige patientkontakter er besværlige og
tidkrævende, siger Lise Høyer, der er formand for PLO’s Udvalg for Nær Sundhed.
Hun er ikke selv plejehjemslæge, men
er praktiserende i en større by og er glad
for at nogle af hendes tidligere patienter
på byens forskellige plejecentre nu er
tilknyttet faste plejehjem plejehjemslæger,
så de efter hendes mening får den bedst
mulige kontinuitet og tryghed i behandlingen.

Éns forhold vil få flere med

Fordele for alle parter

Lise Høyers hjemkommune, Aarhus, hører
til de kommuner, som har implementeret
plejehjemslæger – endda på næsten alle
plejehjem i kommunen. Men sådan er det
ikke i hele landet.

Det er således ikke nogen nyhed, at fordelene ved plejehjemslæger er utallige.
Det skaber først og fremmest tryghed for
beboere og personale, at der kommer en
kendt person på besøg en gang om ugen,
frem for at der kommer flere læger på besøg på vilkårlige tidspunkter.
Der er også store besparelser at hente
på de ressourcer, som det enkelte plejehjem bruger på at koordinere og hjælpe
med beboernes lægekontakt. Det tager
naturligvis tid, at én beboers læge skal
køre til plejehjemmet for en konsultation,

Praktiserende læge Lise Høyer, formand for
PLO’s Udvalg for Nær Sundhed.
Pressefoto: PLO.

fortsat er i fremdrift. Ordningen med faste læger på plejecentre er fuldt
implementeret i 44 pct. af kommunerne, mens 22 pct. af kommunerne har
faste læger på mere end halvdelen af deres plejecentre. Samlet set har 81
pct. af kommunerne tilknyttet læger på et eller flere plejecentre.
Andel kommuner, der angiver forskellig status på implementering af
faste læger på plejecentre, pct.

Den seneste opgørelse er fra juni sidste
år. Den blev lavet af KL og PLO i forbindelse med indgåelsen af overenskomsten,
der fra årsskiftet 21/22 også har omfattet
forholdene for faste plejehjemslæger.
Tidligere var ordningen finansieret med
satspuljemidler. Denne finansiering ophørte 1. januar 2019, men i slutningen af
året blev der igen afsat 20 mio. kr. til de
næste to år. I den mellemliggende periode
måtte etablerede ordninger finansieres via
kommunale bevillinger.
– Det er en af årsagerne til, at implementeringen af plejehjemslæger er gået
meget forskelligt i kommunerne, siger
Lise Høyer, der mener, at de ensartede
rammer og betingelser, der nu er skrevet
ind i overenskomsten, skaber langt bedre
muligheder for at få alle kommuner og alle
plejecentre med.
Opgørelsen fra juni ’21 over plejecentre
og kommuner, der har taget ordningen til
sig, viser, at den er godt på vej, men også
at det går noget… trægt. I betragtning af,
at opgørelsen blev foretaget fem år efter,
at ordningen blev iværksat, og at der kun
er positive erfaringer, er det ikke imponerende, at kun 43 kommuner havde tilknyttet læger på alle kommunens plejecentre.
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Sæt fokus på de mange
aspekter ved ADHD
– få dine temabrochurer her!
Patienter og pårørende kan have stor glæde
af emnerne i de 17 temabrochurer.
Du er også velkommen til at
bestille brochurerne til udlevering.

ADHD er ikke altid til at få øje på. I mange år har børn og unge med diagnosen
ADHD været betragtet som hyperaktive og dem, der ”kravler på væggene”.
Men mange – især piger og kvinder – lever med ADHD som en skjult sygdom.
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medicenordic.dk. Du er også
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mail info@medicenordic.dk
eller på tlf. 5786 2525.

I vores brochureserie ”ADHD og ...” fokuserer vi på de mange aspekter ved ADHD.
Brochurerne kan være til stor hjælp for
dem, der har ADHD inde på livet – enten
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finder alle 17 brochurer i serien på vores
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medicenordic.dk
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Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.
Anm: I 2016-undersøgelsen var det ikke muligt at svare: "Valgt andre modeller og "Ej muligt at
indgå aftaler med læger". I 2018-, 2019- og 2020-undersøgelsen er det ekspliciteret, at
friplejeboliger også tæller med.
N = 98
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Spændende og meningsfyldt
lægearbejde
”Tidligere kendte jeg ikke alle af mine patienter, der boede på plejehjem. Jeg så dem sjældent. Alt foregik
pr. distance og via plejehjemmets personale, som jeg ikke kendte. Når jeg en sjælden gang kom på et
nødvendigt sygebesøg, havde jeg ingen historik, ingen kontinuitet i behandlingen af mine patienter, der
måske var blevet tilset af flere forskellige vagtlæger, siden min seneste kontakt…”

AF VIDENSKABSJOURNALIST
GORDON VAHLE

Sådan fortæller praktiserende læge i
Aarhus, Anders Langelund, om tiden før,
han i 2018 bestemte sig for at blive plejehjemslæge. Der ligger ingen kritik i fortællingen. Personalet på plejehjemmene gør
alt, hvad de kan for at ikke alene plejen
men også sygdomsbehandlingen foregår
på den bedst mulige måde for beboerne.
Men beboerne er jo ofte komplekse med
meget medicin og mange diagnoser.
Som praktiserende læge i centrum af
en større by er betingelserne for optimal
behandling bare ikke til stede. Patienterne
er spredt på forskellige plejehjem over et
kæmpe område. De har ofte valgt en læge
i midtbyen, hvor det var nemt at komme
til, da de var raske og rørige og ofte havde
ærinder i byen alligevel. Så nu har Anders
Langelund valgt at blive plejehjemslæge,
hvor han kender patienterne, der befinder
sig i cykelafstand fra klinikken.
Sammen med en kollega fra klinikken,
Hasse Clemmensen, sørger Anders Langelund for, at der hver onsdag kommer en
læge til plejehjemmet i Generationernes
Hus på Aarhus Ø.

Tryghed for alle
– Det giver tryghed både for personalet
og beboerne, at de ved, at der kommer en
læge, de kender, hver onsdag. Det giver
mulighed for både at planlægge længere
forløb, give en optimal behandling og for
at fange akut opståede problemer, inden
de udvikler sig, opsummerer Anders
Langelund nogle af de fordele, der er for
patienterne.
Beboerne bliver tilbudt at skifte læge
til den fast tilknyttede læge, og langt de
fleste plejehjemsbeboere tager imod tilbuddet.
– For mig som læge er det et spændende og meningsfyldt lægearbejde. Samarbejdet med personalet på plejehjemmet
er afgørende, og opbygningen af relatio-
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ner mellem lægerne og personalet er vigtig for at kunne give en bedre og mere effektiv behandling. Der er en stor gevinst i,
at vi kender hinanden, og vi har et virkeligt
godt samarbejde med sygeplejerskerne på
plejehjemmet, tilføjer Anders Langelund.

Giver viden og effektivitet
Plejehjemslægen og plejehjemspersonalet
deler viden, og det betyder, at der er blevet indført mere effektive arbejdsrutiner.
– Vi starter hver onsdag med at gennemgå og planlægge forløb for forskellige
beboere, vi har lavet et årshjul, og vi har
opbygget systemer og arbejdsrutiner, der
gør arbejdet lettere. Vi har brugt meget
energi på at afstemme og lave instrukser
for hvordan personalet skal agere ved for
eksempel urinvejsinfektioner og lignende,
fortæller Anders Langelund.
Klinikkens personale tager blodprøver
om mandagen hos de patienter, hvor det
er påkrævet. Medarbejderne på plejehjemmet meddeler lægerne på forhånd,
hvilke behandlinger der eventuelt skal
iværksættes, så det hele han være forberedt, når lægen kommer om onsdagen.
Alle nye beboeres journaler bliver gennemgået, og lægen tager en snak med
de nyankomne og eventuelt deres pårørende.
– Det er afgørende, at vi er forsøger
at være proaktive og forebyggende, så
vi undgår indlæggelser og vagtlægebesøg. Det er rigtig svært som vagtlæge at
træffe den rigtige beslutning, når man ikke
kender patienten, og man ikke kender til
behandlingsniveau og lignende, påpeger
Anders Langelund.

Samarbejde med kompetent og
engageret personale
– I Corona-tiden har det været en kæmpe
fordel, at vi har kunnet få et samlet over-

blik over de smittede patienter, så vi kunne
afgøre, hvem der skulle indlægges, og
hvem der var for syge – eller for raske – til
indlæggelse. Hvis beboerne havde hver
sin læge med hver sin holdning, ville det
ikke kunne lade sig gøre at lægge en plan
for, hvad der skulle ske, hvis de blev ramt
af Covid-19. Med en sådan plan, hvor det
på forhånd var besluttet, hvad der skulle
ske med medicin, indlæggelse mv., undgik
vi, at personalet skulle have fat i en læge
om aftenen eller i weekenden, hvis en beboer blev syg, siger Anders Langelund.
– En plejehjemslæge er bedst klædt på
til at træffe den bedst mulige beslutning,
tilføjer han.
Det er måske ikke alle praktiserende
læger, der vil kunne se sig selv som ple-

jehjemslæge, hvor man arbejder med en
kompliceret patientgruppe, der er tættere
på døden, end hovedparten af patienterne i en lægepraksis. Anders Langelund
råder dog sine kolleger til at give det en
overvejelse. Én af grundene til, at det går
langsomt med at få faste læger på plejehjemmene, er også, at der er ret få, der
melder sig.
– Men for mig er det både udfordrende
givende at hjælpe patienter med komplekse problemstillinger i samarbejde med
så kompetente og engagerede medarbejdere, som man møder på plejehjemmet.
Og det giver mening at gøre menneskers
sidste tid så god som overhovedet muligt,
opsummerer Anders Langelund.

Praktiserende læge Anders Langelund,
Aarhus. Privatfoto.

Generationernes hus i Aarhus indeholder boliger til alle aldre – fra plejehjem til ungdomsboliger. Foto: Aarhus Kommune.

Læs Lægemagasinet på nettet
www.laegemagasinet.dk
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Finerenon (Kerendia )
®

– en nonsteroid mineralokorticoid receptor antagonist til behandling af type 2 diabetes med nyresygdom.

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

Type 2 diabetes er associeret med en øget
risiko for hjertekarsygdom. Det gælder
specielt de patienter, der også udvikler
den diabetiske nyresygdom, som defineret
nedenfor. Aktuelt forebygges den diabetiske nyresygdom ved hjælp af god glykæmisk kontrol (mål HbA1c < 53 mmol/mol,
optimalt < 48 mmol/mol eller lavere) og
kontrol af hypertension (mål: 130/80 mm
Hg). Ved diabetisk nyresygdom defineret
ved mikroalbuminuri (albumin/kreatinin
ratio mellem 30-300 mg/g) og eller eGFR<
60 ml/min anbefales behandling med en
ACE-hæmmer (ACE-i ) eller en angiotensin -2 receptor agonist (ARB). I de nyeste
kliniske retningslinjer anbefales tillæg af en
SGLT-2 hæmmer evt. en GLP-1 receptor
agonist, hvis SGLT-2 hæmmeren ikke tåles. Desuden kan aldosteronblokade ved
vedvarende albuminuri i form af spironolakton 12.5-25 mg tillægges. Behandling
med spironolakton øger risiko for hyperkaliæmi og kræver omhyggelig kontrol af
elektrolytter og nyrefunktion. Desuden
kan spironolakton inducere gynækomasti
hos mænd.
Finerenon (Kerendia) er en ny nonsteroid mineralokorticoid antagonist, der,
som beskrevet nedenfor, har nyre- og
hjertebeskyttelse effekt ved type 2 diabetes med nyresygdom.
Effekt og sikkerhed af Finerenon er
undersøgt i to store kardiovaskulære og
nyre endepunktsstudier Fidelio-DKD (n=

Figur 1
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5734)1 og Figaro-DKD (n=7437)2, der
begge er publiceret i 2021 i New England
Journal of Medicin. De to komplementære
fase 3 studier med ens design dækker
tilsammen et bredt spektrum af patienter
med type 2 diabetes og nyresygdom.
Patienterne blev randomiseret 1:1 til behandling med finerenon eller placebo.
Fornyeligt blev en meta-analyse FIDELITY3
af de to studier publiceret, og den vil blive
diskuteret i aktuelle artikel.

FIDELITY – analysen
I analysen indgik 13.026 patienter med
type 2 diabetes og nyresygdom, og opfølgningstiden var i gennemsnit 3.0 år.
Patienterne skulle være i maksimal behandling med ACE-i eller ARB. Patienter
med hjertesvigt defineres som NYHA
gruppe II-IV kunne ikke indgå i studiet.
Patienterne skulle desuden have et serum
kalium ≤ 4.8 mmol/l.
Baseline karakteristika fremgår af figur
1, hvor også fordeling af eGFR og albuminuri fremgår. Det ses, at de to studier
inkluderede patienter med eGFR mellem
25-90 ml/min og en albuminuri fra 30
til 5000 mg/g, altså patienter med såvel
mikroalbuminuri (30-300 mg/g) som makroalbuminuri (>300 mg/g). I alt 45 % af
patienterne havde erkendt hjertesygdom
og 58 % var i insulinbehandling. I alt 6-8 %
var i behandling med en GLP-1 RA eller en

Figur 2

SGLT2-hæmmer. Deltagerne dækkede således et stort spektrum af type 2 diabetes
patienter med diabetisk nyresygdom, som
vi møder i klinikken.
Det primære kardiovaskulære sammensatte endepunkt var død af hjertekarsygdom, ikke fatal myokardieinfarkt, ikke
fatal apopleksia cerebri og hospitalisering
på grund af hjertesvigt. I alt 825 (12.7 %)
patienter behandlet med finerenon udviklede det primære endepunkt mod 939
(14.4 %) i placebo gruppen, hvilket svarer
til en 14 % risiko reduktion med finerenon,
(p=0.0018) (figur 2). Reduktionen var
primært forklaret ved en reduktion i indlæggelse på grund af hjertesvigt på 22 %.
Mortalitet på grund af hjertekarsygdom
var reduceret med 12 %, ikke fatal myokardieinfarkt med 9 %, mens risikoen for ikke
fatal apopleksia cerebri ikke var forskellig
fra placebo (-1 %).
Det sammensatte nyreendepunkt var
defineret som > 57 % reduktion i eGFR,
nyresvigt eller død af nyresygdom fra
baseline. Dette endepunkt forekom i 360
patienter (5.5 %) med finerenon mod 465
i placebogruppen (7.1 %) svarende til en
risikoreduktion på 23 % (p=0.0002) (figur
2). Finerenon reducerede signifikant risikoen for dialyse (20 %), reduktion i eGFR
til < 15 ml/mi (19 %) og et fald på > 40 % i
eGFR blev reduceret med 16 %. Total mortalitet blev reduceret med 11 %, (p=0.051)

Hyperkaliæmi (se-kalium > 5.5 mmol/l)
forekom hyppigere med finerenon og
14 % holdt pause med finerenon mod
6.9 % med placebo under studiet. I alt
110 patienter i finerenongruppen mod 38
patienter behandlet med placebo stoppede behandlingen på grund af forhøjet
se-kalium. Forekomsten af gynækomasti
var ikke forskellig mellem finerenon og
placebo. Finerenon havde kun mindre effekt på blodtrykket med et fald på omkring
3 mm Hg mod 1-2 mm Hg med placebo.
Resultaterne var uafhængige af om patienterne var i behandling med en SGLT2hæmmer.

Kommentar
Type 2 patienten med diabetisk nyresygdom er en høj-risikopatient ikke kun
i relation til udvikling af nyresvigt men
også i relation til hjertekarsygdom med en
omkring 2-3 fold øget risiko sammenlignet
med type 2 patienten uden nyresygdom.
Derfor behandles denne gruppe af patienter aggressivt med kontrol af blodtryk og
hyperglykæmi samt med en ACE-hæmmer
eller ARB. Desuden anbefales behandling
med en SGLT2-hæmmer, og hvis den ikke
tåles da med en GLP-1 RA. Den nyresyge
type 2 patient har dog fortsat en overdødelighed sammenlignet med type 2 patienten uden nyresygdom. Den nyresyge

type 2 diabetes patient har med finerenon
(Kerendia®) fået en ny behandlingsmulighed, der forbedrer deres prognose.
Virkningsmekanismen for finerenon
synes at være en reduktion i pro-inflammatoriske og pro-fibrotiske mediatorer,
hvorved progressionen af hjerte- og nyresygdom reduceres.
Tabletten indtages som enten 10 mg eller 20 mg. Det anbefales at starte med 10
mg og efter 4 uger, at øge til 20 mg dagligt
efter at serum kalium (< 4.8 mmol/mol) og
eGFR er vurderet.
De hyppigste bivirkninger er hyperkaliæmi og initial en mindre reduktion i eGFR.
Serum kalium anbefales at måles før start
og efter 4 uger og derefter efter behov.
Ved serum kalium > 4.8 mmol/mol bør
behandling med finerenon ikke initieres.
Og ved se-kalium > 5.5 mmol/l pause med
finerenon, evt. reduktion i dosis til 10 mg
dagligt.
Hvornår finerenon vil blive markedsført
i Danmark er uafklaret, men formentlig i
2022.

Referencer
1. Bakris GL et al. Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes. NEJM 2020, 383: 2219-29
2. Pitt B et al. cardiovascular events with finerenone in kidney disease and type 2 diabetes.NEJM 2021; 385: 2252-63.
3. Agarval R et al. Cardiovascular and kidney outcomes with finerenone in patients with type diabetes and chronic kudney disease: the FIDELITY
pooled analysis. European Heart journal 2021; 00: 1-12.
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Døgnurin – udskillelse af
natrium og kalium og kardiovaskulær risiko
En lineær relation mellem saltindtagelse og kardiovaskulære sygdomme – og ingen J-kurve.
Høj Kaliumindtagelse er relateret til nedsat risiko for hjerte-karsygdomme.

Der findes omfattende data(1-3), der viser
en sammenhæng mellem højt blodtryk,
høj kardiovaskulær risiko på den ene side
og høj saltindtagelse samt lav kaliumindtagelse på den anden side.
Der er også data der viser, at en reduktion i saltindtagelse reducerer blodtryk
og alvorlige kardiovaskulære hændelser,
såsom slagtilfælde. Hos normotensive er
effekten generelt beskeden, men alligevel

betydningsfuld. Hos hypertensive er blodtryksfaldet af størrelsesordenen 4 mmHg.
Den individuelle følsomhed for ændringer
i saltindtagelse er variabel, men bestemmelse af ”saltfølsomhed” i befolkningen er
ikke praktisk gennemførligt samt behæftet
med stor usikkerhed og variation.
De fleste forskere og videnskabelige
selskaber er enige i at der er god evidens
for at en reduktion i befolkningens salt-

AF PROFESSOR EM. DR.MED.
HANS IBSEN
Tabel 1: Relation mellem natrium og kalium udskillelse og kardio-vaskulære risiko.

Udskillelsen er vurderet ud fra
gentagne døgn-urin opsamlinger.
Model 1og 2 er justeret for en
meget lang række af potentielle
confoundere. Resultaterne er
opgjort i kvartiler for udskillelse
natrium og kalium, samt ratio Natrium/kalium. Risikorate angivet
med 95% konfidensinterval . Natrium udskillelsen er angivet i mg.
Ved at multiplicere med 2,5 konverteres det til gram salt/NaCl.
Efter reference nr. 6.
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Figur 1. Relation mellem døgnurin udskillelse
af Natrium og Kalium og kardio-vaskulær risiko. Natriumudskillelse i mg skal multipilceres
med 2,5 for at konverteres til gram NaCl/salt.
Medianværdier og interkvartil område samt
percentiler fra 5% til 95% er angivet nederst.
Kurverne viser en lineær relation over hele
Natrium og kalium udskillelsen. Hazard ratio
er justeret for en lang række mulige confoundere. Efter reference nr. 6.

indtagelse vil lede til markant reduktion i
kardiovaskulære hændelser.
Litteraturen er meget omfattende og
har været delvis kontroversiel(4), da en del
undersøgelser har fundet, at sammenhængen mellem saltindtagelse og hjerte-karsygdomme udviste en J-formet kurve – når
saltindtagelsen kom under 5g/døgn steg
risikoen. De fleste af disse undersøgelser
lider af den begrænsning, at den daglige
saltindtagelse er bedømt ved natrium
udskillelse i en enkelt morgen spot-urin.
Dette medfører en meget stor usikkerhed.
Endvidere har flere studier inkluderet
personer med hjerte-karsygdomme såsom
hjertesvigt, hypertension m.m., randomiseret til behandling med ACE-hæmmere
eller AngiotensinII antagonister, et design
der aldrig har været tænkt til at belyse salt
og risiko for herte-karsygdomme. Der er en
stor risiko for “reverse causality”. Dem der
er syge, indtager og udskiller mindre salt.
En meget detaljeret publication i N Engl
J Med 18. november 2021(5) berører også
dette emne samt beskriver mekanismerne
mellem salt og blodtryk. Det påpeges, at
høj kaliumindtagelse ikke blot nedsætter
blodtrykket, men også reducerer “saltfølsomhed”, sandsynligvis via en direkte effekt af kalium på karvæggens endotel.
Et andet nyligt publiceret studie tager
højde for usikkerheden i beregning af
saltudskillelse(6). I 6 store tidligere publicerede prospective corhorte-studier vurderes
saltindtagelse ud fra 24-timers døgn urins
natriumudskillelse. Der skulle foreligge
mindst 2 komplette døgnuriner ved start
tidspunktet for at kunne inkluderes.
Der indgår 10.709, stort set sunde og
raske deltagere, gennemsnitsalder 51 år +/12,6 år, median follow-up var 8,8 år. Det
primære endepunkt var kardio-vaskulære
hændelser – fatal/nonfatal myocardieinfarkt og apopleksi, samt coronar revaskularisering. Der blev registreret 571 hændelser (5,9 per 1000 person-år). Resultaterne
er angivet ved natrium udskillelse i mg – for
at konvertere til NaCl skal der multipliceres
med 2,5. Den mediane natrium-udskillelse
var 3270 mg (8,2 g NaCl), 10 % og 90 %
Fortsættes næste side
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percentiler henholdsvis 2099mg (5,2
g NaCl) og 4899mg (12,2 g NaCl).
Når man antager, at ikke-renale tab af
natrium er 7 % og af kalium 23 % er mediane daglige natriumindtagelse 3516
mg (8,7 g NaCl) og kaliumindtagelse
3292 mg.
Højere natrium udskillelse og lavere
kalium udskillelse samt højere natrium/
kalium ratio var alle lineært – uden Jkurve – relateret til højere risiko for kardio-vaskulære hændelser, korrigeret for
en lang række “confoundere”(p<0,005).
For hver stigning i natrium udskillelse
med 1000 mg/døgn (2,5 gNaCl) fandtes
en stigning i risiko med 18 %. For hver
stigning i kalium udskillelse med 1000
mg/døgn reduceredes risikoen med 18
%. Således er der tale om en veldefineret
dosis-response kurve.
Den aktuelle undersøgelse understreger den tætte relation mellem natriumog kaliumindtagelse og risiko for hjertekar sygdomme. Sammenholdt med
den øvrige litteratur, der dokumenterer
blodtryksfald og fald i risiko er der god
evidens for at reducere saltindtagelse
og øge kaliumindtagelse. Lad mig også
minde om den kinesiske undersøgelse(7),
også omtalt i Lægemagasinet nr. 3
2021(8), som i et stort randomiseret studie dokumenterede den gunstige effekt
på blodtryk og hjerte-karsygdomme ved
et salt substitutionspræparat med reduceret NaCl og øget kalium indhold.
Der ligger en stærk opfordring til at
forsøge at leve op til WHO´s og videnskabelige selskabers retningslinjer om
reduktion i salt- og øget kaliumindtagelse. En reduktion i saltindtagelsen til 5
g/dgl – og fastholde dette – er svært. Et
salt substitutionspræparat kunne være
en hjælp. Men hver gang saltindtagelse
reduceres med 2,5 g/dgl, reduceres
risiko med 18 %.
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ANNONCE

Klinik og Neurobiologi ved
posttraumatisk stresssyndrom
(PTSD)

AF PROFESSOR, OVERLÆGE,
DR.MED. POUL VIDEBECH,
CENTER FOR NEUROPSYKIATRISK
DEPRESSIONSFORSKNING,
PSYKIATRISK CENTER GLOSTRUP

Indledning
Man har i mange år inden for psykiatrien
ment, at årsagerne til psykisk sygdom skal
findes i samspillet mellem psykiske, sociale
og biologiske faktorer. Dette ses klarest
illustreret ved den gådefulde sygdom post
traumatisk belastningsreaktion (i det følgende vil den engelske forkortelse PTSD
– posttraumatic stress disorder – blive benyttet). Ved denne sygdom kan et menneske med et slag få sin tilværelse forandret
for resten af livet og pludseligt skulle leve
med et svært handicap.
PTSD er ikke nogen ny sygdom. Den er
beskrevet til tilbage fra den amerikanske
borgerkrig, hvor den hed Da Costas syndrom og også fra første verdenskrig, hvor
den blev kaldt granatchock.
PTSD kan imidlertid optræde efter
mange former for psykiske belastninger eller traumer. De seneste år, hvor Danmark
har haft soldater i Centraleuropa, Irak og
Afghanistan, som har været involveret i
kamphandlinger, har særligt mange mennesker og familier været berørt af sygdommen. Man regner med, at omkring 8 % af
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de unge mænd, som er involveret i krig,
udvikler sygdommen, så det er mange
mennesker det drejer sig om.
Imidlertid kan en række andre psykiske traumer end krigshandlinger også
medføre PTSD. Togulykker, røverier,
gidselstagninger eller hustruvold er noget, der berører mange danskere hvert
år. Men mindst lige så vigtigt er det at slå
fast, at langt fra alle, som oplever den slags
belastninger, udvikler PTSD. Der må altså
være nogle prædisponerende og måske
også beskyttende faktorer, som spiller ind.
Som det vil blive omtalt senere, vil alle
former for hjerneskade og anden psykisk
sygdom øge risikoen for, at man får PTSD
ligesom vi i dag ved fra en række undersøgelser, at mishandling i barndommen og
incest gør det.
Fordi sygdommen rammer mange
mennesker over hele verdenen, har man
udfoldet store bestræbelser på at finde
behandlingsformer, der kan lindre eller
måske ligefrem forebygge udvikling af
sygdommen og evidensen for sådanne
behandlinger, vil kort blive nævnt i slutningen af artiklen.

Definitionen af PTSD og
symptomer
De internationale kriterier (ICD-10) for at
stille diagnosen er vist i figur 1. Det centrale punkt er, at der skal være et traume,
som udløser sygdommen. Som det ses, er
kravene for at stille diagnosen meget høje
i ICD-10, idet traumet skal have ”katastrofekarakter”. Dette krav kan gøre denne
diagnose meget svær at anvende i praksis.
Fx kan det diskuteres, om en lærer, der får
angstsymptomer efter at være blevet truet
flere gange af en stor elev, har været udsat
for en hændelse af ”katastrofekarakter”.
Klinikere skal være omhyggelige med at
beskrive dette, fordi det kan have stor forsikrings- og erstatningsmæssig betydning,
fx hvis hændelserne skete på arbejde.
I den kommende revision af ICD (ICD11) bliver kriterierne lavet om, og nu taler

man om, at ”udsættelse for en ekstremt
truende eller forfærdelig begivenhed eller
række af begivenheder” kan udløse symptomerne. Til gengæld er der strammet op
på de øvrige kriterier. ICD-11 forventes
at blive taget i brug omkring 2026. I det
amerikanske diagnosesystem DSM-5 kræves derimod: Eksponering for faktisk eller
truende død, alvorlig skade eller seksuel
vold på en (eller flere) af følgende måder:
1. Direkte oplevelse af den traumatiske
begivenhed. 2. At være personligt vidne
til begivenheden, som den opstod for
andre. 3. At erfare, at de traumatiske begivenheder skete for et nært familiemedlem
eller en nær ven. 4. At opleve gentagne
eller ekstreme udsættelser for detaljer om
den eller de traumatiske begivenheder
(fx falckfolk, der indsamler menneskelige
efterladenskaber; politibetjente gentagne
gange udsat for detaljer om børnemishandling).
De øvrige kriterier i de forskellige
diagnosesystemer svarer nogenlunde til
hinanden, bortset fra, at de amerikanske
er mere udførlige. Imidlertid er fire forhold
helt centrale, ved den fuldt udviklede
sygdom:
1. Genoplevelse af traumet
2. ”Hyperarrousal”
3. Undgåelsesadfærd
4.	Hukommelsesbesvær og personlighedsændringer
Genoplevelsen af traumet
(”Flashbacks”)
Genoplevelsen af traumet sker på ringe
foranledning. Synsindtryk, lugte eller lyde,
som stammer fra noget helt andet, bliver
associeret med traumet, og gør at personen genoplever det meget levende. Det
kan evt. være i form af såkaldte flashbacks,
hvor den syge ser optrinnet eller situationen for sit indre blik. Nogle gange er andre
sanser også involveret, så man fx kan høre
ofrenes skrig, lugte krudtrøg osv. Samtidig
har man en række symptomer på angst,
som fx hjertebanken, kvælningsfornem-

Figur 1

D E F I N IT I O N A F P O S T T R AU M AT I S K S TR E S S TI L S TA N D I F LG . I C D -10
A. T
 idl. udsættelse for exceptionel svær belastning (af katastrofekarakter) som vil medføre symptomer hos næsten alle
B. (1) Tilbagevendende genoplevelse af traumet, "flashbacks“, påtrængende erindringer eller mareridt
eller
(2) Stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet
C. Undgåelse af alt, der minder om traumet
D. (1) Delvis/fuld amnesi for traumet
eller
(2) Vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab:
med 2 eller flere af flg.
(a) Ind- eller gennemsovningsbesvær
(b) Irritabilitet eller vredesudbrud
(c) Koncentrationsbesvær
(d) Hypervigilitet
(e) Tilbøjelighed til sammenfaren
E. Optræder indenfor 6 måneder efter den traumatiske oplevelse

melse og svimmelhed. Sådanne flashbacks
er nemlig kolossalt angstprovokerende og
det er specielt ubehageligt, at de ikke kan
kontrolleres, men kommer i alle mulige
situationer. Angsten for flashbacks medfører ofte, at den syge indskrænker sin
livsførelse ganske betydeligt og isolerer
sig fra kontakt med andre mennesker. Fx
kan en soldat, hvis kammerat blev dræbt af
en vejsidebombe, associere det at køre på
en landevej med dødelig fare, hvilket kan
gøre ham ude af stand til at køre i bil i Danmark, fordi han overvældes af angst.
”Hyperarrousal”
Patienten oplever at befinde sig i en
konstant tilstand af ”hyperarrousal”. Der
findes ikke noget godt dansk ord for det,
men man er konstant på vagt, farer sammen ved mindste lyd og har tilsvarende
svært ved at koncentrere sig om arbejde
eller andre gøremål. Denne anspændthed
fører meget let til misbrug af alkohol eller
stoffer i et desperat forsøg på at kunne
slappe af. Dette vil selvfølgelig bare føje
yderligere problemer til de oprindelige.
Bl.a. fordi der så vil opstå abstinenssymptomer ind i mellem, ligesom behandlingssystemet kan være negativt indstillet overfor patienter med alkoholmisbrug, selvom
dette er symptomatisk til den psykiske
lidelse. Efter en tilstrækkelig lang periode
med misbrug, vil dette fuldstændig overskygge de oprindelige problemer med
PTSD.
Undgåelsesadfærd
Det er ikke underligt, at personen af al
magt forsøger at undgå sine symptomer

og derfor undlader at gå på arbejde eller foretage sig andre ting, som hun ved
kan provokere symptomerne frem. Det
paradoksale er, at denne undgåelsesadfærd i sig selv kan forværre sygdommen,
bl.a. fordi mulighederne for meningsfuld
beskæftigelse og adspredelse indsnævres eller helt ophører. På den måde kan
langvarig sygemelding faktisk forværre
situationen, hvor mere fleksibel gradvis
tilbagevenden til arbejdet med psykologisk støtte er langt mere hensigtsmæssig.
Som praktiserende læge bør man således ikke støtte patienten i – det intuitivt
rigtige – at lade sig sygemelde i lang tid.
Man ved at sygemeldinger over 8 uger
som regel medfører store vanskelligheder
med tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Det er meget vigtigt i terapien af PTSD at
identificere sådan undgåelsesadfærd og
støtte patienten i at leve så normalt som
muligt.
Hukommelssvækkelse
Mange mennesker, der lider af PTSD,
klager over, at deres hukommelse er
blevet dårligere, efter at sygdommen
er brudt ud. Det kan skyldes flere ting.
Dels koncentrerer de sig dårligere pga.
ovennævnte ”hyperarrousal”, og derved
indlærer de dårligere ting, som de gerne
vil huske. Imidlertid er der også neuropsykologiske undersøgelser og scanningsundersøgelser, der tyder på, at bl.a. hippocampus, som er involveret i lagring af
information i langtidshukommelsen, rent
faktisk fungerer dårligere. Det vil blive
omtalt senere.

Ændret personlighed
Endelig fortæller mange mennesker med
PTSD og deres pårørende, at den PTSDramte er personlighedsmæssigt forandret,
efter at sygdommen er brudt ud. Han eller
hun er blevet mere irritabel og bliver lettere vred på ringe foranledning. Sådant et
symptom kan i sig selv gøre det svært at
omgås den syge, men da det samtidig kan
føles som om vedkommendes varme følelser for sin ægtefælle eller sine børn er forsvundet, er det ikke mærkeligt, at der følger store personlige og sociale problemer
i kølvandet på sygdommen. Disse symptomer er udover at være meget ubehagelige
også meget lumske. De kan nemlig være
et udtryk for at sygdommen er kompliceret af en egentlig depression, hvilket sker i
omkring halvdelen af tilfældene.

Forekomst og forløb
Næsten alle mennesker kommer ud for
traumatiske hændelser gennem livet, men
kun omkring 10 % af alle kvinder og 5 % af
alle mænd udvikler PTSD i løbet af deres
liv. Ser man på mennesker, der har været
ude for alvorlige traumer, fx soldater i krig,
er tallene ca. 20 % for kvindernes vedkommende og 8 % for mændene. Disse tal er
selvfølgelig befæstet med stor usikkerhed,
fordi de veksler noget alt efter i hvilke
populationer og under hvilke omstændigheder, man gør den op. Fx er forekomsten
af PTSD blandt amerikanske veteraner fra
sidste Golfkrig højere end den blandt de
britiske veteraner, på trods af at de har
deltaget i de samme slag. Dette skyldes
formentligt den langt nemmere adgang til
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behandling i Storbritannien sammenlignet
med mulighederne i USA. Tallene rejser
nogle interessante og vigtige spørgsmål:
Hvad gør at en bestemt person får PTSD,
mens hans kammerat, som oplevede den
samme katastrofe, ikke gør? Er der noget,
der kan beskytte mod sygdommen, og
hvorfor rammes kvinder dobbelt så hyppigt? De traumer, der hyppigst er forbundet med PTSD, er for mænd krigsbegivenheder og for kvinder seksuelle overgreb
som voldtægt.
Opståen og udviklingen af PTSD har
været undersøgt i mange studier og hyppigst i grupper af personer, som har været
udsat for specifikke traumer, fx voldtægt,
tortur, krig eller en bestemt naturkatastrofe. Varigheden af PTSD afhænger bl.a.
af traumets karakter og sværhedsgrad.
Fx er risikoen for kronisk PTSD blandt
redningspersonel størst for de personer,
der har arbejdet under de mest alvorlige
ulykker eller katastrofer, fx hvis de har
været indespærret i brændende huse eller
oplevet deres kammerater blive dræbt. De
traumer, der er menneskeskabte og medfører intens følelse af hjælpeløshed, som
fx terrorhandlinger i form af langvarige
gidseltagninger, er værre til at forårsage
PTSD.
En undersøgelse af kvinder, der havde
været ude for voldtægt, viste, at en uge
efter hændelsen havde 94 % af alle symptomer svarende til PTSD. Derefter faldt
antallet til 47 % efter 3 måneder og 42 %
efter 9 måneder. Over nogle år fladede
kurven ud, så ca. 20 % opfyldte kriterierne
for PTSD. Det er således langt fra alle, der
får PTSD, som oplever et kronisk forløb,
men vi mangler endnu at finde forhold,
som sikkert kan forudsige prognosen og
som måske kan give mulighed for at forebygge et kronisk forløb.
Undersøgelser viser at en række sygdomme og forhold øger risikoen for at udvikle PTSD efter et givet traume: tidligere
psykisk lidelse, som angst eller depression, gentagne tidligere traumer, en opvækst præget af grov vanrøgt eller incest
eller tidligere alkohol eller stofmisbrug.
Man finder også hyppigere, end man
skulle forvente, symptomer på premorbid
hjerneskade eller tidligere indlæringsproblemer.
Depression
Når PTSD først er udviklet kan den udover
misbrug kompliceres af depression, der
som sagt rammer omkring halvdelen af
alle. Dette vil forøge patientens isolationstendens og demoralisere ham yderligere.
Derfor er selvmordsforsøg og fuldbyrdede
selvmord meget hyppige i efterforløbet.
Et stort antal soldater dør således ikke på
slagmarken, men efter at være vendt hjem
med PTSD.
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Dette forhold er meget vigtigt at
være opmærksom på, fordi det både
har prognostisk og behandlingsmæssig
betydning. Patienter med fuldt udviklet
depression i forbindelse med PTSD kan
være meget vigtige at få sat i medikamentel antidepressiv behandling, men vil ofte
være forbløffende svære at overtale til en
sådan behandling. Danskerne har en tyrkertro på, at de skal behandles med samtaleterapi, når hele miseren jo er opstået
af psykologiske belastninger, også selvom
netop samtaleterapi har været forsøgt tidligere uden held i meget lang tid.

Opsporing og udredning
Mange mennesker med PTSD søger ikke
selv behandling. Men de kan fx opsøge
praktiserende læge med depressive klager, angstsymptomer, legemlige klager,
irritabilitet, manglende arbejdsevne eller søvnproblemer, uden selv at sætte
symptomerne i forbindelse med en traumatisk begivenhed, specielt ikke hvis det
er mange år siden, den indtraf. Korrekt
diagnose vanskeliggøres desuden af, at
angstsymptomer ofte ikke opleves som et
primært psykisk problem af patienterne,
som i stedet søger læge pga. problemer
med hjertebanken, brystsmerter, synkebesvær, mavesmerter eller andre kropslige
symptomer.
Det anbefales derfor, at man specifikt
spørger om traumer i patientens liv, især
hos patienter med uforklarede fysiske
symptomer, som henvender sig til egen
læge flere gange. Er mistanken først vakt,
bør man spørge specifikt ind til forskellige
former for traumer (fx overfald, voldtægt,
trafikulykker og traumatiske fødsler). Det
typiske er dog, at symptomerne udvikler sig ret hurtigt efter traumet og oftest
indenfor få måneder. Der findes dog
tilfælde, hvor symptomerne længe er relativt milde og ikke fører patienten til læge,
indtil der fx sker en ny hændelse, som så
medfører et fullblown syndrom.
PTSD kan være svær at skelne fra depression og kompliceres som nævnt ofte
af klinisk depression. Desuden bør der
undersøges for neurologiske skader opstået i forbindelse med traumet og eventuelle psykotiske symptomer, idet PTSD i
sjældne tilfælde kan kompliceres af hallucinationer eller vrangforestillinger.
Comorbid legemlig sygdom
Angstlidelser ses hyppigt hos personer med legemlige lidelser og tit er der
overlappende symptomer. Fx ses angst
hyppigere hos astmapatienter og vanskeligheden består i, at det kan være svært at
skelne – også for patienten – hvad der er
hvad, da begge dele medfører åndedrætsbesvær. Undersøgelser viser, at menne-

sker med både angst og legemlig sygdom
er meget hårdt ramt og har et større forbrug af sundhedsydelser og større dødelighed end mennesker med ”kun” den en
eller den anden type lidelse. Således udelukker en legemlig diagnose ikke tilstedeværelsen af en angsttilstand og omvendt.
Det er derfor nødvendigt, at alle patienter
med mulig angstlidelse undersøges grundigt legemligt af egen læge. Veteraner vil
ofte have været udsat for hovedtraumer
(fx ved eksplosioner) og dette kan udløse
PTSD samt forværre tilstanden.

Fysiologisk respons på psykisk
traume
Umiddelbart efter en svær psykisk belastning eller et alvorligt traume vil kroppen
reagere med et akut stressrespons, som
styres af frigivelse af bl.a. adrenalin fra
binyremarven. Dette vil sætte kroppen
i et alarmberedskab, hvor den er klar til
kamp eller flugt. Denne reaktion omfatter bl.a. øget puls, omdirigering af blod
fra fordøjelsessystemet til musklerne,
mobilisering af celleenergi i form af
glucose og sammentrækning af de små
glatte muskler, der får håret til at rejse sig
på kroppen. Kognitionen påvirkes også,
således at opmærksomheden for indtryk
udefra bliver skærpet. Man bliver bleg, tør
i munden og kan få en følelse af at være
”stiv af skræk”. Organismen forberedes til
voldsom fysisk aktivitet og koncentration
om de påvirkninger, der har fremkaldt
tilstanden. I timerne herefter begynder
hypofyse-binyrebark aksen (HPA-aksen)
at øge aktiviteten ved at frigive cortisol fra
binyrebarken. Under normale og fredelige
forhold regulerer dette hormon en række
stofskifteparametre, som fx blodsukkeret
samt katabolisme af proteiner og lipider,
således at organismen kan få adgang til
vigtige aminosyrer og fedtsyrer, der benyttes til at udvinde energi af.
Hos mennesker stimuleres frigivelsen
af cortisol tidligt om morgenen, hvorefter
koncentrationen falder i løbet af dagen, så
den er mindst om natten. Under stress forøges aktiviteten i HPA-aksen betragteligt,
hvilket medfører en stigning i cortisol. Ved
store psykologiske belastninger, mener
man således, at det er nødvendigt, at den
store aktivitet, som medførte stigning i
adrenalinniveauet i blodet, efterfølges af
en kortvarig stor stigning i cortisolsystemet. En teori om opståen af PTSD fremfører, at hvis dette ikke sker i tilstrækkelig
grad, kan det medføre, at hukommelsesspor for det passerede ikke slettes og at
kroppen forbliver i en opslidende alarmtilstand. Dette passer med, at man hos
mennesker, der senere vil udvikle PTSD,
har målt meget langvarig forekomst af hurtig hjerterytme og lavt niveau af cortisol

i blodet. Det er derfor vigtigt at prøve at
berolige mennesker, der har været ude for
traumatiske oplevelser med støttende psykologisk intervention og sørge for at de får
sovet. Muligvis har det en gunstig virkning
mod konsolideringen af de forfærdelige
oplevelser og kan forebygge flashback oplevelser. Derimod er egentligt debriefing
formentligt skadelig bla. fordi personens
erindringer derved fastholdes (se senere).

Undersøgelsen af hjernen hos
mennesker med PTSD
Der er foretaget et meget stort antal
undersøgelser af hjernens forhold hos
mennesker med PTSD. Både strukturelle
og funktionelle undersøgelser. Ikke overraskende er fundene temmelig divergerende, men da der efterhånden er blevet
undersøgt et meget stort antal patienter,
begynder der at tegne sig et mønster.
Strukturelle undersøgelser:
hippocampus
De første undersøgelser, man lavede på
mennesker med PTSD, viste, at rumfanget
af hippocampus var mindre hos patienter
med PTSD sammenlignet med raske forsøgspersoner med samme alder og køn.
Det vakte en enorm opsigt, fordi denne
struktur jo dels har betydning for regulationen af kroppens reaktion på stress,
dels for vores indlæring og hukommelse,
to områder, der netop er ramt ved PTSD.
Hippocampus har således den højeste
koncentration af cortisolreceptorer i hjernen og sender hæmmende impulser til
hypothalamus, hvorved aktiviteten i HPAaksen nedreguleres. Disse baner har til
formål at sørge for at nedregulere stressresponset, når dets opgaver er udspillet.
Det så dermed pludselig ud som om,
man havde en relativt simpel forklaring på
de ramtes symptomer: den voldsomme
stressbelastning ødelagde hippocampus,
som man ved, ikke kan tåle længerevarende hypercortisolæmi. Dette gjorde, at
kroppen ikke kunne undertrykke stressreaktionen, men befandt sig i et konstant
alarmberedskab og at hukommelsen tog
skade på sigt. En negativ spiral var dermed
startet, og det var nemt at forstå, at patienterne var så hårdt ramt.
Imidlertid viste bl.a. en række elegante
tvillingeundersøgelser, at det var sandsynligt, at PTSD-ofrene, allerede før de
blev syge, havde små hippocampi. Dette
afspejler den velkendte ”hønen og ægget”
problematik. Men måske var en af årsagerne til, at patienterne reagerede så voldsomt på belastningen, at de på forhånd
havde ændringer i de cerebrale strukturer,
som skulle hjælpe dem med at komme
sig over traumet. Hvis det er rigtigt, giver
det jo gode muligheder for at forebygge

PTSD: soldater, der skal sendes til krigszoner, bør ikke sendes af sted i kamp,
hvis de har et rumfang af hippocampus
under en vis størrelse. Nøjagtigt ligesom
man heller ikke sender svært nærsynede
i kamp.
Undersøgelser af hjernens funktion
Atter andre undersøgelser har vist, at
soldater med PTSD, som udsættes for fx
optagelser af krigslarm, mens de scannes,
dels reagerer voldsommere på disse lyde
med autonom aktivering bl.a. medførende
puls- og blodtryksstigning, dels aktiverer
amygdala meget mere end raske kontroller. Jo værre kliniske symptomer på PTSD,
jo kraftigere øgning af blodgennemstrømningen til amygdala.
Amygdala har meget komplekse opgaver, men én af dem er at facilitere et lynhurtigt respons på en mulig trussel. Området bliver således aktivt, når man bliver
forskrækket eller angst. Normalt mindskes
aktiviteten i amygdala hurtigt igen, fordi
bl.a. hippocampus og den prefrontale cortex udøver en hæmmende aktivitet.
Man kan således forestille sig, at nogle
mennesker habituelt har en svagere inhibition af amygdala og derfor vil reagere
voldsommere og mere langvarigt på
traumer. Den mindre effektive hæmning
af amygdala kan skyldes nedsat aktivitet
af hippocampus. Dette kan være medfødt, eller fordi denne struktur er blevet
beskadiget under opvæksten eller senere,
fx pga. kranietraumer, tilfælde af hypoxi
eller pga. alkoholmisbrug. Dette kunne
forklare, hvorfor man i anamnesen fra
mennesker, der lider af PTSD, oftere end
man skulle forvente, finder tegn på hjerneskade af den ene eller anden art.
Hvis disse undersøgelser er rigtige,
kan man, som nævnt, måske forudse,
hvem der vil reagere med PTSD blandt
et kompagni unge soldater, der sendes til
en kampzone. De forebyggelsesmæssige
aspekter vil være betydelige.

Behandling
Når tilstanden først er opstået, er den relativt svær at helbrede, idet langvarige forløb ses hos ca. halvdelen. Man råder over
flere forskellige behandlingsprincipper,
hvilket selvfølgelig afspejler, at ingen form
for behandling er ideel. Meget ofte bliver
man nødt til at kombinere behandlingerne
for at opnå et tilstrækkeligt godt resultat.
I det følgende vil kort blive gennemgået,
hvad vi ved om effekten af forskellige
behandlingsformer ud fra videnskabelige
undersøgelser.
Psykoterapeutisk behandling
Der findes flere hundrede forskellige
former for psykoterapi, men kun ganske

få af dem er undersøgt i videnskabelige
undersøgelser. Ud fra disse kan man konkludere:
• Kognitiv adfærdsterapi (og varianter
heraf) er i flere undersøgelser vist at
være bedre end støttende rådgivning
eller ingen behandling. Det gælder
både mht. umiddelbar effekt samt ved
follow-up efter et år.
• EMDR (Eye Movement Desensitisation
and Reprocessing) er en særlig psykoterapeutisk teknik, som også er vist
at være effektiv i klinisk kontrollerede
undersøgelser. Teknikken svarer mht.
effekt til det, man kan opnå ved kognitiv terapi.
Ved begge disse terapier tilstræber man
såkaldt ”exposure”, det vil sige at patienten under kontrollerede omstændigheder
udsættes for de stimuli, som han plejer
at reagere på med angstsymptomer. Ved
gennem gentagne gange med gradvist
stigende intensitet at udsætte patienten
for dette, ophører han efterhånden med
at blive angst. Der er også udviklet virtual
realityprogrammer, hvor kontrolleret exposure indgår. På denne måde kan man
i den virtuelle verden bringe en veteran
tilbage til krigszonen, så han gradvis kan
lære at mestre sin angst.
Disse teknikker er dog ikke mirakelkure. Man regner således med, at de har
effekt på omkring halvdelen af patienterne. Derimod er der ikke påvist effekt
af forskellige andre psykoterapeutiske
teknikker, så som dramaterapi, psykodynamisk terapi, hypnoterapi og støttende
rådgivning.
Medicinsk behandling
• SSRI-præparaterne reducerer symptomerne ved PTSD bedre end placebo.
Omkring halvdelen af patienterne oplever en klar forbedring i tilstanden.
• Der er ikke påvist forskelle mellem de
enkelte SSRI-præparater i den henseende.
Meget tyder på, at SSRI kan modvirke den
atrofi, som man ellers kan se af hippocampus ved langvarig PTSD og depression og
derved formentlig bedre hukommelsen på
langt sigt. Dette sker sandsynligvis ved at
stimulere neurogenesen i hippocampus,
hvorved der dannes nye synapser og nye
nerveceller.
Derimod er der utilstrækkelig evidens
for effekt af andre former for psykofarmaka, som fx benzodiazepiner, som ydermere har tendens til skabelse af afhængighed og tolerans ved langvarig behandling.
Der foregår også kliniske forsøg med brug
af psykoterapi kombineret med ecstacy
(MDMA) til behandling af de patienter,
der ikke magter exposure. Resultaterne
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er lovende, men der er stadig mange problemer i denne behandling, fx risikoen for
udvikling af misbrug.
Herudover er det en klinisk erfaring, at
motion, fx i form af motionsløb, kan bedre
mange angsttilstande, og muligvis også
bedre hukommelsesfunktionerne ved at
stimulere neurogenesen i hippocampus.
Forebyggelse
Det er en almindelig antagelse i offentligheden, at hvis man har været ude for et
psykologisk traume, bør man tilbydes psykologhjælp. Nogle mener endda, at hvis
man afslår denne hjælp, har man særligt
stor risiko for at udvikle PTSD.
Et par klinisk kontrollerede undersøgelser viser, at 6 sessioner kognitiv terapi
til mennesker med symptomer på akut
stressreaktion i modsætning til støttende
rådgivning kan reducere tilfældene af
PTSD målt 6 måneder senere. Derimod
kan man ikke påvise en effekt af sådanne
sessioner kognitiv terapi, hvis det gives
generelt til mennesker, der har været ude
for traumatiske oplevelser.
Den meget brugte enkeltstående samtale med psykolog til alle, der har oplevet
en traumatisk hændelse (såkaldt ”debriefing”) er undersøgt i nogle få studier med
3 måneders og 1 års follow-up, for at se
om denne enkle intervention kunne reducere forekomsten af PTSD. Overraskende

nok, har man ikke kunnet påvise positiv
effekt af dette. Tværtimod er der et par
undersøgelser, der har påvist højere forekomst af PTSD blandt soldater, der blev
debriefet sammenlignet med soldater, der
ikke fik dette tilbud.
Derfor konkluderer man i det af Sundhedsstyrelsen publicerede referenceprogram for Angstlidelser hos voksne, at
Psykologisk debriefing (akut krisehjælp)
som behandling til mennesker, der har
været udsat for en traumatisk hændelse,
har ingen forebyggende virkning over
for senere udvikling af PTSD. Alligevel
foregår det i stor stil i Danmark, men er
forladt flere steder i udlandet. Som nævnt
er almindelig omsorg for mennesker i den
situation meget vigtigere samt at hjælpe
dem til at få sovet om natten.
Medicinsk forebyggelse
Man har forsøgt at behandle mennesker,
der har oplevet svære psykiske belastninger med hhv. binyrebarkhormon, propranolol og benzodiazepiner i den akutte
fase i håbet om, at man kunne forebygge
udvikling af PTSD. Men undersøgelserne
har mange metodologiske problemer, så
det er svært at konkludere noget sikkert
ud fra dem. Formålet med disse behandlinger er særligt at dæmpe den arrousal
(autonom hyperaktivitet med høj puls,
søvnløshed, angst osv), som patienten op-

lever i den akutte fase for at forhindre, at
erindringerne om det skete konsolideres
som flashbacks.

Konklusion
Post traumatisk stress er et stort samfundsproblem, som vi ikke har mange gode undersøgelser af, hvordan vi skal forebygge.
Heldigvis har vi en række psykoterapeutiske og medicinske behandlingsmuligheder, som enkeltvis eller i kombination er
relativt effektive, når først man er blevet
syg. Større er problemet imidlertid, at en
stor gruppe mennesker slet ikke tilbydes
nogen form for behandling og derfor oplever komplikationer i form af depression,
misbrug og selvmordsforsøg.
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Er sangtræning til patienter
med KOL et ligeværdigt
alternativt til rehabilitering?
Et nyligt dansk randomiseret klinisk studie
”Use of Singing for Lung Health as an
alternative training modality within pulmonary rehabilitation for COPD: an RCT [1],
har i et lodtrækningsdesign blandt patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom
(KOL) undersøgt effekten af en specifik
sangtræningsintervention (Singing for
Lung Health (SLH)) overfor vanlig kommunal, KOL-specifik rehabilitering.
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Baggrund
Lungerehabilitering er en effektiv non-farmakologisk behandling til personer med
kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) [2].
Lungerehabilitering har i flere kliniske,
randomiserede forsøg vist at have positive fysiologiske, symptomreducerende,
psykosociale og sundhedsøkonomiske
effekter.

American Thoracic Society/European
Respiratory Society (ATS/ERS) definerer
lungerehabilitering som en omfattende
intervention med målrettede multidisciplinære terapier, som træning, uddannelse
og adfærdsændringer. Lungerehabilitering er designet til at forbedre fysisk og
mental velbefindende og til at understøtte
en langsigtet sundhedsfremmende adfærd [2,3].

Bevisbyrden for fordelene ved lungerehabilitering er stærk – især for træningsdelen. Derfor bør alle personer med kronisk,
non-malign lungesygdom og betydende
begrænsning af funktionsniveauet henvises.
Imidlertid henvises kun omkring 10%
af de personer, som med fordel kunne
deltage i lungerehabilitering, til et forløb.
Hertil kommer, at op mod halvdelen ikke
møder op, og af dem som møder op, vil
kun to tredjedele gennemføre [4] (Figur 1).
Blandt de begrænsende faktorer for
deltagelse er transportvanskeligheder
– herunder mere end 30 minutters transporttid [5].
Én af nøgle-prioriteterne er derfor at
øge tilgængeligheden af lungerehabilitering, og blandt de mulige løsninger er
hjemme- og telerehabilitering samt alternative former for rehabilitering [2,3].

Sangtræning vs. rehabilitering
Sang er i nyere tid blevet tillagt mange
positive egenskaber, som f.eks. håndtering af åndenød, bedring i livskvalitet og
mindsket social isolation blandt patienter
med KOL.
Sang kan muligvis bedre en række fysiske parmetre, såsom den respiratoriske
muskelstyrke samt mindske hyperinflation [1].
Med ovenstående for øje, har man i
England udviklet et specifikt sangtræningskoncept: Singing for Lung Health
(SLH), som dog har manglet at blive testet
af i et større randomiseret studie. Dette
var netop formålet med aktuelle studie,
hvor sangtræning (i form af SLH) blev
afprøvet i et randomiseret, lodtrækningsdesign overfor konventionel, kommunal
rehabilitering [1].
Studiet blev udført i perioden fra august
2017 til maj 2019 i 11 af landets kommuner.

Deltagerne var patienter med verificeret KOL, som var blevet henvist til rehabilitering, og som var villige i at deltage i
lodtrækning. Eksklusionskriterierne var
ustabil iskæmisk hjertesygdom, svær kognitiv påvirkning, ude af stand til at forstå
og/eller at tale dansk samt deltagelse i
rehabilitering og/eller sangkor indenfor de
seneste 6 måneder.
Da både rehabilitering og SLH er gruppebaseret, fandt randomiseringen sted på
gruppe-niveau.
Begge grupper (SLH og vanlig, kommunal rehabilitering) modtog 10 ugers
individualiseret og superviseret træning
to gange om ugen (svarende til 20 sessioner af 90 minutters varighed) på det
lokale, kommunale rehabiliteringscenter.
Derudover, som en del af deres træningsforløb, modtog begge grupper identiske
uddannelsessessioner én gang om ugen
– eksempelvis sygdomsmestring, inhalationsteknik, åndenødskontrol og rygestop
(for et mere specifikt indblik henvises til
artiklen [1]).
SLH blev leveret af professionelle
sanglærere, som alle var blevet trænet af
folkene bag det engelske SLH-program.
Selve SLH-interventionen bestod af
fysiske-, stemme- og vejrtrækningsøvelser – med fokus på at forbedre styrke,
udholdenhed og fleksibilitet af vejrtrækningsmusklerne. SLH var sammensat af
20 minutters fysisk opvarmning, 20 minutters stemmeopvarmning, 40 minutters
sangtræning og 10 minutters nedkøling/
afslapning.
Den kommunale rehabilitering, blev leveret af lokale, erfarne fysioterapeuter og
i overensstemmelse med gældende, danske rehabiliterings-retningslinjer [6] – i form
af superviseret styrke- og udholdenhedstræning, som var modificeret individuelt
og efter lokale forhold. Rehabiliteringen
bestod af 20 minutters fysisk opvarmning,

Figur 1. Flowdiagram over deltagelse i lungerehabilitering for personer med kronisk lungesygdom

AF SPECIALEANSVARLIG OVERLÆGE
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60 minutters fysisk træning (inklusiv åndenødshåndtering), og 10 minutters nedkøling/afslapning.
Hovedformålet med studiet var at måle
på ændring i træningskapacitet, ved hjælp
en seks-minutters gangtest, fra starttidspunktet og til sluttidspunktet.
Sekundært målte man med anerkendte
måleredskaber på ændring i livskvalitet,
angst og depression, lungefunktion og
åndenød. Endelig så man på adherence til
træningen i form af antal fremmøder.

Hovedfund
På resultatsiden fandt man ved undersøgelsens start, at næsten 2/3 vaf deltagerne
var kvinder (62,2%) med en gennemsnitsalder på 69,5 år ± 8,4 år.
Øvrige gennemsnitlige fund: Body
mass index (BMI) 27,8 ± 8,4, Tobak
(pakke-år) 40,5 ± 21,3, Lungefunktion
(FEV1 i procent af forventet) 51,4% ±
16,8%, 6-minutters gangtest-distance
382,3 ± 102,4 meter og 66,3% havde positive forventninger til sangtræning.
De to grupper (SLH og rehabilitering)
var sammenlignelige ved undersøgelsens
start.
I alt blev 270 personer (fordelt på 29
hold) inkluderet i studiet – undervejs faldt
75 personer (28%) fra – 195 gennemførte.
Ved undersøgelsens afslutning, blev
der ikke fundet nogen statistisk, signifikant
forskel i det primære mål, nemlig 6-minutters gangtest-distance i mellem de to
grupper (SLH og rehabilitering), når der
var justeret for alder, køn, BMI, lungefunktion og for positive forventninger til
sangtræning.
Derimod blev der i begge grupper (SLH
og rehabilitering) fundet en signifikant
korrelation mellem antal fremmøde gange
og opnåelse af en klinisk relevant forbedring i 6-minutters gangtest.
Der blev overordnet set ikke fundet forskellige i de to grupper (SLH og rehabilitering) med hensyn til ændringer i åndenød,
angst og depression, lungefunktion eller
livskvalitet.

Diskussion
Dette studie er det første til på denne
måde direkte at teste effekten af sangtræning (SLH) overfor konventionel, kommunal rehabilitering i et gruppe-randomiseret
design.
På forhånd havde gruppen bag studiet
håbet på at finde de to grupper (SLH og
rehabilitering) ligeværdige ved undersøgelsens afslutning mht. hovedformålet,
nemlig forbedring i 6-minutters gangtestdistance.
Alligevel er det ganske overraskende, at
det lykkedes – faktisk på alle måleparame-
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tre – at opnå ligeværdighed, idet rehabiliteringsgruppen modtager specifik fysisk
træning (primært cykeltræning, gangtræning og muskelstyrke-træning), som umiddelbart burde give en relativt klar fordel i
forhold til sanggruppen, der beskæftiger
sig med stemme- og vejrtrækningsøvelser
samt thorakal-smidighed.
Det hører naturligvis med til historien,
at selv om studiet virker velgennemført,
og at man fandt en klar dosis-responssammenhæng i begge grupper (SLH og
rehabilitering), så er det nødvendigt at efterprøve disse fund, før man indfører SLH
i større skala.
Kritikere af studiet har anført, at de
observerede forbedringer i 6-minutters
gangtest-distance alene er moderate og
lavere end det rapporterede i den seneste
Cochrane-opgørelse [7], hvilket kan skyldes, at SLH blev sammenlignet med et
ineffektivt træningsprogram. Sandheden
er nok snarere, at det generelt er svært
at vise kliniske relevante forbedringer i
6-minutters gangtest. Forbedringerne i
indeværende studie er faktisk på niveau
med de forbedringer, der ses i det største
af de inkluderede studier i Cochraneopgørelsen [7]. Samtidig er evidensen for
rehabiliterings evne til at forbedre 6-minutters gangtest-distance ”meget lav” pga.
stor studie-heterogenitet og bias.
Selv om rehabilitering er den gældende
guld-standard idenfor træning af patienter med KOL, så er det åbenlyst, at der
mangler alternativer, der kan motivere til
deltagelse.

Konklusion
Dette multicenter, randomiserede, kontrollede studie af kommunal rehabilitering
af patienter med KOL, sammenlignet med
sangtræning (SLH), viste ingen forskel
mellem grupperne mht. primære formålet,
nemlig forskel i 6-minutters gangtestdistance. Ligeledes fandt man ingen
relevante forskelle i de sekundære mål
i form af ændring i livskvalitet, angst og
depression, lungefunktion og åndenød,
Derimod var der en klar dosis-responssammenhæng i begge grupper.
Da studiet er det første af sin art, er
det nødvendigt at efterprøve fundene,
men det giver håb for fremtiden, at man
tilsyneladende har fundet et ligeværdigt
alternativ til den konventionelle rehabilitering. Dette skal ses i lyset af, at der i
den grad er udfordringer med henvisning
til – og gennemførelse af – konventionel
rehabilitering.
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Nye kilder til sammenligning af
sundhedstilstanden i Europa

AF FORMAND HANS MARTENS,
CHES – COALITION FOR HEALTH,
ETHICS AND SOCIETY

Gennem en årrække har Europa-Kommissionen sammen med OECD og WHOs
Europæiske Sundhedspolitiske Observatorium arbejdet på at skabe sammenlignelige
data om sundhedssystemer og sundhedstilstand i Europa i en proces, der kaldes
State of Health in the EU. Resultaterne
præsenteres i en meget datatung publikation, Health at a Glance, som udkommer
hvert andet år, og så en række (korte) rapporter om situationen i EUs medlemslande
(plus Norge og Island) som opsummeres
og sammenlignes i en såkaldt Companion
Report. Det hele kan hentes gratis på
internettet, og det er virkelig interessant
læsning for alle, der har en eller anden
form for interesse i sundhedssystemerne
og sundhedstilstand, og det ville være
en god ide, hvis alle de politikere og eksperter, der arbejder med en reform af det
danske sundhedsvæsen at kigge lidt i publikationen for at få inspiration.1)
Rapporterne omtales og bruges vidt
og bredt rundt omkring i Europa, men
når sjældent ret langt omkring i Danmark,
og det er synd af forskellige grunde. Et
udgangspunkt, som ofte høres som argument, lyder: Ja, men vi kan jo ikke sammenligne med andre lande! Det er nok
ikke det mest intelligente udgangspunkt.
En mere analytisk orienteret holdning

kunne være: Interessant, lad os se om der
er ideer, vi kan bruge!
Siloholdningen – hvor man holder sig
indenfor det nationale univers og kun
sammenligner med sig selv over tid – gør
ikke brug af den ide, som ligger bag hele
arbejdet med de her nævnte publikationer
nemlig, at hvis man ved at studere data og
eksempler kan finde veje, der virker godt,
kunne man måske prøve sådanne løsninger i stedet for altid at opfinde hjulet igen
for sig selv.
Og processen går jo begge veje, for
der er en masse, Danmark kunne lære,
men der er i den grad også ting som andre
lande kunne lære af Danmark. Men når
fokus er på at gøre sundhedssystemerne
mere robuste – på grund af det generelle
pres fra aldringen af befolkningen, fra
pandemien og ikke mindst fra de pukler
af ubehandlede, som er og har været et
resultat af pandemien – så er der enormt
megen grund til at se på, om der er ideer
og løsninger i landene omkring os, der
kunne bruges. Lappeløsninger med en
pose penge her og der løser jo ikke de
fundamentale problemer. Det kunne
nye og smartere måder at gøre tingene
på måske gøre. Og ja, vi har forskellige
sundhedssystemer i Europa, men vi har
også mange fællestræk, herunder at vi har
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sundhedsvæsenet, så derfor er det jo
ikke sikkert, at den konstante kalden
på flere ressourcer (penge) og hænder
er løsningen på langt sigt. Man kunne
måske forestille sig at bruge pengene på
en smartere måde? Der er jo – som man
også kan se af de ovenstående grafer –
ikke nogen direkte sammenhæng mellem
f.eks. levealder og de penge, der puttes
ind i systemet. Det er naturligvis også
en faktor at tage med i betragtning, når
man – som det er tilfældet i skrivende
stud – diskuterer, om 5-600 indlagte på
hospitalerne på grund af Covid-19 kan
give frygt for et sammenbrud i hospitalssystemet. Det hele handler jo ikke kun om
at kunne klare sygdommene under normale omstændigheder, men også at have
en fleksibilitet i systemet, der kan klare
uventede begivenheder – uden at skulle
sætte behandlingsgarantier og lignende
ud af kraft.
Hvis man ser på, hvordan pengene bruges, så viser det sig, at man bruger meget
mere af sundhedsbudgetterne på at have
patienterne udenfor end indenfor på hospitalerne.
Data fra 2019 viser, at der i Danmark
blev brugt Euro 1,308 pr person på
outpatient care – mod Euro 1,022 i EU
i gennemsnit. Forskellene på hvad der
blev brugt på inpatient care – primært
hospitaler – var mindre, nemlig Euro 944
per indbygger i Danmark mod Euro 1.010
i EU i gennemsnit. Der blev også brugt
utroligt meget mere på langtidspleje af
sygdom uden for hospitalerne i Danmark,
nemlig Euro 943 per indbygger mod Euro
614 i EU i gennemsnit. Danmark betaler
også mindre for medicin og udstyr end i
EU i gennemsnit, men til gengæld bruger
Danmark meget få midler på sygdomsforebyggelse.

Holland
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Livsstilssygdomme spiller en meget stor
rolle for dødelighed i Danmark. Mere
end 40 % kan relateres til tobak, usunde
diæter, alkoholforbrug og et lavt niveau for
fysisk aktivitet. Disse risikofaktorer dækker omkring en tredjedel af hele sygdomsbyrden i Danmark ifølge landerapporten
om Danmark. Omkring 16 % af de voksne
danskere er karakteriseret som overvægtige, og det er en stigning fra 13 % i 2010.
Kun 46 % af danskerne siger, at de spiser
frugt og grøntsager dagligt, og det ligger
under EU gennemsnittet.
Som det har været tilfælde tidligere år
er incidensen af kræft tårnhøj i Danmark
og faktisk er de aldersstandardiserede incidenstal højere for all cancertyper for både
mænd og kvinder end EU-gennemsnittet.
De hyppigste cancertyper for mænd er
prostata, tarm- og lungekræft, mens det
for kvinder er bryst-, tarm- og lungekræft.
Men overlevelsesraten for kræftsygdomme
har forbedret sig over de senere år, hvilket
tyder på mere effektive behandlinger, og
at mange kræfttilfælde kommer tidligere
under behandling på grund af kortere
ventetider og måske bedre screeninger,
men problemet er stadigvæk at forhindre
og forebygge kræft i at udvikle sig hos danskerne. Og det problem hænger i den grad
sammen med, at sundhedsbudgetterne i
højere grad bruges til at kurere patienter
mere end til at forebygge sygdomme.
Mere om det nedenfor.
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Frankrig

Livsstilssygdomme og cancer

Sundhedsudgifter i pct. af bruttonationalproduktet

Tyskland

sundhedssystemer, som baserer sig på
(mere eller mindre) lige adgang for alle og
solidarisk finansiering af størstedelen af
sundhedsudgifterne.
En af de markante – og for Danmark
glædelige – oplysninger som de nye rapporter viderebringer, er at den forventede
levealder i Danmark ikke længere ligger
lavest i den vestlige del af EU, men er rykket opad på listen.
Årsagen til, at Danmark er rykket opad
på listen, er ikke så meget, at levealderen er steget i Danmark men mere, at en
række lande har oplevet en stærk overdødelighed i forbindelse med pandemien.
Det gælder f.eks. Spanien, som eller plejer
at ligge helt i top, men lande som Norge
og Finland med meget lave dødstal på
grund af pandemien, har øget deres forventede levetid en hel del. Sverige, som
har et meget stort dødstal fra pandemien
ligger fortsat ret højt på listen, så Danmark
er desværre fortsat sidst med hensyn til
forventet levetid i Norden.

Her er der altså nogle forskelle i sundhedssystemernes opbygning, som man
kan sammenligne og vurdere og det drejer
sig naturligvis ikke kun om sammenligninger mellem Danmark og EU-gennemsnittet, men også om sammenligninger med
mange andre lande, og på den basis kan
man jo så drage sine konklusioner med
hensyn til, hvad der virker bedst og mest
effektivt.
Med hensyn til personaleressourcerne,
så viser rapporterne at Danmark har flere
læger og sygeplejersker end EU i gennemsnit – måske i modsætning til det
indtryk, man kunne få af den offentlige
debat, og det peger igen på det fornuftige
i at analysere, hvad sundhedspersonalet
laver og bruger deres tid på og om det
kunne gøres på en smartere måde. Ca.
en femtedel af lægerne er praktiserende
læger, svarende til hvad man finder i andre
EU-lande. Samtidig ser danske patienter
deres læger langt mindre end i de fleste
andre lande i Europa, idet danskerne kun i
gennemsnit havde 4,0 besøg hos en læge i
2019 mod 6.7 i gennemsnit i EU. Alligevel
har en meget stor del af de praktiserende
læger i Danmark lukket for tilgang, og
rapporten nævner også det i Danmark velkendte problem med at få adgang til praktiserende læger i visse dele af landet.

Hvad kan man forhindre?
Det er godt, at levealderen er blevet
højere i Danmark sammenlignet med landene omkring os, men spørgsmålet er, om
det er en permanent udvikling, eller om
den specielt skyldte overdødeligheden i
2020. Men det er til gengæld ikke så godt,
at der faktisk ser ud til at være et meget
stort antal dødsfald i Danmark, som kunne
have været forhindret med mere forebyg-

Årsager til dødsfald, som kan forebygges

Årsager til dødsfald, som kunne behandles

Forebyggelse ved sundhedsinitiativer og primære forebyggelsesinitiativer.
Aldersstandardiseret dødelighed pr. 100.000 indbyggere.

Forebyggelse ved behandlinger inkl. screeninger og interventioner.
Aldersstandardiseret dødelighed pr. 100.000 indbyggere.
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Der er som nævnt mange ideer at hente
i de nævnte publikationer, og det koster
ikke en krone at hente dem ned og kigge
i dem. Det kan være sundt en gang imellem at se, hvordan andre lande klarer sig
og om der skulle være inspiration at hente
for bedre løsninger, der ikke nødvendigvis
går ud på en ny ”pose penge”. At se ud
over den nationale silo i stedet for kun
at se ind ad og konsultere de samme få
eksperter gang efter gang, bringer som
regel ikke meget nyt frem, men det er i
vores alle sammens interesse at sørge for,
at sundhedssystemerne er på forkant og
giver høj værdi for pengene. Det er jo i
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gelse og med bedre screening, tidlig og
præcis diagnosticering og behandling.
Igen kan man hente megen inspiration
i de data, der ligger bag de to ovenstående grafer. Der er naturligvis mange
lande i EU, der har højere ”unødvendige”
dødstal – mest de Central- og Østeuropæiske lande, men alligevel behøver man
i Danmark ikke at kigge længere end til
de andre nordiske lande for at identificere
bedre resultater, som man måske kunne
analysere og finde værktøjer, som kunne
bringe de mortaliteten ned. Det ville så
også kunne hæve levealderen til det niveau vores nordiske brødre og søstre har.

nogle tilfælde et spørgsmål om liv eller
død. Og så er der jo det dejlige ved denne
rapport, at man også kan finde eksempler,
som kan bruges til at fremme en eksport af
gode danske løsninger!

Referencer
1	Landerapporterne kan findes her: https://
ec.europa.eu/health/state/country_profiles_en og Companion report ligger her:
https://ec.europa.eu/health/state/companion_report_en

Motion ja, men ikke for meget

AF DR.MED. SENIORFORSKER
PETER SCHNOHR

Det er en almindelig opfattelse, at jo
mere motion man dyrker, jo bedre er det.
Men det er faktisk ikke sikkert. Man kan
nemlig motionere for meget. Ganske vist
har Østerbroundersøgelsen med 26.000
mænd og kvinder, 20-93 år med et snit på
40-50 år, som den første i verden vist, at
den gennnemsnitlige motionsløber bliver
6 år ældre end alle andre, men undersø-

gelsen viste også lidt overraskende, at de
moderate motionsløbere, der højst løber
2,5 timer om ugen, i langsomt tempo og
ikke over 3 gange om ugen levede længere end de der løb mere (1). I en anden
artikel om motionsløbere viste Østerbroundersøgelsen, at de der løb meget hurtigt, i mindst 1 time hver dag, de levede
ikke længere end de der slet ikke motionerede. De der dyrker anstrengende,
kraftigere motion kan risikere at forkorte
levelængden svarende til de ikke-motionerendes, men blot én pausedag om ugen
til restitution kan genvinde den længere
levelængde (2).
Vi mener at forholdet mellem motionsløb og levelængde er U-formet, for lidt
er ikke godt, men det er for meget heller ikke. Vi har nu analyseret forskellige
idrætsgrene og fundet at der et U-formet
forhold mellem: Tennis, badminton,
fodbold, håndbold cykling, svømning,
motionsløb, gymnastik, helsestudie, vægtløftning og levelængden. Det bedste antal

motionstimer per uge er 2,5 til 4,5 i et hyggeligt tempo (3). Motionerer man mindre
forkortes levelængden, det gør den også,
hvis man motionerer mere. Så den gyldne
middelvej er bedst.
Konklusion: Den rolige, behagelige
motion forlænger livet, mens, voldsom,
kraftigere motion uden pausedage ikke
kan anbefales.

Referencer
1) Schnohr P, Marott JL, Lange P, Jensen GB.
The Copenhagen City Heart Study. Longevity in male and female joggers: Am J
Epidemiol 2013;177:683-89.
2) Schnohr P, O’Keefe JH, Marott JL, Lange P,
Jensen GB. Dose of jogging and long-term
mortality. The Copenhagen City Heart
Study. J Am Coll Cardiol 2015;65:411-19
3) Schnohr P, O’Keefe JH, Lavie CJ, Holtermann A, Lange P, Jensen GB, Marott JL.
U-shaped association between duration of
sports activities and mortality: Copenhagen
City Heart Study Mayo Clin Proc. 2021;96:
3012-3020).
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N Y T FRA GYN ÆKOL OG IFRONTEN

Denne spalte handler meget om Sundhedsstyrelsens seneste skrift
vedrørende hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen.
Den er sendt til os alle, dels i en lang udgave på 66 sider, dels i en
piximodel på 10 sider.
AF GYNÆKOLOG
CHRISTINE FELDING

Ny medicin

Nyheder

UniKalk® appelsin og UniKalk® lemon
fra firmaet Orkla.
Begge produkter indeholder 500 mg calcium og 5 µg D-vitamin. Velegnet til børn
eller til personer, der ikke kan sluge piller.

Lægemiddelstyrelsen nedsætter Nationalt
Råd for Forsyningssikkerhed.
Udfordringer med lægemidler i rest
ordre er de senere år kommet mere og
mere i fokus. For at skabe et fælles billede
af forsyningssituationen og sikre bedre
information til patienter og læger har Lægemiddelstyrelsen nedsat et nyt Nationalt
Råd for Forsyningssikkerhed.
Hovedopgaven for det nye Nationale
Råd for Forsyningssikkerhed af lægemidler, hvor både patienter, sundhedspersoner, industri og myndigheder er
repræsenteret, er at kortlægge forsyningssituationen på lægemiddelområdet og
skabe en fælles forståelse af udfordringerne på området. På den baggrund skal
rådet drøfte mulige løsninger og bidrage
til at styrke informations- og kommunikationsindsatsen – særligt for at sikre rettidig
og fyldestgørende information til patienter
og læger.

Nyt naturpræparat
Premeno® Duo fra firmaet WorldCare
Premeno® Duo er et nyt middel mod tørre
slimhinder, som indeholder hyaluronsyre
og mælkesyre.
Præparatet giver ”dobbelt støtte” og
bruges til forebyggelse og behandling af
en for tør vagina, understøttende under
eller efter behandling med et svampedræbende lægemiddel, til bakterielle vaginale
infektioner i overgangsalderen. Gendanner pH-værdien til den naturlige værdi på
3,8 til 4,5.

Nyt medicinsk udstyr
Empelvic® fra firmaet Empelvic
Empelvic® er et nyt hjælpemiddel til problemer med bækkenbunden.
"Pudens tryk gør, at man mærker bevægelserne i bækkenbunden tydeligere
og samtidigt guider øvelsesfilm i hvordan
man henholdsvis aktiverer og afspænder
musklerne i samarbejde med vejrtrækningen og det intra-abdominale tryk. Flere
studier viser at kun ca. halvdelen af en
gruppe kan omsætte en verbal instruktion
i ”knib” til en reel aktivering. Metoden
lader dem mærke hvordan der skal knibes
og sikrer afspænding for de mange med
hyperton bækkenbund og myoser.”
Vivag® menstruationskop fra firmaet
Orkla
Koppen er lavet af silicone og findes i 2
størrelser. Str. 1 rummer 20 ml og str. 2
rummer 29,5 ml.
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IRF
Sundhedsstyrelsen og Institut for Rationel Farmakoterapi har for nylig begået et
dokument, som vel skal betragtes som
en ordre til os der behandler kvinder i
overgangsalderen med hormoner i forskellige afskygninger, dvs. fortrinsvis praktiserende læger og gynækologer – mest
udenfor hospitalerne. Vi er vist mange,
der er uenige i dette dokument. Jeg vil her
fremføre nogle af de ting som springer
mig i øjnene.
For det første, så bruger man ikke handelsnavnene på alle de mange præparater,
som omtales. Forventer man, at praktiserende læger har styr på indholdsstoffer
og mængder (hvilket gynækologer selvfølgelig har)? Alene dette forhold gør det
vanskeligt at bruge anbefalingerne (læs:
reglerne).
Dernæst står det i den første paragraf,
at Utrogestan® kun bør bruges i fertilitetsøjemed, selv om det for nylig er godkendt

som led i behandling af kvinder i overgangsalderen, sammen med østrogen, til
beskyttelse af endometriet.1)
Ydermere er flere præparater, som enten er udgået for nogen tid siden (Angemin® = østradiol + drospirenon) eller som
er i langvarig restordre – i hvert fald til
2023 (Duavive® = konjugeret østrogen +
basedoxifen). Der er næppe nogen grund
til at omtale disse præparater.
Mirena® er, ligesom Levosert®, godkendt til 6 års brug.
Og endelig Intrarosa® – DHEA/prasteron – som desværre ikke fik generelt
tilskud. Stoffet er beregnet til tørre slimhinder og manglende sexlyst og bliver
i vagina metaboliseret til testosteron og
østrogen.

pga. produktionsproblemer, og forventes
først i taksten i 2023.

Lokal DHEA og libido:
• Forskningsresultater viste, at kvinderne
efter 52 ugers behandling havde øget
lyst og arousal
• Fugtighed
• Evne til orgasme – tilfredsstillelse samt
mindre ømhed/smerter ved coitus2)

Parlodel® fra Paranova
Parlodel® indeholder 2,5 mg bromocriptin.
Præparatet er i taksten, men er stadig ikke
på lager.

Der vil komme yderlige kommentarer i
Månedsskrift for Praktisk Lægegerning,
skrevet af Professor, gynækolog Sven Olaf
Skouby og Gynækolog Anette Peen.

Fosavance® fra firmaet Organon
Fosavance® er et middel mod osteoporose
og indeholder 70 µg alendronat + 70 µg
(2.800 IE) cholecalciferol (vitamin D3).
Præparatet er udgået.
Octostim® fra firmaet Ferring
Octostim® næsespray indeholder desmopressin (en vasopressinanalog) og
bruges bl.a. til behandling af menoragi
ved von Willebrands sygdom. Hvert pust
indeholder 50 µg desmopressinacetat.
Der er problemer med produktionen og
præparatet forventes først tilbage senere
i 2022.

Pregnyl® fra firmaet Organon
(ikke i Danmark)
Pregnyl® er beregnet til ovulationsinduktion og indeholder 5000 IE HCG. Kan
indtil videre skaffes via https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/udleveringstilladelser/
Qlaira® fra firmaet Bayer
Qlaira® er p-pillen med østradiol og dienogest. Pga. produktionsvanskeligheder er
præparatet i restordre og forventes først
tilbage en gang til foråret 2022.

Referencer
1.	Mirkin S. et al. Menopause 2020;27:No
4:410-17.
2. 	Bouchard et al: Horm Biol Clin Invest
2016;3:181-90

Pergotime® fra firmaet Serono
Pergotime® er et syntetisk non-steroid
med svag østrogenvirkning. Tabletten
indeholder 50 mg Clomifen. Præparatet
er udgået fra det danske marked, men kan
rekvireres på særlig udleveringstilladelse
fra Lægemiddelstyrelsen.

Opdatering om udgået medicin og
medicin i restordre
Colifoam® fra firmaet Meda
Rektalskum indeholdende 100 mg hydrocortisonacetat/dosis, bruges (af gynækologer) til behandling af Lichen planus.
Intet nyt om hvornår præparatet igen kan
forventes i taksten.
Duavive® fra firmaet Pfizer
Duavive® er et præparat til behandling
af kvinder i overgangsalderen, indeholdende 0,45 mg konjugeret østrogen og
20 mg bazedoxifen. Præparatet foreløbig
godkendt til brug af kvinder, der ikke tåler
gestagener. Præparatet er p.t. i restordre

Manden til lægen:
– Jeg vil gerne vide, om det er skadeligt,
hvis jeg tager en øl og en snaps til maden
Næh, egentlig ikke, svarede lægen:
– Bare De ikke spiser for ofte.
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SMARTE INSULINPENNE

Nu viser
data vej

… til mere nøjagtig behandling
Nu er der godt nyt på vej til dine patienter med insulinbehandlet diabetes. De nye smarte flergangspenne,
NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus, gemmer nemlig
alle data om patienternes insulininjektioner, så de let kan
deles digitalt med patientapps og kliniksystemer. Det
giver et mere nøjagtigt billede af, hvordan patienternes
injektionsadfærd påvirker blodsukkeret. Og det baner
vejen for en mere individuel behandling, hvor du kan
træffe beslutninger på basis af præcise injektionsdata.

Bliv klogere på den forskel vores nye flergangspenne kan gøre for dine patienter og dig.
Scan QR-koden med din mobil eller læs
mere på pro.novonordisk.dk/smartpen
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