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Tjek psykiatriske patienter
grundigt – også 117. gang
”Blev sendt hjem med beroligende piller – er nu terminal cancerpatient.”
”Psykiatrisk patient afvist. Nu er han død af sprængt blindtarm.”
Overskrifter som disse, der her er konstruerede efter virkelige hændelser, optræder hyppigt i medierne.
Men hvor hyppigt er det egentlig, at alvorlige somatiske symptomer hos psykiatriske patienter bliver
overset, og hvad kan vi gøre ved det? For det er selvfølgelig en tragedie for både patient og læge, hver
gang det sker.

AF VIDENSKABSJOURNALIST
GORDON VAHLE

– Der er lavet adskillige undersøgelser,
der bekræfter, at psykiatriske patienter lever 15-20 år kortere end raske mennesker,
og at de nogle gange dør af somatiske
sygdomme, som ikke er blevet diagnosticerede, eller er blevet det for sent. Men
der ikke mange undersøgelser, der viser
årsagen til det, siger professor, overlæge,
dr.med. ved Center for Neuropsykiatrisk
Depressionsforskning, Poul Videbech,
som Lægemagasinet har bedt om en kommentar.
På foreningen Sikker Psykiatris hjemmeside, sikkerpsykiatri.dk, som blandt andre
Danske Regioner, TrygFonden og Dansk
Selskab for PatientS!kkerhed (PS!) står
bag, fremhæves også overdødeligheden
og den kortere levetid hos psykiatriske
patienter. Den skyldes ifølge foreningen
først og fremmest, at somatiske sygdomme som hjertekarsygdomme, sukkersyge og overvægt forekommer hyppigere
hos psykiatriske patienter, end hos andre.
”Derudover sker det, at somatisk sygdom – både kronisk og akut – overses hos
mennesker med psykisk sygdom,” skriver
hjemmesiden videre.
– Det er antalsmæssigt nok ikke et voldsomt problem, men uanset om læger overser symptomer ofte eller sjældent, så er
det naturligvis helt afgørende, at vi gør så
meget, vi overhovedet kan, for at undgå,
at det sker, påpeger Poul Videbech.

Livsstil, screening og behandling
Foreningen Sikker Psykiatri peger på tre
områder, hvor det er vigtigt at sætte ind,
hvis overdødeligheden skal bringes ned.
På alle tre områder kan de praktiserende
læger spille en rolle.
Først og fremmest gælder det om at
forebygge ved at hjælpe patienterne med
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at ændre livsstil. Det kan ske ved, at patienterne tilbydes systematisk screening
for livsstilsfaktorer og får tilbud om støtte
til livsstilsændringer. Indlagte og ambulante patienter med psykiatriske diagnoser
bør mindst en gang om året få tilbud om
undersøgelse for fysisk sygdom, og så skal
behandling naturligvis sættes i gang, hvis
det er nødvendigt. Og endelig skal patienter undersøges for tegn på akut fysisk
sygdom ved indlæggelse i psykiatrien, og
man skal tage stilling til eventuelt behov
for fortsat observation under og efter indlæggelsen.

” Min kemoterapi-læge slettede
min generaliserede angst
diagnose med et pennestrøg
efter at have talt med mig i
ti minutter.

Cancerpatient med en tidligere
stressrelateret angstdiagnose
– Det er en god idé, at så meget som
muligt af initiativet til handlinger kommer fra sundhedsvæsenet, for det er ofte
vanskeligt for psykiatriske patienter selv
at henvende sig. Det kan det være en stor
udfordring for et menneske med psykisk
sygdom at gå til lægen, kommenterer Poul
Videbech.

Psykiatriske patienter ignorerer
symptomer
Det er en tendens til, at nogle psykiatriske patienter ignorerer eller ikke lægger
mærke til, at deres helbred bliver dårligere. Mange har ikke den samme føling

Den psykiske sygdom fylder ofte så meget
hos patienten, at det er svært både for lægen
og patienten selv at opdage somatiske symptomer. Modelfoto: Gerd Altmann fra Pixabay.

med kropslige forandringer, som psykisk
raske har.
– Men der er også nogle, som – begrundet eller ubegrundet – holder sig
tilbage med at fortælle om sin sygdom af
frygt for, at symptomerne bliver ignoreret
eller henført til psykiske lidelser. De frygter, at de ikke bliver taget seriøst. Andre
mener selv, at deres somatiske symptomer
skyldes deres psykiske sygdom, og at de
derfor ikke behøver at konsultere en somatisk læge, forklarer Poul Videbech.
Han påpeger, at det lige præcis er på
dét område, at de praktiserende læger kan
gøre en forskel.
– Det er ofte tidligere oplevelser i
mødet med sundhedsvæsenet, som kan
få mennesker med psykiske lidelser til at
holde sig tilbage, påpeger Poul Videbech.

Kræver tålmodighed og tid
En praktiserende læge har 10 til 15 minutter til en konsultation, og det kan være
vanskeligt at huske og få forklaret sine
symptomer på så kort tid – især for patienter, der har en psykisk lidelse, og som ofte
har vanskeligt ved at fatte sig i korthed og
holde fokus. Lægen skal også på den korte

tid undersøge, hvad der adskiller sig fra
det normale hos den enkelte patient.
– Når de første gang møder en patient
med en depression eller anden psykisk
lidelse, bestræber de fleste læger sig
på at foretage en grundig undersøgelse
og dermed udelukke, at symptomerne
skyldes somatisk sygdom. Men det kan
være vanskeligt at bevare grundigheden,
når patienten for 117. gang henvender
sig med de samme symptomer, som de
forudgående 116 gange har vist sig ikke
at have en somatisk forklaring. Det er
dog netop i de situationer, at det er ekstra
vigtigt for lægen at bevare grundighed,
fokus og åbenhed, specielt hvis der er
en ny udvikling i klagerne, pointerer Poul
Videbech.
Han er dog klar over, at det kan være
overordentligt vanskeligt – især, fordi
patientens eget fokus ofte er på sin egen
psykiske tilstand. Poul Videbech nævner
et eksempel, hvor han selv var meget tæt
på at overse, at en patient havde en sammenklappet lunge, fordi patienten var så
plaget af sin psykiske tilstand, at han ikke
tog sig af sine vejrtrækningsproblemer.
Den alvorlige tilstand blev kun afsløret på
grund af rutinemæssig legemlig undersø-

gelse, da han modtog patienten til indlæggelse.

Samarbejde mellem somatik og
psykiatri
Det er afgørende, at psykiatere og somatiske læger samarbejder om patienterne, så
diagnosticering og behandling bliver helhedsorienteret og dermed til patientens
bedste.
– Og det er da også gået fremad på
området, siden de psykiatriske hospitaler
lå afsondret og ofte uden kontakt med den
somatiske del af sundhedsvæsenet. Der
er fx i dag mange steder et formaliseret
somatisk tilsyn af indlagte psykiatriske patienter, påpeger Poul Videbech.
– Men på det uddannelsesmæssige område halter det stadig. Efter min mening
burde alle læger – uanset hvilket speciale
de er ved at uddanne sig i – have mindst
et halvt års ansættelse på en psykiatrisk afdeling eller hospital. For at blive psykiater
skal man i dag have et halvt års ansættelse
på en neurologisk afdeling. Det kunne
være nyttigt med fx et helt års ansættelse,
som det var tidligere.

Læs Lægemagasinet på nettet
www.laegemagasinet.dk
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Ny national behandlings
vejledning for udredning og
behandling af type 2 diabetes

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

Behandlingen af type 2 diabetes ændres
hurtigt i disse år på grund af, at nye lægemidler i store randomiserede studier har
haft positive effekter på såvel morbiditet
og mortalitet hos patienter med type 2
diabetes
Den nye behandlingsvejledning for
type 2 diabetes er nu publiceret og kan
bl.a. findes på Dansk Endokrinologisk Selskabs hjemmeside (https://endocrinology.
dk/nbv/diabetes-melitus/behandlingog-kontrol-af-type-2-diabetes/). Den nye
vejledning er resultatet af et samarbejde
mellem Dansk Endokrinologisk Selskab og
Dansk Selskab for Almen Medicin. De nye
retningslinjer fokuserer på at forebygge
hjertekar- og nyresygdom ved brug af
farmakologisk behandling. Men det er vigtigt at understrege, at livsstilsintervention
i form af sund kost, motion og rygestop
fortsat er meget vigtige i behandlingen.
I aktuelle artikel vil nogle af de vigtigste
ændringer i behandlingsvejledningen
blive diskuteret.

HbA1c på 48-58 mmol/mol er risikoen
for komplikationer øget ca. 3 gange ved
HbA1c på 70-80 mmol/mol og ca. 6 gange
ved HbA1c på 90-100 mmol/mol. Behandlingsmålet for type 2 diabetes bør individualiseres, hvor der tilstræbes lavest mulig
HbA1c uden hypoglykæmi og uhensigtsmæssig polyfarmaci. Især skal lægemidler
med risiko for hypoglykæmi (sulfonylurinstof, insulin) bruges med forsigtighed.
Optimalt er en HbA1c < 48 mml/mol, mens
en HbA1c 58-70 mmol/mol er akceptabelt
hos patienter, hvor det primære behandlingsmål er symptomfrihed eller hos skrøbelige patienter (lang diabetesvarighed,
fremskreden alder, megen ko-morbiditet),
og hvor polyfarmaci inkluderer lægemidler
med risiko for hypoglykæmi.

”Organbeskyttelse”

Hjertesvigt
Som det fremgår af figur 1 anbefales det,
at patienter med hjertesvigt behandles
med en SGLT2 -hæmmer, da det er ledsaget af en betydelig reduktion i dødelighed
og risiko for indlæggelse pga. hjertesvigt.
Allerede inden for de første 2 uger forbedres funktionsniveauet hos patienter med
hjertesvigt med nedsat pumpefunktion
(ejektion fraktion (EF)). Behandlingen anbefales uanset niveau af HbA1c altså også
hos velregulerede patienter med HbA1c
under 48 mmol/mol. Aktuelt anbefales
brug af SGLT-2 hæmmer til patienter med
eGFR > 25 mml/mol. Effekten på den
glykæmiske kontrol er lille ved eGFR <
45 mml/min, men effekten på hjertesvigt
og nyrefunktionen er bevaret. Også hos
patienter uden diabetes reducerer SGLT-2
hæmmere risikoen for indlæggelse på
grund af hjertesvigt, hvorfor patienter
uden diabetes med hjertesvigt nu også
kan behandles med en SGLT-2 hæmmer.

I mange år har fokus været på primært at
forbedre den glykæmiske kontrol og derved reducere risikoen for sendiabetiske
komplikationer i øjne, nyrer og nerver.
Indtil GLP-1 receptor agonister (GLP-1
RA) og SGLT-2 hæmmere blev tilgængelige, var effekten på hjertesygdom ikke
det primære mål for behandlingen af hyperglykæmi. De store randomiserede studier med disse to grupper af lægemidler
har imidlertid vist overraskende effekt på
hjertekar- og nyresygdom, der ikke er relateret til deres glukosesænkende effekter.
Fokus på den glykæmiske kontrol er
fortsat meget vigtig, da glukoseniveauet
(målt med HbA1c) er den vigtigste bestemmende faktor for udviklingen og progressionen af mikrovaskulære komplikationer (øjen-, nyre- og nervekomplikationer).
Risikoen stiger eksponentielt med stigende
HbA1c over tid. Sammenlignet med
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Metformin
Metformin er fortsat den initiale behandling af hyperglykæmien, der initieres fra
diagnosetidspunktet eller kort tid efter
(figur 1).

Præparatet kan fortsætte til dialysegrænsen. Alternativt anbefales en GLP-1 RA, da
det reducerer risikoen for udvikling af manifest makroalbuminuri og kardiovaskulær
sygdom i denne gruppe, og kan anvendes
ned til dialysegrænsen.
Patienter uden hjertekarsygdom, hjertesvigt eller nyresygdom
Hos patienten uden hjertesygdom, hjertesvigt eller nyresygdom vælges lægemiddel
ud fra patientens individuelle ønsker omkring økonomi, vægttab, effekten på den
glykæmiske kontrol og risiko for bivirkninger, specielt risiko for hypoglykæmi. Sulfonylurinstof, DPP-4 hæmmere og insulin
har neutral effekt på hjertekarsygdom,
hjertesvigt og nyresygdom,

Behandling af blodtryk

Figur 1. Den generelle behandlingsalgoritme
(A, se figur) Hjertekarsygdom = iskæmisk hjertesygdom, cerebral iskæmi, perifer arteriel insufficiens. Hjertesvigt = påvist nedsat pumpefunktion (HFrEF) (ejection fraction (EF) < 40 %) og hjertesvigt med bevaret pumpefunktion, men kliniske tegn på hjertesvigt (HFpEF). Nyresygdom ved
diabetes = diabetisk makroalbuminuri (uanset eGFR) eller mikroalbuminuri med eGFR<60.
(B, se figur) valget umiddelbart efter optitrering af metformin uafhængig af opnået HbA1c.
(C, se figur) Kardiovaskulære risikofaktorer: Alder > 60 år; Mandligt køn; Familiær disposition
til tidlig debut af kardiovaskulær sygdom (<55 år for mænd, < 65 år for kvinder); Dysreguleret
hypertension > 130/80 mmHg trods behandling; Dyslipidæmi > 1,8 mmol/l trods behandling;
Rygning > 10 pakkeår.

Det er vigtigt at informere patienten om
at pollakisuri kan være et problem ved behandling med en SGLT2-hæmmer, samt,
at det ofte er hensigtsmæssigt at reducere
den diuretiske behandling med loop diuretika. Genitale svampeinfektioner er en
bivirkning, specielt hos kvinder.

130/80 mmHg trods behandling; dyslipidæmi > 1,8 mmol/l trods behandling;
Rygning > 10 pakkeår. Her går de danske
retningslinjer længere end de amerikanske
og europæiske, der primært anbefaler en
GLP-1 RA eller en SGLT2-hæmmer til patienter med manifest hjertekarsygdom.

Hjertekarsygdom
Ved hjertekarsygdom (figur 1) tillægges enten en GLP-1 RA eller en SGLT2hæmmer uafhængig af HbA1C niveau,
da begge stofgrupper er vist at reducere
dødelighed og progression af hjertekarsygdom. Hvis der samtidig ønskes et
vægttab bør der benyttes en GLP-1 RA i
form af semaglutid, der også samtidig er
det mest effektive middel til behandling
af hyperglykæmien. GLP-1 RA er vist i
modsætning til SGLT2-hæmmere også at
beskytte mod appleksia cerebri.
Behandling med en GLP-1 RA eller
SGLT-2 hæmmer anbefales også til patienter med mikroalbuminuri med eGFR > 60
ml/min eller med 3 eller flere af følgende
risikofaktorer: Kardiovaskulære risikofaktorer: alder > 60 år; mandligt køn; familiær
disposition til tidlig debut af kardiovaskulær sygdom (<55 år for mænd, < 65 år for
kvinder); dysreguleret hypertension >

Nyresygdom
Ved nyresygdom inkluderende diabetisk nefropati (makroalbuminuri uanset
eGFR) og diabetisk nyresygdom (mikroalbuminuri med nedsat nyrefunktion
(eGFR < 60 ml/min/1.73 m2) tillægges
SGLT-2-hæmmer, da det reducerer progressionen af nyresygdommen (figur 1).
Behandlingen anbefales uafhængigt af
HbA1c. Ved vedvarende mikroalbuminuri og normal eGFR, anbefales tillæg af
SGLT2-hæmmer ved behov for intensivering af den glukosesænkende behandling
(HbA1c-afhængigt). SGLT2- hæmmere
kan gives ned til eGFR på 25 ml/min/1.73
m2, men væsketal bør kontrolleres, da der
ofte ses et midlertidigt fald i eGFR (≈3-5
ml/min/1.73 m2) ved initiering af SGLT2-hæmmer. Dette skal ikke give anledning
til ændringer i behandlingen. Ved eGFR
under 45 ml/min/1,73 m2 skal bemærkes,
at den glukosesænkende effekt aftager.

Der er ikke sket nogen væsentlige ændringer i behandlingen af forhøjet blodtryk.
Studier inkluderende diabetespatienter
har vist effekt på mikro- og makrovaskulære komplikationer ved reduktion i systolisk blodtryk (BT) til <130-135 mmHg,
medens der er vist en reduktion i risikoen
for apopleksi og proteinuri ved reduktion
i systolisk BT til <120 mmHg, dog på bekostning af en let øget forekomst af bivirkninger, primært svimmelhed og stigning i
p-kreatinin.
En metaanalyse har vist en 10% risikoreduktion for kardiovaskulære hændelser
per 5 mmHg reduktion i systolisk blodtryk
helt ned i det normale område (<120
mmHg), uafhængigt af udgangsværdien
for systolisk blodtryk.
Det generelle blodtryksmål er på <
130/80 mmHg ved type 2 diabetes, idet
man dog i nogle tilfælde bør sætte højere
individuelle mål (BT <140/85 mmHg),
f.eks. ved langvarig diabetes, høj biologisk
alder og behandlingsresistens for at undgå
bivirkninger.

Behandling af dyslipidemien
LDL-kolesterolniveauet er tæt associeret
med den absolutte kardiovaskulære risiko
og er derfor afgørende for behandlingsindikationen og behandlingsmål. Den relative kardiovaskulære risikoreduktion ved
LDL-sænkende behandling er ca. 20 % per
1 mmol/l reduktion i LDL.
Behandlingsmålet er LDL-kolesterol
<2,6 mmol/l hos patienter uden hjertesygdom eller de tidligere nævnte risikofaktorer, og det anbefales, at alle over 40 år
med LDL-kolesterol >2,5 mmol/l tilbydes
farmakologisk behandling.
Målet for LDL-kolesterol er <1,8 mmol/l
og mindst 50% reduktion fra udgangsniveau hos patienter i meget høj risiko:
Forhøjet urin albumin udskillelse og/eller
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eGFR<60 ml/min eller ≥3 af følgende faktorer, alder > 60 år, mandligt køn, familiær
disposition til tidlig debut af kardiovaskulær sygdom (<55 år for mænd, < 65 år
for kvinder), dysreguleret hypertension
> 130/80 mmHg trods behandling, rygning > 10 pakkeår.
Hos patienter med kendt karsygdom
(cerebral iskæmi, perifer arteriel insufficiens) bør kolesterolsænkende farmaka
gives til alle.
Et LDL-kolesterol <1,4 mmol/l kan
overvejes hos udvalgte patienter med type
2 diabetes i meget høj risiko på grund af
iskæmisk hjertesygdom eller flere aterosklerotiske sygdomme.
Det anbefales at behandling initieres
med statin; atorvastatin 40 mg dagligt eller rosuvastatin 20 mg dagligt. Der kan
tilføjes ezetimibe 10 mg, hvis der er behov
for supplerende behandling for at nå behandlingsmålet. Ezetemibe kan og så forsøges hos patienter med statinintolerance
i form af f.eks. muskel- og ledsmerter.
PCSK-9-hæmmer overvejes hvis LDLkolesterol >3,0 mmol/l trods maksimal
tolereret lipidsænkende behandling og
diabetes med mikro-/makroalbuminuri, eller LDL-kolesterol >2,6 mmol/l trods maksimal tolereret lipidsænkende behandling

og diabetes med iskæmisk hjertesygdom,
perifer arteriel sygdom eller iskæmisk apopleksi/TCI.
Der vil være en gruppe af patienter,
som ikke har nået deres behandlingsmål,
men som ikke vil opfylde kriterierne for
PCSK-9-hæmmer behandling.
Behandling med PCSK-9-hæmmere er
dyr specialistbehandling, og kan iværksættes via henvisning til specialafdeling
i kardiologi eller endokrinologi, hvorfra
medicinen udleveres.

Antitrombotisk behandling
Der er ikke evidens for primær profylakse
til alle diabetespatienter, idet risikoen for
bivirkninger, f.eks. blødning fra mavetarmkanalen, anses for at være betydelig.
Behandling med acetylsalicylsyre 75
mg/dag bør tilbydes diabetespatienter
med: Hjertekarsygdom og nefropati
(makroalbuminuri med eller uden nedsat
eGFR ≤60 ml/min/1.73 m2), eller Hjertekarsygdom eller nefropati
Behandling med acetylsalicylsyre 75
mg/dag overvejes til diabetespatienter
med: Meget høj risiko: Mikroalbuminuri
med eGFR ≥ 60, eller ≥3 af ovennævnte
risikofaktorer

Der er mange
fordomme om ADHD

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.

AD

ADHD og tid

ADHD

ADHD
tivation

og mo

ADHD og motivation

ADHD

og udda
nnelse

ADHD og drenge

og misbru

g

ADHD og misbrug

OG SEK
SUALIT

ADHD og uddannelse

ADHD

og pige
r

ADHD og piger

Du kan læse, downloade og
bestille brochurerne her:
medicenordic.dk. Du er også
velkommen til at kontakt os på
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
som patient eller som pårørende. Du
finder alle 17 brochurer i serien på vores
hjemmeside:
medicenordic.dk

ADHD

O g tHi D
d

ET

ADHD og seksualitet

ADHD

og pæda

gogik

ADHD og pædagogik

Den nye behandlingsvejledning sætter
fokus på ”organbeskyttelse” i relation til
hjerte- og nyresygdom, samt anbefaling
af behandling med en SGLT2-hæmmer
eller en GLP-1 RA til patienter med hjertekarsygdom, hjertesvigt og nyresygdom
uanset om HbA1c allerede er i normalområdet på behandling med metformin
eller anden antidiabetikum, f.eks. insulin.
Behandlingsalgoritmen for hypertension
og den antitrombotiske er ikke væsentligt
ændret, mens brugen af PCSK-9 hæmmer behandling formentlig vil øges de
kommende år, også fordi behandlingen er
blevet billigere.
Behandlingsvejledningen for type 2
diabetes vil i fremtiden blive hyppigere
opdateret. Inden for de næste få år vil vi
få nye lægemidler, der kan medføre vægttab på 15-20 %, hvilket vil medføre, at der
kan opnås remission af diabeten de første
år efter diagnosen hos hovedparten af
patienterne, hvorfor behandlingen af type
2 diabetes vil ændres radikal, fra den behandling, vi tilbyder i dag.

Sæt fokus på de mange
aspekter ved ADHD
– få dine temabrochurer her!

Vi forsøger at nedbryde dem ved at udbrede viden om ADHD

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

Kommentar

ADHD
og kos

t

ADHD og kost

ADH

og traf D
ik

ADHD og trafik

ADHD

og adfæ

Bliv klogere
på ADHD med
brochureserien
”ADHD og ...”

rd

ADHD og adfærd

ADHD

og søsk
ende

ADHD og søskende

ADHD

OG ARBEJDSPL
ADSEN

ADHD

og parfo
rhold

ADHD og arbejdspladsen ADHD og parforhold

ADHD

og bedstef
orældre

ADHD

OG TEEN

AGERE

ADHD og teenagere

ADH

D
og søvn

ADHD og bedsteforældre ADHD og søvn
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Hvem skal nu betale?
At der mangler arbejdskraft i stort set alle
brancher i de europæiske lande er ikke så
mærkeligt. Det har især vist sig nu da økonomierne tager fart igen efter de negative
vækstrater under pandemien, men manglen på arbejdskraft skyldes ikke så meget
selve væksten i økonomien, for den er
ikke så usædvanlig høj, men meget mere,
at den demografiske udvikling i Europa ny
begynder at slå igennem med fuld styrke.
AF FORMAND HANS MARTENS,
CHES – COALITION FOR HEALTH,
ETHICS AND SOCIETY

Økonomisk vækst i europæiske
lande
Vækst i bruttonationalproduktet –
% ændring år til år

Belgien
Danmark
Finland
Frankrig
Tyskland
Irland
Italien
Holland
Norge
Spanien
Sverige
OECD Gennemsnit

2021
6,1
4,7
3,5
6,8
2,9
15,2
6,3
4,3
4,1
4,5
4,3
5,3

2022
3,2
2,4
2,9
4,2
4,1
5,7
4,6
3,2
4,6
5,5
3,2
3,9

Kilde: OECD: Economc outlook, December
2021

For omkring 15-20 år siden var der en ret
intens debat om, hvordan den demografiske udvikling ville komme til at påvirke
de europæiske lande, herunder Danmark.
Der var blandt eksperter enighed om, at
effekterne ville begynde at slå igennem fra
omkring 2020, og at det derfor var tid til at
begynde at gøre noget ved det, men bortset fra lidt regulering af pensionsalderen,
er der ikke sket meget, og nu slår demografiskiftet igennem for alvor, og det bliver
værre i årene, der kommer.
Der er tre umiddelbare konsekvenser
af den demografiske udvikling, som har
betydning for de offentlige finanser og
dermed for sundhedsvæsenet:
• Befolkningen bliver ældre, flere er på
pension (og uden for arbejdsmarkedet)
og den ældre generation har normalt
flere sygdomme end de yngre.
• Den generation, der nu er på pension,
fik ikke nær så mange børn, som man
gjorde tidligere, og det betyder meget
færre i den gruppe af mennesker, der

arbejder og betaler ind til de offentlige
kasser.
• Der bliver færre og færre på arbejdsmarkedet, og da man ikke har øget
immigrationen (og integrationen), er
der mangel på alle typer af ansatte, ikke
mindst på sundhedsområdet.
I perioden omkring 1960-70 var det den
store baby boomer gruppe, der trak det
store læs på arbejdsmarkedet. Denne
gruppe er måske den bedst uddannede
befolkningsgruppe, man nogensinde har
set, og samtidig har denne gruppe haft (i
hvert fald de fleste) gode jobs og har tjent
godt – og betalt ind til velfærdssamfundet.
Men det er også en gruppe af mennesker,
der i gennemsnit lever meget længere,
end man tidligere har set – og så fik de
muligheden for selv at bestemme, hvor
mange børn de ville have, fordi ”pillen”
kom på markedet midt i 1960erne. Og det
betød et fald i fertiliteten i Danmark fra
2.57 i 1960 til 1,73 i 2018. I andre europæiske lande er det gået endnu mere dramatisk for sig, for den gennemsnitlige fertilitet i EU var i 2018 på 1.55. Sydeuropæiske
lande trækker voldsomt ned i gennemsnittet. F.eks. har Spanien en fertilitet på 1.28
og Italien 1.29. Men ingen europæiske
lande har nu en fertilitet på 2 eller derover,
og det betyder naturligvis at befolkningstallene falder (medmindre immigrationen
kan kompensere for det lave fødselstal),
men det er ikke i sig selv et problem. Problemet opstår, når forholdet mellem den
ældre generation og den yngre forskydes,
og det sker nu for fuld fart.
Andel af befolkningen over 65 år i %.

Belgien
Danmark
Finland
Frankrig
Tyskland
Irland
Italien
Holland
Norge
Spanien
Sverige
EU-27 Gennemsnit

1960
12,0
10,5
7,2
11,6
10,8
11,1
9,3
8,9
10,9
8,2
11,7
-

2019
18,9
19,6
21,8
20,1
21,5
14,1
22,8
19,2
17,2
19,4
19,9
20,3

Kilde: Health at a Glance: Europe 2020
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Udfordringer i årskontrollen
efter indlæggelse med akut
koronart syndrom

AF PROFESSOR EM., DR.MED.
MOGENS LYTKEN LARSEN, SPECIALLÆGE
I INTERN MEDICIN OG KARDIOLOGI,
KLINISK INSTITUT, AALBORG UNIVERSITET

Arbejdskapacitet og motion er en vigtig del af
hjerterehabiliteringen; men næsten halvdelen
af patienterne tager ikke mod rehabiliteringstilbuddet.
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I forbindelse med nationale kliniske retningslinjer og de danske sundhedsaftaler
anbefales det at patienter efter indlæggelse med akut koronart syndrom systematisk henvises til et hjerterehabiliterings
forløb (1). Formålet med rehabiliteringen
er at forbedre patientens funktionsniveau,
fjerne eller mindske aktivitetsrelaterede
symptomer og gøre det muligt for patienten at vende tilbage til en personligt tilfredsstillende rolle i samfundet. Den samlede rehabiliteringsindsats omfatter såvel
non-farmakologiske interventioner som
patientuddannelse og fysisk træning, som
sikring af korrekt medicinsk behandling og
medicinsk risikofaktorkontrol.
Effekten af hjerterehabilitering bygger
på et stærkt evidensgrundlag og det anbefales at rehabiliteringen etableres som
integrerede behandlingstilbud med individuelt tilrettelagte og sammenhængende
forløb i sygehus og/eller kommunalt regi
med en glidende overgang til opfølgning
og vedligeholdelse i primærsektoren.
Den praktiserende læge er den der
kender patienten bedst og anvender i sin
opfølgning ofte ydelsen ”Aftalt specifik
forebyggelsesindsats” der populært kaldes
årskontrol. Formålet med årskontrollen er
en målrettet og motiverende samtale, hvor
man aftaler behandlingsmål, gennemgår
medicin m.v. Da patientens årskontrol skal
bygge videre på resultaterne af hjerterehabiliteringen vil egen læge tydeligvis stå
overfor en række udfordringer, når man
ser på de senest publicerede opgørelser
fra Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase
fra december 2021 (2).
Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase
(DHRD) blev etableret i 2013 med henblik
på at optimere og ensrette rehabiliteringstilbuddet til hjertepatienter på tværs
af sektorgrænser. Databasen omfattede i
begyndelsen kun hospitalsafdelinger; men
i takt med den non-farmakologiske del af
rehabiliteringen er blevet udlagt til kommunerne har det siden 2019 været muligt
at indsamle og medinddrage kommunale
data. Monitoreringen af kvaliteten bygger
på 10 overordnede indikatorer og stan-

darder, hvoraf de 5 non-farmakologiske er
fælles for sygehus og kommunal baseret
rehabilitering. I tabel 1. er anført de overordnede indikatorer og den forventede
målopfyldelse (standard). Resultaterne
fra de seneste år skal ses i lyset af at
ikke alle kommuner endnu indberetter
til databasen og at de seneste to år med
corona restriktioner også påvirker nogle af
resultaterne. Alligevel giver DHRD en god
fornemmelse af situationen i Danmark og
resultaterne er også i overensstemmelse
med andre undersøgelser af forløbene i
Danmark.
Trods velorganiserede tilbud er fremmødet til hjerterehabilitering et stort
problem, da kun halvdelen af patienterne
tager mod tilbuddet, dog med stor variation mellem regionerne fra 40% til 68%.
Blandt patienterne der modtager tilbuddet
er tilslutningen god, da 75% gennemfører
mindst tre ud af fire træningssessioner.
Derimod er rygestop resultaterne nedslående, da kun 40% af rygerne er røgfri
efter rehabiliteringsforløbet. Næsten alle
patienter får imidlertid gennemført kostscreening og tilbudt undervisning ved
behov. Screening for såvel diabetes som
depression foregår ligeledes helt systematisk hos mere end 80% af patienterne.
De kliniske behandlingsmål er kun
indrapporterede fra hospitalerne og viser
ikke overraskende at næsten alle patienter
(93-96%) er sat i statin og thrombocythæmmende behandling. Det er imidlertid
kun næsten 40% der har opnået behandlingsmålet < 1,4 mmol/l i LDL kolesterol
ligesom blodtrykket ved afslutning kun
opfylder behandlingsmålet hos 40% af
patienterne.
Barriererne for fremmødet i rehabiliteringen er blandt andet blevet undersøgt
på Aalborg Universitetshospital (3,4) og
her fandt man en tydelig social gradient
i henvisningsprocessen, hvor patienter
med lav indkomst og uddannelse havde
mindre sandsynlighed for at modtage rehabilitering og man fandt at patienternes
oplevelse af at være ordentligt informeret
om deres medicinske behandling var as-

Indikatorområde
Deltagelse i hjerterehabilitering
Arbejdskapacitet
Rygning
Diætbehandling
LDL kontrol
Blodtryk
Screening for diabetes
Screening for depression
Thrombocythæmmende behandling
Statin-behandling

Indikatornummer og definition
Andel af patienter der deltager i rehabiliteringsforløb blandt patienter
indlagt med iskæmisk hjertesygdom
Andel af patienter som gennemfører mindst 75% af de planlagte
træningssessioner
Andel af patienter, der var rygere ved indlæggelsen, der er eksrygere
efter rehabiliteringsforløbet
Andelen af patienter som er screenet med f.eks hjertekostskema med
henblik på at afklare behovet for kostintervention
Antal patienter, som ved afslutning har LDL-kolesterol<1,4 mmol/l
Andel patienter, som ved afslutning har opnået behandlingsmålet
(individuelt)
Andel af patienter uden kendt diabetes ved indlæggelsen, der er
screenet ved afslutningen
Andel af patienter, der er screenet for depression ved afslutningen
Andel af patienter i thrombocythæmmende behandling ved
afslutningen
Andel af patienter i statinbehandling ved afslutning af rehabiliteringen

Standard
≥ 70%
≥ 70%
≥ 60%
≥ 75%
≥ 70%
≥ 70%
≥ 90%
≥ 80%
≥ 95%
≥ 90%

Tabel 1. Indikatorer og standarder (ønskede målopfyldelse) i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase.

socieret med adhærens til medicin. I takt
med at rehabiliteringen overtages af kommunerne kan man håbe på at nærhedsprincippet øger patienternes deltagelse.
Problematikken er ikke enestående for
hjerterehabiliteringen, da det er velkendt
at patienter med kort uddannelse bruger
sundhedsvæsenet mindre og får en dårligere behandling når de opsøger det og
socialt differentierede tilbud bør derfor
indtænkes i rehabiliteringstilbuddene.
Såfremt fremmødet kunne forbedres tyder data imidlertid på at kommunerne er
velkvalificerede til at varetage den non-farmakologiske del af hjerterehabiliteringen;
men bør styrke rygeafvænningsindsatsen
og sikre et samarbejde med patientens
egen læge vedrørende farmakologisk opfølgning.
Årskontrollen hos egen læge tilbydes
generelt borgere med kroniske lidelser,
hvor det af kliniske retningslinjer fremgår,
at patienten bør tilbydes en årskontrol.
Ganske få studier har imidlertid undersøgt, hvordan almen praksis skal organisere håndtering af patienten efter akut
koronart syndrom for at sikre velbefindende og optimal behandling af sygdommen og risikoprofilen. DSAM har lavet
forslag til en årskontrol af patienter med
hjertesygdom (5) med parakliniske undersøgelser, samtale om symptomer, medicin
bivirkninger og livsstilsfaktorer. Herudover
lægges der vægt på patientens motivation
og overvejelse om screening for depression og angst. Ved kontrollen ajourføres
patientens medicin og der opsættes mål
for blodtryk, lipider og livsstilændringer
og man kan overveje henvisning til kommunale tilbud om hensigtsmæssig livsstil.

PLO håber desuden på at digitalisering
af forløbsplaner, der er lavet til patienter
med bl.a. iskæmisk hjertesygdom bliver et
brugbart værktøj til at inddrage patienten
og understøtte egenomsorg; men også
kan bruges som et IT-redskab til at få
overblik over patienternes behandling og
sygdomsforløb.
Udfordringer ved de opfølgende årskontroller skal ses i lyset af at den praktiserende læge er patientens tovholder i hele
forløbet. Mere end 80% af patienterne
har kontakt med egen læge inden for det
første år uanset rehabiliteringsforløb.
De største udfordringer vurderet ud fra
DHRD er den sociale ulighed i det betydelige frafald i hjerterehabiliteringen, som
ellers skulle have understøttet egen læges
opfølgning. Udfordringer med livsstilsintervention er ressourcekrævende og de
aktuelle resultater vedrørende rygeophør
er skræmmende. Selv om den medicinsk
efterbehandling er iværksat hos næsten
alle patienter inden afslutning fra kardiologisk afdeling, så er behandlingsmålene
langt fra nået for LDL-kolesterol og blodtryk, som kræver en optimering af den medicinske behandling hos egen læge.
Fravalget af hjerterehabilitering er
uacceptabelt og kræver større fokus på
udbygningen af de kommunale tilbud
med mere socialt differentierede tilgange
i samarbejde mellem hjerteafdeling og
egen læge. Til gengæld er tilslutningen til
at gå til kontrol hos egen læge god. I en
undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital (6) fulgte man opfølgningen af næsten 400 patienter i 10 år efter først gangs
myokardieinfarkt og fandt at patienterne
havde 15-25 kontakter til deres egen læge

om året uanset socioøkonomisk status.
Mere end 90% af patienterne var fortsat i
behandling med thrombocythæmmer og
statin med et gennemsnitligt LDL kolesterol mindre end 2,5 mmol/l og et gennemsnitligt blodtryk på 130/80. Desværre
fandt man også i denne gruppe at 35% af
patienterne fortsat var rygere efter 10 år!

Referencer
1. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for
mennesker med hjertesygdom, Sundhedsstyrelsen, februar 2018
2. Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase.
Årsrapport 2020. Endelig version 1.12.21.
Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram. www.rkp.dk
3. Graversen CB, et al. Influence of socioeconomic status on the referral process to cardiac rehabilitation following acute coronary
syndrome: a cross-sectional study. BMJ
open 2020;10:e036088.
4. Graversen CB, et al. Perception of pharmacological treatment and subsequent nonadherence to medication in patients with
ischemic heart disease: A population-based
cohort study. BMJ open 2022;12:e054362.
5. Vejledninger.dsam.dk
6. Hald K, et al. Does socially differentiated
cardiac rehabilitation affect the use of
healthcare services after myocardial infarction? A 10-year follow-up study. BMJ open
2019;9:e030807.
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Behandling af mild
hypertension i graviditeten

AF PROFESSOR EM. DR.MED.
HANS IBSEN

Behandling af svær hypertension i graviditeten er velindiceret for at forebygge
præeklamsi og kardiovaskulære komplikationer. Sædvanligvis har mild hypertension
ikke været anset for behandlingekrævende hos i øvrigt raske gravide. På medicin.dk (november 2021) skrives ”Gravide
med et konsultationsblodtryk < 150/95
mmHg giver normalt ikke anledning til
antihypertensiv behandling, hvis der ikke
er tegn på organskader”(1).
Tidligere, mindre studier vedrørende
mild hypertension har ikke vist nogen
overbevisende effekt på præeklamsi,
og der har været udtrykt frygt for føtale
konsekvenser (2). Et relativt stort studie fra
2015 (3) omfattende tæt versus mindre tæt
blodtrykskontrol hos knap 1000 gravide
med mild hypertension, viste ingen negative konsekvenser for fosteret, men undersøgelsen havde ikke design eller styrke til
at kunne påvise potentielle benefits.
I seneste online udgave af N Engl J Med
præsenteres nu resultater fra en stor multicenter undersøgelse fra USA af behandling af mild ukompliceret hypertension
hos gravide – Chronic Hypertension and
Pregnancy(CHAP) trial, omfattende 61
centre (4).
I alt 2408 gravide kvinder, i mindre
end 23. graviditets uge, blev i en åben

undersøgelse randomiseret til et behandlingsmål på <140/90 mmHg, hvis blodtryk
ved inklusionen var < 160/105 mmHg. I
kontrolgruppen blev der kun givet aktiv
behandling hvis blodtryk steg til >/=
160/105 mmHg, til samme behandlingsmål <140/90 mmHg. Kvinderne kunne
have kendt hypertension eller være nydiagnostiseret. Behandling med labetalol
eller nifedipin blev initieret og det andet
stof tillagt hvis det var nødvendigt for at
nå behandlingsmålet <140/90mmHg.
Der blev udført klinik blodtryksmålinger
med oscillometrisk udstyr og der er ikke
rapporteret om hjemmemålinger. Gennemsnitsalder var 32 år og BMI var som
gennemsnit 37, kun 25% havde BMI under
30, 28 % var hvide, 47% sorte.
Det primære udkomme var sammensat
af præeklamsi med svære konsekvenser,
præterm fødsel ved < 35. uge, placentaløsning, føtal og neoføtal død. Det primære udkomme blev vurderet af en ”endpoint commitee” der var blindet i forhold
til de 2 behandlingsgrupper.
Det primære endpoint var mindre hyppigt i den aktivt behandlede gruppe (30,2%
versus 37,0 %), risk ratio 0,8, confidence
interval 0,74 til 0,92. Der var ingen forskel
i maternelle og føtale komplikationer.
Incidens af præeklamsi i de 2 grupper

Mean Blood Pressure after Randomiza

Blood Pressure after Randomization.

Figur 1. Mean Blood Pressure after Randomization (efter reference 4).
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Risk of the Primary Outcome in Prespecified Subgroups.
ASA behandling og 75 % ved afslutning. I
en post hoc analyse var ASA forbrug uafhængig af resultaterne. I tabelform redegøres meget detaljeret for maternelt og føtalt
udkomme som dokumenterer den positive
gevinst uden negative konsekvenser.
Undersøgelsen understøtter således
behandling af mild hypertension i graviditeten med labetalol og nifedipin med et
behandlingsmål på mindre end 140/90
mmHg med bedre udkomme, specielt
vedrørende præeklamsi og uden risiko for
lav fødselsvægt. Resultaterne må ventes at
få indflydelse på kommende guidelines for
behandling af hypertension i graviditeten.

Referencer

Figur 2. Risk of the Primary Outcome in Prespecified Subgroups (efter reference 4)
AT Tita et al. N Engl J Med 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2201295

var 24,4 % i behandlingsgruppen versus
31,1 % i kontrolgruppen, risk ratio 0,79,
konfidensinterval 0,69 til 0,89. Incidens af
for tidlig fødsel var henholdsvis 27,5 % versus 31,4, risk-ratio 0,77 til 0,99. Placentavægt adskilte sig ikke i de 2 grupper. Blodtryk var i forløbet 3/2 mmHg lavere i den

aktivt behandlede gruppe (figur 1), altså en
positiv gevinst ved en relativ lille blodtryksforskel. Resultaterne var konsistente over
en række undergruppe analyser (figur 2),
også for forskellige etniske grupper. Numbers needed to treat (NNT) er beregnet til
mellem 14 og 15. Ved inklusion var 45 % i

Maternal Outcomes.*
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Neonatal Outcomes.*

Figur 3. Maternal Outcomes. (Efter reference 4)

Med 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2201295

Figur 4. Neonatal Outcomes. (Efter reference 4)

AT Tita et al. N Engl J Med 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2201295
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Vejledning skal forbedre indsatsen
omkring underernæring hos
patienter og ældre borgere
Sundhedsstyrelsen beskriver i en ny vejledning, hvordan kommuner,
sygehus og almen praksis sammen kan styrke indsatsen for borgere
og patienter, der har gavn af en ernæringsindsats. Samtidig udgives 6
materialer, der kan hjælpe småtspisende borgere til at spise mere.
Underernæring hos syge og hos
ældre borgere har negative konsekvenser, som for eksempel nedsat
immunforsvar, hyppige infektioner,
tab af muskelmasse og nedsat funktionsevne. Samlet set betyder det
forringet livskvalitet for den enkelte,
og det kan også ofte føre til hyppigere genindlæggelser og øget
dødelighed.
Formålet med Sundhedsstyrelsens
nye vejledning ”Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning
af borgere og patienter i ernæringsrisiko" er at forebygge og behandle
underernæring i Danmark. Det sker
blandt andet ved at vurdere risikoen
for underernæring og give borgere
og patienter i risiko for underernæring en målrettet ernæringsbehandling. Ved tidligt at opspore dem, der
har gavn af en ernæringsbehandling,
fremmes livskvaliteten og helbredet
hos de borgere og patienter, der er i
ernæringsrisiko eller allerede er undernærede, og deres behandlingsforløb forbedres.
”Syge og ældre, der er underernærede, har en øget risiko for en
lang række sygdomme og tilstande,
og det har store omkostninger for
både den enkelte og for samfundet.
Hvis personalet har et løbende fokus
på ernæringen, for eksempel hos
ældre på plejecentre og hos syge –
også ved kronisk sygdom – kan det
forebygge sygdom og forværring
af sygdom,” siger chefkonsulent
i Sundhedsstyrelsen Tatjana Hej
gaard.
Vejledningen er målrettet sundheds- og plejepersonale, ledere
og planlæggere i kommuner, på
sygehuse og i almen praksis, som arbejder med og omkring borgere og
patienter i ernæringsrisiko.
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”Vi vil gerne styrke samarbejdet
på tværs af kommunen, sygehuset
og almen praksis, så der kommer
mere fokus på det samlede forløb
for borgere og patienter i ernæringsrisiko. Det gælder også for børn og
unge,” siger Tatjana Hejgaard.
Vejledningen tager afsæt i og
erstatter de tidligere vejledninger
på området ”Vejledning til læger,
sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske
diætister. Screening og behandling
af patienter i ernæringsmæssig
risiko” og ”Vejledning til ernæringsvurdering af ældre” og ”Ernæringsvurdering".
Den nye vejledning findes på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.
dk/vejledning-om-underernaering
Ud over vejledningen er 6 understøttende materialer opdateret. Materialerne kan gennem råd, tips og
lette opskrifter inspirere og hjælpe
småtspisende til at spise mere. Der
er materialer både målrettet borgere
og patienter og målrettet plejepersonale i ældreplejen.

De understøttende materialer kan
hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk/materialer-om-under
ernaering, og 3 af dem kan også
bestilles via hjemmesiden, så længe
lager haves.

ANNONCE

Da Costa Syndromet og
Funktionelle hjertelidelser

AF PROFESSOR DR. MED.
GORM BOJE JENSEN,
ØSTERBROUNDERSØGELSEN,
FREDERIKSBERG HOSPITAL
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Det var som at møde en gammel ven på
Strøget. Man havde egentlig troet at han
var død. Men dér stod han, lyslevende, og
ovenikøbet med nyt tøj på.
Jeg taler selvfølgelig om Da Costa
Syndromet, omtalt i Poul Videbechs glimrende artikel om PTSD (1).
Da Costa syndromet har mange navne:
Soldiers Heart, Neurosis Cordis, Astenia
Neurocirculatoria, Funktionel Hjertelidelse
osv. Indenfor det kardiologiske speciale
er Da Costa-benævnelsen for længst gået
over i den medicinske historie, men tilstanden som beskrives, er særdeles velkendt
og fylder fortsat rigtig meget i specialet.
I min gamle udgave af Medicinsk
Kompendium fra min studietid er der en
fyldig omtale om Neurosis Cordis, skrevet
af Henning Gøtzsche (2). Tilstanden er
karakteriseret ved ”dårligt helbred, med
hovedsymptomerne hjertebanken, åndenød, smerter ved hjertet og udtalt træthed
hos patienter uden tegn på organisk hjertelidelse, men ofte med en vis overfølsom
disposition. Lidelsen ses hyppigst hos
astenikere (hvad det så er), hyppigere
hos kvinder end hos mænd, der findes
arvelig disposition og tilstanden forekommer hyppigst hos yngre voksne og hos
individer med neurotiske og hypokondre
anlæg”. Udløsende er fysiske og psykiske
belastninger, angst, sorg og krig. Gøtzsche
nævner ikke Da Costa.
Der er imidlertid en længere artikel i
Wikipedia hvor også Da Costa omtales (3).
Den skal kort refereres her: Jacob Mendes
da Costa var født i 1833 på St. Thomas,
som dengang var en dansk koloni. Han
voksede op og blev lægeuddannet i USA.
Han gjorde tjeneste ved militærhospitalet
i Philadelphia under den amerikanske
borgerkrig. Hans beskrivelse af syndromet: “Observations on the diseases of the
heart noticed among soldiers, particulaly
the organic diseases”, blev offentliggjort
i en rapport fra Unites States Sanitary
Commission by Hurd and Haughton, New
York 1867. Han udgav en mere detaljeret
beskrivelse i eget navn i 1871. Han døde
I 1900 I USA. Se Wikipedia for yderligere
referencer.
I en oversigtsartikel i Heart fra 1987
oplistes omkring 60 arbejder om syndro-

met (4). Det anføres blandt andet, at tilstanden har stor militær betydning idet der var
en betydelig morbiditet blandt militærfolk,
og mange soldater blev ukampdygtige
efter nogen tid i felten.
Krigsmemoirer og populær litteratur har
mange referencer til syndromet, for eksempel Robert Graves: Goodby to all that,
eller for den sags skyld Dorothy Sayers’
forskellige krimier om Lord Peter Wimsey,
der vågner med mareridt (flashbacks?) og
må trøstes af butleren eller kæresten.
Da Costa syndromet og PTSD er desværre velkendte i Danmark efter vores
deltagelse i forskellige krige i Irak og Afghanistan, som beskrevet af Videbech.
Benævnelsen blev tidligere også brugt
om forskellige former for funktionel hjertelidelse uden forudgående krigstraumer
eller andre voldsomme belastninger, men
er for længst gået af mode, antagelig fordi
langt de fleste patienter med funktionelle
hjertelidelser netop ikke har haft sådanne
oplevelser.
I en lang periode hed tilstanden: Det
Kardiologiske Syndrom X. Dette såkaldte
syndrom har samme symptomatologi
som Da Costa Syndromet. Trods megen
forskning har der ikke kunnet påpeges
organisk årsag til symptomerne hos
mange patienter med Angina Pectorislignende symptomer. Mange patienter
blev underkastes mange og gentagne
hjerteundersøgelser for eksempel invasiv
koranararteriografi, og diverse funktionsundersøgelser i form af arbejds-EKG eller
SPECT myocardiescintigrafi, med negative resultat. (Men det ved man selvfølgelig først bagefter).

Lokalisering af de cerebral forandringer

Voldsom slagscene fra den Amerikanske borgerkrig

Jacob Mendes Da Costa

Disse patienter har fyldt i meget ambulatorierne. Når symptomerne bliver ved,
er det desværre nemmere at henvise patienten til fornyede undersøgelser end at
tage de alvorlige samtaler om årsager, behandlinger og forebyggelse. Når man så
beslutter at det er formålsløst at fortsætte
de ambulante kontroller og patienterne
efterfølgende bliver afsluttet, bliver de
lynhurtigt genhenvist af deres læge, som
står lige så hjælpeløse som hjertelægerne.
Syndrom X er ikke nævnt i Den Nationale
Kardiologiske Behandlingsvejledning (5),
den praktiske håndbog i diagnostik og
behandling for kardiologer.
Mikrovaskulær dysfunktion er velbeskrevet hos patienter med Diabetes Mellitus og hjertesymptomer. Mikrovaskulær
dysfunktion kan også af og til demonstreret hos patienter med brystsmerter
uden diabetes og uden forandringer i
de epicardielle koronarkar. Tilstanden
diagnosticeres ved påvisning af nedsat
flowreserve i koronargebetet, for eksempel ved direkte målinger i koronarkarrene,
eller gennem ekkokardiografisk måling of
flow i venstre koronararterie (6). Det kan
antages at mange patienter der tidligere
fik betegnelsen Syndrom X, meget vel kan
have mikrovaskulær dysfunktion – hvad
det så grundlæggende er. Som digteren
siger: “What’s in a name. If the rose had
any other name, it would still smell as
sweet” (7). Operativ behandling er naturligvis ikke relevant, og anti-iskæmisk
behandling med de gængse midler er
ofte virkningsløs. Patienterne skal tilbydes
behandling af risikofaktorer samt fysisk
træning og måske psyko-sociale tiltag.
Der er andre kardiologiske syndromer
med mere sikkert organisk grundlag men

PTSD-ofre kan vise nogle karakteristiske
forandringer i hjernens anatomi. Videbech
nævner reduceret rumfang af Hippocampus, og øget aktivitet i Amygdala, hvis jeg
forstår det rigtigt.
Vi kardiologer har i årtier undersøgt
hjerte og kredsløb ved funktionelle
kardiologiske lidelser uden at komme
videre og i mange tilfælde uden at hjælpe
patienterne. Måske ville det være mere
interessant og mindst lige så relevant at
undersøge hjernen frem for hjertet hos
disse hårdt plagede patienter?

helt sikkert også med funktionelle elementer. Der er ofte en glidende overgang mellem organiske og funktionelle fænomener.
Prinzmetal Variantangina er en tilstand
med spontane eller hyperventilationsudløst spasmer i koronarkarrene med deraf
følgende iskæmi, infarkt og livstruende
arytmier. Det organiske grundlag er utvivlsomt. Det siger sig selv at det kan resultere i angst og sygdomsoptagethed.
Ekstrasystoler er normalt forekommende og de fleste mærkes ikke. Hvis er
person bliver opmærksom på ekstrasystolerne, kan det udløse en optagethed
af mulige kardiologiske symptomer, som
fastholder personen i en tilstand med nedsat livskvalitet.
Der kunne nævnes flere andre mere eller mindre organiske betingede kredsløbstilstande med funktionelt islæt.
Der er flere interessante betragtninger i
Videbechs artikel, som tvangfrit kan overføres til den kardiologiske problematik.
Dels er der overvejelserne om årsagssammenhæng mellem traumerne og udviklingen af PTSD. Kan noget tilsvarende
gøre sig gældende for de funktionelle kardiologiske syndromer? Videbech nævner,
at det udløsende traume kunne være af
seksuel art, såsom incest eller seksuel vold
især når der ikke foreligger livstruende
begivenheder.
Mig bekendt er der ingen der har
beskrevet en sammenhæng mellem de
kardiologiske funktionelle lidelser og seksuelle traumer. Det kunne være et meget
interessant forskningsfelt med stor klinisk
betydning.
Dels er der en beskrivelse af de neurobiologiske forandringer der karakteriserer
PTSD. MR-scanninger af hjernen hos
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CARDIOSTAFET:

En ny samarbejdsmodel til Holter
monitorering i Almen Praksis.
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DOMÍNGUEZ OG STUD.MED. CAROLINE
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Atrieflimren (AF) er en hjerterytmeforstyrrelse forbundet med øget risiko for
slagtilfælde [1-3]. AF kan følges af en række
uspecifikke symptomer såsom hjertebanken, svimmelhed og betydeligt ubehag,
mens cirka 30% af patienterne med AF
ikke har symptomer [4-6]. Atrieflimren
(AF) er vurderet til at forekomme med
en prævalens i den danske befolkning på
0,4 %-1,0 %, og prævalensen stiger med
alderen [7]. Risikoen for AF stiger med alderen [1-3]. Apopleksi kan forebygges med
rettidig iværksættelse af antikoagulations
medicin [10-14,15,16]. I Danmark henviser den
praktiserende læge normalt patienter, der
er mistænkt for AF, til ambulatoriet ved
kardiologer. Patienterne gennemgår et
udredningsprogram, der omfatter flere besøg på hospitalsklinikken. Den diagnostiske vej er ofte anstrengende for svage ældre mennesker [15], og der er behov for nye
veje for at lette den kliniske vej til rettidig
diagnosticering og passende behandling.
Nye behandlingsveje kan medføre ændringer i arbejdsprocedurer for professionelle på tværs af sundhedssektoren. Der
er derfor udviklet en ny tværsektoriel samarbejdsmodel (som vi kalder ”cardiostafet”
på Dansk, på Engelsk ”Cardiostafet”) til
diagnosticering af hjerterytmeforstyrrelser
iværksat af den praktiserende læge eller i
patientens bolig, ved hjælp af en Holtermonitor med inddragelse af kardiolog.
Formål
At teste gennemførligheden af cardiostafet modellen Cardiostafet til at vurdere
svage ældre patienter, der mistænkes for
AF og dermed risiko for slagtilfælde.
Cardiostafet model
Er en ny organisationsmodel baseret på,
at den praktiserende læge modtager søger fjernstøtte af kardiolog til at vurdere
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indikation for udredning for atrieflimren.
I projektet er der brugt en kompakt sensor produceret i Danmark af det Danske
firma Cortrium, C3, som har indbyggede
ledninger, der registrerer kontinuerligt
hjerterytmen (Holter monitorering). C3 er
nem at bruge og placeres med tre almindelige elektroder på brystkassens forside
af egen læge eller af sygeplejerske i lægepraksis eller hos patienten og registrerer
hjerterytmen i en periode på 1-7 døgn. Ud
fra EKG-resultatet af EKG-optagelsen, den
praktiserende læges kendskab til patienten og patientens præferencer udarbejdes
en plan for videreudredning. I denne planlægning indgår mulighed for at afholde en
videokonference med patient, deres pårørende og kardiologen, hvor den praktiserende læge kan vælge at deltage hvis det
er relevant og hvor behandling, varetages
hovedsageligt i Almen Praksis, med fokuserede undersøgelser på hjerteafdelingen
så som ekkokardiografi. Derved opnås
der et tæt samarbejde mellem patienten,
patientens egen læge og hospitalets kardiologer, hvor forløbet kan afkortes og patienten belastes mindst muligt med besøg
på hospitalets ambulatorium.

Metoder
Cardiostafet modellen blev testet efter et
eksplorativt sekventielt design i regi af et
pragmatisk klinisk forsøg, der følger kriterierne for Pragmatic Explantory Continum
Indicator Summary (PRECIS). Undersøgelsen er gennemført i én stor almen praksis
med seks praktiserende læger sammen
med kardiologisk ambulatorium på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital (BFH). Studiepopulationen var skrøbelige +65-årige,
hvor der mistænktes at have AF. Patienterne blev klassificeret som ”skrøbelige”
hvis de havde en eller flere udfordringer,
som beskrevet i Tabel 1. Der var dog tilladt
at inkludere andre grupper af patienter

Tabel 1. Svaghedskriterier i REAFEL pilotprojekt. Patienter blev klassificeret som ”svage
ældre” hvis de var 65+ årgamle og opfyldte en
eller flere kriterier

•	behov for hjælp til ambulant fremmøde
•	behov for hjælp til personlig pleje
•	nedsat evne til at gå
•	utilsigtet vægttab inden for det
sidste år
•	inden for det seneste år har oplevet kognitivt problem (demens,
afasi, hukommelsessvigt)

hvis problemstillingen var vurdering for
hjertearytmi, hvor den praktiserende læge
ikke fandt behov for henvisning til kardiolog i øvrigt. De praktiserende læger modtog to C3 Holter-monitorer. Sideløbende
blev en tilsvarende fremgangsmåde brugt
for patienter fra Ortogeriatrisk afdeling
på BFH, som også fik afleveret to C3 Holter monitorer til afklaring af arytmi, efter
konference med kardiolog. Tiden fra henvisning til påbegyndt Holter-monitorering
samt fra genoptaget monitorering til
endelig Holter-rapport blev registreret for
henholdsvis patienter fra Almen Praksis og
fra Ortogeriatrisk afsnit på BFH, tiden frem
til påsættelsen af C3 monitor og til færdig
rapport af optagelsen, og sammenlignet
med et tilsvarende tidsforbrug for patienter, der mødte op for udredning af AF med
vanlig Holter monitorering i hjerteambulatorium.
Ud over tidsforløbs målinger og registrering af konsultationer i hjerteambulatorium, blev der gennemført semistrukturerede interviews med sundhedspersonalet
fra lægepraksis med henblik på at indsamle erfaringer med Cardiostafet-modellen. Interviews blev optaget og efterfølgende transskriberet ordret til analyse.
Analyse af interviews
Alle transskriberede interviews blev kodet
og kategoriseret induktivt [21-24], ved hjælp
af kvalitativ indholdsanalyse inspireret af
Graneheim og Lundman [22]. Først læste
to forfatter (C.L. og D.J.) de transskriberede interviews for at få overblik over
udsagn [19,20]. Herefter, blev de transskriberede interviews kodet i Nvivo-10 software.
Teksten blev sorteret i temaer, som derefter blev kondenseret og grupperet for at
skabe kategorier og underkategorier [21].
Disse er angivet i Tabel 2.
Kategorierne og underkategorierne
blev sammenlignet og diskuteret af flere
forfattere og en ekstern forsker med ekspertise (M.A.). To forfattere (C.L. og H.D.)
gennemgik deltagernes helbredsjournaler

for at få oplysninger og diagnoser, samt
antal indlæggelser.

Resultater
Fra 20. februar 2019 til 20. februar 2020
blev i alt 116 patienter henvist med mistanke for arytmi, heraf var 63 patienter
fra Ortogeriatrisk afdeling og 54 patienter
fra praksis. I samme periode blev 119 patienter med mistanke for AF udredt med
Holter-monitorering på BFH kardiologiske
ambulatorium. Kun 30% af patienterne fra
de praktiserende læger opfyldte kriterier
som ”svage ældre”. Psykiatrisk sygdom
viste sig at være en vigtig årsag til at forhindre sædvanlig udredning for rytmeforstyrrelser, mens der kun var ét tilfælde af
utilsigtet vægttab. I 21 % af cardiostafet
forespørgsler anbefalede kardiologer ikke
Holter- monitorering. Tiden fra henvisning
til en endelig Holter-rapport blev reduceret fra en gennemsnitlig (SD) varighed på
49 (34) dage i sædvanlig regi til 7 (6) dage
i ”Cardiostafet” regi. Ydermere blev 90
% af patienter udredt hos deres praktiserende læge, uden behov for videreudredning i kardiologisk ambulatorium. I 23 % af
tilfælde benyttede de praktiserende læger
Cardiostafet til at få afklaret andre kardiologiske spørgsmål end udredning for
AF, så som at søge råd vedrørende brug
af trombocythæmmer og vedrørende behandling af patienter med komplekst hjertesvigt, som ikke længere blev behandlet i
kardiologisk ambulatorium. De hyppigste

symptomer angivet af de praktiserende
læger for ønske om Holter-monitorering
var svimmelhed, hjertebanken og fornemmelse af uregelmæssig hjerterytme. Ortogeriatriens hyppigste indikation var både
afklaring af AF samt mistanke om bradykardi med muligt behov for pacemaker.
Sammenfattende erfaringer fra semistrukturerede interviews i Almen
Praksis
Generelt var de praktiserende læger positive overfor at bruge Holter-monitorering
som et diagnostisk værktøj.
”Fra starten var det et meget fint projekt
at være med i. At kunne lave en Holtermonitorering er en ny funktion, som har
været svær at få adgang til, og det har
tidligere været besværligt. Pludselig er det
rykket ret tæt på.”
”Og det er en funktion, vi har manglet,
og derfor har det været meget nemt at
tage imod projektet. Så jeg har kun gode
ting at sige. Det har været en glidende
proces. Der har kun været få tekniske udfordringer.”
De praktiserende læger vurderer at
patienterne har haft gavn af at få Holtermonitorering i AP i stedet for at komme
på hospitalet. De praktiserende læger
oplevede, at patienterne fik et lettere
forløb, og de har været glade for at undgå
hospitalet. Samarbejdet med kardiologen
har været godt og derfor føler patienterne
sig trygge.

Tabel 2: Kategorier og underkategorier af de praktiserende lægers oplevelse med
Cardiostafet modellen

Kategorier

Underkategorier

Samlede erfaringer fra de
praktiserende læger

Samarbejde mellem praktiserende læge og kardiolog
Implantation af C3
Personale uddannelse
Cardiostafet modellen

De praktiserende læger
oplever høj faglighed fra
kardiologen

Udstyr
Faglighed
Tillid til optagelserne
Almen praksis frem for hospital

Brug af udstyret (C3)
Teknikken er brugervenlig
og nem at håndtere for både Brug af software
Patient vejledning
læger og patienter

Tekniske fejl
Håndtering af problemer med C3
Brug af udstyret
Introduktion og vejledning

Software
Fordele med C3 Holterovervågning

Tanker om kvalitet
Muligheder for forbedringer
Fordele ved at arbejde med en kardiolog
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”Og patienterne er meget, meget sikre
på, hvad vi kan tilbyde dem.”
”Patienterne siger, at det har været
nemmere. De vil meget hellere komme
hertil. Det er nemmere, fordi de har det
godt her. De ved, hvor de skal sidde i venteværelset, og de har en aftale med deres
egen praktiserende læge”.
En af problemerne er, at patienterne
med mistanke om AF skal møde flere
gange på hospitalet i forbindelse med
døgnovervågning af hjerterytmen. De
fysisk eller psykisk svageste patienter
risikerer at falde fra i udredningen, hvis
den bliver for krævende. Samtidigt er det
denne gruppe patienter, der er mest tilbøjelig til at lide af AF og som følge heraf har
en øget risiko for apopleksi.
”Og så er der dem, der aldrig kommer
på hospitalet, uanset hvor syge de er.
Vi kan bede dem om at komme her i de
omgivelser, de kender og føler sig trygge
ved. Men hvis de skal på hospitalet, dukker de aldrig op. Der er også borgere der
er kognitivt handicappede, og er så dårligt
fungerende, at de ikke kan finde rundt,
de kan simpelthen ikke kommer ind på
hospitalet.”

er meget, meget hjælpsom, og det er
sygeplejersken, der er tilknyttet projektet
også. Hvis de går glip af mit opkald, kan
jeg være sikker på, at de ringer tilbage
hurtigst muligt”.
Det er en stor fordel for de praktiserende læger at kunne drøfte patienterne
med kardiologen.
”Samarbejdet med kardiologen er trygt
og tilfredsstillende. Jeg tror, at alle er
enige her”.

De praktiserende læger oplever høj
faglighed fra kardiologerne
De praktiserende læger oplevede forståelige svar fra kardiologen og følte sig godt
tilpas med samarbejdet.
”Det har fungeret rigtig godt. Kardiologen er meget nem at få fat i. Hun

Fordele med C3 Holter-overvågning
De praktiserende læger oplevede stor
tilfredshed i samarbejdet med kardiologen
og med at være en del af Cardiostafet
pilotstudiet. De praktiserende læger oplevede en forbedret arbejdseffektivitet gen-

Teknikken er brugervenlig og nem at
håndtere for både læger og patienter
Kun få gange oplevede de praktiserende
læger tekniske problemer. Men det blev
løst ved at give patienten en ny periode
med Holter-monitoren.
”Jeg tror, vi har en enkelt eller to filer,
hvor optagelsen ikke har været der. Fx
hvor Holteren er blevet afbrudt. Typisk
har de den på i mere end en dag, så man
kan se data alligevel.”
”Jeg tror, der har været et par enkelte
episoder, hvor Holter har meldt funktionsfejl. Men så er patienten blevet monitoreret igen. Så der er meget få tekniske
problemer.”

Figur 1. Skitse over brug af Cardiostafet modellen til udredning af atrieflimren i Almen Praksis.
Patienten forbliver hos egen læge, som modtager fjernvejledning fra kardiolog for udredningen.
Kompakte C3 Holter monitorer med tre indbyggede ledninger påsættes i Almen Praksis klinikken
eller hos patienten.
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nem kommunikation med kardiologer, og
dermed eliminerede arbejdstiden.
”Normalt skal patienten henvises til hospitalet, hvor patienten skal have Holtermonitorering. Vi har nu direkte adgang
til en Holter. Vi sparer utroligt meget tid.
I virkeligheden synes jeg, at det er en
kæmpe økonomisk besparelse.”
Generelt har de praktiserende læger
været meget tilfredse med at være en
del af pilotstudiet. Det har givet en faglig
gevinst. Derudover har det givet mening
for at de praktiserende læger, at Holtermonitorering foregår i primærsektoren.
”Jeg synes, Holter-monitorering hører
glimrende til herude i primærsektoren,
så længe vi er i stand til at få professionel
supervision hos en kardiolog.”

Diskussion
På trods af, at studiet var tiltænkt at kunne
går det lettere at udrede svage ældre for
AF, var der kun en tredjedel af patienter
der opfyldte kriterierne om at være ”svag
ældre”. Ud fra forespørgsler fra praktiserende læger, blev det hurtigt klart, at det at
blive diagnosticeret ved hjælp af Cardiostafet modellen er en fordel ikke kun for
svage ældre, men også for andre patienter,
herunder yngre, travle mennesker bekymret over at have hjerterytmeforstyrrelser
og for udredning af svage patienter under
65 år, især patienter med psykisk sygdom.
Der er brugt både kvantitative og kvalitative metoder til at vurdere gennemførligheden af Cardiostafet modellen, med
inklusion af 54 patienter fra Almen Praksis,
et sammenligneligt med det antal patienter
i andre studier hvor der er forsøgt at bedre
identifikation af diagnoser blandt svage
ældre [25,26].
Tiden fra henvisning til Holter-rapport
blev betydeligt reduceret, hvilket gør det
muligt at behandle patienter i tide med
henholdsvis anti-koagulation, rytmeregulerende medicin og med pacemaker.
Idet 90 % kunne udredes uden behov
for konsultation i hjerteambulatoriet, medførte det en reduktion af konsultationer i
hjerteambulatoriet. Samtidigt, både læger
og sygeplejersker i almen praksis var tilfredse med Cardiostafet modellen og oplevede, at patienterne fik et lettere forløb,
har været glade for at undgå hospitalet og
har følt sig trygge. Det er i overensstemmelse med resultater i studiet fra Thrysoee
et al., hvor patienter med ny diagnosticeret atrieflimren der blev udredt med besøg
på hospitalet, var overvældede af information som var svær at forstå og patienterne
fandt det svært ved at blive inddraget i
beslutningsprocessen [27].

Konklusion
Cardiostafet modellen, med brug af den
kompakte C3 Holter-monitor, er muligt
til diagnosticering af hjerterytmeforstyrrelser i en Almen Praksis i samarbejde med
et ambulant hospital. Implementering i
vanlig håndtering af denne udredning kan
potentielt forkorte udredningstiden og
reducere behov for antal besøg i hjerte
ambulatorium.
Nøgleord: Atrieflimren, patientinddragelse, diagnose, klinisk påvirkning,
kardiologi.
Anerkendelse: vi er taknemmelige til læger og sygeplejersker fra Grøndalslægerne
Almen Praksis klinik, der tog sig tid til at
deltage i interviewene.
Interessekonflikt: Forfatterne erklærer,
at de ikke har nogen interessekonflikter.
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N Y T FRA GYN ÆKOL OG IFRONTEN

Sundhedsstyrelsen – eller IRF – har nu begået et nyt skrift: Hormonal
kontraception – hvad skal jeg vælge? Også til dette skrift har jeg nogle
kommentarer. Se nedenfor.
Der er også en lille bog jeg vil omtale. Endelig har jeg fundet underlige
meddelelser på Medicin.dk
AF GYNÆKOLOG
CHRISTINE FELDING

Ny medicin
Canesbalance® fra firmaet Bayer
Canesbalance® er et middel mod bakteriel
vaginose. Vagitorierne indeholder mælkesyre og glykogen og neutraliserer den
irriterende lugt. Findes også som gel.

Nyheder
Sundhedsstyrelsen eller IRF har nu begået
et nyt skrift: ”Hormonal kontraception –
hvad skal jeg vælge?”
Den første sætning i det tilsendte lød
således: ”Præventionsmidler med hormon
som for eksempel p-piller, p-ring, minipiller og hormonspiral giver en øget risiko
for blodpropper”. Om det drejer sig om
manglende korrekturlæsning eller manglende viden skal jeg ikke kunne sige, men
sætningen er i hvert fald siden heldigvis
blevet fjernet.
Senere står der, at der er en 20% øget
risiko for mammacancer hos p-pillebruger.
Dette har forståeligt bekymret praktiserende læger en del. På det nyligt afholdt
hormonmøde, blev det slået fast, at risikoen er 1 pr 10.000 kvinder.
Vedrørende humørsvingninger refereres til et dansk studie. Professor Inger
Sundström fra Uppsala har foretaget det
eksakt samme studie i Sverige – og fundet
totalt modsatte resultater!
På Medicin.dk har jeg fundet dette:

Hormonale kontraceptiva
Revideret: 28.02.2022
På baggrund af gestagentypen inddeles
de hormonale kontraceptiva i forskellige
generationer:
• 1. generation omfatter norethisteron.
• 2. generation omfatter levonorgestrel,
norgestrel, norgestimat og norelgestromin (p-plaster).
• 3. generation omfatter desogestrel, gestoden og etonogestrel (p-ring).
• 4. generation omfatter drospirenon.
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Klassifikationen af cyproteronacetat og
nomegestrol er uafklaret, og dienogest er
uden for klassifikation
P-plastre er IKKE 2. generation, det må
være en smutter!

Nyt fra UNIVADIS
Sexual intercourse linked to 0.2 per
cent of sudden cardiac deaths
Approximately 0.2 per cent of sudden cardiac deaths (SCDs) occur during or within
an hour after sexual intercourse, finds a
UK study of almost 7,000 cases.
The study, published in JAMA Surgery, reviewed SCD cases referred to St.
George’s University of London between
January 1, 1994, and August 31, 2020.
SCD was defined as death occurring
within 12 hours of apparent well-being.
Of 6,847 cases reviewed, death occurred during or within one hour after
sexual intercourse in 17 (0.2%). The mean
age at death was 38 years, and most (65%)
were male. SCD occurring during sex accounted for a low proportion of cases.
Sudden arrhythmic death syndrome
and cardiomyopathies were predominant
underlying causes. This likely reflects the
age of the cohort.
At autopsy, nine deaths were attributed
to sudden arrhythmic death syndrome
(n=9), and two were attributed to aortic
dissection. One death was attributed to
each of the following: arrhythmogenic
cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, ischaemic heart disease, idiopathic
fibrosis, idiopathic left ventricular hypertrophy, and mitral valve prolapse.
The authors say the findings should
provide some reassurance that engaging
in sexual activity is “relatively safe” in patients with a cardiac condition, especially
in individuals aged <50 years.
Værd at tænke over drenge!

Boganmeldelse
Jeg er endelig kommet
i besiddelse af en lille
bog, jeg længe har søgt
efter: ”The acute abdomen in rhyme” af Sir
Zachary Cope alias Zeta
(1881-1974). Bogen er
fra 1949. Forfatteren er
kirurg og gennemgår på
94 sider mange akutte
abdominale tilstande, f.eks. appendicit,
cholecystit, perforeret mavesår – og extrauterin graviditet – alt på vers. Se den lille
prøve her på siden. Jeg var heldig at finde
bogen på DBA for 40 kr – efter at have set
den til $ 200 på Amazon. Den kan varmt
anbefales.

Opdatering om udgået medicin og
medicin i restordre
Colifoam® fra firmaet Meda.
Colifoam® er rektalskum indeholdende
100 mg hydrocortisonacetat/dosis, bruges
(af gynækologer) til behandling af Lichen
planus. Præparatet kan forventes i taksten
igen i 2023.
Cytotec® fra Pfizer
Cytotec® indeholder 0,2 mg misoprostol
og bruges i forbindelse med medicinske
aborter. Præparatet er i restordre p.g.a.
produktionsvanskeligheder, men ventes
tilbage i løbet af et par måneder.
Crinone® fra firmaerne Merck m.fl.
Crinone® indeholder 90 mg progesteron/
dosis vaginalgel til brug ved fertilitetsbehandling. Præparatet er i restordre.

Depo-Provera® fra firmaet Pfizer
Depo-Provera® – også kaldet P-sprøjte
– indeholder 150 mg medroxyprogesteronacetat og gives som injektion i.m. hver
3. måned.
Præparatet er i restordre, men forventes tilbage til september.

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.

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

Pregnyl® fra firmaet Organon (ikke i DK)
Pregnyl® er beregnet til ovulationsinduktion og indeholder 5000 IE HCG. Kan
indtil videre skaffes via https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/udleveringstilladelser/

Kentera®-plastre fra firmaet Teva
Kenteraplastre indeholder oxybutynin og
bruges i behandling af urgeinkontinens.
Præparatet er udgået.
Loette® fra firmaet Pfizer
Loette® er p-pillen med 100 µg levonorgestrel og 20 µg ethinyløstradiol. Præparatet
er i restordre og forventes tilbage i taksten
til juli.
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 i 2023.
Parlodel® fra Paranova
Parlodel® indeholder 2,5 mg bromocriptin.
Præparatet er i taksten, men er stadig ikke
på lager.

Terrosa® fra firmaet Gedeon-Richter
Terrosa® er et middel mod osteoporose.
Hver dosis indeholder 20 µg teriparatid
(PTH-hormon), som gives s.c. daglig i
højst 24 mdr. Præparatet er i restordre.
Qlaira® fra firmaet Bayer
Qlaira® er p-pillen med østradiol og dienogest. Præparatet er igen i taksten.

Overlægen til den
nyuddannede læge:
– De skal altså være mere
omhyggelig, når de udfylder
dødsattesterne.
Nu har de igen skrevet
deres eget navn under
rubrikken ”dødsårsag”.

LÆGEMAGASINET 2 25

Fortsat fra side 9
I store træk er befolkningsgruppen over
65 år blevet fordoblet siden 1960, og
gruppen bliver større og større i årene, der
kommer. Danske Regioner har set nærmere på disse problemer og nævner, at
mens der i Danmark var 835.000 mennesker på 65 år eller derover i 2007 så vil der
være 1.261.000 i denne gruppe i 2025.
Samtidig vil antallet af mennesker over
80 år stige fra 225.000 i 2007 til 344.000 i
2025.1) De kommer til at koste, siger Danske Regioner:
Da de ældre dele af befolkningen har
flest sundhedsudgifter, vil udviklingen
betyde et stort pres på sundhedsvæsenets
økonomi. En 66-70-årige koster eksempelvis i gennemsnit 23.000 kroner og en
81-85-årige koster i gennemsnit 36.000
kroner.
Så det er altså en del af det, som kaldes
ældrebyrden, men ikke alene koster den
aldrende befolkning flere penge fra sundhedsvæsenet, denne gruppe har også brug
for penge til pensioner og til forskellige former for pleje. Og det værste er, at arbejdsstyrken samtidig falder, fordi fertiliteten
længe har været under 2 – og så fordi gennemsnitalderen for at starte med at arbejde
også stiger fordi der bruges mere tid på
uddannelserne. Så et typisk forløb er allerede nu, at man ikke arbejder og betaler
skat mellem 0 og 25 år. Man arbejder derefter i 40 år – mellem 25 og 65 år, og går på
pension fra 65 og lever til omkring 85 år. Så
40 år i arbejde og 45 år udenfor arbejde for
manges vedkommende.
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Hvis man derfor ”mangler hænder” i
sundhedsvæsenet er det ikke så mærkeligt. Ud over den generelle udvikling, er
der jo også bygget nogle ekstra problemer
op under pandemien, som skal arbejdes
væk, men generelt set kan man lige så
godt se i øjnene, at en pose penge her og
der ikke løser problemet. Der er ikke flere
folk at tage af, og det er der heller ikke i
landene omkring os, for tingene ser ud på
samme måde der.
Kan man få børn med tilbagevirkende
kraft? Ja, hvis man accepterer folk, der er
født i andre lande (og i denne sammenhæng udenfor Europa), men er vi villige til
at trække på dem, og hvis vi skulle være
det, kan vi så integrere dem godt og solidt? Ud fra den rent økonomiske betragtning, så bidrager immigranter jo kun til
samfundsøkonomien, hvis de integreres,
og kan det lade sig gøre i stor stil på sundhedsområdet?
Man skal også være opmærksom på, at
der bliver trukket i de offentlige finanser
fra mange andre sider end fra sundhedsområdet. Vi skal nok regne med at skulle
bruge flere penge på forsvar i fremtiden,
men dertil kommer masser af andre områder, som vil have penge.
Hvis det betyder, at sundhedsbudgetterne ikke kan vokse som andel af de
offentlige finanser i fremtiden, og hvis
vi forudser en vækst i den ældre del af
befolkningen (med co-morbidities), så
melder i hvert fald to spørgsmål sig:
Hvordan kan vi få penge nok til at sikre
sundhedssystems fortsættelse uden forringelse af outcomes, og hvordan sikrer vi,

at der er sundhedsprofessionelle nok til at
varetage disse opgaver? Det er efter min
mening helt afgørende spørgsmål i debatten om fremtidens sundhedsvæsen. Tag
de demografiske fakta med ind i billedet
og overvej nye løsninger. Gør mere for at
forhindre sygdomme end at kurere dem.
Invester i avanceret diagnoseudstyr, der
kan angive præcise og effektive behandlingsveje og reducere spild. Gør alt hvad
der er muligt for at sætte sundhedspersonalet til at passe patienter og ikke passe
klumrede rapporteringssystemer. Overvej
om hvordan den private sektor bedst kan
samarbejde med det offentlige – også når
det gælder finansieringen af sundhedsvæsenet. Og sørg for, at også folk over 65 år
bliver i arbejde, når nu pensionsalderen
sættes op!
Hvis der ikke sker en forbedring af mulighederne for at drive et effektivt sundhedsvæsen med fremtidens udfordringer,
så bliver et af de tidlige resultater en stigende ulighed, hvor dem, der kan betale
selv, smutter uden om de voksende køer,
hvor dem, som ikke har muligheden, sidder og venter. Vi er en del af en europæisk
model, som i princippet sikrer lige adgang
for alle. Lad os ikke blive presset ud i en
amerikansk model!

Reference
1	Danske Regioner: Flere ældre betyder flere
patienter i sundhedsvæsenet (https://
www.regioner.dk/media/11765/faktaark_flereaelre-uhi2.pdf)
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