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Median Progressionsfri overlevelse 

Måneder
ved behandling af mRCC (P<0,0001)1 hos PatienteR i 2. linje 

efteR behandling med CytokineR

Inlyta er indiceret til behandling af voksne med fremskreden renalcellekarcinom 
(RCC) efter svigt af tidlligere behandling med sunitinib eller cytokiner1

ny 2. lin
je behandlin

g 

til m
RCC

Ref. 1: Inlyta produktresumé. Forkortet produktresumé ses på side  ID: Inly-12-001; november 2012
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Forkortet produktinformation for Inlyta® (axitinib) Filmovertrukken tablet 1 mg 
Indikationer: Behandling af voksne med fremskreden renalcellekarcinom (RCC) efter svigt af tidligere behandling med sunitinib eller cytokiner. Dosering*:  
Anbefalet startdosis er 5 mg 2 gange dagligt. Behandling fortsættes så længe, der findes klinisk indikation herfor, eller indtil der opstår uacceptabel tok-
sicitet, som ikke kan behandles adækvat med anden medicin eller dosisjustering. Hvis patienten kaster op eller springer en dosis over, må der ikke tages 
endnu en dosis. Næste dosis bør tages til sædvanlig tid. Dosisjusteringer: Det anbefales at nedsætte eller øge dosis på baggrund af individuel sikkerhed 
og tolerabilitet. Patienter, som tåler 5 mg 2 gange daglig i 2 på hinanden følgende uger, uden bivirkninger > Grad 2, kan få øget dosis til 7 mg 2 gange 
dagligt, med mindre blodtrykket er > 150/90 mmHg, eller patienten behandles med antihypertensiva. Patienter, som tåler 7 mg 2 gange dagligt, kan få 
øget deres dosis til højst 10 mg 2 gange dagligt ud fra samme kriterier. Nogle af bivirkningerne kan kræve midlertidig eller permanent seponering/dosis-
nedsættelse. Dosis kan nedsættes til 3 mg 2 gange dagligt og yderligere ned til 2 mg 2 gange dagligt. Dosisjustering ift. alder, race, køn eller vægt er ikke 
nødvendig. Samtidig behandling med potente CYP3A4/5-hæmmere kan øge plasmakoncentrationen af axitinib. Det anbefales at vælge anden samtidig 
medicin eller reducere axitinib-dosis til ca. halvdelen. Hvis samtidig behandling med en potent CYP3A4/5-hæmmer afbrydes, bør det overvejes at vende 
tilbage til den oprindelige axitinib-dosis. Samtidig behandling med potente CYP3A4/5-induktorer kan nedsætte plasmakoncen trationen af axitinib og det 
anbefales at vælge anden samtidig medicin. Selvom dosisjustering af axitinib ikke er undersøgt ved behandling med potente CYP3A4/5-induktorer, an-
befales det at øge dosis gradvist. Hvis dosis af axitinib øges, skal patienten overvåges nøje for toksicitet. Seponeres behandling med potent CYP3A4/5-
induktor, bør den oprindelige axitinib-dosis overvejes. Ældre (>65 år): Dosisjustering er ikke nødvendig. Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nød-
vendig. Ingen tilgængelige data ved kreatin-clearance under 15 ml/min. Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig ved let nedsat leverfunk-
tion. Det anbefales at nedsætte dosis ved moderat nedsat leverfunktion. Ikke undersøgt ved svært nedsat leverfunktion og bør ikke anvendes her. Pædia-
trisk population: Sikkerhed og virkning er ikke undersøgt hos børn (under 18 år).  Administration: Indtages peroralt 2 gange dagligt med ca. 12 timers 
mellemrum. Tages med eller uden mad og synkes hele med et glas vand. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for indholdsstofferne. Særlige advarsler 
og forsigtighedsregler vedr. brugen*:  Hypertension: Blodtrykket  skal kontrolleres og om nødvendigt behandles. Det skal være velkontrolleret inden 
behandlingsstart. Ved persisterende hypertension på trods af antihypertensiv behandling, bør axitinib dosis reduceres. Ved alvorlig hypertension, bør 
behandlingen afbrydes midlertidigt og genstartes med lavere dosis, når patienten er normotensiv. Afbrydes axitinib behandling, bør blodtrykket kontrol-
leres mhp. hypotension hos patienter i antihypertensiv behandling. Ved alvorlig/vedvarende hypertension og symptomer på posterior reversibelt encefa-
lopatisk syndrom, bør MR- scanning af hjernen overvejes. Thyroidea-dysfunktion: Thyroideafunktionen skal kontrolleres før behandlingsstart og periodisk 
under behandlingen. Hypotyreose/hypertyreose behandles efter gældende praksis. Arterielle emboliske/trombotiske hændelser: Forsigtighed  bør udvi-
ses hos patienter med risiko for eller som tidligere har haft en arteriel tromboembolisk hændelse. Ikke undersøgt hos patienter, som har haft arterielle 
tromboemboliske hændelser inden for de sidste 12 måneder. Venøse emboliske og trombotiske hændelser: Bør anvendes med forsigtighed hos patienter 
med risiko for eller som tidligere har haft en venøs tromboembolisk hændelse. Ikke undersøgt hos patienter, som har haft venøse tromboemboliske hæn-
delser inden for de sidste 6 måneder. Stigning i hæmoglobin eller hæmatokrit: Behandling kan medføre stigning i hæmoglobin/hæmatokrit, som tegn på 
øget mængde røde blodlegemer, hvilket kan øge risikoen for emboliske/trombotiske hændelser. Hæmoglobin/hæmatokrit skal kontrolleres før og perio-
disk under hele behandlingen. Stiger niveauet over det normale, skal patienten behandles efter gældende praksis. Blødning: Ikke undersøgt hos patienter 
med ubehandlede hjernemetastaser eller nylig gastrointestinal blødning og bør ikke anvendes til disse patienter. Opstår blødning, som kræver medicinsk 
intervention, skal axitinib-behandling midlertidigt afbrydes. Gastrointestinal perforation/fisteldannelse: Der skal monitoreres for symptomer på gastrointe-
stinal perforation og fistler under hele behandlingen. Komplikationer til sårheling: Axitinib behandling skal afbrydes mindst 24 timer før planlagt opera-
tion. Genoptagelse af behandling bør baseres på klinisk vurdering af sårhelingen. Posteriort reversibelt encefalopatisk syndrom (PRES): Er set i kliniske 
studier. Symptomerne er: hovedpine, krampeanfald, apati, konfusion, synstab og andre syns- og neurologiske forstyrrelser. Der ses også mild til alvorlig 
hypertension. Axitinib skal seponeres midlertidigt/permanent ved symptomer på PRES. Proteinuri: Bør undersøges før og regelmæssigt under  behand-
ling. Ved moderat til svær proteinuri bør dosis reduceres/midlertidigt afbrydes. Leverrelaterede bivirkninger: Leverfunktionen skal kontrolleres før og re-
gelmæssigt under behandling. Lactose: Indeholder lactose og bør ikke anvendes ved arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactaseman-
gel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactose malabsorption. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner*: Forsigtighed ud-
vises ved bilkørsel/betjening af maskiner, hvis patienten oplever svimmelhed eller træthed. Interaktioner*: CYP3A4/5-hæmmere: Samtidig administration 
med potente hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, erythromycin, atazanavir, indinavir, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir og 
telithromycin) eller indtagelse af grapefrugt kan øge plasmakoncentrationen af axitinib. CYP1A2 og CYP2C19-hæmmere: Virkningen af potente hæm-
mere på axitinib´s farmakokinetik er ikke undersøgt. Forsigtighed bør udvises pga. risikoen for stigning i plasmakoncentrationen af axitinib. CYP3A4/5-
induktorer: Samtidig administration af axitinib og potente induktorer (f.eks. rifampicin, dexamethason, phenytoin, carbamazepin, rifabutin, rifapentin, 
phenobarbital og perikon) kan nedsætte plasmakoncentrationen af axitinib. Det anbefales at vælge lægemidler med minimalt inducerende potentiale. 
Dosisjustering anbefales, hvis det er nødvendigt med samtidig administration af potent CYP3A4/5-induktor. CYP1A2-induktion ved rygning: Virkningen af 
rygningsrelateret CYP1A2-induktion på axitinib´s farmakokinetik er ikke undersøgt til bunds. Forsigtighed bør udvises hos patienter, der ryger. Samtidig 
administration af axitinib og CYP1A2-substrater kan medføre en stigning i koncentrationen af CYP1A2-substrater (f.eks. teofyllin). Samtidig administration 
af axitinib forventes ikke at reducere plasmakoncentrationen af CYP1A1, CYP1A2 eller CYP3A4/5 substrater in vivo. Graviditet, amning og fertilitet*: Gra-
viditet: Ingen data vedr. anvendelse til gravide. Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet. Bør ikke anvendes medmindre den kliniske tilstand kræver 
behandling med dette lægemiddel. Fertile patienter skal anvende sikker kontraception under behandlingen og op til 1 uge efter behandingen er stoppet. 
Amning: Må ikke anvendes. Fertilitet: Kan potentielt indvirke på reproduktion/fertilitet. Bivirkninger*: De vigtigste alvorlige bivirkninger er arterielle trom-
boemboliske hændelser, venøse tromboemboliske hændelser, blødning (herunder gastrointestinal blødning, cerebral blødning og hæmoptyse), gastro-
intestinal perforation og fisteldannelse, hypertensiv krise og posteriort leukoencefalopatisk syndrom. De hyppigste bivirkninger (>20%) er diarré, hyper-
tension, træthed, dysfoni, kvalme, nedsat appetit og palmo-plantar erytrodysæstesi (hånd- og fodsyndrom). Meget almindelige bivirkninger: hypotyreose, 
nedsat appetit, hovedpine, dysgeusi, hypertension, blødning, dysfoni, diarre, opkastning, kvalæme, stomatitis, obstipation, palmo-plantar erythrodysæ-
stesi, udslæt, tør hud, proteinuri, træthed, asteni, slimhindeinflammation, vægttab. Almindelige bivirkninger: anæmi, trombocytopeni, dehydrering, svim-
melshed, tinnitus, venøse/arterielle tromboemboliske hændelser, dyspnø, hoste, orofaryngeal smerte, abdominal/øvre abdominal smerte, dyspepsi, fla-
tulens, hæmorider, pruritus, erytem, alopeci, myalgi, artralgi, ekstremitetssmerter, nyresvigt, stigning i: TSH, lipase, ALAT, ASAT, basisk fosfatase, amylase. 
Ikke almindelige bivirkninger: neutropeni, polycytæmi, leukopeni, hypertyreose, hyperkaliæmi, hyperkalcæmi, posterior reversibelt encefalopatisk syn-
drom, hypertensiv krise, gastrointestinal perforation, anal fistler, stigning i bilirubin og kreatinin. Overdosering*: Ingen antidot. Ved mistanke om overdo-
seringer bør behandling ophøre og understøttende behandling iværksættes.
Priser og pakninger ekskl. recepturgebyr (AUP) pr. 04. december 2012:
Vnr  Lægemiddelform og styrke  Pakningsstørrelse  Pris
103854  Blister, filmovertrukne tabl. 1 mg 56 stk.   9.121,20 kr. 
599010  Blister, filmovertrukne tabl. 5 mg 56 stk.   45.562,95 kr.
Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk
Udlevering: BEGR  Tilskud: nej 
De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af EMA godkendte produktresumé dateret den 3. september 2012. 
Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, tlf. 44 20 11 00. Inlyta 004 ASmPC V1.0 3september2012

Inlyta pligttekst m. priser 29.11.2012 (UfL).indd   1 04-12-2012   15:04:10
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Xifaxan® virker her...
         ...og kun her1,2

Forkortet produktinformation for XIFAXAN® (rifaximin) 
Præsentation: Blisterpakning, 12 � lmovertrukne tabletter indeholdende 
200 mg rifaximin til oral administration. Indikation: Behandling af 
rejsediarré forårsaget af ikke-invasive tarmpatogener hos voksne. Dosering 
og administration: Den anbefalede dosis er 1 tablet (200 mg) hver 8 time 
i 3 dage. Xifaxan kan tages med eller uden mad. Bør ikke gives til børn 
under 12 år. Dosisjustering ikke nødvendig hos patienter med lever- eller 
nyreinsu�  ciens. Behandling af rejsediarré bør ikke overstige 3 dage. Ved 
symptomer ud over 3 dage bør læge kontaktes. Kontraindikationer: 
Overfølsomhed over for det aktive stof, rifamycinderivater eller 

overfor nogen af hjælpesto� erne. Advarsler og 
forholdsregler: Bør ikke anvendes til patienter 
med rejsediarré, hvis disse har komplikationer i form 
af feber eller blodig a� øring. Rifaximin kan forårsage 

rødfarvning af urin. Farmakokinetik af rifaximin er ikke undersøgt hos 
patienter med nedsat nyrefunktion. På grund af ubetydelig gastrointestinal 
absorption af rifaximin, udskilles kun en meget lav procentdel af rifaximin 
i urinen (urinudskillelse efter oral administration: <0,3%). Der � ndes ikke 
tilstrækkelige data vedrørende rifaximins kliniske virkning på rejsediarré hos 
patienter, der lider af Crohns sygdom eller ulcerøs kolitis. Interaktioner: På 
grund af ubetydelig gastrointestinal absorption af rifaximin er muligheden 
for systemisk interaktion med andre lægemidler ringe. Ingen kliniske 
interaktioner med lægemidler, der metaboliseres af cytokrom P450 
isoenzymer forventes. Patienter bør tage rifaximin mindst 2 timer efter 
indtagelse af aktivt kul. Graviditet og amning: Kliniske data om brugen 
af rifaximin under graviditet er ikke tilgængelige. Rifaximin under graviditet 
bør undgås. Det vides ikke, om rifaximin udskilles i modermælken. Risiko 
for det diende barn kan ikke udelukkes. Bivirkninger: Almindelig (>1% 

og <10%): Svimmelhed, hovedpine, abdominal udspiling, mavesmerter, 
forstoppelse, � atulens, diarré, rektal tenesmus, kvalme, opkastning, feber. 
Ikke almindelige (>0,001% og <1,0%): candidiasis, herpes simplex, 
nasopharyngitis, pharyngitis, infektioner i de øvre luftveje, lymfocytose, 
monocytosis, neutropeni, anoreksi, dehydrering, unormale drømme, 
nedtrykthed, søvnløshed, nervøsitet, ageusi, hypoæstesi, migræne, sinus 
hovedpine, somnolens, dobbeltsyn, ørepine, hjertebanken, hedeture, 
hoste, tør hals, dyspnø, tilstoppet næse, hals- og svælgsmerte, næse� åd, 
øvre mavesmerter, dyspepsi, gastrointestinale motilitets lidelser, tørre 
læber, hematokeksi slim i a� øringen, koldsved, hyperhidrose, udslæt, 
rygsmerter, muskelkramper, muskelsvaghed, myalgi, nakkesmerter, 
glykosuri, pollakisuri, polyuri, polymennorrhé, asteni, trykken for brystet, 
brystsmerter, kulderystelser, træthed, influenzalignende sygdom, 
smerter, solskoldning, forhøjet blodtryk, aspartat-aminotransferase 

forhøjet, blod i urinen. Overdosering: Der er ikke rapporteret tilfælde af 
overdosering. Kliniske forsøg på patienter med rejsediarré viste, at doser 
på op til 1800 mg/dag blev tolereret uden nogen alvorlige kliniske tegn. 
Gastrisk tømning og passende understøttende behandling anbefales. 
Udlevering  B. Pakninger og priser: Tabletter 12 x 200 mg. vnr. 532497, 
pris ekskl.recepturgebyr kr. 262,60 pr. november 2012 - XIF12MSENOR125. 
For yderligere information kan hele produktresuméet rekvireres hos Norgine 
A/S Stamholmen 151, 6. sal 2650 Hvidovre. SPC pr. 4. oktober 2012. 

Referencer: 1. Jiang ZD et al. Antimicrob Agents Chemother 
2000;44(8):2205-2206. 2. Descombe JJ et al. Int J Clin Pharmacol Res 
1994;14(2):51-56. 3. Xifaxan® Summary of Product Characteristics, 
Norgine, Danmark A/S, January 2011. 4. Steffen R. J Travel Med 
2001;8(Suppl 2):S34-39.

Oralt gastrointestinalt antibiotikum med
ubetydelig systemisk absorption1

– til behandling af rejsediarré 
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Xifaxan® er det første bredspektrede ikke-absorberbare 
antibiotikum godkendt til behandlingen af rejsediarré.3

Mere end 99% af Xifaxan® forbliver i tarmene.1,2 Xifaxan®s 
bredspektrede aktivitet er derfor målrettet behandling af 
infektioner i tarmene.4
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Mit ældste barn blev født to og en halv måned for tid-
ligt. På det tidspunkt var jeg tæt på at være færdig-
uddannet læge og havde i egne øjne mange erfarin-
ger fra sundhedsvæsenet at trække på. Men da Malthe 
blev indlagt på neonatalafdelingen – og jeg med – var 
det starten på et forløb, som gav mig en helt ny viden 
om, hvordan det også kan være at have sin daglige 
gang på et sygehus. 

Efter en måned blev min søn diagnosticeret med en 
hjertefejl – åbentstående ductus – og det var nødven-
digt at operere. Selve indgrebet gik godt, men Malthe 
måtte efterfølgende overføres til intensivafdelingen.

I den situation oplevede jeg, hvordan ens verden 
fuldstændig ændrer karakter. Småting, som man el-
lers ikke ville hænge sig i, kan slå en ud, fordi man for-
søger at holde sammen på sig selv. Jeg kunne f.eks. 
blive urimeligt irriteret på en sygeplejerske, fordi hun 
brugte bestemte vendinger, når hun talte om min søn. 

Alle afvigelser i behandling og pleje registreres 
nøje. Alt bliver tolket ind i ens egen situation. Er det 
nu godt? Er det nu skidt? Hvorfor har de ikke gået 
stuegang, som de plejer? Hvorfor trækker det ud med 
anæstesitilsynet, når nu vi havde en aftale? Er der no-
get, de ikke fortæller os? Selv om omstændighederne 
er svære, er det vigtigt at være overbevist om, at be-
handling og pleje er den bedst mulige.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden 
har udviklet en spørgestøtte for patienter. Spørg løs 
hedder den, og informationsmaterialet er målrettet 
til den situation, som patienter og pårørende ople-
ver, når de skal tale med lægen eller andre sundheds-
professionelle. Den ville jeg gerne have haft i hånden 
dengang for 16 år siden.

Spørg løs er et nyttigt materiale. Det er indly-
sende, at trygheden er større, når man får svar på sine 
spørgsmål, og man kan give sit informerede samtykke 
på et reelt grundlag. Men den lægger også op til en 
dialog, som kan give den professionelle nyttig viden. 
Det er alt andet lige nemmere for læger og andre at 
tage højde for bekymringer og usikkerheder, som de 
har kendskab til.

Spørgsmål kan også bidrag til bedre patientsik-
kerhed. Patienter og pårørende er bogstaveligt 
talt med under hele forløbet. Hvis medicinerin-
gen ændrer sig uden forklaring, kan der være 
en god grund, men der kan også være sket en 
fejl, som kun opdages, fordi patienten spør-
ger. Derfor er det vigtigt, at vi som sundheds-
professionelle skaber rammer, der gør det le-
gitimt at spørge. 

I dag er min søn rask, og jeg er meget taknem-
melig for den kompetente behandling, som han 
fik. For mig personligt har forløbet efterladt en 
stadig tydelig erindring om, hvordan sygdom her 
og nu kan ryste fundamentet under mennesker, 
og hvor vigtigt det er for dem, at vi som professio-
nelle kan rumme både de store og små spørgsmål, 
som de har brug for at stille. 

Jeg ville ønske, at jeg selv havde spurgt 
noget mere
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Julie Vinkel  
KBU-læge på Intern Medicinsk  
Afdeling, Næstved Sygehus
»Der var engang, hvor det altid sneede 
ved juletid. Sneen lå altid i flere me-
ters højde hele vinteren. Det var også 
dengang, hvor sneen lå i flere meters 
højde, at nyuddannede læger stod helt 
alene på vagt i flere døgn og passede 
et helt provinssygehus. Nu er vintrene 
blevet mildere, men yngre læger bela-
stes stadig til deres bristepunkt i vag-
ten. Jeg ønsker mig et positivt og sundt 
lægefagligt uddannelsesmiljø med 
mindre stress og jag – til gavn for såvel 
patient som læge, ung eller gammel«.

Mikkel Vass
Praktiserende læge, dr.med. 
»Jeg er privilegeret og har flere gange 
repræsenteret Danmark i interna-
tionale sammenhænge. Hver gang 
bekræftes – også af sundhedsøkono-

mer – at vi har et af verdens bedste 
og billigste sundhedssystemer for alle. 
Også for dem, som sad eller sidder på 
bageste række i skolen. 
En stigende polarisering har i de  
senere år udfordret det skandinaviske 
lighedsprojekt. De fleste vil dog endnu 
betale skat til fællesskabet og den lige 
adgang til sundhed. Djøf’ere og læger 
har altid sloges om at ville bestemme. 
Lad ikke ønsket om central styring  
og kontrol overtrumfe sund fornuft. Vis 
lidt generøsitet og tillid over for hinan-
dens kompetencer. Lav ikke afgørende 
om på noget, som er billigt, som funge-
rer godt, og som verden misunder os«.

Winnie Hedevang 
Olesen
Læge, ph.d.-studerende, Hjerte-, 
Lunge og Karkiurgiafdeling. T,  
Odense Universitetshospital
»Mit højeste juleønske er uden tvivl et 
fælles nationalt EPJ-system sammen-
koblet med nationalt røntgensystem 
– og med single log-on. Dette ville lette 
hverdagen for alle læger og medføre 
langt større patientsikkerhed. Desuden 
mener jeg, at man generelt set i Dan-
mark bør sætte langt større fokus på at 
optimere den postgraduate uddannelse 
af speciallæger«.

Hanne Vestergaard
Specialeansvarlig overlæge, ph.d., 
Hæmatologisk Afdeling X, Odense 
Universitetshospital
»Mit højeste juleønske er, at der bliver 
skåret ned på frugtesløse kontrolfor-
anstaltninger, og at de derved frigivne 
resurser flyttes til vores kerneopgave: 
pleje og behandling af patienterne. 
Der bruges i dag mange resurser på 
irrelevante kontroller, som f.eks. når 
økonomi- og planlægningsafdelinger 
forsøger at finde ud af, hvorfor der ikke 
er henvist lige så mange patienter med 
akut leukæmi i år som sidste år. Af ind-
lysende grunde skal der højere magter 
til at forklare den slags«.

Søren Ziebe
Dr.med., klinikchef på  
Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet
»At vi igen kan tilbyde behandling til 
udenlandske patienter til gavn også for 

de danske patienter. På Rigshospitalets 
Fertilitetsklinik tilbyder vi en række 
højtspecialiserede behandlinger, som 
efterspørges – også af udenlandske 
patienter, som er villige til at betale 
den fulde pris for disse behandlinger. 
Konsekvensen vil være større rutine og 
bedre kontinuitet for klinikken, hvis vi 
udfører flere specialbehandlinger. Dette 
vil klart komme også de danske patien-
ter til gode. 
Vi kan ikke afskrive det internationale, 
hvis vi fortsat vil være med i front – det 
ville ikke være til gavn for de danske 
patienter«.

Paul D. Bartels
Cheflæge, faglig leder af Regionernes 
Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
»Tilstrækkelig tid til refleksion over 
egen og organisationens faglige prak-
sis: Gør vi det rigtige, gør vi det vigtige, 
eller gør vi bare, som der bliver sagt? 
Og så sundheds-it, som understøtter 
den patientnære kliniske praksis«.

Det jeg allermest  
ønsker mig til jul …
I har jeres daglige gang i det danske sundhedsvæsen.  
I har drømme for arbejdspladsen, patienterne, sundheds- 
væsenet. Hvis ét kunne gå i opfyldelse, hvad var det så?  
Ugeskriftet har spurgt en række læger – og en minister.

Juleønsk er
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Astrid Krag
Sundhedsministeren
»I Danmark kan vi glæde os over, at vi 
har fri og lige adgang til sundhedsvæs-
net, men desværre er det ikke ensbe-
tydende med, at vi har lighed i sund-
hed. Uligheden viser sig på flere måder, 
f.eks. kan buschaufføren se frem til 
færre gode leveår og et kortere liv end 
DJØF’eren. 
Men i modsætning til, hvad mange 
tror, så viser uligheden sig ikke kun i 
forhold til den enkeltes sundhed. Den 
gør sig også gældende i forhold til re-
sultatet af den behandling, som vi får 
i sundhedsvæsnet. Der er altså forskel 
på, hvad to patienter med samme syg-
dom får ud af den behandling, de bliver 
tilbudt – afhængigt at deres sociale sta-
tus. For eksempel har en lavtuddannet 
større risiko for at dø af kræft inden for 
fem år, efter diagnosen er stillet, end 
en højtuddannet. 
Desværre ved vi ikke meget om, hvorfor 
det er sådan, men meget tyder på, at 
en del af forklaringen er, at vi har for-
skellige forudsætninger for mødet med 
sundhedsvæsnet. Og at læger, sygeple-
jersker og andet sundhedspersonale i 
den bedste mening kommer til at gøre 
mere skade end gavn ved at behandle 
alle ens. Dermed bliver der ikke i til-
strækkeligt omfang taget højde for, at 
vi som patienter og mennesker er for-
skellige og derfor også skal behandles 
forskelligt. Det kan påvirke vores syg-
domsforløb og den behandling, vi får, 
når vi bliver syge. Og altså i sidste ende 
resultere i, at vi har forskellige chancer 
for at blive raske. 
Så hvis jeg kan få ét gaveønske opfyldt, 
må det derfor være, at vi får gjort op 
med uligheden i sundhed – også i mø-
det med sundhedsvæsnet. For det er 
helt afgørende for mig, at det enkelte 
menneske på tværs af økonomiske og 
sociale skel får gavn af de tilbud og den 
behandling, som sundhedsvæsnet stil-
ler til rådighed. Patienterne skal ikke 
bare formelt have de samme mulighe-
der – de skal også have det reelt. 
Derfor har jeg bl.a. også nedsat et Lig-
hedsnetværk, der skal gøre aktørerne 

inden for sundhedsvæsnet klogere på, 
hvordan vi kan give socialt stærke og 
svage borgere samme muligheder for 
at komme igennem et sygdomsforløb. 
Netværket, der består af repræsentan-
ter for hospitaler, regioner og kommu-
ner, skal bl.a. afdække, hvor i systemet 
resursesvage patientgrupper er mest 
sårbare, og hvordan samspillet mellem 
sundhedsvæsnet og patienterne kan 
forbedres. 
Arbejdet er lige skudt i gang, og jeg 
mødtes for nylig til det første politiske 
møde i Lighedsnetværket på Sygehus 
Vendsyssel i Hjørring. Det er tydeligt, 
at alle er klar til at tage udfordringen 
på sig. Derfor tør jeg også godt tro på, 
at vi vil lykkes med at skabe større lig-
hed i sundhed for alle patienter – også 
dem, som ikke har reolen fyldt med 
tykke bøger. 
God jul«.

Else Smith
Adm. direktør i Sundhedsstyrelsen
»Den største glæde er at give, og i år er 
jeg særlig glad for de forebyggelsespak-
ker, som Sundhedsstyrelsen sender ud 
til landets kommuner. Der er ikke tale 
om bløde pakker – tværtimod. Det er 
planlægningsværktøjer, så kommunen 
kan prioritere deres forebyggelsesind-
sats på et evidensbaseret grundlag. 
Pakkerne indeholder anbefalinger om 
bl.a. tobak, bevægelse og god hygi-
ejne, og mit største juleønske er, at de 
vil blive pakket hurtigt ud og brugt i 
kommunerne. Når de anvendes, vil de 
nemlig bidrage til at styrke danskernes 
sundhed og være med til at skærpe 
indsatsen over for social ulighed i 
sundhed«.

Henrik Villadsen
Lægefaglig direktør,  
Odense Universitetshospital
»I min familie er mandelgaven Svik-
møllen. Sandsynligvis begrundet i 
direkte svindel har jeg ikke vundet i 
mindst ti år. Svikmøllens kendetegn 
er humoristisk storsind. Politikere og 
eksperter bliver stegt og speget i alle 
tænkelige versioner. Men man griner 
med hinanden og ikke ad hinanden. 
Sundhedsvæsenet har også brug for, 
at vi møder hinanden med humoristisk 
storsind frem for mistænksomhed og 
hævede pegefingre. Særlig i valgåret 
2013 er det mit juleønske for sund-
hedsvæsenet«.

Thomas Söderqvist
Professor i medicinsk historie,  
museumschef, Medicinsk Museion, 
Københavns Universitet
»I 1907 donerede hundreder af danske 
læger genstande til en udstilling for at 
fejre DADL’s 50-årsjubilæum. Det blev 
startskuddet til en af verdens største og 
rigeste medicinhistoriske samlinger, nu 
i Medicinsk Museion ved Københavns 
Universitet. Jeg ønsker, at vi kunne 
gentage succesen fra dengang. Og 
at en gruppe logistisk dygtige læger 
ville påtage sig opgaven at organisere, 
kuratere og registrere tsunamien af 
genstande og billeder fra de seneste 
årtier. Så ville vi blive verdens bedst op-
daterede medicinske museum«.

Liselotte Højgaard
Professor, dr.med., klinikchef ved 
Rigshospitalets Klinik for Klinisk 
Fysiologi, Nuklearmedicin & PET samt 
nyudnævnt formand for Danmarks 
Grundforskningsfond
»Jeg ønsker mig i denne tid, hvor 
julesneen falder hvid: at det danske 
sundhedsvæsen implementerer forsk-
ningsresultater i patientbehandlingen; 
at den kliniske forskning styrkes, så der 
er noget at implementere fra; at KRAM-
faktorerne breder sig, så hospitalerne 
kan skrumpe tilsvarende; at de hospi-
taler, der bliver tilbage, indrettes smukt 
med god plads og den rigtige medi-
koteknik; at julestemning med fælles 
fornemmelse for formål breder sig og 
holder sig, og 2013 dermed bliver et 
godt nyt år«. 

Dennis Raahave
Overlæge, dr.med., Tarmlaboratoriet, 
Kirurgisk Afdeling, Hillerød Hospital
»Julemanden prutter fælt efter jule-
sulet, men han har ikke tid til at gå på 
toilettet. Han har så mange pakker, der 
skal ud for at opfylde børnenes ønsker. 
Derfor hober afføringen sig bare op, 
ligesom hos mange af forældrene og 
sågar også hos børnene. Dagligdagen 
med alle dens gøremål hæmmer 
nemlig tarmen, og resultatet er oppu-
stethed, ondt i maven og afføringsfor-
styrrelser. Julemandens største ønske er 
mere lugtfri prutter. Mit største juleøn-
ske er at bringe disse patienters ønske 
om at blive taget alvorligt videre – og 
ikke først, når en manifest organisk 
sygdom kan påvises«.

Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk
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 LÆGE-GADGETS Show, don't tell – med 
smarte apps. Hvorfor bøvle med ord og 

begreber, der er svære for patienten at forstå? Vis 
det i stedet! Ugeskriftets gadget-blogger fortæller 
om læge-apps, der kan gøre din hverdag lettere.  

 STUDIELIV Skadestueklinik Tur-Retur. Er 
du medicinstuderende og længes efter at 

prøve at komme i klinik? Så læs om Kristian 
Sandahls oplevelse fra et to ugers ophold på skade-

stuen i Vejle - et klinikophold, han fandt selv.  

Nyt fra bloggen

SÅdan læSer du bloggen 
Du kan enten gå ind på Ugeskriftet.blogspot.com 
eller via Ugeskriftet.dk 

ugeskriftet.blogspot.com

I Ugeskriftets »Lige til at bladre i ...«  
på hjemmesiden samt iPhone/iPad-app‘en 
er pilen et direkte link til den fulde artikel på 
ugeskriftet.dk

Redigeret af Klaus Larsen, kll@dadl.dk

læs nyhederne i deres fulde længde på ugeskriftet.dk 

Regionerne stiller massive krav til overlægerne
overenskoms t  Overlægernes arbejds-

tidsregler bliver et af regionernes højest 
prioriterede emner til de kommende over-
enskomstforhandlinger, hvor parterne 
netop har udvekslet krav. Også lønni-
veauet blandt overlægerne vil regionerne 
diskutere.

»Overlægerne har et lønniveau, hvor vi 
kan forvente mere fleksibilitet, end vi får i 
dag«, siger forhandlingsleder i Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn, Jens Stenbæk.

Overlægerne mener, at regionerne burde 
se på sygehusenes samlede  resultater.

»Realiteten er, at overlægerne i disse år 
sikrer en regulær succes på sygehusene, 
hvor stadig flere patienter tilbydes be-
handling af høj kvalitet, samtidig med at 
de samlede udgifter falder. Det fremgår 
af regionernes egne tal, og det er værd at 
huske, inden man begynder at vende og 

dreje hvert eneste tillæg i overenskom-
sten«, siger Overlægeforeningens formand 
Anja Mitchell i en pressemeddelelse. 

Konkret kræver regionerne større flek-
sibilitet af overlægerne. De skal kunne 
sættes til at udføre planlagte behandlin-
ger og undersøgelser efter kl. 18 uden de 
nuværende vagttillæg. Også lørdag-/søn-
dagstillæg skal sløjfes. 

Anja Mitchell understreger i pressemed-
delelsen, at Overlægeforeningen går til de 
kommende forhandlinger uden korslagte 
arme, og foreningen anerkender, at tiden og 
den offentlige økonomi ikke er til at stille en 
lang række dyre overenskomstkrav.

Kravene blev formelt udvekslet torsdag 
efter redaktionens deadline.

Læs hele artiklen på Ugeskriftet.dk  

Anne Steenberger, as@dadl.dk

Praktiserende læger 
mod »bureaukratisk  
imperialisme«
plo  Repræsentantskabsmødet i Praktise-

rende Lægers Organisation (PLO) 1. de-
cember handlede især om de p.t. strandede 
forhandlinger med RLTN (Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn) om ny overens-
komst.

PLO’s bestyrelse og forhandlingsdele-
gation har afvist flere af regionernes krav 
som uacceptable – især kravet om ophæ-
velse af pariteten i de samarbejdsudvalg, 
der bestemmer over almen praksis og dens 
udvikling, samt regionernes ønske om at 

lægge flere opgaver ud i praksissektoren, 
men uden at tilføre økonomi.

Andre krav og ønsker er der en mere 
åben linje over for – f.eks. en større grad af 
myndighedsindsigt i lægernes afregninger 
og systematiseret efteruddannelse, som 
faktisk også står på lægernes kravliste.

Der var fuld opbakning til ledelsen fra 
repræsentantskabets side – og fra med-
lemmernes, hvis man ser på den medlems-
undersøgelse, som PLO er i gang med. Den 
var endnu ikke helt færdig, men formand 
Henrik Dibbern nævnte i sin formandsbe-
retning, at den foreløbig viste 96 pct. op-
bakning til ledelsens politik.

Marjus Dam fra Færøerne var nok den 
repræsentant, der mest præcist udtrykte 
den generelle holdning, da han sagde, at 

Danske Regioners krav i lægernes optik 
repræsenterer en »bureaukratisk impera-
lisme«, som der blot er ét svar på: nej!

Læs hele artiklen på Ugeskriftet.dk  

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

FAKTA

u 31. december (senest) ventes Danske Regio-
ner at opsige den nuværende overenskomst til 
udløb med udgangen af marts 2013.
u 1. april 2013 ventes Sundhedsminister Astrid 
Krag (SF) at have en bekendtgørelse klar, der 
etablerer grundlaget for de praktiserende lægers 
virke i en situation, hvor de står uden overens-
komst med regionerne.
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Minister: Lægers samarbejde med industrien 
skal ikke betvivles

forsk ning  »Klinisk forskning er en af 
Danmarks absolutte styrker«.

Således sagde sundhedsminister Astrid 
Krag (SF), da den dansk-svenske sammen-
slutning Medicon Valley Alliance holdt 
årsmøde forleden. Men forskningen er 
under tidspres, og de kliniske forsøg for-
svinder fra Vesteuropa. Derfor ser sund-
hedsministeren frem til de konkrete an-
befalinger, der »ganske snart« kommer fra 
Vækstteam for Sundhed og Velfærdsløs-
ninger.

Anbefalingerne ventes klar i begyn-
delsen af det nye år, og så vil regeringen 
ifølge Astrid Krag hurtigt omsætte input til 
en konkret handleplan.

Ministeren mener, at vi i højere grad 
skal benytte de unikke nationale sund-
hedsdatabaser og biobanker, der også ud-
gør et stort potentiale i postmarkedsfor-
søg (fase 4) samt forskning i personalized 
medicin. Og så opfordrede hun til et øget 
forskningssamarbejde mellem det offent-
lige og private:

»Vi har ikke billig arbejdskraft, men 
dygtige folk. Men hvad er nytten af talent-
fulde medarbejdere, hvis de ikke har tiden 

til at udføre forskning. Og hvilken nytte 
har dygtige folk, hvis deres samarbejde 
(med medicinalindustrien, red.) konstant 
bliver betvivlet«, sagde hun og fortsatte:

»Jeg mener, at det er ekstremt vigtigt, 
at jeg får sagt, at der skal være en form for 
legitimitet i forhold til dette samarbejde, 
når det handler om klinisk forskning mel-
lem offentlige og private aktører«.

Udmeldingen om, at sundhedsforsk-
ning er højt prioriteret uanset ministers 
partifarve, glæder Poul Jaszczak, næst-
formand i Lægeforeningen og formand for 
Det Nationale Samarbejdsforum for Sund-
hedsforskning (NSS):

»Det er dejligt, at sundhedsministeren 
forfølger sporet og ikke skifter kurs. Men 
det er dog ikke så overraskende, da vores 
resultater på området er så solide og vel-
funderede. Det er en område, som alle er 
enige om, bør styrkes. Uanset partifarve«, 
siger han. 

Læs hele artiklen på Ugeskriftet.dk  

Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk

Fireårsregel får 
medicinstuderende  
til at forlænge studiet 

l Angdr Ag  Kun 30 pct. af de lægestude-
rende klarer studiet på normeret tid. Det 
viser den seneste 12.-semesterundersø-
gelse fra Foreningen Af Danske Lægestu-
derende (FADL).

De to primære grunde til at forlænge stu-
diet er lægevikariater og prægraduat forsk-
ning. Blandt de medicinstuderende – der 
har måttet forlænge studiet – angiver halv-
delen, at de ikke er blevet færdige til tiden 
på grund af den omstridte fireårsregel.

De lægestuderendes formand advarer 
mod tendensen til at tænke speciallæge-
uddannelsen ind allerede på studiet:

»Hvis det bliver normen, at alle skal 
have vikariater og publiceret artikler, al-
lerede inden man overhovedet er læge, så 
skaber det jo en ond spiral«, siger FADL-
formand Sara Schødt Nielsen.

Ifølge undersøgelsen har 39 pct. af alle 
12. semesterstuderende lavet prægraduat 
forskning – en udvikling, som er støt sti-
gende i forhold til tidligere undersøgelser.

»De studerende er af den opfattelse, at 
det er vigtigt for deres karriere og frem-
tid med denne tidlige forskning. Det hæn-
ger sammen med fireårsreglen og alle de 
lægeroller, man i princippet først skal ud-
fylde efter endt embedseksamen. Det er 
nu flyttet ned på studiet, hvor man vil 
stille sig så godt som muligt, når der nu 
kun er fire år til at få det rette speciale«, si-
ger Sara Schødt Nielsen.

Formand for Yngre Læger Lisbeth Lintz 
er foruroliget: »Formålet med fireårsreg-
len var at skaffe flere speciallæger hur-
tigt, men når folk føler sig kaldet til at lave 
forskning og tage vikariater for at kvali-
ficere sig, inden de skal underlægges fi-
reårsreglen, så har det den stik modsatte 
virkning«, siger hun. 

Læs hele artiklen på Ugeskriftet.dk  

Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk

Regioner og PLO sonderer fortsat

overenskoms t  Trods truende sammen-
brud var broerne ved Ugeskriftets deadline 
endnu ikke brændt mellem de praktise-
rende lægers organisation PLO og forhand-
lingsmodparten, Danske Regioner.

I tirsdags havde regionerne inviteret 
PLO til et møde for at sondere, om der var 
basis for at genoptage forhandlingerne, 
der brød sammen i sidste måned. Her præ-
senterede PLO et notat med punkter, som 
man er villig til at forhandle om.

Regionernes forhandlingsleder Jens 
Stenbæk (V) kunne torsdag oplyse, at 
der efter aftale med PLOs formand Hen-
rik Dibbern nu er »sat et administrativt ar-
bejde i gang« for at udrede nogle »uklare 
punkter« i notatet

»Dem skal vi have afklaret, så der kan 
komme et kvalificeret forhandlingsgrund-
lag«, siger Jens Stenbæk og tilføjer:

»Vi håber på et nyt møde – og regner 
med det«.

En opsigelse af overenskomsten kan 
fortsat komme på tale, men det skal Dan-
ske Regioner tidligst tage stilling til på et 
møde den 18. december.

»Nu går vi ind i dette arbejde – og det 
sker jo med henblik på at komme i gang 
med forhandlinger igen«, siger Jens Sten-
bæk.

Læs hele artiklen på Ugeskriftet.dk  

Klaus Larsen kll@dadl.dk
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TIL DINE PATIENTER MED TYPE 2-DIABETES
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•  Hypoglykaemi på placeboniveau 
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•    Samme dosis til alle patienter
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»Mindfulness kan spare samfundet penge« 
Patienter uden diagnose koster dyrt – uden at patienterne får det bedre. 
Speciallæge i psykiatri Lone Fjorback efterlyser større fokus på 
sammenhængen mellem krop og sind – det vil både kurere patienterne og 
holde udgifterne nede, konkluderer hun i sin ph.d.-afhandling. 

Hvad forsker du i?
»Jeg forsker i patienter med kronisk kropslig stress – pa-
tienter, som ikke passer ind i apparatfejlsmodellen, hvor 
lægen på baggrund af en diagnose fjerner problemet. 

Nervesystemet rummer både noget fysisk og noget 
psykisk. Alligevel holder mange læger sig til det fysiske, 
men den model virker ikke for alle patienter. De får det 
ikke bedre – trods undersøgelser og behandling. Disse pa-
tienter koster lige så meget, som der årligt bliver brugt på 
kræftbehandling«. 

Hvorfor er det interessant?
»Den traditionelle model kommer ofte til kort, og kronisk 
fysisk stress er hyppig, uanset om man er syg eller ej.  
Sindet har en effekt på patientens symptomer, og forsk-
ning viser, at for eksempel venlighed spiller positivt ind 
på sygdom. Uden diagnose og behandling falder patien-
ternes livskvalitet, og de risikerer at miste deres arbejds-
evne«.

Hvad er du kommet frem til?
»Programmet mindfulness-baseret stressreduktion bygger 
på traditionerne fra yoga, meditation og buddhistisk træ-
ning. Det er videnskabeligt bevist, at programmet kan for-
bedre blandt andet mentalt helbred og nedbringe sympto-
mer på kroniske smerter. 

I min undersøgelse randomiserede jeg 119 patienter til en-
ten mindfulness-behandling eller en behandlingsplan lavet 
i samarbejde mellem psykiateren og patienten. 

I mindfulness-gruppen fik patienterne det bedre både 
fysisk og psykisk med det samme, mens patienterne i kon-
trolgruppen først efter et år var på niveau med mindful-
ness-gruppen. Vi så også på, hvem der havde fået pen-
sion et år senere. I mindfulness-gruppen var det 25%, 
mens 45% af patienterne i kontrolgruppen var på offent-
lig støtte. Grunden til, at de havde fået det bedre, kan 
være på grund af pensionen, men mindfulness-teknik-
kerne kan have forhindret patienter i at ryge ud af arbejds-
markedet«.

Hvad kan forskningsresultaterne bruges til?
»Når vi ikke ved, hvad patienterne fejler, ryger de rundt i 
systemet, hvilket koster mange penge. I gennemsnit har 
patienterne i min undersøgelse været syge i 14 år. For at 
sætte en pris på patienternes sygdom har vi set på, hvad 
de kostede, året inden de kom til os. Beløbet har vi sam-
menlignet med, hvad de kostede, året efter de kom til be-
handling hos os. I gennemsnit var en patient 10.000 kr. 
billigere året efter vores behandling – på trods af udgifter 
til den behandling vi gav«. 

Søren Frandsen, sfr@redaktionen.dk

Vis mig din forskning

Navn
Lone Fjorback

Stilling
Speciallæge i psykiatri ved Aarhus 
Universitetshospital og uddannet 
mindfulness-instruktør fra University of 
Massachusetts Medical School

Ph.d.-afhandling
Mindfulness and Bodily Distress.
Ph.d.-afhandlingen har været publiceret 
i novemberudgaven af Danish Medical 
Journal.

FAKTA
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l æger l ige nu De unge er dybt engage-
rede, mændene er mere omsorgsfulde, og 
antallet af kvinder vokser. Sådan oplever 
Vibeke Hjortdal næste generation af læger 
og den nye kultur på sygehusene, der er 
ved at spire frem. Den kendte børnehjerte-
kirurg fra Aarhus Universitetshospital har i 
de seneste år flyttet sit fokus fra operati-
onsgangen mod den kliniske forskning og 
de unge læger.

»Før var det børnehjerter og det at 
hjælpe det enkelte menneske, der var 
mest tilfredsstillende. Men der er også no-
get enormt tilfredsstillende i at se en hel 
gruppe mennesker vokse, se dem blive 
dygtige, lytte til deres problemer og hjælpe 
dem til at komme videre«, fortæller hun, 
da et livligt møde med en gruppe af ph.d.-
studerende slutter hen på eftermiddagen. 

Det har været en lang dag.
»Jeg skal lige ned og se til det barn, 

jeg opererede i morges, vil du ikke med?« 
spørger hun. 

Et blegt lille ansigt med lukkede øjne 
hviler roligt på puden. Barnet har det godt, 
konstaterer Vibeke Hjortdal og går ud af 
opvågningsstuen. Nede ad gangen ligger 
et observationsrum, som hun viser frem. 
Engagementet lyser ud af hende. 

»Her kan du se alle operationsstuerne«, 
siger hun. 

Vi står et minut eller mere og kigger på 
væggen, hvor der er et panel med mellem-
store fladskærme. De fleste af stuerne er 
tomme her sent på dagen, men på enkelte 
kan man følge kirurgernes arbejde, som 
var det dokumentarudsendelser på tv.

Mentoren Jens Christian DJurhuus

Oppe på første sal smækker Vibeke Hjort-
dal benene op på en stol i et tomt møde-

værelse. Den 51-årige professor i kirurgi 
har en næsten drenget måde at grine højt 
og se folk direkte i øjnene på. Alligevel er 
det sproglige billede, som hun bruger til at 
beskrive sit nye fokus, hentet fra et kvinde-
ligt univers:

»Det er ligesom med morrollen. Man 
skal holde børnene i hånden og lade dem 
gå selv. Man skal finde ud af præcis, hvor-
når man skal støtte, og hvornår man skal 
slippe, så de kan prøve selv. Jeg har meget 
stor tillid til, at folk kan klare opgaverne. 
Hvis de får ansvar, vokser de. Det har jeg 
fået med hjemmefra. Men nok i endnu hø-
jere grad fra nogle mennesker her«. 

Vibeke Hjortdal ser sig selv som en del 
af en større helhed. Ligesom i en familie. 
Hendes mentorer har haft central betyd-
ning for, at hun fik lyst til at kaste sig ud i 
børnehjertekirurgien og senere i 2004 blev 
professor i hjerte-lunge-kirurgi.

»Hold da op, hvor er det fedt, og hvor 
man vokser af det, når man som ung får en 
mentor, og han lader en prøve nogle ting 
af. En som også er der, når man er ved at 
fejle, og hjælper ved at sige: ,Måske skulle 
du lige prøve det på denne her måde i ste-
det for ...’« 

Hendes vigtigste mentor var professor, 
dr.med. Jens Christian Djurhuus, der i tre 
årtier var den indflydelsesrige leder af lan-
dets største kliniske institut, Institut for 
Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Her 
arbejdede hun som forskningsassistent og 
ph.d.-studerende i 1980’erne. 

»Han havde tillid til os unge, og han har 
altid været min mentor«, fortæller hun.

Ortopædkirurg Ebbe Stender Hansen, 
der bl.a. rygopererede dronningen i 2003, 
er en anden af mentorerne. 

»Med ham kunne man være ligeværdig 

samarbejdspartner i et projekt, selv om 
han vidste en masse mere, end jeg gjorde. 
Han kunne uddelegere, og han kunne vise 
respekt og værdighed til en anden, som 
var langt yngre, meget uerfaren og uvi-
dende. Jeg har tænkt mange gange på, at 
den holdning ville jeg tage med mig i mit 
liv. Ebbe lyttede, selv om der var så meget 
forskel på os i uddannelsesniveau. Jeg var 
meget ung medicinstuderende, og han var 
erfaren kirurg. Jeg kunne have været hans 
barn, rent videnmæssigt«, siger hun efter-
tænksomt og tilføjer, at de ph.d.-stude-
rende, som vi holdt møde med før, kunne 
have været hendes børn rent aldersmæs-
sigt.

Vibeke Hjortdal har i sit lægeliv mødt 
folk, der var diametralt modsatte af Djur-
huus og Stender Hansen. Typer, der kunne 
ødelægge unges spirende interesse med 
arrogance. 

»Se lige de tre der«, siger hun og peger 
på nogle unge, der har listet sig ind i møde-
lokalet. De tre står og søger intenst på op-
slagstavlen for at finde et kursus eller fore-
drag.

»De er simpelthen som svampe, der su-
ger viden til sig. Men det kan ødelægges 
af sådan en type, der kommer ind med en 
,jeg-alene-vide-holdning’. Den type, der 
signalerer, at nu sidder jeg her og snak-
ker med Vibeke, og så kan I unge blande 
jer udenom. Så kan man mærke, at al ener-
gien forsvinder i et lokale«. 

Vibeke Hjortdal sammenligner de unge 
med sine patienter.

»De er meget forskellige. Er han en de-
taljerytter, der skal lære at skære hjørner 
af? Er han en af dem, der har svært ved at 
sætte sig ved computeren, så han skal have 
faste deadlines? Skal vi have fat i en eller 

Hjertekirurg Hjortdal  
retter lyset mod de unge
I mange år var det børnehjerter, der motiverede Vibeke Hjortdal. I dag har Danmarks første kvindelige 
professor i kirurgi rettet pandelampen mod næste generation af læger. Her fortæller hun om forskning, 
rollen som mentor, og hvad der sker, når kirurgi og lægekunst smelter sammen.
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anden, der kan lære ham at lave en skan-
ning, jeg ikke kan?«

Forskning tæt på patienterne

Afdelingens forskning starter tit med et 
spørgsmål fra det daglige lægearbejde 
om eller fra forældrene. F.eks. har nogle 
spurgt, hvorfor deres barn bliver så let for-
kølet, eller hvilken chance barnet har for 
at få god livskvalitet.

»I dag er det sådan, at når forældrene 
spørger, kan jeg ofte sige: Jamen det har 
vi selv undersøgt. Kan vi ikke finde svaret 
i litteraturen, undersøger vi det selv. Gen-
nem 10-15 år har vi lavet masser af den 
slags studier. Vi har f.eks. selv været ude 
og spørge børn, der blev opereret for 5-10-
15 år siden, om deres livskvalitet. For mig 
hører det ind under forskning, at vi selv 
finder data«, siger hun.

»Der er nogle, der tænker meget snæ-
vert på forskning som basalforskning: cel-
ler og bakterier og mekanismer, og hvor-
dan de virker. Jeg tænker meget bredere. 
Vi har lavet mange registerstudier, hvor 

vi tæller op, hvor mange er der af det ene 
eller det andet, og kigger på sammen-
hænge«.

lægekunst er at gå uD over reglerne

At motivere de unge til at forske er ikke 
det eneste, der driver hende. Lægekunsten 
handler om at gå uden for rammerne, når 
det er nødvendigt. Det kræver erfaring og 
evne til at kombinere viden på nye måder. 

Lægekunsten skal også formidles til næ-
ste generation.

»Meget af det, vi laver, er jo bygget op på 
mange års erfaring, men vi ved ikke altid, 
hvorfor det virker. Lægekunsten er også 
baseret på fornemmelser, der er underbe-
vidste kombinationer af den viden, du har 
i forvejen. Jo mere viden, du har, des nem-
mere er det at lave noget nyt og anderle-
des. Når du går uden for rammerne af det, 
som du tror, du ved – og gør noget lidt an-
det. Det er det, jeg kalder lægekunst«.

Hun beskriver, hvad der helt praktisk 
sker, når lægekunst og kirurgi smelter 
sammen: 

»I børnehjertekirurgien er mange for-
skellige ting meget anderledes, end de var 
ved sidste operation. Hullet i hjertet sid-
der f.eks. et lidt andet sted. Eller også har 
hjertet roteret på en lidt anden måde. El-

ler også er patienten lidt dybere, lidt læn-
gere eller lidt bredere. Så tænker du: Hvad 
er det, der ligger her? Hvis du går for langt 
ned dér, hvad er det, der ligger her? Nå 
ja, ledningssystemet ligger der, og hvis du 
går for langt ned dér, så ligger der en vig-
tig struktur lige der. Så er du nødt til at 
tænke: Hvad kunne jeg så gøre her? Hvis 
jeg nu brugte det kateter eller syede den 
vej rundt, går det lidt lettere. På den måde 
tror jeg, at man bruger det kunstneriske. 
Du skal forstå at tilpasse alt det, du kan, 
lige til det barn, du opererer«.

Indimellem rejser Vibeke Hjortdal til et 
udviklingsland. Hun sikrer sig altid, at der 
er en ung læge, hun kan lære op. Det er en 
måde at formidle lægekunsten på til andre 
end unge danske læger.

»Jeg har bl.a. været i Uganda og Ja-
maica. Når jeg tager ud, skal der være en 
lokal læge, jeg kan lære op. Der er uende-
lig mange børn, der har brug for hjerte-
operationer. Jeg kan rigtig godt lide arbej-
det, hvor jeg står ved siden af en lokal læge 
og støtter og guider: Ja, det er rigtigt, hvis 
du gør sådan og sådan ...«

Hun afbryder sig selv og ler.
»Altså, det er morrollen igen«, siger hun.

Hanne Stetting Duvå

u	1988: cand.med., Aarhus Universitet
u	1992: dr.med., Aarhus Universitetshospital. 

Mikrocirkulation i vævslapper
u	1993: ph.d., Aarhus Universitetshospital. 

Tromboemboliske fænomener i iskæmi-
reperfusionstruet væv

u	2004: professor og overlæge i hjerte-lunge-
kirurgi, Aarhus Universitetshospital

u	2011: koordinerende professor ved hjerte-
centeret, Aarhus Universitetshospital

u	Privat: gift med professor, overlæge, dr.med. 
Jesper Ø. Hjortdal, øjenafdelingen, Aarhus 
Universitetshospital. Parret har to børn 

Blå Bog – ViBEkE HjoRtDal

Foto: Rode images/Joachim Rode

NYHEDER  3139ugeskr læger 174/50  10. december 2012



Victoza® (liraglutid) 6mg/ml. Forkortet Produktresumé.
Lægemiddelform: Klar, farveløs, isotonisk injektionsvæske, opløsning, i en fyldt pen. Victoza® er en 
Human GLP-1-analog (glucagon-lignende peptid 1), der anvendes i kombination med orale anti-
diabetika for at opnå glykæmisk kontrol. Indikation: Victoza® er indiceret til behandling af voksne 
med type 2-diabetes mellitus med det formål at opnå glykæmisk kontrol i kombination med orale 
antidiabetika. Dosering og indgivelsesmåde: For at forbedre den gastrointestinale tolerance er 
startdosis 0,6 mg liraglutid dagligt. Efter mindst én uge skal dosis øges til 1,2 mg. Det forventes, at 
nogle patienter kan have gavn af en dosisøgning fra 1,2 mg til 1,8 mg, og baseret på det kliniske 
respons kan dosis efter mindst én uge øges til 1,8 mg for yderligere at forbedre den glykæmiske 
kontrol. Daglige doser på over 1,8 mg anbefales ikke. Victoza® kan anvendes som supplement til 
en eksisterende metforminbehandling eller til en kombineret metformin- og thiazolidinedionbe-
handling. Dosis af metformin og thiazolidinedion kan fortsætte uændret. Victoza® kan anvendes 
som supplement til en eksisterende sulfonylurinstofbehandling eller til en kombineret metformin- 
og sulfonylurinstofbehandling. Når Victoza®anvendes som supplement til sulfonylurinstofbehand-
ling, skal det overvejes at reducere dosis af sulfonylurinstof for at mindske risikoen for hypoglykæ-
mi. Selv-monitorering af glucose i blodet er ikke nødvendig for at justere patientens dosis af Victo-
za®. Dog kan selv-monitorering af glucose i blodet ved behandlingsstart med Victoza® i kombinati-
on med sulfonylurinstof være nødvendig for at justere sulfonylurinstofdosis. Ældre (> 65 år): Do-
sisjustering, baseret på alder, er ikke nødvendig. Erfaring med behandling af patienter ≥ 75 år er 
begrænset. Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat 
nyrefunktion (kreatininclearance ≤ 60-90 ml/min). Der er meget begrænset terapeutisk erfaring 
hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance på 30-59 ml/min), og ingen 
terapeutisk erfaring hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance under 30 ml/
min). Victoza® kan i øjeblikket ikke anbefales til patienter med moderat og svært nedsat nyrefunk-
tion, inklusive patienter med terminal nyreinsufficiens. Nedsat leverfunktion: Den terapeutiske er-
faring fra patienter med alle grader af nedsat leverfunktion, er i øjeblikket for begrænset til at 
kunne anbefales til brug af patienter med let, moderat eller svært nedsat leverfunktion. Pædiatrisk 
patientgruppe: Sikkerheden og virkningen af Victoza® hos børn og unge under 18 år er ikke blevet 
klarlagt. Der er ingen tilgængelige data. Administrationsmåde: Victoza® må ikke administreres in-
travenøst eller intramuskulært. Victoza® administreres én gang dagligt på et vilkårligt tidspunkt, 
der er uafhængigt af måltider, og kan injiceres subkutant i abdomen, i låret eller i overarmen. In-
jektionssted og -tidspunkt kan ændres uden dosisjustering. Det er dog at foretrække, at Victoza® 
injiceres på omtrent samme tidspunkt hver dag, når det bedst egnede tidspunkt er valgt. Kontrain-
dikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 
Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Victoza® må ikke anvendes til patienter med type 1-dia-
betes mellitus eller til behandling af diabetisk ketoacidose. Victoza® er ikke en erstatning for insu-
lin. Tillæg af liraglutid til patienter der allerede behandles med insulin er ikke blevet evalueret, og 
kan derfor ikke anbefales. Der er begrænset erfaring med behandling af patienter med kongestiv 
hjerteinsufficiens i NYHA (New York Heart Association)-klasse I-II. Der er ingen erfaring med be-
handling af patienter med kongestiv hjerteinsufficiens i NYHA-klasse III-IV. Der er begrænset erfa-
ring med behandling af patienter med inflammatorisk tarmsygdom og diabetisk gastroparese, og 
Victoza® anbefales derfor ikke til disse patienter. Brug af Victoza® er forbundet med forbigående 
gastrointestinale bivirkninger, herunder kvalme, opkastning og diarré. Pankreatitis: Brug af 
GLP-1-analoger er blevet associeret med risikoen for pankreatitis. Der er rapporteret om få tilfælde 
af akut pankreatitis. Patienterne skal informeres om de karakteristiske symptomer på akut pankre-
atitis: vedvarende, kraftige abdominalsmerter. Hvis der er mistanke om pankreatitis, skal Victoza® 
og andre potentielt mistænkte lægemidler seponeres. Thyroidea-relateret sygdom: Thyroidea-re-
laterede bivirkninger, herunder øget blodcalcitonin, struma og thyroidea adenom er blevet rappor-
teret i kliniske studier, særligt hos patienter med allerede eksisterende thyroideasygdom. Hypog-
lykæmi: Patienter, der får Victoza® i kombination med sulfonylurinstof, kan have øget risiko for 
hypoglykæmi. Risikoen for hypoglykæmi kan mindskes ved at reducere patientens dosis af sulfony-
lurinstof. Dehydrering: Hos patienter, behandlet med Victoza, er tegn og symptomer på dehydre-
ring, inklusive nedsat nyrefunktion og akut nyresvigt, blevet indrapporteret. Patienter, der behand-
les med Victoza, skal informeres om den potentielle risiko for dehydrering i relation til bivirkninger 
fra mave-tarm-kanalen og tage forholdsregler for at undgå væskemangel. Interaktioner: In vitro 
har liraglutid udvist meget lavt potentiale for involvering i farmakokinetisk interaktion med andre 
aktive stoffer relateret til cytochrom P450 og plasmaproteinbinding. Den mindre forsinkelse af 
ventrikeltømningen, liraglutid forårsager, kan påvirke absorptionen af samtidigt oralt indgivne 
lægemidler. Interaktionsundersøgelser har ikke påvist nogen klinisk relevant forsinkelse af absorp-
tionen. Paracetamol: Dosisjustering ved samtidig brug af paracetamol er ikke nødvendig. Ator-
vastatin: Justering af atorvastatindosis er ikke nødvendig ved administration sammen med liraglu-
tid. Griseofulvin: Dosisjustering for griseofulvin og andre forbindelser med lav opløselighed og høj 
permeabilitet er ikke nødvendig. Lisinopril og digoxin: Dosisjustering for lisinopril eller digoxin er 
ikke nødvendig. Oral kontraception: Der var ingen klinisk relevant virkning på den overordnede 
eksponering for hverken ethinyløstradiol eller levonorgestrel. Det forventes derfor ikke, at kontra-
ceptionsmidlernes virkning påvirkes ved samtidig administration med liraglutid. Warfarin: Der er 
ikke udført interaktionsundersøgelser. En klinisk relevant interaktion med aktive stoffer med lav 
opløselighed eller snævert terapeutisk indeks, f.eks. warfarin, kan ikke udelukkes. Ved initiering af 
behandling med liraglutid hos patienter i behandling med warfarin anbefales mere hyppig over-
vågning af INR (International Normalised Ratio). Insulin Der blev ikke observeret farmakokinetiske 
eller farmakodynamiske interaktioner mellem liraglutid og insulin detemir, når en enkelt dosis in-
sulin detemir 0,5 E/kg blev givet sammen med liraglutid 1,8 mg ved staedy state hos patienter med 
type 2-diabetes. Fertilitet graviditet og amning: Graviditet: Data for anvendelse af Victoza® til gra-
vide er utilstrækkelige. Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet. Den potentielle risiko for 
mennesker er ukendt. Victoza® må ikke anvendes under graviditet, og det anbefales at anvende 
insulin i stedet. Hvis en patient ønsker at blive gravid, eller der konstateres graviditet, bør Victoza® 
seponeres. Amning: Det vides ikke, om liraglutid udskilles i modermælken. Dyreforsøg har påvist, 
at liraglutid og metabolitter, der er nært strukturelt beslægtede, kun i ringe omfang udskilles i 
modermælken. Ikke-kliniske undersøgelser har påvist en behandlingsrelateret reduktion af neona-
tal vækst hos diende rotteunger. På grund af den manglende erfaring må Victoza® ikke anvendes 
under amning. Fertilitet: Ud over et let fald i antallet af levedygtige implantationer, indikerede 
studier hos dyr ikke nogen skadelig effekt hvad angår fertilitet. Virkning på evnen til at føre mo-
torkøretøj eller betjene maskiner: Victoza® påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre 
motorkøretøj eller betjene maskiner. Patienterne bør rådes til at udvise forsigtighed for at undgå 
hypoglykæmi, mens de fører motorkøretøj eller betjener maskiner, særligt hvis Victoza® anvendes 
i kombination med sulfonylurinstof. Bivirkninger: Infektioner og parasitære sygdomme: Nasofa-
ryngitis, bronkitis. Metabolisme og ernæring: Hypoglykæmi, anoreksi, nedsat appetit. Nervesyste-
met: Hovedpine, svimmelhed. Mave-tarm-kanalen: Kvalme, diarré, opkastning, dyspepsi, smerter i 
øvre abdomen, konstipation, gastrit, flatulens, abdominal distension, gastroøsofageal reflukssyg-
dom, abdominalt ubehag, tandsmerter, viral gastroenteritis. Almene symptomer og reaktioner på 
administrationsstedet: Træthed, utilpashed, pyreksi (feber), reaktioner på injektionsstedet. Nyrer 
og urinveje: Akut nyresvigt, nedsat nyrefunktion. Hud og subkutane væv: Urticaria, udslæt, pruri-
tus. Hypoglykæmi: De fleste bekræftede episoder af hypoglykæmi i de kliniske studier var af min-
dre karakter. Der blev ikke observeret episoder af svær hypoglykæmi i studiet med Victoza® som 
monoterapi. Svær hypoglykæmi er ikke almindelig og er primært observeret, når Victoza® kombi-
neres med sulfonylurinstof. Der blev observeret meget få med administration af Victoza® i kombi-
nation med andre orale antidiabetika end sulfonylurinstoffer. Immunogenicitet: Patienterne kan 
udvikle antiliraglutid- antistoffer efter behandling med Victoza®, hvilket er konsistent med de po-
tentielt immunogene egenskaber ved lægemidler indeholdende proteiner eller peptider. Dannelse 
af antistoffer er ikke blevet forbundet med nedsat virkning af Victoza®. Der er rapporteret få tilfæl-
de af angioødem. Pankreatitis: Der er rapporteret om få (< 0,2 %) tilfælde af akut pankreatitis 
under de langvarige kliniske studier med Victoza®. Pankreatitis er også blevet rapporteret 
post-marketing. Thyroidea-relaterede bivirkninger: Hos patienter behandlet med liraglutid er thy-
roidea adenom, øget calcitonin i blodet og struma de mest hyppige thyroidea-relaterede bivirknin-
ger. Allergiske reaktioner: Allergiske reaktioner inklusive urticaria, udslæt og pruritus, samt få til-
fælde af anafylaktiske reaktioner med yderligere symptomer som hypotension, palpitationer, dys-
pnø og ødem er blevet rapporteret efter markedsføring. Overdosering: Fra kliniske studier og ved 
brug efter markedsføring er der blevet rapporteret om overdosering med op til 40 gange den an-
befalede vedligeholdelsesdosis (72 mg). De rapporterede tilfælde inkluderede alvorlig kvalme og 
alvorlig opkastning. Ingen af de rapporterede tilfælde inkluderede alvorlig hypoglykæmi. Alle 
patienterne restituerede uden komplikationer. I tilfælde af overdosis bør der initieres passende 
understøttende behandling baseret på patientens kliniske tegn og symptomer. Opbevaring og 
holdbarhed: Opbevares i 30 måneder i køleskab (2°C - 8°C), ikke for tæt på køleelementerne. Må 
ikke fryses. Efter ibrugtagning: Opbevares under 30°C eller opbevares i køleskab (2°C - 8°C) i mak-
simum 1 måned. Opbevar pennen med penhætten påsat for at beskytte mod lys, når den ikke er i 
brug. Udlevering: Receptpligtigt lægemiddel. Lægemidlet er generelt tilskudsberettiget. Indeha-
ver af markedsføringstilladelsen: Novo Nordisk A/S. Pakninger og priser (inkl. moms): Hver pen 
indeholder 3 ml injektionsvæske, opløsning, der giver 30 doser på 0,6 mg, 15 doser på 1,2 mg eller 
10 doser på 1,8 mg. Victoza® 2 x 3 ml Pris 1014,55 kr. Dato December. Aktuelle priser findes på www.
medicinpriser.dk  (Ver. 10/2012) (DK/LR/1012/0278)
Læs altid indlægssedlen omhyggeligt inden produktet tages i brug. Den fuldstændige produktin-
formation kan vederlagsfrit fås ved henvendelse til Novo Nordisk Scandinavia, telefon +45 80 200 
240. Besøg også www.novonordisk.dk

AIDS-Fondet og Kræftens Bekæmpelse stiller 

over en treårig periode et beløb på 1.650.000 kr. 

til rådighed til forskning i krydsfeltet mellem 

hiv og kræft. Emneområdet er bredt og stræk-

ker sig fra grundforskning til patientnær 

forskning, samt forebyggelse, epidemiologi og 

virologi. 

Der kan søges om midler til hel eller delvis 

finansiering af et ph.d.-projekt inden for områ-

det. Beløbet uddeles i 1-3 portioner.

Ansøgningerne skal være AIDS-Fondet i 

hænde inden den 1. marts 2013 på  

info@aidsfondet.dk mærket „hiv og kræft“. 

Bedømmelsesudvalgets afgørelse foreligger 

inden den 15. april 2013.

Der skal ikke anvendes særligt ansøgnings-

skema. Projektbeskrivelsen må max. fylde 5 

A-4 sider. Der skal medsendes CV (max. 1 A4 

side) og publikationsliste fra hovedansøger. 

Hvis der søges støtte til navngiven ph.d.-stu-

derende eller post-doc. skal tillige medsendes 

CV og publikationsliste fra denne. Der skal 

medsendes budget, hvor der redegøres for så-

vel det ansøgte beløb som medfinansiering fra 

anden side, herunder hjemstedsinstitutionen. 

Forudsætningen for at opnå bevilling er, at 

ansøger kan acceptere henholdsvis Kræftens 

Bekæmpelses og AIDS-Fondets „etiske retnings-

linjer“, samt Kræftens Bekæmpelses „Standar-

der for god forskningspraksis“.

Forskningsprojekt i 
krydsfeltet mellem 
hiv og kræft



Speciallægepraksis  
er klar til flere opgaver 
De er billigere end sygehusene, og kvaliteten er dokumenteret høj. FAPS’ nye formandskab kridter banen 
af for de næste års arbejde. 

FAP S Foreningen af Praktiserende Spe-
ciallæger har fået ny formand og næstfor-
mand. Carl Johan Erichsen og Peter Tings-
gaard. Her fortæller de om deres største 
udfordringer og deres løsningsstrategier. 

Peter Tingsgaard:

»Vi skal overbevise regionerne om, at man 
godt kan udvide speciallægepraksis og 
samtidig sænke de samlede sundhedsud-
gifter. Vi kan løfte flere opgaver i praksis 
og gøre det til en lavere pris. Derfor skal 
regionerne lade en større en del af patien-
terne behandle hos os frem for at sende 
dem på sygehuset«.

Det er først og fremmest mange af de 
patienter, der i dag undersøges og behand-
les i ambulant på sygehusene, som med 
fordel kan komme i speciallægepraksis i 
stedet, forklarer han:

»Når der sker en koncentration af sy-
gehusene rundt om i landet, så bliver am-
bulatorierne så fyldte, at tingene må læg-

ges ud. Jeg er øre-næse-hals-læge i Region 
Sjælland, og her var for tre år siden tre 
store øre-næse-hals-afdelinger fordelt 
over regionen. Fra næste sommer er der 
kun én – i Køge. Så skal man enten trans-
portere befolkningen frem og tilbage på 
motorvejen, eller også skal man i endnu 
højere grad end i dag udnytte, at de prak-
tiserende speciallæger kan udrede og be-
handle patienterne lokalt. På den måde er 
det sikret, at det er de rigtige patienter, der 
kommer til behandling på sygehusene. For 
at opsummere: Vi vil gerne i befolkningens 
øjne være det lokale speciallægenetværk – 
specialsygehuset i baghaven, om du vil«. 

Men praktiserende speciallæger har i årevis 
villet have nye patienter – hvorfor tror I, at 
det skal lykkes ved næste overenskomstfor-
handling?
Carl Johan Erichsen:

»Pointen er, at vi i denne overenskomstpe-
riode har vist økonomisk ansvarlighed, ved 

at vi rent faktisk har overholdt den vækst på 
1,25 pct., der er aftalt. Samtidig kan vi, når 
vi er færdige med vores akkreditering, do-
kumentere, at vi har en kvalitet, der som mi-
nimum er som sygehusenes. Det har vi ikke 
kunnet før, men det kan vi nu. Det er sat på 
skinner med vores KVIS-sekretariat. Nu kan 
vi se regionerne i øjnene og sige, venner, vi 
kan det og vi kan dokumentere det«. 

Men for at gå ned i pris, vil I så kræve en ga-
ranti for at få patienterne?
Peter Tingsgaard:

»Vi har kapaciteten, og vi behøver ikke gå 
ned i pris. Vi er nede. Det er svært at af-
gøre, hvad tingene egentlig koster på sy-
gehusene – men man ved præcist, hvad det 
koster i speciallægepraksis, for det hæn-
ger direkte sammen med ydelserne. Vi har 
endnu ikke set valide eksempler på, at un-
dersøgelser og behandlinger i speciallæge-
praksis ikke er billigere end i speciallæge-
praksis. Det er vores klare billede«.

Carl Johan Erichsen,  
formand, FAPS

Peter Tingsgaard,  
næstformand, FAPS
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UGENS BILLEDE

Spansk lægeprotest
Strejkende læger og andre hospitalsansatte demon-
strerede i sidste uge i det centrale Madrid. Gennem 
flere uger har de protesteret mod regeringens pla-
ner om privatiseringer i det offentlige sundhedsvæ-
sen. I mandags var store dele af hospitalerne i den 
spanske hovedstad lammede af strejkerne. »Central-
regeringen skærer allerede i udgifterne. Hvis de så 
oven i købet privatiserer, sker det i et forsøg på at 
gøre lægehjælp profitabel. Det er vi imod«, sagde 
en læge til en  avis. og tilføjede: »De bruger krisen 
som en undskyldning for at gøre, hvad de allerede i 
lang tid har planlagt at gøre«. (Foto: Scanpix)

En anden stor udfordring bliver økono
mien:
Carl Johan Erichsen:

»Det bliver et fortsat arbejde at komme 
i mål med at holde aftalen om loftet for 
indtjeningen de sidste to år af overens
komstperioden. Det er jo et nyt fænomen. 
Ved forrige overenskomst bad vores mod
part os om at lave mere. Da var det dags
ordenen. Tre år senere var det fuldstæn
dig modsat, da måtte vi kun lave en lille 
smule mere, og det er klart, at det skulle vi 
vænne os til, men vi har løst opgaven godt. 
Vi har levet op til aftalen. Det er vi også 
blevet kvitteret for af regionerne«.

Så det er ikke noget, I vil slås for at slippe af 
med?
»Det kan vi ikke. Regionerne har en ramme. 
Vores opgave er at få gjort det klart, at den 
ramme, vi har, vil efterlade nogle opgaver, 
som vi kunne løse nogle af. Det kunne fri
gøre nogle midler et andet sted fra, som 
kan ende med at blive et provenu for regio
nerne«.

Noget helt andet: FAPS er blevet kritiseret 
for både manglende demokrati og mang-
lende kommunikation – hvad gør I ved det?
Peter Tingsgaard:

»Der er næppe tale om et demokratisk un

derskud, men snarere, at der har været 
mangler i den måde, tingene er kommu
nikeret på. FAPS har 15 organisationer be
stående af de specialer, der er i sektoren, 
og deres rolle bliver større og større, fordi 
de selv er blevet forhandlingsparter og er 
med til at lave deres egne moderniserin
ger. Det har så vist sig, at der er brug for 
mere og bedre kommunikation mellem 
både organisationerne og deres medlem
mer og mellem FAPS og medlemmerne. 
Den er vi ved at bygge op i form af en helt 
ny intern kommunikationsstrategi«. 

Og kommunikationen op til overenskomst-
forhandlingerne?
Carl Johan Erichsen:

»Det er vigtigt for os for at kunne af
stemme kollegernes forventninger. Lige 
nu er vi ved at overholde en økonomisk 
ramme, men der kommer nogle overens
komstforhandlinger, og det kan ikke nytte, 
at man ikke afstemmer forventninger hos 
medlemmer på forhånd – og får fornuftige 
bud på, hvad der kan satses på. Og vi kan 
se, at det ikke var optimeret, da vi sidst la
vede vores interne strategi. Det sigter vi 
mod at forbedre nu – det er en dynamisk 
proces«.

Anne Steenberger, as@dadl.dk

w

To minisTre i samråd om mrsa
Sundhedsminister Astrid Krag (SF) og fødevare-
minister Mette Gjerskov (S) skal i samråd i om 
spredning af multiresistente stafylokokker fra 
svinefarme. 

sønderjysk lægebil redder flere liv
660 gange rykkede lægebilen i Sønderborg ud i 
år. I 370 tilfælde fik patienten det bedre eller væ-
sentlig bedre før ankomst på sygehuset. 

skaT på sundhedsforsikring  
afskrækker ikke 
Selv om arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring sid-
ste år blev skattepligtig, har kun få valgt at opsige 
deres forsikring.  

ny formand i grundforskningsfond
Fra 1. januar er professor, dr.med. Liselotte Høj-
gaard udnævnt som ny formand for Danmarks 
Grundforskningsfond.  

professor jes søgaard er friTsTilleT
Sundhedsøkonom og direktør i KORA Jes Søgaard 
er blevet fristillet.  

»rygesTopbasen« får 4,8 mio.
Regeringen og EL vil give 4,8 mio. kr. til Rygestop-
basen - en database, der bruges til at overvåge og 
evaluere rygestopaktiviteter. 

L æS mErE På UGESkrIfTET.Dk

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER?public_visningsType=5&public_modtager=0&public_forrigeVisningsType=4&public_nyhedsId=82767&public_afsender_gruppe=9,13
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER?public_visningsType=5&public_modtager=0&public_forrigeVisningsType=4&public_nyhedsId=82748&public_afsender_gruppe=9,13
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER?public_visningsType=5&public_modtager=0&public_forrigeVisningsType=4&public_nyhedsId=82830&public_afsender_gruppe=9,13
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER?public_visningsType=5&public_modtager=0&public_forrigeVisningsType=4&public_nyhedsId=82829&public_afsender_gruppe=9,13
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER?public_visningsType=5&public_modtager=0&public_forrigeVisningsType=4&public_nyhedsId=82807&public_afsender_gruppe=9,13
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER?public_visningsType=5&public_modtager=0&public_forrigeVisningsType=4&public_nyhedsId=82790&public_afsender_gruppe=9,13
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Oh 
Danmark

Luft under vingerne. Faglige udfordringer. Bedre løn. Eller 
bare udlængsel. Der kan være mange årsager til, at læger 
udvandrer, og nogle gange er de i den absolutte elite. Vi 
har spurgt en håndfuld af disse spydspidser om deres 
bevæggrunde. Vi har også spurgt et par topfolk, som 
drog den modsatte vej. Læs her, hvorfor de gik, kom hertil 
eller ligefrem vendte tilbage.

Kitt Falk Petersen, 
professor i Intern Medicin 
og Endokrinologi,  
Yale University School  
of Medicine, New Haven, 
Connecticut, USA.



 S 
idste år udvandrede ca. 1,1 
pct. af de højestuddannede 
mennesker i Danmark til ud-
landet. Dvs. folk med ma-

stergrader og opefter. 
Blandt de danske læger var udlængs-

len væsentligt større – ca. 4 pct. Tallene 
stammer fra Danmarks Statistik og 
Sundhedsstyrelsens autorisationsregi-
ster og er for øvrigt faldet de seneste 
år – måske på grund af finanskrisen – 
men de højtuddannede har hele tiden 
været de ivrigste til at byde Danmark 
farvel.

For økonomer er det ikke spor over-
raskende. Det handler ganske enkelt 
om afkastet af din investering i en lang 
uddannelse. 

»Hvis du har en høj uddannelse, så 
giver den i Danmark ikke så meget mere 
i ekstrabetaling i forhold til at have en 
lavere uddannelse, som den gør i lande 
med en mere ulige indkomstforde-
ling. For eksempel USA«, siger dr. phil., 
cand. polit. Gunnar Viby Mogensen, 
tidligere lektor ved Københavns 
Universitet, forskningsleder ved 
Socialforskningsinstituttet og leder af 
Rockwool Fondens Forskningsenhed. 

Kort sagt har læger nok en fin løn 
i Danmark, men de kan opnå meget 
mere andre steder.

Forskere har imidlertid påvist, 
at de fleste udvandrere vender til-
bage. Inden for en tiårsperiode er om-
kring tre fjerdedele hjemme igen. Men 
Gunnar Viby Mogensen har påvist, at 
andelen af hjemvendere falder og satte 
problematikken på spidsen i tobinds-
bogen »Det danske velfærdssamfunds 
historie«, der udkom i 2010. I debat-
ten blev der efterfølgende talt om brain 
drain og hjerneflugt.

»Man kunne få en mistanke om, at 
hvis vi uddanner folk, som har menne-
skelig kapital, de kan sælge til en bedre 
pris i udlandet, så taber vi på det«, siger 
Gunnar Viby Mogensen.

Specifikt for de lægelige spydspidser, 
der forlader landet, er tabet indlysende. 
Både hvad angår det faglige, det udvik-
lingsmæssige og det prestigemæssige. 
Men tabet er ikke nødvendigvis totalt. 
I det mindste at dømme efter de sam-
taler, Ugeskrift for Læger har haft med 
en lille gruppe udvandrede elitelæger, 
-forskere og -ledere. For mange behol-
der i et vist omfang bånd til Danmark. 
F.eks. i form af forskningssamarbejder 
og undervisning. Nogle gange kommer 
de ligefrem tilbage.

Søren Holm, professor i medicinsk 
etik og leder af Centre for Social Ethics 
and Policy, University of Manchester i 
Storbritannien har f.eks. et deltidspro-
fessorat i Aalborg, og Kitt Falk Petersen, 
professor i internmedicin og endokri-
nologi på Yale University School of 
Medicine i USA, er tilknyttet universi-
teterne i både Aarhus og København, li-
gesom hun er formand for et scientific 
advisory board i København ved et stort 
legat – UNIK – som investerer kapital i 
tværdisciplinær forskning i livsstilssyg-
domme. Sidst, men ikke mindst er hun 
tæt involveret i etableringen af Novo 
Nordisk Fondens nye Center for Basal 
Metabolisk Forskning i København.

Men samtidig er der faktorer i 
Danmark, der skubber på for, at eli-
telæger drager ud. F.eks. er Gösta 
Pettersson, Vice Chair, Hjertekirurgisk 

Professor i internmedicin og 
endokrinologi på Yale University 
School of Medicine i USA.

Hvordan havnede du  
i din nuværende position?
Mens jeg læste medicin i Køben-
havn blev jeg involveret i nogle 
forskningsprojekter i levermetabo-
lisme på Rigshospitalet, som jeg 
blev meget fascineret af.

Da jeg så var færdig som læge i 
1986, fik jeg et kandidatstipen-
dium ved Københavns Universitet 
(KU). Mit projekt sigtede mod at 
undersøge et par af leverens nøg-
lefunktioner, og det var et af de 

første tiltag i Danmark med brug af 
magnetisk resonans-spektroskopi 
(MRS) i kombination med stabile 
isotoper – altså ikkeradioaktive 
isotoper . 

Jeg fik kontakt til Yale’s Magne-
tic Resonance Research Center, 
hvor der foregik state of the art-
forskning på dette område og fik et 
treårigt seniorstipendium ved KU 
med henblik på at komme over på 
Yale for at lære om – og anvende 
– spektroskopi til leverforskning. 
Med yderligere støtte fra Novo 
Nordisk Fonden rejste jeg til Yale 
i 1990. 

Hvad skulle der til,  
for at du ville overveje at vende 
tilbage til Danmark? 
Det er ikke relevant for mig. Gen-
nem 20-22 år har jeg etableret 
mig personligt og professionelt 
som professor herovre. Min forsk-
ning udvikler sig, og jeg kunne ikke 
forestille mig at have noget bedre. 
Men jeg prioriterer min involvering 
i dansk uddannelse og forskning. 
Jeg er adjungeret professor på 
Aarhus Universitets Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet og professor 
på Novo Nordisk Fondens Center 
for Basal Metabolisk Forskning 
(CBMR) på KU. Desuden er jeg 
formand for et scientific advisory 

board på KU ved et stort legat 
– UNIK – som investerer kapital 
i tværdisciplinær forskning i livs-
stilssygdomme. I de positioner har 
jeg gennem årene fået adskillige 
studerende, ph.d.-ere og post-docs 
fra Danmark herover.

Synes du generelt, Danmark er 
god (nok) til at tiltrække og holde 
på dygtige, ambitiøse mennesker? 
Man skal nok skelne mellem 
Danmark generelt og universite-
terne. Min erfaring fra de folk fra 
Danmark, vi har trænet her, er, at 
de ofte forlader akademiet og går 
over i industrien. Jeg tror ikke, der 
er stillinger til dem.

Min forskning 
udvikler sig, og jeg kunne 
ikke forestille mig at have 
noget bedre. 
Kitt FalK Petersen,  
ProFessor i internmedicin  
og endoKrinologi På 
Yale UniversitY, Usa

Kitt FalK PeterSen
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Afdeling på Cleveland Clinic i USA bl.a. sær-
deles ubegejstret for den måde, sundheds-
væsenet bliver ledet på i Danmark. Politisk 
og administrativ indblanding i lægernes 
virke er ikke ukendte størrelser, hvor han er 
nu, men han er langt mere selvstændig.

Brystkræftspecialisten Carsten Rose, der 
forlod Odense til fordel for Lund i Sverige, 
fik problemer med – dengang – kontrover-
sielle forskningsresultater, der nu er blevet 
almindeligt anerkendt: nemlig at kræftbe-
handling har bedst af at blive centraliseret. 

Der er også faktorer i udlandet, der træk-

ker de dygtige ud. Thomas Senderovitz, med-
lem af koncernledelsen i det tyske lægemiddel-
firma Grünenthal følte f.eks. ganske enkelt ud-
længsel, men også, at »udbuddet fagligt og er-
hvervsmæssigt inden for lægemiddeludvikling 
i Danmark er noget mere begrænset«, som han 
udtrykker det.

Til »træk«-faktorerne hører også det økono-
miske argument, som Gunnar Viby Mogensen 
nævnte i indledningen – lønnen er højere. Ofte 
er forskningsmidlerne større og lettere tilgæn-
gelige. 

Det var alt sammen med til at trække den 

CArSten roSe, professor ved Lunds 
Universitet og leder af divisionen for Cancer og 
Blodsygdomme ved Skåne Universitetshospital.

Hvordan havnede du i din nuværende position? 
Jeg var i Odense, og der opstod nogle problemer, 
hvor jeg tænkte, at det bliver aldrig godt igen. Men 
i stedet for at blive bitter og frustreret over, at jeg 
ikke fik lov til det, jeg havde lyst til, ringede jeg til 
Lund og spurgte, om de havde brug for mig. Det 
sagde de ja til, og så sagde jeg min stilling op. Jeg 
tog til Sverige i starten af marts 2000 og kom på 
onkologiklinikken i Lund som almindelig overlæge. 
Så var jeg klinikchef i syv-otte år og blev derefter 
bedt om at blive chef for en nydannet cancerdivi-
sion, samtidig med at jeg skulle stå for at opbygge 
et af Sveriges seks nye regionale cancercentre – det 
sydsvenske. Nu skal jeg på pension, men samtidig 
er jeg blevet tilbudt en toårig projektstilling, hvor 
jeg får til opgave at bygge Lunds Universitets eks-
perimentelle cancercenter op. Samtidig er jeg også 
adjungeret professor i klinisk onkologi – det blev jeg 
for tre et halvt år siden.

Hvad skulle der til, for at du ville overveje  
at vende tilbage til Danmark? 
Det har jeg faktisk ikke lyst til. Jeg har aldrig over-
vejet at vende tilbage, selv om jeg har fået nogle 
tilbud. I Lund fik jeg lov til at lave alt det, jeg havde 
lyst til. Der er ekstremt højt til loftet i Sverige, og 
der er kolossal støtte kollegialt og fra embedsmæn-
dene. Svensk cancerbehandling er blandt de tre 
bedste i verden, når det gælder overlevelse.

Synes du generelt, Danmark er god (nok) til at til-
trække og holde på dygtige, ambitiøse mennesker? 
Helt generelt nej. Man skal passe fantastisk godt 
ind i det danske administrative system for at trives. 
Jeg gider ikke ordet jantelov – den findes også i 
Sverige og Norge – men den er måske mest rendyr-
ket i Danmark.

Der er ekstremt 
højt til loftet i Sverige,  
og der er kolossal støtte 
kollegialt og fra 
embedsmændene.
carsten rose, ProFessor ved  
lUnds Universitet og  
leder aF divisionen For  
cancer og BlodsYgdomme ved 
sKåne UniversitetshosPital

Søren HoLM, professor i medicinsk etik og  
leder af Centre for Social ethics and Policy,  
University of Manchester, Storbritannien

Hvordan havnede du i din nuværende position?
Mens jeg studerede i København, blev jeg interes-
seret i bioetik og fik en mastergrad her i Manchester 
i 1989/90, lige før jeg blev færdig som læge. Så 
kom jeg tilbage til Danmark og har siden altid 
arbejdet med etik. Jeg havde forskellige forsknings-
samarbejder med folk her i Manchester, så på et 
tidspunkt fortalte de, at de havde opslået en stilling 
og spurgte, om jeg havde lyst til at søge den. Jeg fik 
en stilling som Reader (mellem lektor og professor, 
red.). Et år senere blev jeg forfremmet til professor 
her. Nu er jeg så blevet chef for butikken.

Hvad skulle der til, for at du ville overveje  
at vende tilbage til Danmark? 
Hvis jeg mente, der var en realistisk chance for, 
at der blev etableret et grundforskningscenter i 
medicinsk etik, så ville det være attraktivt. Men det 
skulle være en stilling, hvor forskning udgjorde en 
større del af arbejdet end i det job, jeg har nu. Og 
så er der de rent praktiske forhold. Kan min kone, 
som er engelsk, f.eks. få et arbejde, der svarer til 
det, hun har her? Hun er advanced nurse practi-
tioner på en neonatal afdeling. Det vil bl.a. sige, 
at hun kan udskrive recepter, og at hun arbejder i 
lægernes vagtlag. Den slags job findes slet ikke i 
Danmark.

Synes du generelt, Danmark er god (nok) til at til-
trække og holde på dygtige, ambitiøse mennesker? 
Man kan sikkert godt gøre mere. Det er svært under 
danske lønforhold. Selv om tingene er blevet mere 
fleksible, så er de ikke nær så fleksible som andre 
steder. Og når jeg taler med kolleger, som ikke er 
danske, om job i Danmark, så tror jeg, det betyder 
noget, at Danmark opfattes som et land, der har 
meget høje skatter.

tHoMAS SenDerovitz, executive vice 
President Compound Development & Branding, i 
det tyske medicinalfirma Grünenthal

Hvordan havnede du i din nuværende position? 
Jeg var vice president for klinisk forskning hos Fer-
ring og havde været der i syv år, da jeg flyttede. 
Det var supergodt, men jeg syntes, det var godt at 
prøve andre firmaer også. Jeg fik job i det belgiske 
firma UCB, som er væsentligt større end Ferring. I 
lægemiddelindustrien er det vigtigt at have inter-
national erfaring. Derfra kom jeg så til Grünenthal, 
hvor jeg har ansvar for klinisk udvikling, regulatory 
affairs og markedsadgang. Det er en division på ca. 
400 mennesker, som jeg er chef for.

Hvad skulle der til, for at du ville overveje  
at vende tilbage til Danmark? 
Nu føler jeg ikke, at jeg har gjort det færdigt, jeg 
har at gøre færdigt her. Men et strategisk job i Dan-
mark ville jeg synes, ville være udfordrende. Og så 
skal der være nogen, der synes, jeg kan gøre gavn. 
 
Synes du generelt, Danmark er god (nok) til at til-
trække og holde på dygtige, ambitiøse mennesker? 
Da min kone opsagde sit gode job og fulgte med 
ud, oplevede vi på nært hold, hvordan det er at 
være expat og skulle integreres i samfundet. Der er 
Danmark helt anderledes ringe end f.eks. Belgien. 
Skattetrykket er urimeligt højt. Dertil kommer, at 
der er mørkt og koldt om vinteren. Det vejer ned i 
forhold til, at København regnes for et sikkert sted. 
Og så tænker vi ikke altid strategisk nok. Vi er et lil-
lebitte land og skal tænke på, hvad vi skal leve af. Vi 
har en meget stor eksport af lægemidler. Det glem-
mer man ofte i debatten om lægemiddeludgifter.
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GöStA PetterSSon, vice Chair, 
Hjertekirurgisk Afdeling, Cleveland Clinic, 
USA.

Hvordan havnede du i din nuværende  
position? 
Jeg blev rekrutteret af Dr. Toby Cosgrove, 
daværende Chairman for den hjertekirurgiske 
afdeling og nuværende direktør for Cleveland 
Clinic. Det tilbud var for godt til ikke at accep-
tere, både fagligt og lønmæssigt. Overførslen 
af Rigshospitalet til Hovedstadens Sygehus-
væsen (HS, red.) og omorganiseringen af HS 
indebar krav om politisk kontrol af den kliniske 
virksomhed og marginalisering af de universi-
tetsansatte kliniske professorer. I de skandina-
viske lande er der ingen sammenhæng mel-
lem medicinsk kompetence og erfaring og så 
administrativ og faglig ledelse. Cleveland Clinic 
er en serviceorganisation for mig og mine 
patienter. Medicinsk og forskningsmæssigt er 
jeg min egen.

Hvad skulle der til, for at du ville overveje  
at vende tilbage til Danmark?
Et tilbud om en interessant stilling!

Synes du generelt, Danmark er god (nok) til 
at tiltrække og holde på dygtige, ambitiøse 
mennesker?
Danmark har mange internationalt succesrige 
selskaber, f.eks. Novo Nordisk, og disse virk-
somheder ved godt, hvordan man holder på 
dygtige mennesker: et godt fagligt miljø med 
resurser til udvikling kombineret med en god 
løn og mulighed for avancement inden for or-
ganisationen. Inden for det offentlige kender 
jeg ingen lignende eksempler på store inter-
nationale succeser, men jeg har kun indblik i 
mine egne områder.

oLAv iStre, leder af gynækologi ved 
Aleris-Hamlet i Skandinavien samt professor i 
minimalinvasiv gynækologisk kirurgi ved Syddansk 
Universitet, Gynækologi og obstetrik.

Hvordan havnede du i din nuværende position? 
Det startede med, at jeg læste medicin i Danmark. 
Dernæst arbejdede jeg i mit hjemland Norge i lang 
tid og var lektor på Oslo Universitet. Jeg præsente-
rede meget på amerikanske kongresser fra 2000 
hovedsagelig om minimalinvasiv gynækologi. I 
2007 blev jeg inviteret til Brigham & Women‘s Ho-
spital, som er det største af hospitalerne i Harvard-
systemet. Jeg blev ansat der som gæsteprofessor og 
almindelig overlæge. Der var jeg i to år. Jeg kunne 
godt være fortsat der, men jeg har en dansk kone 
og nogle børn, som læser i København. 

Hvad kunne få dig til at forlade Danmark igen?
Det måtte være, hvis det sociale aspekt blev ændret 
lidt. Og nu har jeg jo ganske gode forhold i forhold 
til forskning og arbejde. De ting betyder meget. 
Hvis de faldt væk, så ved man aldrig. Men jeg kan 
godt lide den sammenfletning mellem det private 
og det offentlige, som jeg har nu.

Synes du, Danmark er god (nok) til at tiltrække og 
fastholde dygtige, ambitiøse mennesker?
Jeg har i hvert fald mange muligheder både på 
Syddansk Universitet og Aleris-Hamlet. Jeg får lov til 
at organisere min dagligdag. Det var endnu et hak 
bedre i Harvardsystemet. Der havde vi virkelig gode 
forhold med hensyn til forskning og undervisning. 
Her er det svært at få midler især for yngre forskere. 
Og i Danmark slås de forskellige miljøer lidt med 
hinanden. De burde samarbejde mere.

SUreSH rAttAn, lektor på institut for 
Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet. 

Hvordan havnede du i din nuværende position? 
Jeg har to mastergrader – M.Sc. og M.Phil – fra In-
dien i biologi og fik et Commonwealth Fellowship til 
at tage en ph.d i England – det var på National In-
stitute for Medical Research i Mill Hill i 1979-1982. 
Som ung post-doc ansøgte jeg to-tre gange om at 
komme til USA, men den amerikanske ambassade 
ville ikke udstede et visum. Ved et rent tilfælde fik 
jeg en invitation fra Danmark til at være med til at 
bygge et nyt laboratorium om aldring op. Så jeg 
kom hertil lidt halvhjertet og tænkte, at jeg ville 
vente et år eller to og så forsøge at ansøge til USA 
igen. Jeg anede ikke, hvor Aarhus lå og havde aldrig 
besøgt Danmark før. Det var i juni 1984. Men det 
viste sig at være den bedste beslutning, jeg har truf-
fet i mit liv. Jeg fik total frihed. Og vores forskning 
har fået succes.

Hvad skulle der til, for at du ville overveje at vende 
tilbage til Indien? 
Hvis jeg skulle blive fysisk eller mentalt afhængig af 
nogen, så vil jeg hellere være det i Indien, hvor jeg 
kan trække på familien – brødre og søstre osv. – og 
hvor det er billigere at få nogen til at hjælpe sig. 

Synes du generelt, Danmark er god (nok) til at til-
trække og holde på dygtige, ambitiøse mennesker? 
Ikke særligt. Min oplevelse er, at folk fra Asien kom-
mer her, når de ikke kan trænge igennem i engelsk-
talende lande. Så sproget er en af de dårlige ting 
her. Og så er de usikre på deres job. Som post-doc 
f.eks. har de ikke noget håb om en karrierestruktur. 
I mit eget tilfælde gik der 26 år, inden jeg fik et 
permanent job. Men lønningerne er attraktive for 
indere. Og så er der sikkerheden – den lave krimina-
litet – og de menneskelige værdier, der bl.a. gør, at 
man ikke lever for at arbejde, men omvendt. 

norskfødte specialist i minimalinvasiv gynækologi Olav Istre til Harvard 
University i USA. Men han er også et eksempel på, at eksperter i hans 
klasse godt kan finde til Danmark igen. Bl.a. på grund af familiehensyn. 
Når de gør det, er de pludselig ikke længere et tab for Danmark men det 
modsatte, bl.a. på grund af de internationale netværk, de har fået.

Også den internationale topforsker i biogerontologi, Suresh Rattan, 
er havnet i Danmark. Ved et tilfælde, der viste sig at være »den bedste 
beslutning, jeg har truffet i mit liv«, som han siger. 

Alligevel ville han foretrække sit fødeland Indien frem for Danmark, 
hvis han en dag blev syg og afhængig af andre. Og dermed er han på 
linje med de andre topfolk, vi har interviewet – alle synes, Danmark 
og danskerne kunne gøre mere – langt mere – for at tiltrække og fast-
holde eliten.

lÆS mere

Læs de syv interview 
med Carsten Rose, Gösta 
Pettersson, Kitt Falk Petersen, 
Olav Istre, Suresh Rattan, 
Søren Holm og Thomas 
Senderovitz i fuld længde  
på www.ugeskriftet.dk.

Bente Bundgaard, 
bbu@dadl.dk

Foto: Claus Boesen
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Klaus Larsen,  
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03.00 (tror jeg nok) Vores store datter på tre kommer 
ind i sengen til os. Et par timer senere vågner en af 
tvillingerne på syv måneder og er sulten.

7.00 Alle vi andre vågner. Jeg beder om lov til at sove 
ti minutter længere. Halv otte går jeg ned til morgen-
mad. Den anden tvilling – drengen – sover endnu. Vi 
bor syd for Malmø, men P1 kører på radioen. Det er 
folkeskolereformen, der fylder i disse dage. Og FN 
trækker deres folk ud af Syrien.

7.30 Fra vinduerne kan jeg se til Danmark, og jeg kan 
se Øresundsbroen. Sneen skaber trafikproblemer, og 
jeg beslutter at tage dagens første arbejdstime hjemme, 
til den værste morgentrafik er afviklet. Der er mails at 
ordne, og så kan jeg aflevere vores datter i vuggestuen.

9.00 Jeg kører hjemmefra og hører P1. Poul Friis har 
Ole Hyltoft som gæst. Han plæderer for, at Skåne 
bør genforenes med Danmark. Det er meget sjovt 
at snakke om derhjemme – med en svensk kone og 
dansk-svenske børn. Interessant at høre folks bud på, 
hvordan det kunne være gået, hvis historien havde 
formet sig anderledes.

9.45 Ankommer på arbejde i Øster Farimagsgade og 
hilser på min kontorfælle. Hun er ved at gøre en arti-
kel færdig. Jeg når op til min vejleder, Allan Krasnik. 
Jeg skal lave et foredrag for ham om »sammenhæng i 
sundhedsvæsenet« med udkast til slides, og hvad han 
skal sige.

10.05 Jeg klapper min foldecykel ud og begiver mig 
ind til Domus Medica. Foldecyklen har revolutioneret 
mit pendlerliv og giver mig mulighed for at cykle til de 
mange møder rundt omkring i København.

10.15 Hos Yngre Læger, hvor jeg bliver introduceret 
til bestyrelsesarbejdet. Jeg bliver taget godt imod og 
hilser på alle medarbejderne.

12.00 Til frokost med Lægeforeningens direktør, vi-
cedirektør og kommunikationschef, der skal introdu-
cere mig til bestyrelsesarbejdet i Lægeforeningen. Det 

sker sammen med Carl Johan Erichsen, der er valgt til 
Lægeforeningens bestyrelse af Foreningen af Prakti-
serende Speciallæger, FAPS. Vi hilser på et hav af an-
satte i Lægeforeningen – jeg anede ikke, at der arbej-
der så mange i Domus Medica.

15.00 Tilbage på arbejdet, hvor jeg tjekker mails og 
ordner nogle praktiske ting, inden jeg på søndag 
skal til London i to uger til første del af en master i 
sundhedsøkonomi. Jeg når også en snak med min vej-
leder om forlængelse af mit ph.d.-stipendium af hen-
syn til det bestyrelsesarbejde, jeg skal i gang med. Jeg 
er lettet over, at han faktisk stiller sig positivt til at 
søge om en forlængelse.

15.45 Jeg justerer lidt på min beretning til general-
forsamlingen i Yngre Læger i Staten – det er bl.a. de 
ansatte ved fængslerne, i forsvaret og ved universi-
teterne. Generalforsamlingen starter om lidt, ovre i 
Stockholmsgade. Jeg skal som følge af valget til Yngre 
Lægers bestyrelse gå af som formand – og desuden 
som fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på Kø-
benhavns Universitet.

16.30 Beretningen modtages po-
sitivt. Jeg takkes for god indsats 
og får vin – og vi har heldigvis en 
god kandidat til formandsposten.

18.30 Vi slutter generalforsam-
lingen til tiden og går gennem 
kulden over for at spise på en 
ungarsk restaurant på Dag Ham-
marskjölds Allé. Min hustru rin-
ger og siger, at jeg skal køre for-
sigtigt hjem, da det kan være 
meget glat.

22.30 Jeg kører hjemad, og da jeg 
kommer hjem, er der helt stille. 
Alle sover. Jeg tjekker mails, går 
i seng og sætter ørepropper i, så 
jeg kan sove igennem, når tvillin-
gerne vågner og skal ammes.

»Fra vinduerne kan jeg se til Danmark …«
Andreas Rudkjøbing er læge og ph.d.-studerende på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for 
Sundhedstjenesteforskning på Københavns Universitet. Han er netop blev et valgt til Yngre Lægers 
bestyrelse og som Yngre Lægers repræsentant i Lægeforeningens bestyrelse. I sidste uge skulle han 
præsenteres i Domus Medica.

AndreAs  
rudkjøbing
Læge og 
 ph.d.-studerende
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Konservativ antibiotisk behandling til kritisk syge forværrer  
ikke mortalitet

Laktat er en god prognostisk markør til patienter med traumer

> Lancet Infect DIs

Når der mistænkes infektion på et kirurgisk inten-
sivafsnit, forværres prognosen ikke ved afventen på 
dyrkningssvar. Forfatterne bag nærværende studie 
anfører, at læger har anset antibiotisk behandling for 
at være relativt risikofrit, hvorfor udbredt behandling 
på lav tærskel har givet resistensproblemer.

»Patienter, der fik en aggressiv og ikkeafven-
tende behandlingsprotokol, fik påbegyndt behand-
lingen hurtigere, fik længere antibiotisk behandling 
og havde signifikant lavere overlevelse«, konkluderer 
Tjasa Hranjec et al fra University of Virginia, USA. 

Studiet er et toårigt kvasieksperimentelt før-og-
efter observationelt kohortestudie af indlagte på ki-
rurgisk intensivtafsnit. I første år blev der behandlet 
aggressivt: ved klinisk infektionsmistanke blev dyrk-
ning taget og antibiotikabehandling påbegyndt (762 
patienter, heraf 101 med erhvervet infektion). I an-
det år blev antibiotikabehandling først påbegyndt, når 
dyrkning bekræftede infektion, på nær ved infektion 
i operationsfeltet, hvor behandling blev påbegyndt 
straks (721 patienter; 100 erhvervede infektioner).

Mortalitet overordnet var lavere i den konser-
vativt behandlede gruppe (13/100 vs. 27/101; p = 

0,015), der blev oftere påbegyndt passende behand-
ling i forhold til resistensmønster (74% vs. 62%; p = 
0,0095), og der blev behandlet i kortere tid (12,5 dage 
vs. 17,7 dage; p = 0,008). 

Mortalitet i den aggressive behandlingsgruppe 
var 2,5 gange øget efter justering for alder, køn, 
traume, kronisk tilstand og infektionssted (95% kon-
fidens-interval 1,5-4,0).

Henrik C. Schønheyder, Klinisk Mikrobiologisk 
Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aalborg syge-
hus, kommenterer: »Der har i de senere år været fokus 
på urgency i den antibiotiske behandling af intensiv-
patienter med infektion uden plads til nuancer. Dette 
amerikanske studie peger på en vigtig patientgruppe, 
hvor målrettet behandling ser ud til at være mere kri-
tisk end tidlig behandling; det er sandsynligvis fore-
komsten af multiresistente mikroorganismer, som 
spiller en afgørende rolle«.

Hranjec T, Rosenberger LH, Swenson B et al. Aggressive versus conservative initia-
tion of antimicrobial treatment in critically ill surgical patients with suspected inten-
sive-care-unit-aquired infection. Lancet Infect Dis 2012;12:774-80.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22951600. 

> anesthesIoLogy

Laktat og laktat-clearance påvises at være en vigtig og 
uafhængig prognostisk variabel som markør for hypo-
perfusion, der ifølge forfatterne bag studiet, Marie-
Alix Régnier et al fra Centre Hospitalo-Universitaire 

Pitié-Salpêtriére, Paris, Frankrig, bør inkorporeres 
i fremtidige beslutningsskemaer til traumepa-

tienter.
I det prospektive observationelle 

kohortestudie indgik 586 traume-
patienter fra et akademisk traume-
center. Gennemsnitlig alder var 38 
år ± 16 år. Der var 84%, der havde 
fået stumpe traumer og 16% pe-
netrerende traumer. Mortaliteten 
var 13%. Ved indlæggelse og to 
og fire timer senere blev laktat i 
blodet målt og laktat-clearance 
beregnet (forholdet mellem ak-
tuel laktat og laktat ved indlæg-
gelse over tid). 

Laktat ved indlæggelsen var forhøjet for 56% af 
patienterne. Der var øget mortalitet med øget laktat, 
mens der var øget mortalitet med øget laktat-clearance 
målt efter to timer, indtil et loft blev nået, og derefter 
sås der ikke yderligere forøgelse. Lactat-clearance gav 
yderligere prædiktiv information til den initielle blod-
laktat og til triage-scoring. 

Der foreslås en kategorisk tilgang baseret på, om 
laktat-clearance falder med ≤ 20%/t, i stedet for hvad 
laktat er som udgangspunkt.

Jacob Steinmetz, Anæstesi- og Operationsklinik-
ken, Rigshospitalet, samt Københavns Universitet, 
kommenterer: »Undersøgelsen bekræfter, at laktat er 
en vigtig biomarkør hos traumepatienter, og laktat-
koncentration bør fortsat inddrages i beslutningsalgo-
ritmen de første timer efter tilskadekomst«.

Régnier M-A, Raux M, Le Manach Y et al. Prognostic significance of blood lactate 
and lactate clearance in trauma patients. Anesthesiology 2012;117:1276-88.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23168430. 
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Snyd – og hvornår man underskriver en formular

Statiner og nedsat cancerrelateret mortalitet

> Pnas

»Baseret på både laboratorie- og feltstudier kan vi 
vise, at ved at underskrive et dokument før man ud-
fylder det – i modsætning til efter – mindskes snyd«, 
finder Lisa L. Shu et al fra Northwestern University, 
Evanston, USA, der har analyseret den letimplemen-
terbare metode til at mindske uærlighed. 

Studiet er opdelt i tre eksperimenter. Første og 
andet delstudie var med hhv. 101 og 60 universitetet-
studerende og -ansatte, der deltog i et forsøg, hvor 
de skulle lave matematikopgaver. Kompensation for 
deltagelse blev beregnet ud fra, hvor mange opga-
ver de løste og oplyst indkomst og kørselsafstand. 
Erklæringen skulle enten underskrives før, efter eller 
slet ikke. Blandt dem, der underskrev hhv. først, ef-
ter og slet ikke, var der 37%, 79% og 64%, der snød. 
Deltagerne angav færre kørselsomkostninger, når de 
underskrev først (USD 5,27) sammenlignet med un-
derskrift til sidst (USD 9,62) og slet ikke (USD 8,45).

Forsøg tre var med kunder i et forsikringsselskab, 
der skulle oplyse deres kørselsafstand til en ny forsik-
ring, idet mindre kørsel i bilen gav lavere police. De 
blev randomiseret til enten en formular, der skulle un-

derskrives foroven eller forneden. I alt 13.488 formu-
larer blev sammenlignet med, hvad ejerne tidligere 
havde oplyst. De, der underskrev øverst, angav en hø-
jere kørsel (26.098,4 mil), end dem, der underskrev 
til nederst (23.670,6 mil).

Guido Makranski, Institut for Psykologi, Syddansk 
Universitet, kommenterer: »Set over mange discipli-
ner er der omkring 30% af spørgeskemaresponden-
ter, der snyder, når de kan opnå et favorabelt resultat. 
En respondent har tre mål: troværdighed, ærlighed og 
resultatorientering. En underskrift i starten af doku-
mentet styrker det mål at være troværdig. Efter min vi-
den er der ikke forskning i danske forhold, men jeg an-
tager, at snyd her er sjældnere, da Danmark er et sam-
fund, hvor de fleste har det, de har brug for, hvilket 
mindsker en respondents behov for et favorabelt re-
sultat. Danmark er endvidere et af de lande i verden, 
hvor der er mindst korruption, så der er en kulturel 
forventning om, at man skal være ærlig«.  

Shu LL, Mazar N, Gino F et al. Signing at the beginning makes ethics salient 
and decreases dishonest self-reports in comparison to signing at the end. PNAS 
2012;109;38:15197-200.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22927408. 

> n engL J MeD

Blandt tidligere cancerpatienter er der en nedsat can-
cerrelateret mortalitet ved statinbehandling påbe-
gyndt før cancerdiagnosen. Baggrunden for associa-
tionen betegnes af førsteforfatter Sune F. Nielsen et 
al fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital at 
være, at statiner nedsætter tilgængeligt kolesterol, og 
at dette kan hindre den cellulære proliferation, der er 
nødvendig for cancervækst og metastasering.

For det samlede antal danske patienter over 40 
år, der havde fået en cancerdiagnose i perioden 1995-
2007, var der 18.721, som havde været i regelmæssig 
statinbehandling, og 277.204, som aldrig havde væ-
ret i statinbehandling. Behandling blev vurderet ud 
fra udskrevet medicin, og definitorisk var man i regel-
mæssig statinbehandling, hvis der var udskrevet me-
dicin fra 6 til 24 måneder før cancerdiagnose.

Død af enhver årsag blev nedsat med en hazard 
ratio (HR) på 0,85 for statinbehandlede sammenlig-
net med aldrigstatinbehandlede (95% konfidens-in-
terval (KI): 0,83-0,87). For cancerrelateret død var tal-
lene på samme niveau (HR 0,85; 95% KI: 0,82-0,87).

Der var også en sammenhæng med mortalitet af-

hængig af dosis. Ved en formodet gennemsnitlig dosis 
pr. dag på 0,01-0,75 var den justerede HR for død af 
enhver årsag 0,82. For en dosis på 0,76-1,50 var mor-
taliteten 0,87 og også 0,87 for en dosis over 1,50 defi-
nerede daglige doser pr. dag. For cancerrelateret mor-
talitet var HR hhv. 0,83, 0,87 og 0,87. 

Den nedsatte cancerrelaterede mortalitet blandt 
statinbehandlede sammenlignet med blandt ikkesta-
tinbehandlede sås for hver af 13 undersøgte cancer-
former, hvor HR varierede mellem f.eks. 0,64 for cer-
vixcancer (95% KI: 0,46-0,88) til 0,89 for pancre-
ascancer (95% KI: 0,81-0,98).

Mogens Lytken Larsen, Kardiologisk Afdeling, 
Odense Universitetshospital: »Betragter denne un-
dersøgelse som meget spændende, da den understøt-
ter en mangeårig kendt teori om, at kræftceller i vækst 
kræver kolesterol. Det er imidlertid nødvendigt, at 
man gennemfører kontrollerede, prospektive under-
søgelser før man kan afgøre den kliniske betydning«.

Nielsen SF, Nordestgaard BG & Bojesen SE. Statin use and reduced cancer-related 
mortality. N Engl J Med 2012;367:1792-802.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23134381. 
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•	 Har	klinisk	effekt	ved	inspiratorisk	
flow	helt	ned	til	30	L/min1,2

•	 Kan	anvendes	af	næsten	alle	
patienter	med	akut	astma	og	af	
patienter	med	svær	KOL3,4

•	 Giver	en	høj	lungedeponering5

•	 Er	brugervenlig	og	nem	at	
anvende

•	 Fungerer	under	både	varme	og	
fugtige	forhold6

•	 Har	praktisk	dosistæller

1. Engel	T	et	al.	Br	J	Clin	Pharmacol,	1992;	439-444.	2.	Newman	SP	et	al.	Int	J	Pharm,	1991;74:209-213.	3.	Nana	A	et	al.	Respir	Med	1998;	92:	167-172	
4.	Calverly	et	al.	Eur	Respir	J	2003;22:912-919.	5.	Borgström	et	al.	Pediatr.	Pulmonol	1996;	22:	106-110	6.	Borgström	et	al.	J	Aer	Med.	2005:18:304-310

Symbicort Turbuhaler (160 mikrg budesonid + 4,5 mikrg formoterol afgivet pr. dosis) Symbicort Mite Turbuhaler (80 mikrg budesonid + 4,5 mikrg formoterol afgivet pr. dosis) og Symbicort Forte Turbuhaler (320 
mikrg budesonid + 9 mikrg formoterol afgivetpr. dosis). Bemærk at den afmålte dosis er højere end den afgivne. Indikationer:	Symbicort	er	indiceret	til	behandling	af	astma,	hvor	anvendelse	af	en	kombination	
(inhalationskortikosteroid	og	langtidsvirkende	beta-agonist)	er	hensigtsmæssig:	hos	patienter,	der	ikke	er	velkontrolleret	på	inhalationskortikosteroider	og	korttidsvirkende	beta2-agonister	ved	behov,	eller	hos	patienter,	
der	allerede	er	vel	kontrolleret	på	både	inhalationskortikosteroider	og	langtidsvirkende	beta2-agonister.	(Symbicort	Mite	er	dog	ikke	hensigtsmæssig	hos	patienter	med	svær	astma).		Symbicort	og	Symbicort	Forte	er	
desuden	indiceret	til:	KOL:	Symptomatisk	behandling	af	patienter	med	svær	kronisk	obstruktiv	lungesygdom	(FEV1	<	50%	af	forventet	normalværdi)	og	tidligere	gentagne	exacerbationer,	som	har	betydelige	symptomer	
på	trods	af	regelmæssig	behandling	med	langtidsvirkende	bronkodilator.	Dosering Symbicort Turbuhaler:	Astma:	Individuel.	Symbicort	bør	ikke	anvendes	ved	initial	behandling	af	astma.	Der	er	to	måder,	at	behandle	
med	Symbicort	på:	A. Symbicort vedligeholdelsesbehandling:	Symbicort	tages	regelmæssigt	som	vedligeholdelsesbehandling	med	en	separat	hurtigvirkende	bronkodilator	til	anfaldsbrug.		Anbefalede	doser:	Voksne	
(fra	18	år):	Basis	2–4	inhalationer	daglig	dog	højst	8	inhalationer	daglig.	Børn under 6 år:	Symbicort	Turbuhaler,	Symbicort	Mite	Turbuhaler	og	Symbicort	Forte	Turbuhaler	bør	ikke	anvendes	til	børn	under	6	år,	da	der	kun	
foreligger	begrænsede	data.	B. Symbicort vedligeholdelses–og behovsbehandling:	Symbicort	tages	regelmæssigt	som	vedligeholdelsesbehandling	og	efter	behov	ved	symptomer.	Dette	bør	specielt	overvejes	hos	
patienter	med	utilstrækkelig	astmakontrol	og	hyppig	behov	for	anfaldsmedicin	eller	tidligere	astmaeksacerbationer,	som	har	krævet	medicinsk	intervention.	Anbefalede	doser:	Voksne	(fra	18	år):	2	–4	inhalationer	daglig	
som	basis.	Ved	symptomer	øges	dosis	til	højst	6	pr.	gang	og	højst	12	dagligt	i	en	kortere	periode.	Ved	mere	end	8	inhalationer	daglig	over	længere	tid,	kontaktes	lægen. KOL:	Anbefalede	doser:	Voksne:	2	inhalationer	
x	2	daglig.	Det	er	vigtigt	at	instruere	patienten	i	korrekt	anvendelse	af	Turbuhaler.	Dosering Symbicort Forte Turbuhaler:	Astma:	Voksne	fra	18	år:	1-2	x	2	inh	dgl.	12-17	år:	1	inh	x	2	dgl.	KOL:	1	inh	x	2	dgl.	Dosering 
Symbicort Mite Turbuhaler:	Astma	vedligehold	1–4	inh.	x	2	dgl.	12–17	år:	1–2	inh.	x	2	dgl.	Børn	fra	6	år:	2	inh	x	2	dgl.		Astma	vedligehold	+	behov:	Voksne	fra	18	år:	sædvanligvis	2	inh	dgl,	dog	højst	6	ad	gangen	og	
højst	12	dgl.	Kontraindikationer:	Overfølsomhed	over	for	budesonid,	formoterol	eller	inhaleret	laktose.	Advarsler og forsigtighedsregler:	Ved	behandlingsophør	bør	dosis	nedsættes	gradvist.	Pludselig	og	tiltagende	
forværring	af	astma	eller	KOL	symptomer	er	potentielt	livstruende	og	patienten	bør	øjeblikkelig	tilses	af	en	læge.	Patienterne	bør	rådes	til	altid	at	have	deres	anfaldsmedicin	på	sig.	Behandlingen	med	Symbicort	bør	
ikke	påbegyndes	under	en	eksacerbation.	Paradoks	bronkospasme	kan	forekomme.I	så	fald	bør	behandlingen	seponeres	og	patienten	udredes.	Ved	vækstreduktion	bør	behandlingen	revurderes	med	henblik	på	
om	muligt	at	reducere	doseringen	af	inhaleret	kortikosteroid	til	den	lavest	mulige	dosis,	der	kan	opretholde	effektiv	astmakontrol.	Forsigtighed	hos	patienter	hvor	det	antages,	at	tidligere	brug	af	systemiske	steroider	
har	 ført	 til	 nedsat	binyrebarkfunktionen.	Systemisk	påvirkning	kan	opstå	efter	 anvendelse	af	 inhalationskortikosteroid.	 Symbicort	 Turbuhaler	bør	 administreres	med	 forsigtighed	hos	patienter	med	 thyrotoksikose,	
fæokromocytom,	diabetes	mellitus,	ubehandlet	hypokaliæmi,	hypertrofisk	obstruktiv	kardiomyopati,	idiopatisk	stenosis	subvalvularis	aortae,	alvorlig	hypertension,	aneurisme	eller	andre	alvorlige	kardiovaskulære	lidelser	
som	iskæmisk	hjertesygdom,	hjertearytmier	eller	svær	hjerteinsufficiens,	forlænget	QTc-interval,	aktiv	eller	inaktiv	lungetuberkulose	eller	med	svampe-	eller	virus-infektioner	i	luftvejene.	Høje	doser	beta2-agonist	kan	
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Det har i mere end 50 år været kendt, at steroidbe-
handling kan medføre sekundær hypofyse-binyre-in-
sufficiens og derfor en potentiel risiko for akut biny-
rebarkinsufficiens hos operationspatienter. I over- 
sigtsartiklen af Hannig et al [1] diskuteres problem- 
stillingen igen baseret på en nyligt publiceret Co - 
chraneanalyse [2], og der gives forslag til behand-
lingsprincipperne for den supplerende glukokortiko-
idtilførsel. Emnet er relevant for daglig praksis, men 
spørgsmålet er, hvad nyt der er kommet frem i for-
hold til tidligere anbefalinger, der byggede på detal-
jerede kliniske kohorteundersøgelser samt måling af 
kortisolproduktionen ved større og mindre operative 
indgreb hos raske personer for herefter at være 
grundlag for en pragmatisk rutinemæssig anbefaling 
af fysiologiske substitutionsdoser [3]. Cochraneana-
lysen [2] bygger på to randomiserede undersøgelser 
med i alt 37 patienter med og uden kortisolsubstitu-
tion, men det ene studie med 20 patienter drejede  
sig om mindre kirurgi (gingivektomi) under lokal- 
anæstesi, hvilket ud fra en fysiologisk betragtning må 
give en umådelig lille risiko for akut binyrebarkinsuf-
ficiens, uanset valg af substitution. Om end analysen 
indbefatter de eneste randomiserede undersøgelser, 
er materialet meget lille, også i sammenligning med 
litteraturens velbeskrevne prospektive korhorteun-
dersøgelser, som viste en dårlig sammenhæng mel-
lem en lav perioperativ plasmakortisolkoncentration 
og kliniske symptomer på binyrebarkinsufficiens [3]. 

Spørgsmålet er derfor, hvordan vi skal forholde 
os til tidligere anbefalinger af rutinemæssig fysiolo-
gisk substitution [3], velvidende at der overbehand-
les hos flertallet af de steroidbehandlede patienter. 
Det er her væsentligt, at præoperativ steroidbehand-
ling med farmakologiske doser er undersøgt i mange 
randomiserede undersøgelser med henblik på at re-
ducere postoperativ morbiditet hos ikkesteroidbe-
handlede patienter [4, 5], men at man i disse ikke har 
kunnet påvise bivirkninger, selv ved høje doser. 
Hannig et al’s forslag til behandlingsregime [1, tabel 
3] finder undertegnede ikke hensigtsmæssigt, spe-
cielt ved større kirurgi, hvor der foreslås 25 mg hy-
drokortison/8. time i et døgn og herefter vanlig oral 

behandling. Anbefalingen bygger ikke på nye data. 
Patienter, der har gennemgået store operationer som 
de anførte pancreas- og øsofagusresektioner etc., har 
næppe overstået deres kirurgiske belastningssituation 
(og dermed det mulige behov for øget kortisol) på et 
døgn. Herudover er der usikkerhed om absorption af 
peroral steroid næste dag, hvorfor klinikeren efterla-
des i en usikker situation, hvis der opstår symptomer 
på binyreinsufficiens. Det tidligere foreslåede fysiolo-
giske behandlingsprincip [3] var 25 mg kortisol givet 
intravenøst ved operationsindledningen ved mindre 
kirurgi og fortsættelse af vanlig peroral behandling 
(som kan ske ved disse indgreb), mens patienterne 
ved større kirurgi skulle have fysiologisk substitution 
med 25 mg kortisol givet intravenøst præoperativt og 
herefter 25 mg/4. time intravenøst (eller 50 mg/8. 
time) indtil normal peroral indtagelse. Et sådant re-
gime medfører ikke en grad af unødvendig glukokor-
tikoidtilførsel, som formodes at kunne give bivirknin-
ger, ligesom overgang til sædvanlig peroral behand- 
ling er veldefineret. Der efterlades derfor ingen tvivl 
for klinikeren, og eventuel forekomst af de »uspeci-
fikke« symptomer på akut binyrebarkinsufficens vil 
derfor kræve undersøgelse med henblik på andre år-
sager (blødning, infektion, lækage, væskeforstyrrel-
ser etc.). Sammenfattende mener undertegnede der-
for ikke, at der er meget nyt i problemstillingen, trods 
en Cochraneanalyse.
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Ønsket om »at give patienten chancen« kan hos den 
uhelbredeligt syge kræftpatient lede til utraditionel 
behandling. Røder & Iversen gengiver i dette nummer 
af Ugeskrift for Læger [1] tre sygehistorier, der be-
skriver behandlingsresultatet hos »yngre« mænd, som 
til trods for uhelbredelig, metastaseret prostatacancer 
har gennemgået et utraditionelt og aggressivt be-
handlingsregime medinddragende radikal prostatek-
tomi. Kasuistikken rejser spørgsmålet om, hvorvidt 
operationen bør overvejes hos denne patientgruppe. 

Patienter med metastaseret prostatacancer er in-
kurable med de eksisterende behandlinger, hvilket de 
tre sygehistorier er gode eksempler på. Når de tre sy-
gehistorier alligevel har teoretisk interesse, skal det 
sammenholdes med standardbehandlingernes hidtil 
skuffende resultater, der generelt er præget af en me-
get kort og morbiditetsfyldt overlevelse. Samtidig har 
overlevelsesgevinsten ved tidlig screeningsforanledi-
get diagnose og behandling i den anden ende af syg-
domsspektret ikke kunnet matche en uacceptabel 
overbehandling [2]. 

Det har længe været kendt, at mænd, der får reci-
div efter radikal prostatektomi, har færre lokale pro-
blemer end dem, der aldrig har fået primærtumoren 
bortopereret. Således får sidstnævnte ofte sepsistil-
stande og uræmi pga. obstruerede urinveje. Da pri-
mærtumoren teoretisk kan stimulere immunsuppres-
sion og frigive metastasestimulerende faktorer, kan 
der, som anført i kasuistikken, være flere potentielle 
forklaringer på, hvorfor cytoreduktiv radikal prostat-
ektomi kan være fordelagtig for patienten. Mens der 
ved dissemineret ovariecancer er påvist nogen evi-
dens for, at kirurgisk debulking forbedrer overlevel-
sen signifikant [3], har hidtidige studier med dyr så-
vel som med mennesker kun vist antydningsvis på- 
virkning af overlevelsen ved dissemineret prostata- 
cancer [4].

En forudsætning for indgrebet er erkendelse af, 
at funktionelle og onkologiske behandlingsresultater 
ved dissemineret prostatacancer ikke vil være så gode 
som ved lokaliseret sygdom, og det vil, som i de tre 
beskrevne tilfælde, kræve et yderst individualiseret 
behandlingsprogram med hensyntagen til individuel 
opfattelse af blandt andet livskvalitet og præoperativ 
komorbiditet. Operativtekniske forbedringer har på 
den anden side medført nedsat morbiditet, hvortil 
kommer, at erektil dysfunktion, som er den hyppigste 
bivirkning af radikal prostatektomi, alligevel opstår 

hos patienter med dissemineret sygdom og behov for 
endokrinterapi. 

Skønt velinformeret om manglende evidens vil 
erfaringsmæssigt kun få uhelbredeligt syge frasige sig 
den mindste chance for helbredelse. 

Behandleransvaret bliver i disse tilfælde derfor 
ekstra stort, og man kan tvivle på, om udokumente-
rede og potentielt bivirkningsrisikofyldte behand-
lingstilbud generelt retfærdiggør »patientens 
chance«. De beskrevne forløbsudfald synes dog at 
være uventet gunstige, omend det er uvist, om de tre 
patienter ville kunne have klaret sig lige så godt og 
om muligt med færre bivirkninger ved brug af kon-
ventionel terapi end ved den behandling, de fik. 
Dette understreger nødvendigheden af et fremtidigt 
regelret videnskabeligt studie med afklaring af det te-
oretiske rationale for multimodalbehandling og cyto-
reduktiv kirurgi.

I kasuistikken fremlægges tre tilfælde af cytore-
duktiv prostatakirurgi med tankevækkende gunstigt 
udfald. Regimet bør imidlertid ikke praktiseres, før 
der ligger evidens herfor fra et randomiseret klinisk 
forsøg. Paradoksalt nok kan det postuleres, at aggres-
sive og avancerede prostatacancere kirurgisk under-
behandles i en tid præget af hyppig kirurgisk overbe-
handling af små lavrisikotumorer. Vi udfordres 
således fortsat på 25. år af Whitmore WF Jr.: Is cure 
necessary in those in whom it may be possible? Is cure 
possible in those in whom it may be necessary? [5].
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REsUME
Patienter, som er i fast peroral prednisolonbehandling, får ofte 

behandling med intravenøst givet glukokortikoid som substitu

tion i forbindelse med kirurgiske indgreb. Dette sker for at redu

cere risikoen for udvikling af akut binyrebarkinsufficiens, som er 

en potentielt livstruende tilstand. Baseret på en nyligt publiceret 

Cochraneanalyse og den tilgængelige litteratur på området be

skrives en rationel måde at håndtere problemstillingen på.

         
I Danmark foretages der mere end 1,6 mio. kirurgiske 
indgreb årligt [1], og det skønnes på baggrund af 
data fra Lægemiddelstyrelsen, at ca. 1,1% af befolk-
ningen er i fast peroral glukokortikoidbehandling.  
I forbindelse med kirurgiske indgreb hos disse patien-
ter benyttes der hyppigt supplerende intravenøst   
(i.v.) givet glukokortikoid omkring operationstids-
punktet for at reducere risikoen for udvikling af akut 
binyrebarkinsufficiens (Addisonkrise), som er en po-
tentielt livstruende tilstand.

Baseret på en litteraturgennemgang og en nyligt 
publiceret Cochraneanalyse [2] belyses udredning og 
behandling af akut binyrebarkinsufficiens, og en rati-
onel måde at håndtere perioperativ glukokortikoid-
behandling på beskrives.

METodE

Vi foretog en litteratursøgning på MEDLINE/PubMed 
(1966-juli 2011) med søgeordene perioperative OR 
surgery AND corticosteroids OR adrenal cortex hormo-
nes. Artikler, som ikke var skrevet på engelsk, blev 
ekskluderet. De fundne artiklers litteraturfortegnelse 
blev gennemgået for yderligere relevante artikler.

fYsIoLoGI

Kortisol (= hydrokortison) produceres i binyrebar-
kens zona fasciculata og er det vigtigste endogene 
glukokortikoid (Figur 1). Kortisolproduktionen regu-
leres via hypothalamus-hypofyse-binyrebark-aksen, 
ofte benævnt hypotalamus-hypofyse-binyrebark 
(HPA)-aksen. Corticotropin-releasing hormone (CRH) 
syntetiseres i hypothalamus og stimulerer syntesen af 
adrenokortikotropt hormon (ACTH) fra hypofysen. 
ACTH stimulerer binyrebarken til at producere kor-
tisol [3-5], som udøver negativ feedback på såvel 

CRH- som ACTH-frigørelse og derved hæmmer HPA-
aksen med nedsat kortisolproduktion til følge.

Kortisol har vidtrækkende effekter [3, 5] og er 
både antiinflammatorisk, immunsupprimerende og 
essentielt i metabolismen (katabolisme) af kulhydra-
ter, proteiner og lipider. Det medvirker til opregule-
ring af katekolaminreceptorer i hjerte- og karmusku-
latur og potentierer hermed katekolaminers inotrope 
og vasokonstriktive virkning [6-9]. Kortisol er således 
et vigtigt stresshormon. Den endogene døgnproduk-
tion er normalt 15-25 mg [2, 3].

 Aldosteron (mineralokortikoid) syntetiseres i bi-
nyrebarkens zona glomerulosa under kontrol af re-
nin-angiotensin-aldosteron-systemet. Det regulerer 
natrium- og kaliumudskillelsen og dermed blodtryk 
og intravaskulært volumen [5].

pATofYsIoLoGI

Binyrebarkinsufficiens opstår, når en stor del af biny-
rebarkens funktion er ophørt [10]; den inddeles i 
henholdsvis primær og sekundær binyrebarkinsuffi-
ciens [2].

Primær binyrebarkinsufficiens (Addisons sygdom) 
er karakteriseret ved destruktion af alle binyrebarkens 
zoner, hvilket resulterer i påvirkning af både glukokor-
tikoid- og mineralokortikoidproduktionen. Den hyp-
pigste årsag er i industrilande autoimmune sygdomme 
[11] og i udviklingslande tuberkulose [10]. Primær bi-
nyrebarkinsufficiens kan også udløses af medicin, som 
blokerer kortisolsyntesen, f.eks. etomidat (anæsteti-
kum) og ketoconazol (antimykotikum) [10, 12].

Sekundær binyrebarkinsufficiens er karakterise-
ret ved selektiv atrofi af binyrebarkens zona fascicu-
lata og kan være reversibel eller irreversibel. Årsagen 
til atrofien er manglende ACTH-stimulation, f.eks. 
forårsaget af sygdomme i hypofysen (hypofysea-
denom), hypothalamus (stråleterapi), men den ses 
hyppigst ved pludseligt ophør med langtidsglukokor-
tikoidbehandling. Produktionen af mineralokortikoi-
der er derimod bevaret [2, 5, 10].

Ved udtalt stress, som f.eks. traumer (herunder 
kirurgi) og akutte medicinske tilstande (herunder 
svære infektioner), kan kortisolproduktionen øges 
med faktor 5-10 [4, 6, 9]. Ved mindre kirurgi (f.eks. 
appendektomi) stiger den til ca. 50 mg/døgn, og ved 
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større kirurgi (f.eks. åben mave-tarm-kirurgi) stiger 
den til 75-150 mg/døgn [13, 14]. Ved maksimal 
stress kan der ses stigninger til 200 mg/døgn eller 
mere [2, 5-7, 13, 14]. Kortisolniveauet øges på inci - 
s ionstidspunktet og under det kirurgiske indgreb, 
men de største koncentrationer forekommer i forbin-
delse med ekstubation og umiddelbart postoperativt, 
hvorefter niveauet falder til det basale inden for 2-3 
dage [2, 6, 8, 15, 16]. Den øgede kortisolproduktion 
bidrager til at øge hjertets kontraktilitet, minutvolu-
men, respons på katekolaminer og energimobilise-
ring vha. glukoneogenese, proteolyse og lipolyse [8].

AKUT BInYREBARKInsUffIcIEns

Dette er en relativt sjælden, men potentielt livstru-
ende tilstand, som udvikles i løbet af få timer. Inci-
densen for akut binyrebarkinsufficiens i forbindelse 
med elektiv kirurgi er 0,01-0,7% [6, 7].

 Symptomer, objektive fund og paraklinik er: 1) 
svær hypotension eller hypovolæmisk shock, som er 
uventet og katekolaminresistent, 2) hovedpine, på-
virket bevidsthedsniveau og konfusion, 3) feber med 
eller uden infektiøs årsag, 4) kvalme, opkastning og 
mavesmerter samt 5) hyperpigmentering, der kun ses 

ved akutte symptomer hos primært binyrebarkinsuffi-
ciente patienter. 

 Biokemisk kan der ses azotæmi, eosinofili, hypo-
glykæmi, hyponatriæmi, hyperkaliæmi (kun primær 
binyrebarkinsufficiens) og evt. forhøjede infektions-
parametre, såfremt tilstanden er udløst af infektion. 
Fejldiagnosticering kan være fatal, og det er specielt 
vigtigt at være opmærksom på, at symptombilledet 
med kvalme, opkastning, mavesmerter og feber kan 
mistolkes som akut abdomen [3, 17]. 

 Udredning: plasmakortisol- og plasma-ACTH-ni-
veauer bestemmes, og der foretages en synactentest 
(undlades hvis patientens tilstand ikke tillader, at hy-
drokortisonbehandling udsættes de 30 min, som te-
sten varer).

 Ved begrundet klinisk mistanke påbegyndes der 
straks behandling med [3, 4]: 1) hydrocortisonsucci-
nat 100 mg givet i.v. som bolus, 2) isoton NaCl 1.000 
ml givet i.v. i løbet af den første time (og isoton glu-
kose ved hypoglykæmi) og 3) herefter i samråd med 
en endokrinolog ofte 2-4 l væske det første døgn og 
hydrokortison 200 mg/døgn (maksimalt 300 mg/
døgn). Væskebehovet afhænger af patientens kliniske 
tilstand (puls, blodtryk og diureser).

dIsKUssIon

For perioperativ glukokortikoidsubstitution findes 
der en lang række forskellige strategier, som groft 
kan inddeles i tre grupper: 1) Siden 1950’erne har 
traditionelle strategier været empirisk baseret, og der 
er ofte anvendt højdosisterapi [18], 2) siden 
1970’erne har strategierne været mere nuancerede og 
baseret på den estimerede kortisolproduktion i for-
hold til omfanget af det kirurgiske indgreb [13], og 
3) siden 1990’erne er der i tiltagende grad sat spørgs-
målstegn ved, om substitution ud over den vanlige 
perorale prednisolonbehandling overhovedet er nød-
vendig [2, 17, 19].

I 1855 beskrev sir Thomas Addison som den før-
ste primær binyrebarkinsufficiens (binyrebarkde-
struktion pga. tuberkulose) [20, 21], og næsten et år-
hundrede senere udviklede Harvey Williams Cushing 
konceptet om sekundær binyrebarkinsufficiens [14, 
22]. Det har siden 1949 været muligt at behandle 
med syntetisk kortison [3, 5].

I begyndelsen af 1950’erne beskrev man for før-
ste gang den potentielle fare ved ophør af kronisk 
glukokortikoidbehandling hos kirurgiske patienter. 
Dette skete i to kasuistikker om patienter, der havde 
svær reumatoid artritis og var i fast behandling med 
glukokortikoider. I den ene kasuistik beskrev man et 
forløb, hvor en 34-årig mand døde tre timer efter en 
hofteoperation [23], og i den anden beskrev man, at 
en 20-årig kvinde døde knap seks timer efter en knæ-

Hypothalamus-hypofyse-
binyrebark-aksen. Kor-
tisol produceres i binyre-
barken og har en række 
metaboliske effekter, 
som bl.a. modvirker de 
fysiologiske påvirkninger 
af stress i forbindelse 
med operative indgreb. 
Corticotropin-releasing 
hormone (CRH) synteti-
seres i hypothalamus og 
stimulerer (pile) synte-
sen af adrenokorti-
kotropt hormon (ACTH) 
fra hypofysen. ACTH sti-
mulerer binyrebarken til 
at producere kortisol, 
som udøver negativ 
feedback (stiplede pile) 
på såvel CRH- og ACTH-
frigørelse med nedsat 
kortisolproduktion til 
følge.

FIgur 1

Stress

CRH

ACTH

Kortisol

Metaboliske 
effekter

Hypothalamus

Hypofyse

Binyre



VIDENSK AB  3157Ugeskr Læger 174/50  10. december 2012

operation [24]. Begge patienter døde af hyperpyreksi 
og cirkulationssvigt, og autopsien viste i begge til-
fælde atrofi af binyrerne. Selvom der var mulige 
transfusionsreaktioner [25], og biokemisk påvisning 
af lavt serumkortisolniveau dengang ikke var teknisk 
mulig [2, 7], blev begge dødsfald tilskrevet akut biny-
rebarkinsufficiens. Lewis foreslog rekommandationer, 
som svarede til en firedobling [14] af den sædvanlige 
glukokortikoidindgift i relation til et kirurgisk ind-
greb [24]. Efterfølgende blev højdosisglukokorti-
koidindgift en udbredt praksis i forbindelse med 
 kirurgiske indgreb hos patienter, der var i kronisk 
glukokortikoidbehandling, med doser på typisk 300-
600 mg (op til 1.000 mg) hydrokortison pr. dag i et 
par dage eller evt. uger [7, 18, 26]. Dette skal ses i 
kontrast til, at den endogene kortisonproduktion selv 
ved svær stress sjældent overstiger 200 mg [13, 14]. 
Den indgroede kliniske praksis byggede således over-
vejende på kasuistikker snarere end randomiserede 
kontrollerede studier [27].

I 1973 undersøgte Kehlet & Binder 104 glukokor-
tikoidbehandlede patienter, der gennemgik kirurgi 
uden supplerende glukokortikoid [28]. Der blev un-
der de kirurgiske indgreb fundet syv tilfælde af kort-
varig hypotension, som ikke kunne tilskrives blodtab, 
men som remitterede spontant eller responderede på 
væskeindgift. 

Kun en patient fik hypotension med samtidig lavt 
plasmakortisolniveau, som krævede hydrokortison-
indgift [19]. Kehlet estimerede i 1975 den daglige en-
dogene kortisolproduktion i forbindelse med kirur-
gisk stress til at være 50 mg ved mindre og 75-150 mg 
ved større kirurgi [13]. På denne baggrund konklude-
rede man, at alle patienter burde få 25 mg hydrokor-
tison ved anæstesiinduktion og ved større kirurgisk 
stress tillige 100 mg hydrokortison pr. døgn, indtil 
mave-tarm-funktionen gør genoptagelse af den van-
lige perorale dosering mulig. I en litteraturgennem-
gang fra 1976 vedrørende kirurgi hos glukokortikoid-
behandlede patienter konkluderede man, at 
forekomst af postoperativ hypotension i langt de fle-
ste tilfælde kunne tilskrives blødning eller sepsis sna-
rere end glukokortikoidmangel [29]. Kun tre tilfælde 
af perioperativ hypotension kunne sikkert tilskrives 
akut binyrebarkinsufficiens [13, 14, 19, 26]. 
Problemet eksisterer således, men er sjældent. Den 
sande incidens af perioperativ akut binyrebarkinsuffi-
ciens er svær at fastslå pga. den udbredte anvendelse 
af perioperativ glukokortikoidsubstitution [19].

I 1986 udsatte Udelsman et al bilateralt adrena-
lektomerede aber for glukokortikoidbehandling i fire 
måneder, hvorefter dyrene blev delt i tre grupper og 
fik forskellige glukokortikoidregimer fire dage forud 
for en kolecystektomi [16]. En gruppe fik en fysiolo-

gisk dosis, en gruppe en subfysiologisk dosis (en tien-
dedel af fysiologisk dosis) og en gruppe en suprafysi-
ologisk dosis (ti gange fysiologisk dosis). Gruppen, 
som fik subfysiologiske doser, havde lavt blodtryk og 
høj mortalitet, mens der hos de to andre grupper ikke 
fandtes nogen forskel i prævalensen af hypotension 
eller postoperative komplikationer.

Man har i flere publikationer foreslået en dosisre-
duktion i forhold til tidligere rekommandationer. 
Ifølge en konsensusartikel fra 1994 bør der gives føl-
gende hydrokortisonækvivalente daglige doser: 25 
mg ved mindre kirurgisk stress, 50-75 mg i 1-2 dage 
ved moderat kirurgisk stress og 100-150 mg i 2-3 
dage ved større kirurgisk stress [14]. Patientens sæd-
vanlige steroiddosis indgår i regimet. Lignende regi-
mer anbefales af andre forfattere [3-7, 9, 25, 26].

Glowniak & Loriaux foretog i 1997 et dobbelt-
blindet studie med 17 patienter, som var i behandling 
med prednisolon (> 5 mg/dag i minimum to måne-
der) og alle havde biokemisk verificeret binyrebar k-
insufficiens [30]. Patienterne blev præoperativt 
 randomiseret til i.v. givet kortisol [14] eller isotont 
saltvand foruden vanlig prednisolondosis. En patient 
i interventionsgruppen fik hypotension postoperativt 
og blev behandlet med i.v. givet kortikosteroid. 
Hypotensionen var sandsynligvis udløst af opioid-
overdosering og inadækvat væskeindgift under ope-
rationen. 

En patient i kontrolgruppen fik perioperativ hy-
potension, som responderede på væskeindgift [2].

I 1999 gennemførte Thomason et al et dobbelt-
blindet studie med 20 hjerte- eller nyretransplante-
rede patienter, som foruden en række immunosup-
pressiva var i fast behandling med prednisolondoser 
på 5-15 mg/dag [31]. Patienterne blev randomiseret 
til enten i.v. givet hydrokortison eller placebo forud 
for gingivektomi foretaget under lokalbedøvelse. En 
patient i interventionsgruppen fik hypotension forud 
for påbegyndelse af studiet, hvilket blev tolket som en 
bivirkning i forbindelse med patientens antidepres-

FAKTABOKS

I Danmark foretages der årligt mere end 1,6 mio. kirurgiske indgreb.

Ca. 1,1% af den danske befolkning er i fast peroral glukokortikoidbe-
handling.

Der er på nuværende tidspunkt ikke evidens for eller konsensus om, 
hvorvidt der bør gives supplerende perioperativ glukokortikoidbe-
handling. 

Såfremt supplering vælges, kan dette gøres ved at bibeholde den 
sædvanlige perorale prednisolonbehandling med tillæg af hydrokor-
tison, afhængigt af det kirurgiske stressniveau.
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sivbehandling [2]. Forfatterne konkluderede, at sup-
plerende perioperativ behandling med glukokorti-
koid ikke er obligat hos disse patienter [31]. 

Både Glowniak & Loriaux og Thomason et al 
fandt, at der hos patienter med sekundær binyrebar-
kinsufficiens ikke udvikledes hypotension eller taky-
kardi, såfremt de fik deres sædvanlige prednisolondo-
sis forud for det kirurgiske indgreb. Dette tyder på, at 
HPA-suppression (målt biokemisk) forekommer, men 
sjældent er klinisk relevant [30, 31].

I flere undersøgelser af kortikosteroidbehand-
lede patienter, der har været udsat for kirurgiske ind-
greb, fandt man hverken perioperativ hypotension el-
ler andre komplikationer, når patienterne bibeholdt 
den sædvanlige dosering [27, 33-36]. Dette til trods 

for, at mange patienter i disse undersøgelser havde 
biokemisk påvirket binyrebarkfunktion [2].

I en Cochraneanalyse fra 2009 angives det på 
baggrund af to randomiserede, kontrollerede studier 
[30, 31] og fem prospektive kohortestudier [27, 33-
36], at der hverken er tilstrækkelig evidens for eller 
imod rutinemæssig brug af supplerende perioperativ 
glukokortikoidbehandling [2]. Det konkluderes, at 
størstedelen af patienterne med binyrebarkinsuffi-
ciens pga. terapeutiske doser af kortikosteroid for-
mentlig blot kan bibeholde den sædvanlige perorale 
dosis, og at supplerende glukokortikoidbehandling er 
unødvendig [2]. Den behandlende kirurg/anæstesio-
log bør dog ved volumenrefraktær hypotension 
igangsætte hydrokortisonbehandling helst forudgået 
af en synactentest. Præoperative funktionstest af bi-
nyrebarken (synactentest, insulinstresstest etc.) an-
befales ikke, da man ikke med dem kan forudse, 
hvilke patienter der vil få akut binyrebarkinsufficiens. 
Patienter, som får fysiologiske doser glukokortikoid 
pga. primær sygdom i HPA-aksen skal dog substitue-
res perioperativt. Samme konklusion findes i et syste-
matisk review fra 2008 [19]. 

Kronisk glukokortikoidbehandling i suprafysio-
logiske doser fører til udvikling af sekundær binyre-
barkinsufficiens. Graden af insufficiens afhænger af 
dosis, behandlingsvarighed og administrationsform 
[2, 14, 35, 37]. Doser på 5 mg prednisolon/døgn eller 
mindre medfører sædvanligvis ingen suppression [2, 
7-9, 38]. Mht. behandlingsvarighed kan suppression 
opstå så tidligt som en uge efter påbegyndelse af be-

Perioperativt behandlingsregime med glukokortikoid, modificeret efter [14] og [25].

TABEl 2

≤ 5 mg/døgn > 5 mg/døgn i > 3 uger
Højdosisimmunsuppression, 
> 50-60 mg/døgn

Primær binyre-
barkinsufficiens < 3 mdr. ≥ 3 mdr.

Behandlings-
regime

Sædvanlig peroral 
 dosis (om morgenen)b

Se Tabel 3 Sædvanlig peroral dosis  
(om morgenen)b

Konfereres præoperativt 
med endokrinolog

Som ved »aktuel 
prednisolonbe-
handling«

Ingen perioperativ glukokor-
tikoidbehandling nødvendig

a) Eller ækvivalente glukokortikoiddoser (se Tabel 1). b) Eller ækvivalent intravenøs dosis.

Aktuel prednisolonbehandlinga Nylig prednisolonbehandling

Valg af behandlingsregime med glukokortikoid afhængig af kirurgia, modificeret efter [14] og [25].

Operation Vanlig morgendosisb Ved induktionc Operationsdøgnetd Efterfølgende døgn

Minore Ja Ikke yderligere Ikke yderligere Vanlig

Moderatf Ja 25 mg hydrokortison 25 mg hydrokortison/8 t. Vanlig

Majorg Ja 50 mg hydrokortison 50 mg hydrokortison/8 t. Vanlig + 25 mg hydrokortison/8 t. i et døgn, herefter vanlig dosis

a) Forudsætter ukompliceret postoperativt forløb. Ved komplikationer eller symptomer/fund forenelig med binyrebarkinsufficiens konfereres med endokrinolog. b) Eller ækvi-
valent intravenøs dosis. c) Såfremt vanlig morgendosis prednisolon ikke er givet, gives ækvivalent intravenøs dosis her. d) Mest fysiologisk gives hydrokortison som kontinuerlig 
infusion. Ellers hver 6.-8. t. e) F.eks. artroskopi, appendektomi, laparoskopi (galde, hernier, gynækologi). f) F.eks. hemikolektomi, abdominal hysterektomi, total knæ- eller hof-
tealloplastik. g) F.eks. hjerte- eller thoraxkirurgi, Whipple-operation, øsofagastrektomi, proktokolektomi.

TABEl 3

Vejledende værdier for glukokortikoider, modificeret efter [5] og [8].

generisk navn (handelsnavn)
relativ potens ift. 
endogen kortisol

Ækvivalent dosis, 
peroralt eller 
 intravenøst, mg

Biologisk  
halveringstid, t.

Hydrokortison  
(Hydrocortison, Solu-Cortef)

 1 20  8-12

Methylprednisolon  
(Medrol, Solu-Medrol)

 5  4 18-36

Prednisolon/prednison  
(Prednisolon/Prednison)

 4  5 18-36

Dexamethason  
(Dexamethason/Fortecortin)

25  0,75 36-54

TABEl 1
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handlingen [2, 14], men ses sjældent før efter tre 
uger [3, 8]. Normaliseringen af binyrebarkfunktio-
nen efter behandlingsstop kan tage fra et par dage op 
til et år [2, 6, 8, 9, 37, 38]. Et anslået sikkert interval 
er 2-3 måneder efter ophørt behandling [18, 25]. 
Også lokalbehandling med højdosisinhalation eller 
potente cremer kan medføre suppression, om end 
dette er usædvanligt [5-7, 10, 37]. Døgndosis hydro-
kortison bør ikke overstige 200 mg [5, 10, 12].

Excessiv brug af glukokortikoider ved kirurgi kan 
være uhensigtsmæssig pga. potentielle bivirkninger i 
form af forsinket sårheling, øget infektionsrisiko, 
nedsat glukosetolerans, elektrolytforstyrrelser og in-
teraktion med farmaka som f.eks. pancuronium [6, 
14, 25]. Desuden kan der ses ødemer, vægtstigning, 
hypertension og psykiatriske bivirkninger samt osteo-
porose ved langtidsbehandling [2, 3, 32]. Selv kort-
varig højdosissteroidbehandling kan være forbundet 
med komplikationer i form af akut psykose og svær 
hyperglykæmi [178].

KonKLUsIon

Der er på nuværende tidspunkt ingen konsensus om, 
hvorvidt der perioperativt bør gives supplerende glu-
kokortikoid til patienter, som er i kronisk glukokorti-
koidbehandling (Tabel 1), men ikke lider af primære 
hypofyse-binyrebark-relaterede sygdomme. Litteratu-
ren støtter ikke rutinemæssig supplerende indgift, så 
længe den sædvanlige perorale dosering bibeholdes, 
og kirurgen og anæstesiologen er opmærksomme på 
perioperative tegn på akut binyrebarkinsufficiens. I 
tilfælde heraf behandles der med hydrokortison. 

I ventetiden på yderligere evidens kan man 
vælge en tilgang som skitseret i Tabel 2 og Tabel 3. 
Den sædvanlige perorale prednisolonbehandling bi-
beholdes for at holde grundsygdommen i ro, og der 
gives tillæg af hydrokortison afhængigt af det kirurgi-
ske stressniveau. Indikationer for rutinemæssig peri-
operativ glukokortikoidsubstitution er fast predniso-
lonbehandling > 5 mg/døgn i mere end tre uger eller 
ophør med dette inden for tre måneder. Patienter, 
der er i glukokortikoidbehandling og ikke opfylder 
ovenstående, substitueres ikke rutinemæssigt, men 
observeres for kliniske tegn på binyrebarkinsufficiens 
og substitueres, såfremt disse opstår. Behandlingen af 
patienter med kendte hypofyse/binyresygdomme (in-
sufficiens såvel som hypersekretion) konfereres præ-
operativt med en endokrinolog.
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Der er ikke evidens for en gavnlig effekt af retropu-
bisk radikal prostatektomi (RRP) ved fjernmetastase-
ret (M1) prostatacancer (PCa). Værdien af cytoreduk-
tiv kirurgi (CTK), selv ved avanceret og M1-PCa, 
diskuteres dog. Vi præsenterer forløbet hos tre pa-
tienter, som havde M1-PCa og fik foretaget CTK med 
RRP.

sYGEhIsToRIER

I. Patienten var 44 år på diagnosetidspunktet. Kon-
centrationen af prostataspecifikt antigen (PSA) blev 
målt til 65 ng/ml, og en biopsi viste adenokarcinom 
Gleasonscore (GS) 3 + 4. Knogleskintigrafi viste me-
tastase i højre trochanter. Han blev initialt behandlet 
med total androgenblokade og fik foretaget RRP tre 
måneder senere. Her fandtes pT3b med positive re-
sektionsrande. To måneder senere blev der foretaget 
excision af højre hofte med indsætning af en total 
hoftealloplastik. Herefter blev der igennem flere år 
givet vekslende endokrin behandling, og patienten 
havde lavt, men måleligt PSA-niveau. Han var i vel-
befindende og i arbejde knap syv år efter diagnosen,  
PSA-niveauet blev da målt til 2 ng/ml, og en knogle-
skintigrafi viste normale forhold.

II. Patienten var 45 år på diagnosetidspunktet. En 
fjernet svulst på halsen viste sig at være en solitær 
metastase fra et adenokarcinom i prostata. PSA-ni-
veauet blev målt til 218 ng/ml. Man påbegyndte be-
handling med bicalutamid som monoterapi med godt 
respons. Efter to år var PSA-niveauet umåleligt, og 

der blev foretaget RRP. Året efter blev bicalutamid 
skiftet til parenteral østrogenbehandling. Fem år  
efter diagnosen blev der givet 12 serier docetaxel 
pga. kastrationsresistent progression. Senere blev  
patienten strålebehandlet for metastatisk spinal kom-
pression i Th 9. Efter seks et halvt år blev der skiftet 
til en luteinizing hormone-releasing hormone-antago-
nist (degarelix), og patienten indgik i protokolleret 
behandling med abirateronacetat. Efter syv år var  
patienten i live og arbejdsfør. 

III. Patienten var 51 år på diagnosetidspunktet.  
PSA-niveauet blev målt til 2.120 ng/ml. Biopsi fra 
stor  fikseret prostata viste adenokarcinom GS 5 + 4. 
En initial computertomografi viste et stort lymfeknu-
dekonglomerat til højre for prostata og blæren. Umid-
delbart blev der påbegyndt behandling med degarelix 
hver fjerde uge. PSA-niveauet faldt overraskende til 
0,8 ng/ml efter tre måneder, hvor prostata fandtes 
skrumpet og mobil. Nye skanninger var uden tegn til 
disseminering. Der blev foretaget lymfadenektomi og 
RRP, hvor der blev fundet nekrotisk tumorvæv i peri-
ferien af kirtlen. Centralt blev der fundet vitalt tumor-
væv, men frie resektionsrande. Der var ingen påvise-
lige lymfeknudemetastaser. Der blev givet adjuve- 
rende stråleterapi med to gray 33 gange. Patienten 
har derefter været i behandling med degarelix. To år 
efter diagnosen var han i velbefindende, knogleskin-
tigrafi viste normale forhold, og PSA-niveauet var 
umåleligt. Patienten var i fuldt arbejde og i stand til 
at løbe halvmaraton. 

dIsKUssIon 

Ud af mere end 1.700 opererede patienter på vores 
afdeling var ovennævnte de eneste med metastaser 
på operationstidspunktet. Hos patient III blev M1 
ikke sikkert påvist til trods for et PSA-niveau på 2.120 
ng/ml. Alle tre patienter var velinformerede om den 
manglende evidens, men havde et stærkt ønske om 
mere aggressiv behandling end blot endokrin terapi. 
Hos alle tre blev påviste metastatiske læsioner kirur-
gisk fjernet før, i forbindelse med eller efter RRP. For-
løbet hos disse tre har været påfaldende gunstigt, om 
end lang overlevelse også forekommer hos patienter, 
der blot behandles endokrint. 

Dyreforsøg har vist, at CTK med fjernelse af pri-
mærtumoren kan sænke antallet af cirkulerende 
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Radikal prostatektomi. Har kirurgi også en plads i behandlingen af mere avanceret prostatacancer?
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 tumorceller og reducere cancerens metastatiske po-
tentiale [1]. Ligeledes har kliniske observationer indi-
keret bedre effekt af endokrin behandling efter RRP 
end uden RRP. En simpel reduktion af tumorbyrden 
kan tænkes at forsinke progression [2], men andre 
faktorer kan også spille en rolle. F.eks. secernerer pri-
mærtumor substanser (bl.a. interleukin-6 og pro-
tease), der stimulerer og vedligeholder vækst af me-
tastatiske celler [3]. Et andet argument for at tilbyde 
RRP selv ved M1-sygdom er ønsket om at reducere 
hyppigheden af lokale PCa-manifestationer som in-
fravesikal obstruktion, hydronefrose/uræmi og hæ-
maturi. 

De seneste år har budt på nye livsforlængende 
medicinske behandlinger af M1-PCa [4], og eviden-
sen for værdi af strålebehandling efter RRP hos høj-
risikopatienter synes at være solid [5]. Begrebet 
»mul timodal terapi« har således fået ny betydning, og 
en mulig gunstig effekt af lokalbehandling af primær-
tumor hos patienter med dissemineret sygdom er 

genstand for stigende interesse. Kliniske studier, hvor 
primærtumoren fjernes eller strålebehandles hos så-
danne patienter, er undervejs eller i planlægnings-
fase. P.t. bør RRP kun tilbydes patienter, der har kli-
nisk lokaliseret PCa. 
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Effekt af kognitiv stimulationsterapi hos patienter med 
demenssygdom – en gennemgang af et Cochranereview

Laila Øksnebjerg1 & Gunhild Waldemar2

Inden for demensområdet er der stigende interesse 
for, om funktionsniveau og kognitive symptomer kan 
forbedres ved hjælp af træning eller stimulation af 
kognitive funktioner. Både de demensramte, deres 
pårørende og de professionelle efterspørger viden på 
området.

Kognitiv stimulationsterapi er en af de strukture-
rede interventionsmetoder, der anvendes med hen-
blik på bedring af kognitive funktioner ved demens, 
og i et Cochranereview har man påvist, at der med 
denne metode kan opnås signifikante bedringer af 
kognitive funktioner, livskvalitet og trivsel hos perso-
ner med demenssygdom i let til moderat stadie.

GRUndLAGET foR AnALYsEn

Analysen omfattede alle publicerede interventionsun-
dersøgelser, som var definerede som randomiserede 
kliniske forsøg. Femten studier opfylder kriterierne 
for inklusion i analysen. Der var i alt 718 deltagere, 
hvoraf 407 modtog intervention. Studiernes kontrol-

grupper fik placebointervention, vanlig behandling 
eller ingen behandling. 

Studierne blev gennemført over en periode fra 
1979 til 2011 i syv forskellige lande. Det blev vurde-
ret, at alle deltagerne havde en progredierende de-
menssygdom, men der blev ikke skelnet mellem for-
skellige demenssygdomme, primært fordi de ældre 
studier ikke indeholdt data, der muliggjorde en sådan 
skelnen. Deltagerne havde symptomer i en sværheds-
grad svarende til let til moderat demens. Gennem-
snits alderen var 78,8 år (spændvidde: 38-97 år).

Mængden af intervention varierede. Det korteste 
studie forløb over fire uger, mens det længste forløb 
over 24 måneder. De enkelte sessioner havde en varig-
hed på 30-90 minutter. Medianværdierne var en varig-
hed på 45 minutter med en frekvens på tre ses sioner 
pr. uge og en samlet interventionstid på 30 timer. 

Der var også forskelle i det specifikke indhold af 
interventionerne. Generelt foregik aktivering og sti-
mulering af kognitive og sociale funktioner ved hjælp 
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af undervisning og samtaler om emner som f.eks. ori-
entering i tid og sted, aktuelle nyheder, samfundsfor-
hold og reminiscens. 

Interventionerne blev typisk tilbudt i grupper a 
5-7 personer. Ni af studierne blev gennemført på in-
stitutioner med døgnophold, de øvrige tilbud var am-
bulante, fraset et studie, hvor interventionen blev 
gennemført individuelt af pårørende i hjemmet. 

REsULTATER 

De femten studier indeholdt ikke effektmål inden for 
samme områder: I fjorten studier målte man effekt på 
kognitive funktioner, og her viste resultaterne signifi-
kant forbedring af de kognitive funktioner med sam-
let effektstørrelse (standardized mean difference, 
(SMD)) på 0,41. Alzheimer’s disease assessment scale 
– cognitive subscale [1] blev anvendt til vurdering af 
kognitive funktioner i syv studier, og her var der en 
gennemsnitlig forskel på 2,27 point (p < 0,0005). 
Mini mental state examination [2] blev anvendt i ti 
studier, og her var der en gennemsnitlig forskel på 
1,74 point (p < 0,00001). Analysen viste også, at ef-
fekten på kognitive funktioner i et vist omfang kan 
opretholdes over et kortere tidsinterval (1-3 måne-
der) vurderet på baggrund af data fra fire studier. 

Deltagernes kommunikation og sociale interak-
tion blev vurderet i fire studier, og her var der forbed-
ringer med en SMD på 0,44. Trivsel og livskvalitet 
blev også vurderet i fire studier, og her var der en sig-
nifikant forskel med en SMD på 0,38. Der var ingen 
signifikante forskelle i de tilfælde, hvor man i studi-
erne vurderer deltagernes depressive symptomer, ad-
færdssymptomer eller funktionsniveau i daglige akti-
viteter. 

I tre af studierne undersøgte man effekt hos på-
rørende, og analysen viste ingen signifikante forskelle 
ved mål for angst, depression eller pårørendebelast-
ning. Studiet, hvor pårørende gennemførte interven-
tionen, er også inkluderet i denne analyse, og forfat-

terne fandt, at resultatet var et positivt udtryk for, at 
det ikke udgjorde en yderligere belastning for de på-
rørende at udføre interventionen i hjemmet.

METodEMÆssIGE sVAGhEdER  

I cochRAnEAnALYsEns GRUndLAG

Der er flere metodemæssige problemstillinger i de 
studier, der indgik i analysen. Det var bl.a. ikke i alle 
tilfælde muligt at få en præcis beskrivelse af randomi-
seringsprocedurerne. Der var også usikkerhed om 
standardisering af de anvendte metoder, da flere af 
studierne ikke byggede på tilstrækkeligt detaljerede 
protokoller. Der var heller ikke i alle tilfælde tilstræk-
kelige oplysninger om, hvorledes de professionelle, 
der gennemførte interventionerne, havde tilegnet sig 
metoderne, om de modtog supervision, eller om der 
blev foretaget kontrol af korrekt implementering. 

Det forhold, at analysen omfattede studier med 
stor variation med hensyn til rammer og indhold, gi-
ver anledning til et helt grundlæggende spørgsmål 
om, hvad der i grunden var det fælles virksomme i 
metoderne. Der er risiko for, at resultaterne kan 
dække over en generel nonspecifik effekt af f.eks. so-
cial aktivitet. Sådan forholdt det sig dog ikke, når 
man vurderede resultaterne af de studier, hvor kon-
trolinterventioner i grupper indgik som placebo. 
Forfatterne fremhævede, at resultaterne af et af studi-
erne indikerede, at det var metodens fokus på kogni-
tive funktioner, der medførte bedring i livskvalitet 
hos deltagerne [3]. 

Man må også påpege, at analysen byggede på et 
lille antal studier, og desuden bevirkede forskellene i 
effektmål studierne imellem, at de fleste af analysens 
delresultater byggede på små mængder data.

pERspEKTIVER foR oMRÅdET

Trods kritikpunkterne er analysens positive resultater 
med til at styrke perspektiverne for fortsat udvikling 
af strukturerede kognitive interventionsmetoder på 
demensområdet. Denne interventionsform kan bl.a. 
medvirke til, at der også kommer fokus på differen-
tiering af tilbud på området. I et nyere studie peger 
man f.eks. på, at kognitiv stimulationsterapi kan have 
størst effekt hos de ældste kvinder [4]. Kognitiv sti-
mulationsterapi kan også imødekomme et behov for 
individuelle tilbud til personer, der har demenssyg-
dom og ikke har mulighed for at modtage gruppetil-
bud f.eks. pga. fysiske handikap eller særlige psykoso-
ciale forhold [5]. 

Analysen slutter sig til andre analyser og littera-
turoversigter, hvor man over de senere år har beskre-
vet evidens for psykosocial intervention på demens-
området, bl.a. [6, 7]. Det står dog samtidig klart, at 
forskningsområdet er præget af metodemæssige pro-
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blemstillinger, hvad angår både standardisering af in-
terventioner og relevante effektmål [8]. 

Kognitiv stimulationsterapi er under fortsat me-
todeudvikling, bl.a. kan man med manualer imøde-
komme behovet for standardiserede interventionsfor-
løb. Disse er dog foreløbig kun tilgængelige med 
udgangspunk i engelsk sprog og kultur [9, 10]. I 

Danmark findes der på demensområdet muligvis en-
keltstående tilbud, der kan beskrives som kognitiv sti-
mulationsterapi. Der er dog endnu ingen dansk forsk-
ning, hvor man beskriver standardiserede inter ven- 
tions forløb, og det ville være interessant med dansk 
bidrag til belysning af metodens anvendelse og effek-
ter.
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BAcKGRoUnd
Cognitive stimulation is an intervention for people with dementia which offers a 
range of enjoyable activities providing general stimulation for thinking, concentra-
tion and memory usually in a social setting, such as a small group. Its roots can be 
traced back to Reality Orientation (RO), which was developed in the late 1950s as a 
response to confusion and disorientation in older patients in hospital units in the 
USA. RO emphasised the engagement of nursing assistants in a hopeful, therapeutic 
process but became associated with a rigid, confrontational approach to people 
with dementia, leading to its use becoming less and less common. 
Cognitive stimulation is often discussed in normal ageing as well as in dementia. 
This reflects a general view that lack of cognitive activity hastens cognitive decline. 
With people with dementia, cognitive stimulation attempts to make use of the posi-
tive aspects of RO whilst ensuring that the stimulation is implemented in a sensitive, 
respectful and person-centred manner. 
There is often little consistency in the application and availability of psychological 
therapies in dementia services, so a sys-tematic review of the available evidence re-
garding cognitive stimulation is important in order to identify its effectiveness and 
to place practice recommendations on a sound evidence base.

oBjEcTIVEs
To evaluate the effectiveness and impact of cognitive stimulation interventions 
aimed at improving cognition for people with dementia, including any negative ef-
fects.

sEARch METhods
The trials were identified from a search of the Cochrane Dementia and Cognitive Im-
provement Group Specialized Register, called ALOIS (updated 6 December 2011). 
The search termsused were: cognitive stimulation, reality orientation, memory 
therapy, memory groups, memory support, memory stimulation, global stimula-
tion, cognitive psychostimulation. Supplementary searches were performed in a 
number of major healthcare databases and trial registers to ensure that the search 
was up to date and comprehensive.

sELEcTIon cRITERIA
All randomised controlled trials (RCTs) of cognitive stimulation for dementia which 
incorporated a measure of cognitive change were included.

dATA coLLEcTIon And AnALYsIs
Data were extracted independently by two review authors using a previously tested 
data extraction form. Study authors were contacted for data not provided in the pa-
pers. Two review authors conducted independent assessments of the risk of bias in 
included studies.

MAIn REsULTs
Fifteen RCTs were included in the review. Six of these had been included in the pre-
vious review of RO. The studies included participants from a variety of settings, inter-
ventions that were of varying duration and intensity, and were from several different 
countries. The quality of the studies was generally low by current standards but 
most had taken steps to ensure assessors were blind to treatment allocation.Data 
were entered in the metaanalyses for 718 participants (407 receiving cognitive sti-
mulation, 311 in control groups). The primary analysis was on changes that were 
evident immediately at the end of the treatment period. A few studies provided 
data allowing evaluation of whether any effects were subsequently maintained. A 
clear, consistent benefit on cognitive function was associated with cognitive stimula-
tion (standardised mean difference (SMD) 0.41, 95% CI 0.25 to 0.57). This re-
mained evident at follow-up one to three months after the end of treatment. In sec-
ondary analyses with smaller total sample sizes, benefits were also noted on 
self-reported quality of life and well-being (standardised mean difference: 0.38 
[95% CI: 0.11, 0.65]); and on staff ratings of communication and social interaction 
(SMD 0.44, 95% CI 0.17 to 0.71). No differences in relation to mood (self-report or 
staff-rated), activities of daily living, general behavioural function or problem beha-
viour were noted. In the few studies reporting family caregiver outcomes, no differ-
ences were noted. Importantly, there was no indication of increased strain on family 
caregivers in the one study where they were trained to deliver the intervention.

AUThoRs’ concLUsIons
There was consistent evidence from multiple trials that cognitive stimulation pro-
grammes benefit cognition in people with mild to moderate dementia over and 
above any medication effects. However, the trials were of variable quality with small 
sample sizes and only limited details of the randomisation method were apparent in 
a number of the trials. Other outcomes need more exploration but improvements in 
self-reported quality of life and well-being were promising. Further research should 
look into the potential benefits of longer term cognitive stimulation programmes 
and their clinical significance. 

ABSTrACT
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Forskningsresultater tyder på, at kognitiv stimulationsterapi kan føre til bedring af 
kognitive funktioner ved demens sammenlignet med de sædvanlige tilbud om psy-
kosocial støtte. 
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usikkerhed om behandlingsstrategien ved tymomer

Julie Abildgaard1, Helle Pappot1, Peter Meidahl Petersen1, Mikael Rørth1, Jesper Holst Pedersen2, Eric Santoni-Rugiu3 & Gedske Daugaard1

I Sundhedsstyrelsens nye specialeplan [1] centralise-
res behandling af sjældne sygdomme på få steder, 
mens primærdiagnostik sker på mange afdelinger. Vi 
har derfor fundet det af interesse at informere om 
sygdommen og dens behandling.

GEnERELT oM sYGdoMMEn

Tymomer udgør 90% af tumorerne i thymus, er lang-
somtvoksende og spredes overvejende lokalt. Det er 
den mest almindelige tumor i mediastinum anterior 
[2], og tymomer udgør < 1% af det samlede antal 
maligne lidelser hos voksne. 

Cancerformen ses hyppigst hos personer i 
40-60-års-alderen. I Danmark er incidensen ukendt, 
men i USA er den 0,15 pr. 100.000 personår [3].

Thymus indeholder to typer celler: epitelceller og 
lymfocytter.  Det er fra epitelcellerne, at tymomer og 
thymuskarcinomer udvikler sig. Ved malign transfor-
mation af lymfocytterne er der tale om et lymfom.

Cancercellerne ligner de normale epitelceller, 
hvorfor det invasive potentiale af tymomet afklares i 
forbindelse med det kirurgiske indgreb og ikke ved 
biopsi. Spredningsmønstret ses oftest i form af vækst 
langs de serøse hinder (pleura og perikardiet). 
Fjernmetastasering er sjælden [4].

Årsagen til tymomer er ukendt, og de fleste stu-
dier er baseret på et meget begrænset antal patienter.

Tymomer er forbundet med en markant øget 
forekomst af autoimmune sygdomme, hvoraf mya- 

sthenia gravis er den hyppigst forekommende. Des-
uden ses der en øget risiko for sekundær cancer se-
nere i forløbet. Op imod 30% af patienterne med ty-
momer har ingen symptomer på diagnosetidspunktet 
[5]; her opdages sygdommen som et tilfældigt radio-
logisk fund i forbindelse med anden udredning. 

Symptomer på tymomer kan være vedvarende 
hoste, brystsmerter, åndenød, synkebesvær, muskel-
svaghed (myasthenia gravis), generaliseret træthed, 
Stokes’ krave, anæmi og øget infektionstendens. 

Diagnosen stilles i nogle tilfælde med autoim-
mun sygdom som initialsymptom [6].

dIAGnosE

Tymomer stadieinddeles i henhold til Masaoka-Koga-
klassifikationen [7, 8] (Tabel 1). Stadiet har betyd-
ning for behandlingsvalget. Op mod 80% af tymo-
merne er synlige på et røntgenbillede af thorax [5]. 
Fundet vil ofte føre til supplerende computertomo-
grafi (CT). Ved mistanke om stadium III- eller sta-
dium IV-sygdom foretages der magnetisk resonans 
(MR)-skanning for at afklare tumorernes lokalisation 
i forhold til de centrale kar [5]. Diagnostiske proce-
durer hos patienter, hos hvem man har mistanke om 
tymom, er anført i Tabel 2.

Hos et begrænset antal patienter har man ved po-
sitronemissionstomografi/CT kunnet opdele patien-
ter i en lav- og en højrisikogruppe [9]. 

Grovnålsbiopsi foretages optimalt ultralyd- eller 



VIDENSK AB  3165Ugeskr Læger 174/50  10. december 2012

CT-vejledt. Hvis det ikke er muligt at foretage en 
grovnålsbiopsi, tages der en finnålsbiopsi til cytolo-
gisk undersøgelse [10]. I forbindelse med et diagno-
stisk kirurgisk indgreb kan man perioperativt fore-
tage et frysesnit. Optimal diagnostik og klassificering 
af tymomer i undertyper er pga. deres heterogenitet 
kun mulig på operationspræparater [11]. 

Den patologiske klassificering sker på baggrund 
af WHO’s kriterier [12] (Tabel 3). Klinisk patologisk 
klassificeres type A-tymomer som benigne, mens alle 
øvrige tymomer opfattes som maligne. 

pRoGnosE

Stadieinddeling af tymomer (både klinisk og histolo-
gisk) og stadieinddelingens sammenhæng med pro-
gnosen har været meget omdiskuteret [13]. Dette 
skyldes bl.a. sygdommens lave incidens. 

Der foreligger i dag en enkelt metaanalyse [14], 
hvori man ikke har fundet signifikant forskel i pro-
gnosen mellem gruppe A-, gruppe AB- og gruppe B1-
tumorer (Tabel 3). Alder under 40 år på diagnose-
tidspunktet er associeret med en signifikant bedre 
overlevelse end alder over 40 år [15], specielt når det 
gælder patienter med ikkeinvasive tymomer. 
Overlevelsesdata fra ti studier, der inkluderede i alt 
> 2.000 patienter, ses i Tabel 1 [16]. 

sYGdoMME RELATERET TIL TYMoMER

Patienter med tymomer har op imod 33%’s risiko for 
at få en autoimmun sygdom. Heraf er myasthenia  
gravis (24%) den hyppigst forekommende, derefter 
følger systemisk lupus erythematosus (2,4%), reuma-
toid artritis (0,7%), sarkoidose (0,9%) og erytro- 
cytaplasi (1,2%). Samtidig forekomst af autoimmune 
sygdomme forværrer ikke prognosen.

De fleste tilfælde af myasteni (52,4%) diagnosti-
ceres efter påvisningen af tymom og kan observeres 
mange år efter, at tymomet er påvist. 42,7% diagno-
sticeres samtidig med tymomdiagnosen, og kun 4,9% 
får diagnosen myasteni inden tymomdiagnosen [6]. 
Omvendt vil 15% af patienterne med myasteni få 
diagnosticeret tymom på et senere tidspunkt [17].

Efter tymektomi kan der vedvarende være behov 
for at behandle myasteni [18].

Det typiske symptom på myasthenia gravis er 
muskelsvaghed, som kan variere fra dag til dag, fra 
time til time og endda fra muskel til muskel; som re-
gel uden synlig muskelatrofi. Initialt indgår øjenmu-
skulaturen ofte med symptomer som sløret syn og di-
plopi [17].

Den øgede forekomst af autoimmune lidelser 
menes bl.a. at være relateret til mutationer i gener, 
der er årsag til negativ selektion af autoreaktive 
T-celler.

Patienter med tymomer har 3-4 gange større ri-
siko for at få sekundær cancer, end kontrolpersoner 
har [19]. Dette kan skyldes de ændringer i immunap-
paratet, som tymomer er associeret med, og øget 
autoantistofdannelse mod bl.a. interleukiner. 
Sammenhængen er dog endnu ikke klarlagt [20]. 

Patienter med tymomer har en særlig høj risiko 
for at få non-Hodgkin-lymfomer i efterforløbet (stan-
dardiseret incidensratio (SIR): 4,7-6,3) [15, 20], men 
også andre cancerformer såsom nonmelanom hud-
cancer har været overrepræsenteret (SIR: 10,6) [6]. 

BEhAndLInG

I øjeblikket henvises patienter fra hele landet til Rigs-
hospitalet. Alle undersøges initialt med CT, og patien-

Stadium Karakteristika
Femårsover- 
levelse, % 

tiårsover- 
levelse, %

recidiv-
rate, %

I Både mikroskopisk og makroskopisk er  
tumoren komplet omgrænset af kapslen 
uden gennembrud

92 88 0,9

IIa Mikroskopisk transkapsulær invasion  
(minimalt invasiv, typisk < 3 mm)

82 70 4,1

IIb Makroskopisk transkapsulær invasion.  
Infiltration af thymus’ fedtvæv eller  
adhærens til pleura/perikardiet uden  
indvækst i disse

III Makroskopisk invasion af naboorganer,  
inklusive den nedre del af halsen, pleura, 
de øvre lungelapper, perikardiet eller  
nærliggende større kar

68 57 28,4

IVa Pleurale eller perikardiale metastatiske  
noduli

61 38 34,3

IVb Hæmatogen eller lymfatisk spredning  
med fjernmetastaser

Klinisk stadieinddeling – Masaoka-Koga-stadium og prognose.

TABEl 1

Måling af serumimmunglobulinværdier

Undersøgelser ved mistanke om autoimmun lidelse (f.eks. acetylkolinreceptorantistoffer)

Undersøgelse af rødt blodbillede inkl. reticulocytter til afklaring af forekomst af  
pure red cell aplasia

Måling af: koncentrationerne af laktatdehydrogenase, beta-humant choriongonadotropin og  
alfaføtoprotein til afklaring af evt. germinativ oprindelse af tumor

Røntgenundersøgelse af thorax

CT eller magnetisk resonans-skanning af thorax

Evt. ekkokardiografi

CT/ultralydvejledt biopsi eller kirurgisk biopsi

CT = computertomografi

Diagnostiske procedurer hos patienter, hvor man har mistanke om tymomer.

TABEl 2
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ternes videre forløb afgøres på en multidisciplinær-
konference. Her afklares det primært, om patientens 
tumor er operabel, kan blive operabel efter neoadju-
verende kemoterapi/strålebehandling, eller om der 
er dissemineret sygdom, som primært skal behandles 
med kemoterapi. Behandlingen sker således i hen-
hold til sygdommens kliniske stadie, og vi forsøger 
gennem International Thymic Malignancy Interest 
Group (ITMIG) at være med til at skabe ensartede 
retningslinjer for anvendelsen af de forskellige be-
handlingsmodaliteter. 

Stadium I- og stadium II-sygdom behandles pri-
mært med kirurgi. Kirurgien bør være radikal, dvs. 
der skal foretages R0-resektion. Tumorresektaterne 

markeres efter ITMIG’s retningslinjer, så orientering 
af præparatet og vurdering af resektionsfladerne er 
mulig for patologen. Områder med usikker radikali-
tet i operationspræparatet skal markeres tydeligt, så-
ledes at patologen har mulighed for at fokusere på 
det pågældende område.

Hos patienter med stadium II-tymomer, hvor der 
er mikroskopisk restsygdom, suppleres der med 
postoperativ strålebehandling for at mindske risikoen 
for lokalrecidiv. Anbefalet dosis er 40-64 Gy (middel-
værdi: 54 Gy), givet med 1,8-2 Gy pr. fraktion [21].

Behandlingen af stadium III- og stadium IV-
sygdom afhænger af, om der er karindvækst. Dette af-
klares ved en præoperativ MR-skanning. Hvis der 

WHO–type (andel af 
tumorerne, %)

Klinisk patologisk  
klassifikation

Terminologi for histologisk klassifikation af  
tymomundertypera og karcinomer

Femårsoverlevelse, %,  
tiårsoverlevelse, %

Type A (5-25) Benignt tymom Spindelformede thymusepitelceller, ledsaget af få eller in-
gen lymfocytter  
De fleste type A-tymomer er i stadium I

100, 76-100

Type AB (10-45) Malignt tymom kategori I Morfologisk blanding af lymfocytfattigt type A-væv og 
mere lymfocytrigt type B-væv

93-100, 87-100

Type B1 (10-40) Malignt tymom kategori I Er morfologisk meget vanskeligt at adskille fra normalt tu-
morvæv pga. det lobulerede udseende med et højt antal 
lymfocytter

82-92, 78-100

Type B2 (5-45) Malignt tymom kategori I Ligner type B1-tymomet, men de epiteloide celler er 
større og flere  
Prognosen er markant dårligere end for de førnævnte ty-
per

83-92, 59-95

Type B3 (5-35) Malignt tymom kategori I Tumoren består overvejende af epitelceller med et meget 
beskedent antal lymfocytter  
Denne type er næsten altid invasiv, og der er tendens til 
metastasering og recidiv

71-73, 35-73

Sjældne tymomer Mikronodulære tymomer
Metaplastiske tymomer
Mikroskopiske tymomer 
Skleroserende tymomer 
Lipo-fibro-adenomer

Thymuskarcinomer Malignt tymom kategori II Planocellulære karcinomer 
Basaloide karcinomer 
Adenokarcinomer 
Papillære adenokarcinomer 
Lymfoepiteliomlignende karcinomer 
Sarkomatoide karcinomer 
Clear-celle-karcinomer 
Mukoepidermoide karcinomer 
Højt differentierede neuroendokrine karcinomer 
Lavt differentierede neuroendokrine karcinomer 
Udifferentierede karcinomer 
Kombinerede epiteliale tumorer 
Aggressive midtlinjekarcinomer med t(15;19)  
translokation

a) Tymomerne kan opdeles i to overordnede histologiske grupper på baggrund af overvægten af enten spindelformede celler (type A) eller epi-
teloide celler (type B). Desuden findes der blandingstumorer (type AB). Type B-tymomer er endvidere underopdelt på baggrund af forekomsten 
af lymfocytter i tumoren [12]. Tymomer udgør 90% af tumorerne i thymus. De resterende 10% udgøres af thymuskarcinomer, neuroendokrine 
tumorer, lymfomer og germinalcelletumorer.

Histologisk klassifikation 
af tymomer og thy-
muskarcinomer.

TABEl 3
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ikke er karindvækst, forsøger man at fjerne stadium 
III-tymomer ved komplet kirurgisk excision, evt. ef-
terfulgt af stråleterapi [21]. De anvendte doser er 45-
50 Gy postoperativt ved frie resektionsrande, 54 Gy 
ved positive resektionsrande og 60-70 Gy i tilfælde af 
makroskopisk restsygdom. Ved karindvækst gives 
først fire serier kombinationskemoterapi, hvorefter 
operabiliteten igen vurderes. Hvis patienten fortsat er 
inoperabel, suppleres der med strålebehandling, og 
evt. operabilitet vurderes endnu en gang.

Stadium IV-sygdom behandles primært med fire 
serier kemoterapi, hvorefter operabiliteten vurderes. 
Evt. kan yderligere kemoterapi gives, inden man for-
søger med kirurgisk excision. Strålebehandling gives 
ved mindre resttumorer eller ved manglende effekt af 
kemoterapi.

Patienternes tilstand diskuteres jævnligt på mul-
tidisciplinærkonferencer, hvor der altid tages stilling 
til muligheden for radikal operation.

En stor procentdel af patienterne med tymomer 
kan opereres (100% ved stadium I-II og 42% ved sta-
dium IV), men komplet resektion opnås kun hos ca. 
en tredjedel [22].

Den anvendte kemoterapi er sædvanligvis en cis-
platinbaseret flerstofsbehandling. En række forskel-
lige cytostatika bliver brugt, og det er usikkert, om 
kombinationsbehandling er mere effektiv end enkelt-
stofsbehandling. 

Resultaterne af flere små serier tyder på en mulig 
positiv effekt af præoperativ kemoterapi. Også gluko-
kortikoid har været brugt i behandlingen, men effek-
ten heraf skyldes formodentlig svind af den nonma-
ligne lymfocytære komponent. 

Pga. begrænsede data har det ikke været muligt 
at definere en standardbehandling. På Rigshospitalet 
bruges i dag en kombinationsbehandling bestående 
af cisplatin, doxorubicin, cyclophosphamid og vincri-
stin givet over fire dage med tre ugers mellemrum, 
idet denne kombination i fase 2-undersøgelser har gi-
vet de højeste responsrater [23] (Figur 1) .

Respons på kemoterapi ligger på 26-91% (Tabel 
4), men antallet af patienter, der har været inkluderet 
i de forskellige serier, varierer fra 13 til 37, og data er 
derfor af begrænset værdi. Kemoterapi kan dog resul-
tere i både partiel og komplet remission, hvorfor ty-
momer må betragtes som kemoterapifølsomme tu-
morer.

Data om målrettet behandling er sparsomme, og 
resultaterne er skuffende [25]. De foreliggende data 
vedrører behandling med epidermal growth factor re-
ceptor-inhibitorer, angiogenesehæmmere og histon-
deacetylaseinhibitorer, og ingen af disse ser ud til at 
have en væsentlig plads i behandlingen af tymomer. 
Centralisering af behandlingen gør det nu muligt at 

samle en vævsbank til molekylærbiologiske analyser 
og afklare, om personalized medicine har en plads i be-
handlingen af denne sygdom.

opfØLGnInG

Pga. den øgede risiko for sekundær cancer samt sen 
debut af autoimmune lidelser har livslang opfølgning 
af patienter med tymomer været foreslået.

På Rigshospitalet tilbydes op til ti års opfølgning 
ved stadium II-IV-sygdom (for stadium II gælder det 
patienter med usikker radikalitet efter kirurgi), med 
klinisk kontrol og CT. Herefter planlægges individu-
elle forløb, som for eksempel også kan inkludere kon-
trol hos egen læge. 

Opfølgning af mikroskopisk radikalt opererede 

FIgur 1

A. Tymom før kemoterapi. B. Behandlingsresultatet efter seks serier af kemoterapi med cisplatin, 
doxorubicin, cyclophosphamid og vincristin.

A B

Kemoterapirespons [24]. 

reference

Kemo- 
terapi- 
regime

Patienter, 
n Cr, % Pr, %

 

Cr + Pr, %

Median  
varighed af 
respons, 
mdr.

Median 
over- 
levelse, 
mdr.

Fornasiero  
et al [23]

ADOC 37 43 48 91 12 15

Koizumi  
et ala

ADOC 13 NS 75 75 NS 19

Loehrer et al PAC 30 10 40 50 11,8 37,7

Giaccone  
et al

PE 16 31 25 26 40,8 51,6

Loehrer  
et ala

VIP 34 NS 26 26 11,9 31,6

ADOC = doxorubicin, cisplatin, vincristin, cyclophosphamid; CR = komplet respons;  
NS = ikkesignifikant; PAC = cisplatin, doxorubicin, cyclophosphamid; PE = cisplatin, etoposid;  
PR = partiel respons; VIP = cisplatin, ifosfamid, etoposid.  
a) Thymuskarcinompatienter er inkluderet i studiet.

TABEl 4
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patienter med tymomer i stadium I og stadium II 
uden andre følgesygdomme kan foregå hos egen 
læge. Risikoen for recidiv er anført i Tabel 1 [26]. 
Den gennemsnitlige tid til recidiv er fem år og ses 
hyppigst i pleura.

Fornyet kirurgi er mulig hos mere end 50% ved 
recidiv.

cEnTRALIsERInG

Centralisering af behandlingen af maligne thymusli-
delser er sket som konsekvens af sygdommens sjæl-
denhed og et ønske om at opbygge ekspertise inden 
for udredning og behandling. 

De foreløbige erfaringer, vi har gjort, viser klart, 
at optimale behandlingsresultater kun opnås ved tæt 
samarbejde mellem patologer, radiologer, thoraxki-
rurger og onkologer, og at der ydermere er behov for 
samling af kirurgien. 

Der er udarbejdet lokale kliniske retningslinjer. 
Disse retningslinjer ligger tæt op ad retningslinjerne i 
den internationale interessegruppe [27] for maligne 
thymuslidelser. 

I samarbejde med ITMIG arbejdes der i øjeblikket 
med at igangsætte internationale behandlingsstudier 
både med kemoterapi og strålebehandling. 

ThYMUsKARcInoMER

Thymuskarcinomer adskiller sig fra tymomer ved at 
udvise histologiske træk, der er karakteristiske for 
karcinomer, og de kan derfor være svære at skelne fra 
pulmonale planocellulære karcinomer. Forekomst af 
autoimmune sygdomme hos patienter med thymus-
karcinom er meget sjælden.

Thymuskarcinomet har ofte spredt sig på diagno-

setidspunktet, recidivfrekvensen er højere, og overle-
velsen dårligere. Femårsoverlevelsen ligger på 31-
50% [24, 28].

Ved inddeling af thymuskarcinomerne har man 
adopteret tymomernes Masaoka-Koga-stadieind-
deling, men den prognostiske betydning af dette 
mangler evidens.

For thymuskarcinomer er de overordnede ret-
ningslinjer for behandling et endnu større problem 
end for tymomer. Også her anses tymektomi dog for 
at være primærbehandlingen, afhængigt af sprednin-
gen. Brugen af stråleterapi er ikke velundersøgt, og 
følsomheden for kemoterapi er ikke så stor.

KonKLUsIon

Tymomer er en sjælden cancerform, hvilket stiller 
væsentlige krav til specialisering og centralisering. 
Det multidisciplinære samarbejde er nødvendigt for 
at opnå optimale behandlingsresultater. I behandlin-
gen af tymomer kan man ligeledes pga. den hyppige 
forekomst af bl.a. autoimmune lidelser såsom mya- 
sthenia gravis have gavn af tæt kontakt med neurolo-
ger og reumatologer. Et centraliseret diagnostisk/te-
rapeutisk center og et internationalt samarbejde er 
således helt afgørende for optimal behandling af pa-
tientgruppen. 
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rekruttering til hoveduddannelsen i kirurgi i Danmark

Inge Marie Poulsen1, Thomas Boel2, Charlotte Green1, Tilde Carøe3 & Per Gandrup2

Siden implementeringen af den nye speciallægeud-
dannelse i 2004 har der årligt været 30 hoveduddan-
nelsesstillinger i kirurgi i Danmark. Der er målt på an-
tallet af ansøgere til hoveduddannelsen i kirurgi 
vekslende interesse i de tre uddannelsesregioner og 
variationer i ansøgningsrunderne. Siden efteråret 
2006 har der årligt været 15-25% ubesatte stillinger 
fortrinsvis i Videreuddannelsesregion Syd og Videre-
uddannelsesregion Nord (Figur 1), men fra 2011 er 
alle stillinger besatte.

Bestyrelserne i Dansk Kirurgisk Selskab (DKS) og 
Yngre Danske Kirurger (YDK) satte i foråret 2009 fo-
kus på rekrutteringen til kirurgi og nedsatte et rekrut-
teringsudvalg. 

Udvalgets kommissorium var at sikre tilstrække-
ligt velkvalificerede ansøgere til den kirurgiske ho-
veduddannelse nationalt i 2011 og at levere en hvid-
bog. 

Udvalget blev udpeget af bestyrelserne og efter-
følgende suppleret med en repræsentant for Stude-
rendes Almene Kirurgiske Selskab (SAKS). I artiklen 
beskrives udvalgets arbejde og konklusioner. Udval-
get færdiggjorde en hvidbog, der blev afleveret til de 
to bestyrelser i februar 2011 [1].

METodE

Der blev i april 2010 foretaget en søgning i PubMed 
og Embase med søgeordene surgery, career, career 
choice og speciality selection and education. Yngre 
 Læger (YL) udfører med jævne mellemrum en uddan-
nelsesenquete i form af et elektronisk spørgeskema. 
Den seneste er fra 2006 og indeholder oplysninger 
om yngre lægers specialevalg i Danmark [2].

REsULTATER

Ved litteratursøgningen fandt vi 14 relevante artikler 
om yngre lægers specialevalg. Metodemæssigt er de 
fleste undersøgelser retrospektive. De hyppigste pro-
blemstillinger er work-life balance, kønsproblematik, 
uddannelseslængde og arbejdstid og vedrører medi-
cinstuderende og deres ønsker til specialevalg. Resul-
taterne er summeret i Figur 2. De vigtigste faktorer er 
interesse for faget og positive oplevelser med kirurgi. 
De fleste vælger faget tidligt [3-5]. Rollemodeller og 
mentorordninger har stor betydning for specialeval-
get [6]. Motivationsfaktorerne er ret ens for de to 
køn, om end kvinder synes at vægte kvindelige rolle-
modeller og geografi lidt højere end mænd [5]. Work-
life balance synes at have større betydning hos dem, 
der fravælger kirurgi, end hos dem, der vælger det 
[7]. 

Uddannelsesenqueten fra YL 2006 viser, at en 

Dansk Kirurgisk Selskab 
(DKS), Yngre Danske  
Kirurger (YDK) og  
Studerendes Almene  
Kirurgiske Selskab 
(SAKS) har sammen  
set på rekrutteringen  
til kirurgi i Danmark.
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fjerdedel vælger speciale under studiet, lidt flere un-
der turnus, mens halvdelen vælger under deres intro-
duktionsstilling. Faktorer af størst betydning for dan-
ske yngre lægers valg af speciale er det lægefaglige 
indhold (83%), forventning til egne evner i specialet 

Antal hoveduddannel-
sesstillinger, ansøgere 
og ubesatte stillinger i 
de enkelte videreuddan-
nelsesregioner fra første 
ansøgningsrunde i 2004 
til 2010. Der er to an-
søgningsrunder pr. år, 
som er markeret med 1 
og 2. I region Syd har 
der været ekstra op-
slagsrunder af ubesatte 
stillinger; disse er mar-
keret med b. Der er in-
gen enkeltfaktorer, som 
kan forklare variationen 
i antal ansøgere i de en-
kelte regioner og regio-
nerne imellem. 

Videreuddannelsesregion Nord

6

8

4

2

0

20
04
-2

År-halvår

10

12

14

20
05
-1

20
05
-2

20
06
-1

20
06
-2

20
07
-1

20
07
-2

20
08
-1

20
08
-2

20
09
-1

20
09
-2

20
10
-1

20
10
-2

n

FIgur 1

Videreuddannelsesregion Syd

6

8

10

4

2

0

20
04
-2

År-halvår

12

14

20
05
-1

20
05
-2

20
06
-1

20
06
-2

20
07
-1

20
07
-1
b

20
07
-2

20
08
-1

20
08
-1
b

20
08
-2

20
09
-1

20
09
-2

20
09
-2

20
10
-1

20
10
-1
b

20
10
-2

n

Videreuddannelsesregion Øst

6

8

10

4

2

0

20
04
-2

År-halvår

12

14

16

18

20
05
-1

20
05
-2

20
06
-1

20
06
-2

20
07
-1

20
07
-2

20
08
-1

20
08
-2

20
09
-1

20
09
-2

20
10
-1

20
10
-2

Stillinger

Ansøgere

Ubesatte stillinger

n

A. Faktorer, der taler for, at medicinstuderende vælger en kirurgisk 
karriere. B. Faktorer, der taler imod, at medicinstuderende vælger en 
kirurgisk karriere. Kilde: [3].

A

5

1

0

Pe
rs

on
lig

 in
te

re
ss

e

Af
pr

øv
e 

eg
ne

 te
kn

is
ke

 e
vn

er

Ti
dl

ig
er

e 
go

d 
er

fa
rin

g 
m

ed
 k

iru
rg

i

M
en

to
re

r

An
sæ

tt
el

se
s-

 o
g 

ka
rr

ie
re

m
ul

ig
he

de
r

Pa
tie

nt
er

Ø
ko

no
m

i

Pr
es

tig
e

U
dd

an
ne

ls
es

pr
og

ra
m

m
er

Ko
lle

ge
r

2

3

4

Faktorer

Score 

B

1

0

Ik
ke

 ti
lfr

ed
ss

til
le

nd
e 

liv
ss

til

M
an

gl
en

de
 in

te
re

ss
e

Ik
ke

 m
ul

ig
he

d 
fo

r d
el

tid

Ti
dl

ig
er

e 
ut

ilf
re

ds
st

ill
en

de
 e

rf
ar

in
g 

m
ed

 k
iru

rg
i

Ko
lle

ge
r

Fr
yg

t

Te
kn

is
ke

 u
df

or
dr

in
ge

r

M
an

gl
en

de
 e

ks
po

ne
rin

g 
fo

r k
iru

rg
i

U
dd

an
ne

ls
es

om
ko

st
ni

ng
er

Ik
ke

 k
la

r t
il 

at
 b

es
lu

tt
e 

si
g

2

3

4

Faktorer

Score 

FIgur 2



VIDENSK AB  3171Ugeskr Læger 174/50  10. december 2012

(66%) og et godt uddannelsesmiljø (60%). 73% af 
dem, som har kirurgi som ønskespeciale, er villige til 
at vælge et alternativt speciale [2]. 

dIsKUssIon

Udvalget konkluderede ud fra de fundne data, at det, 
som kan få yngre læger til at vælge kirurgi som spe-
ciale, er positive oplevelser med det faglige indhold, 
afprøvning af egne evner for faget og møde med ki-
rurger som positive mentorer og rollemodeller (Figur 
2). Udfordringen ligger her i, at ikke alle medicinstu-
derende kommer i klinisk ophold på en kirurgisk af-
deling, og mange yngre læger ikke har kirurgi i deres 
kliniske basisuddannelse (KBU). Der er oprettet fæl-
les akutmodtagelser, som giver læger i KBU en ekspo-
nering for akutte kirurgiske patienter, men ikke for 
det videre patientforløb. Dette begrænser mulighe-
den for at få kendskab til hele det kirurgiske patient-
forløb, den elektive kirurgi og afprøve egne evner.  
I de danske tal er uddannelsesmiljøet en vigtig faktor.

De faktorer (Figur 2), som kan få yngre læger til 
at fravælge kirurgi, er primært manglende interesse, 
work-life balance eller dårlige oplevelser med kirurgi.

Vi konkluderer, at det er vigtigt for rekruttering 
til specialet, at yngre læger får en god oplevelse af 
egne evner og en oplevelse af fremgang i både tekni-
ske og kliniske kompetencer. Der er igangværende 
studier med fokuseret systematisk oplæring gennem 
arbejdstilrettelæggelse, og det er påvist, at simulator-
træning er effektiv, når det drejer sig om at erhverve 
kompetencer [8]. På de fleste afdelinger har man  
i dag forskellige muligheder for træning på simula- 
torer. I flere regioner findes der også kirurgiske  
træningscentre, hvor der er mulighed for simulations-
træning af både tekniske kompetencer og teamkom-
petencer under supervision [9]. Der er færdighedskur-
ser både regionalt og i SAKS-, YDK- samt DKS-regi for 
medicinstuderende og yngre læger på alle niveauer.

Uddannelsesudvalget under DKS har udarbejdet 
uddannelsesprogrammer for de enkelte elementer i 
den kirurgiske speciallægeuddannelse, introduktions-
uddannelsen og hoveduddannelsen [10]. I disse pro-
grammer og tilhørende logbøger ligger forskellige 
metoder til kompetenceevaluering af de kliniske, ki-
rurgiske og endoskopiske færdigheder, som giver et 
grundlag for at give den enkelte feedback på sine ev-
ner i faget og give den rette karrierevejledning, så der 
i fremtiden sikres en rekruttering af de mest kvalifice-
rede til kirurgi.
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IndLEdnInG

Centralt for patienter med DSM-IV-diagnosen border-
line-personlighedsforstyrrelse (BPD) er et gennem-
gribende mønster, der er præget af problematisk 
 impulsregulering samt ustabilitet i interpersonelle 
forhold, selvbillede og affekt. 

Dysreguleringen af følelser og impulser hos pa-
tienter med BPD kan måles pålideligt med flere for-
skellige spørgeskemaer og ratingskalaer. Dog er på-
lideligheden af de danske oversættelser af disse 
testinstrumenter ikke blevet grundigt undersøgt, 
 hvilket er nødvendigt for at kunne vurdere deres kli-
niske og forskningsmæssige brugbarhed. 

Formålet med dette studie var at undersøge påli-
deligheden af oversatte ratingskalaer for affektive 
aspekter af sygdomsbilledet ved BPD samt at under-
søge sammenhængen mellem generel psykopatologi 
og affektiv dysregulering. Hovedhypotesen var, at 
sammenlignet med raske kontrolpersoner vil der 
være udtalt dysregulering af følelser og impulser hos 
patienter med BPD, og at disse resultater ville 
stemme overens med tidligere undersøgelser, hvor de 
originale udgaver er blevet anvendt. 

MATERIALE oG METodER

Patienter med BPD blev sammenlignet med en rask 
kontrolgruppe på evnen til affektregulering. Patient-
populationen, 29 kvinder i alderen 18-40 år, som op-
fyldte DSM-IV’s diagnostiske kriterier for BPD, blev 
rekrutteret fra psykiatriske behandlingssteder i Re-
gion Sjælland og den danske Borderlineforeningen. 

Eksklusionskriterier var svær somatisk lidelse, svær 
psykiatrisk komorbiditet og manglende danskkund-
skaber. Kontrolgruppen bestod af 29 raske køns- og 
aldersmatchede personer. Der gjaldt samme eksklu-
sionskriterier som for de øvrige undersøgelsesdelta-
gere. Endvidere medførte psykisk sygdom hos kon-
trolperson og førstegradsslægtninge eksklusion.

Alle deltagere gennemgik det samme undersø-
gelsesprogram med interview og spørgeskemaer. 
Dette inkluderede udredning for psykopatologi, 
symptomdimensioner og affektregulering. De an-
vendte mål til undersøgelse af affektregulering var 
Affective Lability Scale (ALS), Barratt Impulsiveness 
Scale – 11 (BIS-11), Buss-Perry Aggression Ques-
tionnaire (BPAQ) og Toronto Alexithymia Scale  20 
(TAS-20). 

REsULTATER

Vores resultater viste, at sammenlignet med raske 
kontrolpersoner havde kvinder med BPD signifikant 
psykopatologi og rapporterede en signifikant højere 
grad af affektiv dysregulering på alle mål undtagen 
på delskalen verbal aggression i BPAQ. Vores resulta-
ter bekræftede pålideligheden af de psykometriske 
egenskaber ved de danske udgaver af mål for affekt-
regulering. Således var der for patienterne god påli-
delighed for næsten alle inkluderede mål undtagen 
for nogle få delskalaer. Dog var der for de raske kon-
trolpersoner tale om, at kun omkring halvdelen af 
alle mål viste god pålidelighed (dvs. havde en koeffi-
cient på over 0,7), hvilket indikerer, at spørgeskema-
erne primært er beregnet til undersøgelse af patien-
ter. Det samme indikeres ud fra beregninger af 
effektstørrelser.

KonKLUsIon

Kvinder med BPD udviser signifikant høj grad af af-
fektiv labilitet, impulsivitet, aggression og aleksitymi. 
De forskellige spørgeskemaer anvendt til at måle af-
fektiv dysregulering hos patienter har gode psykome-
triske egenskaber. Den normative referenceramme, 
som vores resultater indikerer, gør dem brugbare i 
klinisk praksis.

dAnIsh MEdIcAL joURnAL: Dette er et resume af en originalartikel publiceret 
på danmedj.dk som Dan Med J 2012;59(11):A4521.
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InTRodUKTIon

Sarkoidose er en ikkenekrotiserende granulomatøs 
sygdom, som ofte involverer lungerne. Ætiologien er 
ukendt, men dannelse af granulomer skyldes et im-
munrespons, som blandt andre medieres af tumorne-
krosefaktor (TNF)-α. Førstevalget i behandlingen af 
sarkoidose er kortikosteroider, men TNF-α-hæmmere 
som infliximab bruges i stigende grad. I Danmark an-
vendes infliximab til behandling af refraktær sarkoi-
dose eller i tilfælde, hvor bivirkninger til standardbe-
handling har været uacceptable. Formålet med denne 
undersøgelse var retrospektivt at vurdere effekten af 
infliximab på refraktær sarkoidose hos patienter, der 
var behandlet på Lungemedicinsk Afdeling B, Aarhus 
Universitetshospital.

MATERIALE oG METodER 

Journaler fra infliximabbehandlede sarkoidosepa-
tienter blev gennemgået, og effekten af behandlingen 
blev vurderet ud fra ændringer i lungefunktionsun-
dersøgelse (forced expiratory volume in the first second  
(FEV1), forced vital capacity (FVC), total lung capacity 
(TLC) og diffusion capacity for carbon monoxide 
(DLCO), Pangiotensin-converting enzyme (P-ACE) og 
P-interleukin-2 (P-Il-2) samt røntgen af thorax (sta-
dium I-IV). Effekten af infliximab på ekstrapulmonal 
sarkoidose er beskrevet separat for okulær og kutan 
sarkoidose. 

REsULTATER

Tolv patienter (syv mænd og fem kvinder) med symp-
tomer fra lungerne (n = 9), øjnene (n = 2), huden (n 
= 2), øsofagus (n = 1), nyrerne (n = 1), knoglemar-
ven (n = 1), næsen (n = 1) og perifere lymfeknuder (n 
= 1) blev behandlet med infliximab enten på grund af 
manglende respons på traditionel immunsupprime-
rende behandling (n = 2), bivirkninger hertil (n = 2) 
eller en kombination heraf (n = 8). Yderligere karak-
teristik af populationen kan ses i artiklens Tabel 1. Pa-
tienter med pulmonale symptomer opnåede en gen-
nemsnitlig stigning i procent af forventet og i 
observerede værdier efter behandling med infliximab: 
ΔFEV1 (4,38 procentpoint og 0,15 l), ΔFVC (7,12 pro-
centpoint og 0,35 l), ΔTLC (5,68 procentpoint og 0,35 
l) og ΔDLCO (7,10 procentpoint og 0,84 mmol/kPa/

min). Seks patienter havde før behandlingen med infli-
ximab forhøjet P-ACE og/eller P-Il-2; deres middel-
værdi blev beregnet, og begge markører faldt til refe-
renceintervallet efter endt behandling. En patient med 
radiologisk stadium I opnåede efter endt behandling et 
normalt røntgen af thorax, mens de andre patienter 
havde uændret radiologisk stadium. Effekten af inflixi-
mab på okulær sarkoidose viste sig ved sygdomskon-
trol af den uveale inflammation uden samtidig behov 
for steroid og for kutan sarkoidose ved regression af de 
kutane elementer. Endelig rapporterede alle patienter 
om en subjektiv effekt af behandlingen. 

KonKLUsIon 

Denne danske undersøgelse viste god effekt af inflixi-
mab på refraktær pulmonal og ekstrapulmonal sarko-
idose og i tilfælde, hvor bivirkningerne til traditionel 
behandling var uacceptable. Samme effekt beskrives 
også i flere publicerede patientserier, hvilket yderli-
gere støttes af to randomiserede, dobbeltblindede og 
placebokontrollerede studier. I begge disse studier 
påvistes en stigning i lungefunktionen i gruppen, der 
blev behandlet med infliximab, i forhold til placebo-
gruppen, hvilket dog kun var signifikant i det ene stu-
die. Infliximab er effektiv mod i øvrigt behandlingsre-
fraktær sarkoidose og er et væsentligt tilbud til denne 
patientgruppe. Der opfordres til, at behandling med 
infliximab foretages på højtspecia liserede afdelinger 
grundet det lave patientantal.

dAnIsh MEdIcAL joURnAL: Dette er et resume af en originalartikel publiceret 
på danmedj.dk som Dan Med J 2012;59(12):A4535.
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InTRodUKTIon

Trods flere klassifikationsforsøg er nomenklaturen, 
der anvendes til at definere ekstratekale spinale væ-
skefyldte strukturer, ikke entydig. Oftest omtales Tar-
lovs cyster som et overbegreb. Denne er imidlertid en 
subtype defineret som en perineural cyste. Af denne 
grund benytter vi her termen spinal nerverodscyste.

En spinal nerverodscyste diagnosticeres med 
magnetisk resonans (MR)-skanning. Prævalensen er 
estimeret til 1-4,6%, og heraf er cirka en femtedel 
symptomatiske. Flertallet er kvinder. Cysterne findes 
hyppigst sakralt, og deres lokalisation medfører radi-
kulopati samt urin-, tarm- og seksuel dysfunktion. Vi 
præsenterer her vores mikrokirurgiske procedure som 
behandlingsmetode og redegør for kliniske resultater.

MATERIALE oG METodER

I perioden fra januar 2006 til maj 2010 blev 12 pa-
tienter med i alt 23 cyster, alle kvinder, opereret for 
20 symptomatiske spinale nerverodscyster. Gennem-
snitsalderen var 45 (13-75) år. Alle patienter gennem-
gik en præoperativ MR-skanning. Komorbiditet blev 
udelukket som årsag til symptomerne. Postoperativt 
blev alle fulgt i op efter tre måneder. Yderligere fol-
lowupundersøgelse blev tilbudt, når det var indiceret.

Alle patienter blev fulgt op med MR-skanning el-
ler computertomografi gennemsnitligt 8 (1-16) mdr. 
postoperativt. Vi analyserede det postoperative resul-
tat i forhold til præoperativ Valsalvas manøvre eller 

stående smerteforværring, cystestørrelse, uddannel-
sesniveau og sygefravær. Statistiske beregninger blev 
evalueret med 2 × 2-tabeller, hvor Cornfields metode 
til at beregne sikkerhedsintervaller for oddsratio blev 
brugt.

REsULTATER

95% af de opererede cyster forblev lukkede, og den 
sidste cyste (5%) havde et tydeligt mindre omfang 
ved billedmæssig followupundersøgelse. Ingen pa-
tienter havde blivende komplikationer. Klinisk havde 
67% bedring af præoperative smerteklager. Yderli-
gere en patient havde midlertidig bedring, to havde 
uændrede gener og en angav forværring ved sidste 
followupundersøgelse. Syv af 12 havde urologiske 
klager præoperativt. Tre blev symptomfri, og to ople-
vede bedring. Den gennemsnitlige followupperiode 
var 11 (3-19) mdr. Ingen patienter havde seksual- el-
ler tarmdysfunktion.   

Ingen af de undersøgte præoperative parametre 
havde korrelation til det postoperative resultat. 

KonKLUsIon

Vores mikrokirurgiske procedure er en sikker og ef-
fektiv operation til lukning af cysterne og den første, 
der systematisk billedmæssigt dokumenterer en lav 
risiko for recidiv. 

En succesrate på 67% er ikke ideel. Beslutningen 
om, hvem der skal opereres, er kompliceret, og der 
findes ikke kliniske retningslinjer. Flere peger på 
Tarlovs cyster som den subtype, der kan behandles. 
Der er ikke publiceret dokumentation, der understøt-
ter denne påstand. 

Der er enighed om kun at behandle symptomati-
ske spinale nerverodscyster. Eftersom incidensen af 
behandlingskrævende cyster er lav, er det svært at 
gennemføre prospektive randomiserede undersøgel-
ser med henblik på at fremskaffe behandlingsevidens. 
På grundlag af vores resultater synes klinisk bedøm-
melse ikke sufficient som eneste beslutningsgrundlag. 
Derfor har vi oprettet et specialambulatorium, der 
samler disse komplicerede patienter, og vi har iværk-
sat et omfattende udredningsprogram til undersøgelse 
af alle, der klinisk findes egnede til operation. Hermed 
håber vi at bedre patientselektionen fremadrettet.

dAnIsh MEdIcAL joURnAL: Dette er et resume af en originalartikel publiceret 
på danmedj.dk som Dan Med J 2012;59(12):A4539.

Ny mikrokirurgisk behandling af spinale nerverodscyster
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Figur 1

Magnetic resonance sagittal T2-weighted 
(A1) and axial T2-weighted (A2) imaging 
studies of the lumbar-sacral spine demon-
strating a cystic lesion occupying the sa-
cral canal preoperatively (arrow). B: Mag-
netic resonance sagittal T2-weighted 
imaging (B1) and axial T2-weighted (B2) 
of the lumbar-sacral spine visualizing the 
cysts no longer present and subcutaneous 
fat filling the superfluous space post-op-
eratively (arrow). 
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InTRodUKTIon  

Morsaudit har vist, at sepsis er blandt de hyppigste 
dødsårsager på sygehusene i Region Sjælland. Inter-
nationale studier har vist, at tidlig screening og be-
handling af sepsis kan reducere mortaliteten. Derfor 
besluttede Region Sjælland i 2009, at alle kliniske af-
delinger skulle implementere en regionalt udarbejdet 
klinisk retningslinje for »diagnostik og behandling af 
sepsis og svær sepsis/septisk shock«. Akutafdelingen i 
Nykøbing F. nedsatte en tværfaglig projektgruppe til 
at gennemføre en styret og monitoreret implemente-
ringsproces. Målet var at vurdere effekten af en tvær-
faglig intervention på implementering af de kliniske 
retningslinjer for sepsis.

MATERIALE oG METodER

Dette var et prospektivt interventionsstudie med ba-
seline før interventionen samt to followupmålinger 
ved 18 uger og et år. Målgruppen for interventionen 
var alle patienter over 15 år med mistanke om eller 
verificeret infektion samt mindst to systemisk inflam-
matorisk responssyndrom (SIRS)-kriterier. 

Mellem baseline og 18 uger blev der givet struk-
tureret undervisning flere gange til afdelingens læger 
og sygeplejersker. Endvidere blev der indført beslut-
ningsstøttende hjælpemidler i klinikken i form af 
elektronisk tilgængelig klinisk retningslinje, plakater 
med diagnostik- og behandlingsalgoritmer, lomme-
kort, tjeklister samt lægelige og sygeplejefaglige tov-
holdere. 

Journalaudit blev udført ved baseline, efter 18 
uger og efter et år med henblik på at bestemme kom-
plians af sepsispakkens seks elementer: laktatmåling, 
O2-behandling, væskebehandling, blod til dyrkning 
og resistens (D+R), antibiotika (AB) og plan for mo-
nitorering før under og efter interventionen.

 
REsULTATER

Der indgik totalt 104 patienter i interventionsstudiet. 
Komplians, defineret som 3-5 af sepsispakkens seks 
elementer, steg fra 37% til 65% fra baseline til 18 
uger (p = 0,03).

Dette afspejler, at interventionen har haft en po-
sitiv effekt på diagnostik og behandling af sepsis i 
akutafdelingen. Dette understøttes yderligere af, at 

der observeredes et fald i 3-5 elementer udført fra 18 
uger til et år, dvs. i perioden hvor der ikke undervi-
stes systematisk.

Der sås desuden en positiv tendens i den lang-
tidsvirkende effekt på måling af laktat, blod til D+R 
samt AB givet fra baseline til et år, idet laktatmåling 
steg fra 22% til 33%, blod til D+R steg fra 48% til 
58%, og AB givet steg fra 37% til 52%.

 KonKLUsIon

Den tværfaglige intervention med gennemførelse af 
struktureret undervisning samt indførelsen af beslut-
ningsstøttende hjælpemidler i klinikken i form af en 
elektronisk tilgængelig klinisk retningslinje, plakater 
med diagnostik- og behandlingsalgoritmer, lomme-
kort, tjeklister samt lægelige og sygeplejefaglige tov-
holdere havde en positiv statistisk signifikans på im-
plementeringen af de kliniske retningslinjer, der 
desværre muligvis på grund af interventionens ophør 
og/eller udskiftning af personale i afdelingen aftog et 
år efter baseline-audit.

dAnIsh MEdIcAL joURnAL: Dette er et resume af en originalartikel publiceret 
på danmedj.dk som Dan Med J 2012;59(12):A4545.
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The Emergency Department, Nykøbing Falster Hospital.
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Mycobacterium marinum  
kan være vanskelig at diagnosticere

Ann Sophie Lønnberg1, Niels Seersholm2, Signe Ledou Nielsen3, Robert Gvozdenovic4 & Kristian Kofoed1

Mycobacterium marinum er en nontuberkuløs myko-
bakterie, der kan forårsage hudinfektion. Den er også 
kendt som akvariegranulom, idet den oftest erhver-
ves fra akvarier. Andre risikofaktorer er arbejde med 
fisk og skaldyr, da mykobakterien findes i vand. Inku-
bationstiden er ca. tre uger [1].

Hudinfektion med M. marinum medfører karak-
teristiske kliniske manifestationer med granuloma-
tøse noduli eller violette verrukøse plaques. Akvrie-
granulom er hyppigt lokaliserwet til en finger på den 
dominante hånd med sporotrikoid spredning dvs. 
 satellitlæsioner, der følger lymfekarrenes forløb. 
Diagnosen kan være svær at stille, og det sker ofte 
med lang forsinkelse pga. manglende viden om infek-
tionen, lang inkubationstid, og da kontakt med vand 
ofte bliver overset i anamnesen [2]. I sygehistorien 
beskrives et fulminant forløb på ti måneder, hvor pa-

tienten havde kontakt med flere specialer, inden den 
korrekte diagnose blev stillet.

sYGEhIsToRIE

En 64-årig mand blev henvist til skadestuen pga. én 
måned varende hævelse af højre hånd. Der havde tid-
ligere været et lille sår på højre tredje finger, og egen 
læge havde uden effekt behandlet med penicillin. Pa-
tienten havde colitis ulcerosa og var i behandling 
med mesalazin og azathioprin.

På skadestuen blev trombose og infektion afkræf-
tet ved blodprøver. Patienten blev henvist til reuma-
tologisk afdeling under diagnosen reaktiv ledsygdom.

I reumatologisk regi blev der iværksat et omfat-
tende udredningsprogram inklusive ultralydundersø-
gelse og knogleskintigrafi, men diagnosen var fortsat 
uklar. Patienten fik højresidig olecranonbursitis, og 
på ekstensorsiden af højre underarm udviklede der 
sig subkutane knuder og furunkellignende elementer, 
der spredte sig sporotrikoidt kranialt. Han blev uden 
klinisk effekt behandlet med systemisk og lokalt biny-
rebarkhormon. 

Pga. olecranonbursitis blev patienten henvist til 
en ortopædkirurg, der foretog kirurgisk ekscision af 
bursa og satte patienten i behandling med flucloxacil-
lin i tre måneder. I forløbet tiltog hævelsen af finger 
og hånd til monstrøs størrelse, og der tilkom tenosy-
novitis. Patienten blev henvist til håndkirurg med 
henblik på synovektomi af højre tredje fingers proxi-
mal interphalangeal joint (PIP)-led. Håndkirurgerne 
fandt ved spaltning normalt PIP-led, og ved eks-
tensorsenen over PIP-leddet blev der udtømt pus. Der 
blev udtaget væv, der var præget af akut og kronisk 
infektion.

Pga. furunkler på underarmen blev patienten 
henvist til dermatologisk afdeling, hvor han oplyste, 
at han passede sin venindes akvarium, og der opstod 
mistanke om diagnosen M. marinum (Figur 1A). Der 
blev foretaget Quantiferontest, stansebiopsi til mikro-
skopi, polymerasekædereaktion og dyrkning for my-
kobakterier samt biopsi til histologi. På mistanken 
blev patienten dagen efter sat i behandling med rif-
ampicin, ethambutol og clarithromycin. En uge efter 
var cirkumferensen af fingeren aftaget med en tredje-
del. Vævsbiopsierne fra tidligere operation blev fun-

FIgur 1

A. Hånden på diagnose-
tidspunktet. Bemærk 
den sporotrikoide spred-
ning af granulomer på 
underarmen. B. Ziehl-
Neelsen-farvning af væv 
fra finger med myriader 
af mykobakterier.

B

A
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det frem og Ziehl-Neelsen-farvning viste myriader af 
syrefaste stave (Figur 1B). Quantiferontesten var ne-
gativ. 

dIsKUssIon

I amerikanske undersøgelser har man påvist en fore-
komst af M. marinum på 0,27 pr. 100.000 personer. 
Lang diagnosticeringstid medfører dybere infektion i 
form af tenosynovitis, ostitis og artritis. Ved dybere 
infektion forlænges behandlingsvarigheden fra gen-
nemsnitlig fire måneder til syv en halv måned [1].

Diagnosen M. marinum kræver klinisk mistanke 
og skal stilles ud fra det kliniske billede og ved re-
spons på korrekt behandling, idet bakterien blot iso-
leres hos 2,9%, og histologi for syrefaste stave kun er 
positiv i 13,2% af tilfældene [3].

M. marinum er sensitiv for rifampicin, clarithro-
mycin og ethambutol, hvorimod den er resistent for 

isoniazid, pyrazinamid og ciprofloxacin [2]. Anbe- 
falet behandlingslængde er to måneder efter klinisk 
helbredelse, typisk 3-4 måneder [4]. I enkelte til-
fælde er der behov for kirurgisk débridement [5].
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Malignt melanom er blandt de hyppigste kræftformer 
hos unge voksne, og 25% af alle tilfælde opstår hos 
unge under 40 år. Soleksponering er den største ætio-
logiske faktor, og i Danmark er incidensen for ma-
lignt melanom stadig stigende [1]. Melanomer kan 
udvikle sig fra benigne naevi og atypiske naevi eller 
som nye elementer i huden og opstår, når naevuscel-
ler i basalcellelaget undergår malign transformation. 
Tumorerne metastaserer typisk lokalt og regionalt til 
lymfeknuderne, men fjernmetastasering med prædi-
lektion for lungerne, leveren, centralnervesystemet 
og skelettet forekommer også hyppigt [2].
Akralt lentiginøst melanom (ALM) er en subtype af 
malignt melanom, der udgør ca. 1% af de registre-
rede melanomer i Danmark [3]. ALM udvikles på fod-
såler, håndflader og subungvalt. Modsat de øvrige 
melanomtyper er soleksponering ikke en risikofaktor 
for udvikling af ALM [4]. Melanomer på fødderne op-
dages ofte sent af patienterne pga. den perifere loka-
lisering. Endvidere har ALM vist sig at være vanskelig 
at diagnosticere i klinikken. Patienter med ALM har 
dermed en væsentlig risiko for doctor’s delay grundet 
primær fejldiagnosticering [4, 5]. Når den endelig 

diagnose stilles, er sygdommen derfor ofte avanceret. 
I ca. halvdelen af alle ALM-tilfælde diagnosticeres tu-
moren først i Clark’s level 4 eller 5, hvilket er associe-
ret med dårlig prognose [4]. I denne kasuistik beskri-
ves et blandt flere tilfælde af ALM, hvor forsinket 
diagnosticering vurderes at have været medvirkende 
til sygdommens fatale udgang. 

sYGEhIsToRIE

En 37-årig kvinde blev henvist fra en dermatolog med 
henblik på excision og viderebehandling af et ALM på 
højre laterale fodrand. Melanomet strakte sig ind un-
der hælen. Tumoren, der havde et omfang på 4 × 4,5 
cm, fremstod amelanotisk med let randpigmentering 
(Figur 1). Elementet havde udviklet sig over tre år fra 
at være en lille rød plet til at blive et større sår. Pa-
tientens praktiserende læge behandlede primært for-
andringen som eksem. Senere påbegyndte den prak-
tiserende dermatolog behandling mod svampeinfek- 
tion. Først efter mere end to års ineffektive behand- 
linger blev såret biopteret, og diagnosen ALM blev 
stillet. Patienten blev henvist til en plastikkirurgisk 
afdeling, hvor melanomet blev excideret med en mar-

Fatalt forløb af akralt lentiginøst melanom  
grundet sen diagnostik

Rasmus Nygård Kristensen & Rikke Holmgaard
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gen på 2 cm, og defekten blev dækket af et fuldhud-
stransplantat. Melanomet var ulcereret, målte 11 mm 
i tykkelse og havde penetreret til subcutis (Clark’s le-
vel 5). Der blev foretaget sentinel node-biopsi fra den 
samsidige lyske. Alle sentinel nodes (3 stk.) viste ma-
lignitet. Der blev foretaget en positronemissionsto-
mografi, som viste metastasering til lever og lunger. 
Patienten fik onkologisk efterbehandling, men døde 
ni måneder efter diagnosetidspunktet. 

dIsKUssIon

Når patienter har et ikkehelende sår, er det, jævnfør 
ovenstående sygehistorie, essentielt, at klinikeren 
overvejer malignitet som differentialdiagnose, uanset 
patientens alder og generelle helbredstilstand. Dette 

gælder ikke kun for akrale sår, men for sår som hel-
hed. Enhver sårbehandling bør indledes med en af-
dækning af årsagen til sårets opståen. Når årsagen til 
såret er klarlagt, det være sig kompromitteret venøst 
eller arterielt kredsløb, traume, infektion, neuropati 
eller cancer, kan man påbegynde relevant behandling 
og dermed optimere betingelserne for heling.

Denne kasuistik illustrerer, at sår med dårlig he-
ling kan skyldes cancer. I  »Clinical guidelines for the 
recognition of melanoma of the foot and nail unit« 
[5] anbefales bioptering af sår eller viderehenvisning 
til en specialafdeling, hvis to af følgende kriterier er 
opfyldt: 1) pigmenterede hudlæsioner, 2) tvivl om 
diagnose (ætiologi), 3) blødning eller siven, inklusive 
kronisk granulationsvæv, 4) forværring på trods af 
behandling og 5) forsinket heling ud over to måne-
der.

På baggrund af ovenstående sygehistorie og vo-
res kendskab til flere lignende forløb støtter vi denne 
anbefaling.

KoRREspondAncE: Rasmus Nygård Kristensen, Plastikkirurgisk Afdeling P,  
Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13, 400 0 Roskilde.  
E-mail: rasmusnkristensen@gmail.com

AnTAGET: 30. maj 2012

InTEREssEKonfLIKTER: ingen

fØRsT pÅ nETTET: 30. juli 2012

LITTERATUR
1. Klit A, Drejøe JB, Drzewiecki KT. Trends in the incidence of malignant melanoma 

in Denmark 1978-2007. Dan Med Bul 2011;58(1):A4229.
2. Drzewiecki KT, von der Maase H. Melanoma malignum cutis. Ugeskr Læger 

2002;164:3031-5.
3. Dansk Melanom Gruppe (DMG).  www.sundata.dk/TabelMelanoma (11. apr 

2012).
4. Albreski D, Sloan SB. Melanoma of the feet: misdiagnosed and misunderstood. 

Clin Dermatol 2009;27:556-63.
5. Bristow IR, de Berker DA, Acland KM et al. Clinical guidelines for the recognition 

of melanoma of the foot and nail unit. J Foot Ankle Res 2010;3:25.

FIgur 1

Akralt lentiginøst 
melanom hos en 
37-årig kvinde.
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Hepatologi    Torsdag 14. marts 2013 – 09:00-15:00 Auditorium 1 

  Navn Tid
Velkomst  Mette Rye Clausen & Fin Stolze Larsen  09:00
 Omfang af leversvigt og kapacitet til behandling Ole Hamberg 09:00-09:15
Kronisk leversygdom 
og insufficiens  Optimal behandling af esofagus- og fundusvaricer Henning Grønbæk 09:15-09:40
Moderator: OH TIPS/embolisering ved portal hypertension Otto Clemmesen  09:40-10:00
 Nye behandlingstiltag af ascites og HRS Flemming Bendtsen 10:00-10:25
 Klassifikation og patofysiologi ved encefalopati Hendrik Vilstrup 10:25-10:45
 Behandling af encefalopati Hendrik Vilstrup 10:45-11:10
 Kaffepause  11:10-11:30
 Kronisk hepatitis B og C – hvordan ser behandlingen  
 ud i dag og hvad kan vi forvente af fremtiden?  
 Er vi på vej til 100% responsrater? Mette Rye Clausen 11:30-12:15
 Frokost  12:15-13:00
Akut leverskade Autoimmun hepatitis – hjælper det at behandle og 
 hvad gør vi, når standardbehandlingen svigter? Henriette Ytting 13:00-13:30
Moderator: FSL PCM forgiftning – årsager og behandling – nye guidelines Lars Schmidt 13:30-14:00
 Kaffepause  14:00-14:15
 Akut leversvigt – patofysiologi og behandling Fin Stolze Larsen 14:15-14:40
 Leversvigt – hjælper »liver assist«? Fin Stolze Larsen 14:40-15:00
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  Navn Tid
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 Spørgsmål og diskussion  10:00-10:15
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HCC, levermetastaser,  HCC og cholangiocarcinom: Organisation, udredning Peter Nørgaard &
cholangiocarcinom   og behandling Mette Kjær 10:35-11.15

Moderator: AR Billeddiagnostik Eva Fallentin 11:15-11:30

 Hvornår skal levertransplantation overvejes ved HCC, 
 cholangiocarcinom og levermetastaser? Christian Ross 11:30-11:55

 Alkoholisk hepatitis og lever-Tx? Ole Hamberg 11:55-12:10

 Frokost  12:10-13:00

Kronisk viral hepatitis Transplantation af patienter med kronisk hepatitis C
og levertransplantation  – hvordan går det efter transplantationen og kan man
 efterfølgende cleare virus? Mette Rye Clausen 13:00-13:35

Moderator: MC Lever-Tx og HBV Mette Kjær 13:35-13:55

 Kaffepause  13:55-14:15

Børn og Tx Børn og leversvigt: årsager, behandling Marianne Hørby 14:15-14:40

Moderator: MH Lever-Tx – Indikationer og resultater Allan Rasmussen 14:40-15:00
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KUN FOR LÆGER 

Lægernes Pensionsbank er en 
medlemsbank for dig som læge og  
din familie.

Vores kendskab til lægers økonomi er base-
ret på mange års erfaring, og produkterne er 
målrettet det, du typisk har brug for – både når 
det gælder din privatøkonomi, eller hvis du har 
egen praksis.

Vi har fordele ved at drive pensionskasse og 
bank inden for samme koncern og meget lav 
risiko for tab på vores kunder. Det kommer dig 
til gode i form af meget konkurrencedygtige 
priser*. 

Lægernes Pensionsbank er ejet af dig som 
medlem af pensionskassen. Så hvorfor ikke 
vælge din egen bank og de fordele, det giver?

Se mere om, hvad vi kan tilbyde dig på lpk.dk.

* På Pengepriser.dk opgøres for ni modelfamilier, hvilke af  
Danmarks pengeinstitutter, der er billigst. Lægernes Pensions-
bank er i oktober 2012 kåret til landets billigste bank for otte af 
modelfamilierne og den næstbilligste for den sidste.
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Fini Schulsinger 
Fini Schulsinger er en af de danske psykiatere, der 
stærkest har placeret Danmark på det psykiatriske 
verdenskort både på grund af banebrydende forsk-
ning og omfattende internationale poster. 

Han var overlæge på Kbh. Kommunehospitals psy-
kiatriske afdeling 1960- 1988 og derefter ansvarlig for 
opbygning af en ny psykiatrisk universitetsafdeling på 
Hvidovre Hospital til sin afgang i 1993. Karakteristisk 
var den ihærdighed, hvormed han søgte at integrere 
psykiatrien på Hvidovre Hospital. Han var professor i 
psykiatri 1971-1993.

Hans forskningsindsats havde fokus på skizofreni, 
og den omfattende videnskabelige produktion – ofte 
sammen med amerikanske kolleger som S. Mednick 
og S. Kety - har bidraget til international anerkendelse 
af samspillet mellem miljømæssige og genetiske fak-
torers betydning for udvikling af psykisk sygdom. Han 
var primus motor for oprettelsen af forskningsenhe-
den Psykologisk Institut ved Psykiatrisk Afdeling på 
Kommunehospitalet, det senere Institut for Sygdoms-
forebyggelse. 

Det internationale engagement rakte videre. I 1983 
blev Fini Schulsinger ved World Psychiatric Associati-
on’s verdenskongres i Wien valgt som Secretary Gene-
ral og havde de efterfølgende 6 år et tæt parløb med 
WPA’s President Costas Stefanis. Det var i den peri-
ode, debatten om politisk misbrug af psykiatrien var 

på sit højeste, ikke mindst i relation til Sovjetunionens 
medlemskab af WPA. Han var en markant røst i kritik-
ken af misbrug af psykiatrien overfor politiske dissi-
denter, og han indtog en central position i den inter-
nationale debat.

Han skabte et meget velfungerende WPA sekreta-
riat på Kommunehospitalet under Vibeke Munks le-
delse. Dette samlingspunkt spillede en afgørende 
rolle for WPAs organisatoriske udvikling, og møderne 
og diskussionerne omkring hans hvide arbejdsbord 
bidrog til, at Danmark indtog en central rolle i en glo-
bal kontekst som ikke set siden.

En af Finis mange styrker var hans evne til at udde-
legere til yngre kolleger, og jeg mindes med taknem-
melighed, at han gav flere af os ganske ansvarsfulde 
opgaver i forbindelse fx med planlægningen af den 
store WPA kongres i Kbh. i 1986. Han var en storsin-
det, varm leder, der gav andre mulighed for at vokse, 
og han havde en evne til at skabe et miljø omkring sig, 
der var præget af samme udsyn. 

Finis indsats rakte ud over lægevidenskaben og  var 
præget af hans store samfundsengagement og ønske 
om at bidrage til samfundsdebatten med utallige bi-
drag i indsatsen for marginaliserede og udstødtes in-
teresser.

Æret være hans minde.

Fini SchulSinger 
07.01.1923-
20.10.2012 

Marianne C Kastrup

En af dansk psykiatris store skikkelser er død 89 år 
gammel. Fini Schulsingers liv har været præget af nys-
gerrighed, et dybt fagligt engagement, kreativitet og 
en genuin humoristisk sans. Han havde stor interesse 
for det omgivende samfund, både politisk og kulturelt. 
Disse talenter forstod Fini lige fra sin ungdom at ud-
vikle og forvalte. Han blev kandidat i 1948 og overlæge 
på Kommunehospitalets psykiatriske afdeling i 1960.

Allerede dengang udviklede Fini et internationalt 
netværk inden for moderne psykiatrisk forskning, 
især i USA. Sammen med sin livslange forskningspart-
ner Sarnoff Mednick stiftede han i 1962 Psykologisk 
Institut på Kommunehospitalets psykiatriske afdeling 
(siden 1992 Institut for Sygdomsforebyggelse med ge-
netisk epidemiologi som speciale). Her udvikledes der 
hurtigt banebrydende projekter i dansk-amerikansk 
samarbejde. Det drejede sig om helt nye design, der 
skulle vise sig at blive afgørende bidrag til arv-miljø-
problematikken ved psykiatrisk sygdom: adoptions-
studier af skizofreni, alkoholisme, psykopati og suici-
dium samt langtidsstudier af børn af psykisk syge 
forældre med henholdsvis skizofreni og alkoholisme. 

Disse projekter har blivende status i forskerverdenen 
og har resulteret i talrige publikationer og afhandlin-
ger. Fini forsvarede sin doktordisputats om disse stu-
dier i 1977. 

Han var professor ved Københavns Universitet 
1971-1993, og han formåede at udvikle en psykia-
trisk afdeling med højt klinisk niveau til glæde for de 
uddannelsessøgende læger. I denne periode åbnedes 
Danmarks første psykiatriske skadestue på Kommu-
nehospitalet. Han var formand for Dansk Psykiatrisk 
Selskab 1972-1974, lærebogsforfatter, kronikforfatter, 
en kendt debattør og tillige generalsekretær i World 
Psychiatric Association 1984-1989. Han modtog The 
Stanley R. Dean Award 1971 for sin unikke internatio-
nale forskningsindsats.

Den professionelle karriere gik altid hånd i hånd 
med Finis tætte familieliv med hans hustru Hanne, 
døtrene Charlotte og Eva og børnebørn, der tilsam-
men dannede en inderlig og tålmodig ramme om alle 
hans aktiviteter.

Dansk psykiatri skylder Fini dyb respekt og stor tak-
nemmelighed for hans formidable indsats.

Fini SchulSinger 
07.01.1923-
20.10.2012 

Ralf Hemmingsen
Joachim Knop
Erik Lykke Mortensen
Povl Munk-Jørgensen
Merete Nordentoft
Josef Parnas
Raben Rosenberg
Thorkild I.A. Sørensen
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Jørgen Achton nielsen
Jørgen Achton Nielsen døde 66 år gammel, pludse-
ligt og uventet, uden forudgående sygdom eller var-
sel.

Efter medicinsk embedseksamen fra Aarhus Uni-
versitet 1974 slog han ind på uddannelsen til special-
læge i psykiatri ved Psykiatrisk Hospital i Risskov. Han 
viste tidligt interesse for forskning og kom med i det 
stedlige WHO-center ved Demografisk Institut med 
deltagelse i WHO’s internationale epidemiologiske 
skizofreniforskning, hvor han særligt bidrog ved un-
dersøgelsen af life events’ betydning for sygdommens 
frembrud. Under ansættelsen på Demografisk Institut 
deltog han også i »Samsø-undersøgelsen« med flere 
publikationer. Blandt andet var han hovedkraften bag 
bøgerne »The Samsø Project« fra 1981 og »Changes in 
frequency of mental disorder over time: results of re-
peated surveys of mental disorders in the general po-
pulation«. Han var desuden aktiv i Dansk Psykiatrisk 

Selskab, hvor han i en årrække var medlem af besty-
relsen og formand for diagnoseudvalget.

Han blev speciallæge i 1991 og fortsatte herefter 
sin kliniske hospitalskarriere, hvor han nåede langt, 
først som ledende overlæge ved Psykiatrisk Hospi-
tal i Augustenborg, dernæst som ledende overlæge 
i Risskov, Afdeling Syd, for til sidst at blive cheflæge 
ved Region Nord i Aalborg. Han havde netop fratrådt 
denne stilling i maj 2012 og havde set frem til at nyde 
sit otium sammen med Birte og de to børnebørn med 
at rejse, høre musik og bøger, som han ikke havde 
nået at læse.

Jørgen Achton var et venligt og varmt menneske, 
rolig, beskeden og hjælpsom med en velsignet humo-
ristisk sans, som hjalp os alle igennem vanskelige ti-
der. Han var afholdt og respekteret blandt patienter, 
personale og kolleger. Han kunne sit fag og var en god 
leder. Han var et ordentligt menneske.

Jørgen Achton 
nielSen
6.3.1946–18.10.2012

Aksel Bertelsen
Povl Munk-Jørgensen

John lykkegaard Johansen

John afgik ved døden d. 2. oktober i en alder af blot 57 
år efter en kort periode med hjertesygdom.

Allerede tidligt i livet vidste John, at han ville være 
læge og i februar 1982 blev han kandidat fra Køben-
havns Universitet.

Under studiet arbejdede han som ventilatør, bl.a. 
på intensivafdelingen Gentofte Amtssygehus og det 
var her han mødte Vinnie, som han senere blev gift, 
og fik 4 sønner med.

Efter kandidat eksamen fik han sin første ansæt-
telse på kirurgisk afdeling Køge sygehus og han blev i 
kirurgien hele sit arbejdsliv. Fra 1996 til 2011 Var han 
ansat på kirurgisk afdeling Næstved sygehus og da ki-
rurgien lukkede i Næstved flyttede han med til Sla-
gelse.

De seneste år var hans hovedbeskæftigelse den 
avancerede endoskopi og i 3 år var han leder af endo-
skopien i Næstved. Vi er mange der har været omkring 
endoskopien både i Næstved og i Slagelse og nydt 
godt af hans store erfaring og ikke mindst innovative 
indstilling til tingene. Der var ikke nogen opgave der 
var for stor og ikke nogen der var for lille. Hvis no-
get havde vist sig muligt og John havde en patient der 
kunne have gavn af det, satte han sig ind i den tekni-
ske del og gennemførte derefter proceduren.

Temperamentet kunne til tider være iltert men det 
bundede aldrig dybere end, at man var lige gode ven-

ner bagefter. Man måtte ofte undre sig over hans evne 
til at sætte sig ind i fagligt stof på ganske kort tid og 
anvende det i praksis.

John beskæftigede sig med det han brændte for 
både i sit erhverv og i sin fritid. 

Fritiden gik for det meste i haven og i drivhuset 
hvor der både blev krydset sjældne liljer og podet ci-
trusplanter. Grøntsager blev der ligeledes produceret 
i alle afskygninger. Blandt liljekyndige var han en le-
gende. På opfordring var han i USA og holde foredrag 
for den amerikanske liljeforening  og en enkelt ekspe-
dition til Kina blev det også til, hvor han fik den ære at 
opdage og navngive en til da ukendt lilje.

Hvis man som kollega havde et stort eller lille pro-
blem med diverse planter, kunne man altid få et godt 
råd hos John og mange har glædet sig over de smukke 
blomster han af og til prydede vores kontorer med.

Det forekommer endnu lidt uvirkeligt at han ikke er 
her mere, til lige at give en hjælpende hånd i de van-
skelige situationer, få enderne til at nå sammen, el-
ler blot konstatere, at det kan vi da sagtens lige klare. 
Savnet er stort i vores afdeling efter hans alt for tidlige 
død, men det største savn må bæres af hans familie 
som betød så meget for ham. Vore tanker går til Vin-
nie, Drengene og deres familier.

Æret være Johns minde.

John lykkegAArd 
JohAnSen
7.3.1955-2.10.2012

Nina Brander

Kirurgisk afdeling  
Næstved/Slagelse
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Jørgen Achton nielsen
Torsdag den 18. oktober modtog vi meddelelsen om, 
at tidligere cheflæge ved Psykiatrien i Region Nordjyl-
land, Jørgen Achton Nielsen, pludseligt og uventet var 
afgået ved døden, 66 år gammel.

Jørgen var psykiater af hele sit hjerte. Han havde en 
bred speciallægelig baggrund som ballast. Han havde 
fokus på patienten og de pårørende. Han var ledende 
overlæge i henholdsvis Augustenborg og ved Psykia-
trisk Hospital i Risskov, før han i 2007 kom til Psykia-
trien i Region Nordjylland som cheflæge.

På sin egen stille facon havde Jørgen ambitioner og 
visioner for psykiatrien og de svageste i vort samfund, 
som han brændte så kraftigt for. Som cheflæge var 
Jørgen med til at igangsætte og fastholde en positiv 
faglig og forskningsmæssig udvikling ved Psykiatrien 
i Region Nordjylland. På nationalt niveau var Jørgen 
engageret i at skabe hensigtsmæssige patientforløb 
samt etablering af specialpsykologuddannelsen.

Jørgen var en god og loyal kollega. Han var et or-
dentligt menneske. Når man samarbejdede med Jør-
gen, var man aldrig i tvivl om, at han havde hjertet på 
rette sted. Som leder var han altid til rådighed, parat 
til at lytte og engagere sig. Han var et generøst men-
neske, som søgte at finde en positiv vinkel på en pro-
blemstilling, således at ingen blev tabere.

I foråret 2012 besluttede Jørgen at lade sig pensi-
onere. Han ville have mulighed for mere tid sammen 
med familien – først og fremmest Birthe, men også 
børnebørnene – samt have mulighed for at dyrke sine 
interesser: naturoplevelser, bøger, klassisk musik og 
rejser. Desværre blev Jørgens otium alt for kort.

Vore tanker og medfølelse går til Birthe.
Æret være Jørgens minde

Jørgen Achton 
nielSen
6.3.1946–18.10.2012

Per Lund Sørensen
Helle Jørgensen
Morten Kjølbye
Jan Mainz 

Asger Bindslev 

Lægemissionær, chef for hospitalet i Nebk i Syrien, 
overkirurg i Holbæk, overlæge på revalideringsklinik, 
cand.theol., passioneret golfspiller.

Med disse ord kan man beskrive det 97 år lange 
livsforløb, som Asger Bindslev havde fra sin fødsel og 
barndom i Sydindien, hvor hans forældre var missi-
onærer. Få år efter sin embedseksamen rejste Asger 
i 1946 til Syrien som lægemissionær for Østerlands-
missionen. Han fik til opgave at lede et missionshospi-
tal i en lille by, Nebk, 80 km fra Damaskus. Her udfol-
dede han sig som en fremragende kirurg, overvejende 
selvlært, men med en sådan succes, at endog embeds-
mænd og ministre ligefrem lod sig indlægge på ho-
spitalet i Nebk, når de skulle opereres. Ti år senere 
vendte han tilbage til Danmark, videreuddannede sig 
bl.a. på Diakonissestiftelsen og tiltrådte stillingen som 
overkirurg i Holbæk i 1960. Vi er mange kolleger, der 
oplevede Asger som operatør, og så, hvorledes han 
ved store kirurgiske indgreb i maven havde kunnet 
klare sig med hjemmelavede selvholdende sårhager 
som en cykelkæde, vægtlod og lignende hjælpemid-
ler uden mulighed for operationsassistance i Syrien. 
Alt hvad Asger rørte ved på operationslejet, gik som 
smurt, og for os vordende kirurger var hans operati-
onsteknik og omhu med at undgå blødning en spore 
til efterfølgelse. Som 60-årig forlod han kirurgien og 
kastede sig over revalideringen i 10-12 år. I hele sit 

virksomme liv i sundhedssektoren var han videnska-
beligt aktiv, ligesom han havde en række tillidshverv. 

Da han rundede 70 år, lagde han sin medicinske 
karriere bag sig og gik i gang med teologistudiet og 
blev som 78-årig cand.theol. Han var utrættelig med 
at tilegne sig viden lige fra naturvidenskab til teologi 
og var de sidste syv år af sit liv aktiv deltager i en læ-
sekreds på højt niveau med fremstående intellektuelle 
personligheder. Asger mistede sin hustru Ulrikke for 
syv år siden.

For at afrunde Asgers aktive pensionistliv skal bl.a. 
nævnes hans store passion for golfsporten, som han 
var aktiv i lige til det sidste. Som ca. 85-årig skrev han 
om sin sport: »Jeg kan stadig gå 18 huller, det er en 
fremragende pensionistsport, da en runde ofte tager 
over fire timer – udendørs«.

Asgers liv var præget af hans kristne tro, og han ud-
levede den ikke mindst i sin lægegerning.

Asger Bindslev vil blive husket for sit kirurgiske 
håndværk, for sin store empati for patienter, kolleger 
og venner samt for sine kontakter til den Kristne Me-
dicinerkreds i sin studietid og senere til Kristelig Læ-
geforening. 

Asger efterlader sig fire børn, svigerbørn og børne-
børn.

Æret være hans minde.

ASger BindSleV 
2.4.1915-8.10.2012

Cai Frimodt-Møller
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liselotte Mia Andersen 
Liselotte døde den 13.8.2012 efter en svær kamp mod 
en aggressiv kræftsygdom. Hun var oprindeligt ud-
dannet lærer, men valgte hurtigt efter seminariet at 
forfølge en gammel drøm om at læse medicin – et valg 
hun aldrig fortrød, idet hun holdt så meget af sit fag 
og sine udfordringer. 

Efter vores embedseksamen i 1981 var jobmarkedet 
turbulent, og Liselotte søgte udfordringerne med vi-
kariater på forskellige københavnske hospitaler med 
enkelte afstikkere til Esbjerg og fik en bred og grundig 
uddannelse inden for medicin og kirurgi. 

Da de to døtre, Patricia og Pascalle, kom til, blev de 
helt naturligt Liselottes suveræne førsteprioritet, og 
hun valgte at arbejde i Gentofte Kommune som skole- 
og kommunelæge i en årrække, mens pigerne voksede 
op. Erfaringerne fra lærergerningen var en stor hjælp 
i samarbejdet med skolerne, og Liselotte var meget af-
holdt og respekteret for sin store faglighed og konse-
kvens. 

Da en solopraksis i Vedbæk blev ledig, tog Liselotte 
et nyt spring og blev praktiserende læge. Hun elskede 
sin praksis og nød samtidig sin frihed ved at være alene 
om opgaverne. Liselotte anså sit job som et værdifuldt 

privilegium, og trods den svære sygdom passede hun 
sin praksis indtil få uger før sin alt for tidlige død. 

Liselotte var en kapacitet på sit felt; reel og meget 
interesseret i fagets mange udfordringer, men hen-
des liv havde også mange andre facetter. Kreativitet, 
musik og traditioner var nøgleord i hendes nære fa-
milie, og der var ikke en sommer, uden at den skulle 
tilbringes i sommerhusene i Blåvand. Altid i aktivitet 
med praktisk arbejde, reparation af husene, de gamle 
MG’er eller ledsagelse af pigerne til musik. 

Hjemmet var præget af en utrolig gæstfrihed, og 
utallige er de fester og arrangementer, der er blevet af-
holdt på Østervang. Liselotte var farverig, sjov, kreativ 
og ambitiøs, men også et meget privat menneske, og 
kun få havde hendes fulde fortrolighed, også i den sid-
ste svære tid. Men Liselotte beklagede sig aldrig og var 
meget taknemmelig for sit fantastiske liv. Hun var så 
glad for at have oplevet sine to talentfulde døtres ud-
dannelser og karrierer som violinister og var med rette 
utroligt stolt over sine piger og sit lille barnebarn. 

Vi har mistet en meget trofast, farverig kollega og 
en kær veninde. Vores tanker går til den nære familie 
og især til Patricia og Pascalle. 

liSelotte MiA  
AnderSen 
30.3.1948-13.8.2012

Merete Østergaard
Rigmor Højland Jensen

Bent lyager nielsen
Bent Lyager Nielsen døde pludseligt i sit hjem den 
31. oktober 2012, få dage før sin 84-årsfødselsdag. Et 
langt og spændende liv inden for kardiologien i Dan-
mark var slut.

Lyager var købmandssøn fra Skjern, student fra 
Tarm Gymnasium i 1947 og læge fra Københavns Uni-
versitet i 1955. Efter en internmedicinsk uddannelse 
i København blev han i 1964 1. reservelæge på Medi-
cinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital. I 1969 
blev han som speciallæge i intern medicin og kardio-
logi overlæge på denne afdeling med ansvar for kar-
diologien. Fra 1972 ekstern lektor ved Syddansk Uni-
versitet. I 1992 valgte han at stoppe og gå på pension. 

Lyager var til alle tider en flittig skribent. Allerede 
som gymnasieelev var han under 2. verdenskrig med-
udgiver af den illegale avis »Frihedsposten«, og senere 
dominerede de lægefaglige artikler den skriftlige ak-
tivitet med publikationer af høj videnskabelig kvalitet 
i anerkendte nationale og internationale tidsskrifter.  
Et højdepunkt i den videnskabelige aktivitet var dis-
putatsen i 1963. I hele sin faglige karriere, herun-
der som formand for Dansk Cardiologisk Selskab 
(1972-1976), var han med til at fastlægge mange af 

de grundlæggende principper i dansk kardiologi, som 
stadig danner grundlaget for behandlingen af hjerte-
sygdomme. 

Som en af de første i Danmark omdannede Lyager 
i 1968 et internmedicinsk sengeafsnit til et moderne 
koronarafsnit for behandling af patienter med akut 
myokardieinfarkt. Dette afsnit forblev i alle årene 
hans base, hvor han anvendte sit store talent for pa-
tientomsorg og patientbehandling med en unik kli-
nisk kompetence. Lyager var særdeles afholdt af pa-
tienter og personale. Som underviser videregav han 
på inspirerende vis sin store faglige viden til kolleger, 
yngre læger og studenter. Men også andre ikkefaglige 
emner blev ivrigt diskuteret i kaffepausen under stue-
gangen på Afdeling B2.

Lyager var et musisk menneske med en omfattende 
viden. Han havde en præcis formulering både skrift-
ligt og mundtligt. Han var en glimrende taler, altid 
med en klar ide, som ofte blev fortalt med hans velud-
viklede humoristiske sans. I sit otium udnyttede han 
disse egenskaber til bl.a. at skrive kronikker og artik-
ler med emner inden for den medicinske historie.

Æret være hans minde.

Bent lyAger nielSen
5.11.192-31.10.1012

Per Thayssen
Jørgen Dalhøj
Anders Junker
Henrik Steen Hansen
Knud Nørregaard 
Hansen
Mogens Lytken Larsen
Hans Mickley
Knud Erik Pedersen
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Program
Ordstyrer: Henrik Sillesen

Kl. 08.00-08.30  Morgenbuffet

Kl. 08.30 – 08.40
Velkommen og indledning
Peter Schwarz, formand LVS

Kl. 08.40 – 09.00
Sundheds- og Forebyggelsesminister Astrid 
Krag

Kl. 09.00– 10.30
De nye hospitalsstrukturer – velsignelse eller 
forbandelse? Lægerne i Trondhjem var kritiske 
over for centerstruktur. Er paradigmeskiftet 
lykkedes? Sven Erik Gisvold, professor, Skt. 
Olavs Hospital,Trondhjem

Fra multidisciplinære klinikker til status quo. 
Sådan planlægger regionerne – indlæg og 
debat
Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør, 
Region Nord
Søren Aggestrup, lægelig direktør, Sygehus 
Sønderjylland 
Ole Thomsen, sundhedsdirektør, Region Midt 
Henrik Eriksen, bygningsdirektør, Region 
Hovedstaden

Paneldebat

Kl. 10. 30 – 10.50  Kaffepause

Kl. 10.50 – 11.30
Forskningsmiljøer i de nye sygehuse – hvor-
dan sikres kvaliteten?

Hvordan indtænker man forskningen i de nye 
sygehuse?
Henrik Villadsen, lægefaglig direktør, Odense 
Universitetshospital

Erfaringer fra forskningsmiljø – fremtidens 
udfordringer og mulige løsninger
Torben V. Schroeder, professor, overlæge 
dr.med., Rigshospitalet

Debat 

Kl. 11.30 – 12.00
Uddeling af Marie og August Krogh Prisen
Birgitte Nauntofte, direktør, Novo Nordisk 
Fonden

Kl. 12.00 – 13.00  Frokost

Kl. 13.00– 15.00
Identitet, kvalitet og uddannelse

Hvad sker der med specialisternes fagidenti-
tet, når lægens seng bliver patientens seng?
Helle Hein, forskningsadjunkt, Ph.d. Institut 
for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen 
Business School

Specialerne og specialisterne: Er specialerne 
velegnede til at vedligeholde speciallægernes 
kompetenceniveau i fremtidens sygehus-
strukturer? 
Ellen Holm, overlæge, geriatrisk afdeling, 
Nykøbing F, MMe, PKL  

Specialeplanen er baseret på ”øvelse gør 
mester”-princippet. Hvad sker der med 
kvaliteten, når den traditionelle afdeling ikke 
længere findes?
Ebba Nexø, professor, Aarhus Universitet og 
LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for 
Specialeplanlægning

Kan man sikre læringen i et atomiseret 
sygehusmiljø og hvad med sammenhængen i 
speciallægeuddannelsen på landsplan?
Mads Skipper, formand for Lægeforeningens 
uddannelses- og forskningspolitiske udvalg

Læger – hjemløse eller på hjemmebane i de 
nye sygehuse?
Mads Koch Hansen, formand for Lægeforenin-
gen

Debat

Kl. 15.00  
Opsamling farvel og tak
Peter Schwarz, formand LVS 

Å R S M Ø D E

Passer  
kitlen til 
morgen- 
dagens  
sygehus?
Det specialerettede sygehus er 
under afvikling. Men med store 
regionale forskelle. I forbindelse 
med reformerne af akutbered-
skabet og etableringen af 16 nye 
supersygehuse på tværs af lan-
det, planlægger flere regioner 
dybtgående ændringer i orga-
niseringen af patientbehand-
lingen. Det kan få store konse-
kvenser for lægernes faglige 
identitet og for muligheden for 
at fastholde én lægeuddannelse 
på landsplan. Det er nu, vi skal 
handle for at sikre kvaliteten af 
den lægevidenskabelige forsk-
ning og af lægernes glæde ved 
at være – ja, læger

Praktiske oplysninger
Alle er velkomne. Begrænset deltagerantal

Tilmelding
Til Karin Ewald, Lægevidenskabelige Selska-
ber kew@dadl.dk
Tilmeldingsfrist senest 18. januar 2013

Deltagergebyr
550 kr. for ikke-medlemmer af LVS 
Deltagelse for medlemmer af LVS er gratis

Fredag den 25. januar 2013
 
Eigtved Pakhus
Asiatisk Plads 2G
1448 København K
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Oversigt over nye ledige job

Ved stillinger mærket med Quick-nr.  
henvises til www.laegejob.dk

Se samtlige jobannoncer på ugeskriftet.dk

akUt.med.
Sygehus Vendsyssel, reservelæge.  
Quick-nr. 114005

aLLe speciaLer
Norge, Sykehuset Innlandet HF, Overlæge  
Se Side 3195

aLmen medicin
Færøerne, Landssygehuset, introduktions-
stilling. Quick-nr. 113954

København K, Forskningsenheden for  
almen praksis, Videnskabelige assistent  
Se Side 3192

Aarhus, APU-Aarhus, Læge Se Side 3193

Bagsværd, Novo Nordisk, Læge  
Se Side 3189

Kalundborg, Almen Solo-praksis til salg, 
Praksis tilbydes Se Side 3188

Kalundborg, Halvdelen af to-mandspraksis 
sælges, Praksis tilbydes Se Side 3188

Gørlev Sjælland, Lægernes Hus i Gørlev,  
Barselsvikar Se Side 3193

Gladsaxe/Herlev, Kompaniskabspraksis, 
Praksis tilbydes Se Side 3188

Frederiksværk, To-læges kompagniskabs-
praksis sælges, Praksis tilbydes  
Se Side 3188

Kastrup, Solopraksis/evt samarbejdspraksis, 
Praksis tilbydes Se Side 3188

Vedbæk, Solopraksis, Praksis tilbydes  
Se Side 3188

Færøerne, Landssygehuset, hoveduddannel-
sesforløb. Quick-nr. 113956

anæstesiOLOgi
Sygehus Sønderjylland, Anæstesi- og opera-
tionsafdelingen, introduktionsstilling. 
Quick-nr. 114168

Glostrup Hospital, overlæge.  
Quick-nr. 114090

arBeJdsmedicin
Bispebjerg Hospital, introduktionsstilling. 
Quick-nr. 114122

Børne- Og UngdOmspsykiatri
Psykiatrien i Region Syddanmark, Børne- og 
Ungdomspsykiatri, introduktionsstilling. 
Quick-nr. 114051

Psykiatrien i Region Syddanmark, Børne- og 
Ungdomspsykiatrien Kolding, introduktions-
stilling. Quick-nr. 114044

Region Syddanmark, Børne- og Ungdoms-
psykiatri, introduktionsstilling.  
Quick-nr. 114219

Uddannelsesregion Øst, Videreuddannelses-
region Øst, hoveduddannelsesforløb.  
Quick-nr. 114119

diagnOstisk radiOLOgi
Sverige, Linköpings universitet,  
Universitetslektor Se Side 3195

Aarhus Universitetshospital, Region Midtjyl-
land, afdelingslæge. Quick-nr. 114235

Aarhus Universitetshospital, Region Midtjyl-
land, afdelingslæge. Quick-nr. 114232

geriatri
Gentofte Hospital, reservelæge.  
Quick-nr. 114085

Nykøbing F. Sygehus, Geriatrisk Afdeling, 
reservelæge. Quick-nr. 113990

OUH, Svendborg Sygehus, Geriatrisk  
Afdeling G Svendborg, reservelæge.  
Quick-nr. 114240

gynækOLOgi Og OBstetrik
Hillerød Hospital, introduktionsstilling. 
Quick-nr. 114246

Norge, Sykehuset Innlandet HF, Overlæge  
Se Side 3195

Norge, Olso Universitetssykehus, Overlæge/
professor II/førsteamanuensis  
Se Side 3194

Norge, Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Overlæge Se Side 3194

Uddannelsesregion Øst, Videreuddannelses-
region øst, hoveduddannelsesforløb.  
Quick-nr. 114115

Hvidovre Hospital, afdelingslæge.  
Quick-nr. 114214

Hvidovre Hospital, reservelæge.  
Quick-nr. 114199

HæmatOLOgi
Region Nordjylland, Aalborg Sygehus,  
Hæmatologisk Afdeling, introduktionsstil-
ling. Quick-nr. 114225

Norge, Nordlandssykehuset, Bodø,  
Overlæge Se Side 3194

intern medicin
Bispebjerg Hospital, introduktionsstilling. 
Quick-nr. 114185

Bispebjerg Hospital, introduktionsstilling. 
Quick-nr. 114186

Herlev Hospital, introduktionsstilling. 
Quick-nr. 114139

Regionshospitalet Holstebro,  
Region Midtjylland, introduktionsstilling. 
Quick-nr. 114021

Hillerød Hospital, introduktionsstilling. 
Quick-nr. 114234

Gentofte Hospital, introduktionsstilling. 
Quick-nr. 114206

Bispebjerg Hospital, reservelæge.  
Quick-nr. 114184

Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus,  
reservelæge. Quick-nr. 114130

Sygehus Thy-Mors, afdelingslæge.  
Quick-nr. 114171

Gentofte Hospital, reservelæge.  
Quick-nr. 114089

Roskilde Sygehus, Medicinsk Afdeling,  
overlæge. Quick-nr. 113985

Region Syddanmark, Den Lægelige Videre-
uddannelse, hoveduddannelsesforløb. 
Quick-nr. 113984

Hospice Sønderjylland, Klinisk Patologi,  
Sygehus Lillebælt, afdelingslæge.  
Quick-nr. 114201

Roskilde Sygehus, reservelæge.  
Quick-nr. 114198

kardiOLOgi
Odense Universitetshospital, Odense,  
Hjertemedicinsk Afdeling B Odense,  
introduktionsstilling. Quick-nr. 113995

Norge, Sykehuset Innlandet HF, Overlæge  
Se Side 3195

Medicinsk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus, 
overlæge. Quick-nr. 114134

Roskilde Sygehus, Kardiologisk Afdeling,  
reservelæge. Quick-nr. 114197

kirUrgi
Gødstrup, Hospitalsenheden Vest,  
Ledende overlæge Se Side 3191

Sydvestjysk Sygehus, Afdeling for Kirurgi og 
Gastroenterologi, afdelingslæge.  
Quick-nr. 114040

Sydvestjysk Sygehus, Afdeling for Kirurgi og 
Gastroenterologi, overlæge.  
Quick-nr. 114038
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iNFOrMaTiON

JObannOncer Og annOncer  
fOr køb Og salg af praksis
Kristianiagade 12, 2100 København Ø.
Telefon 3544 8387. Telefax 3544 8510. 
stillinger@dadl.dk – www.ugeskriftet.dk

indrykning af JObannOncer
Jobannoncer og annoncer for salg og køb af læge
praksis skal sendes til ovennævnte adresse eller email.

Deadline til tidsskriftet er mandag kl. 10. Bemærk 
dog, at der kan være forskudte afleveringsfrister i  
forbindelse med helligdage. 
Samtlige annoncer til www.ugeskriftet.dk 
lægges på efter ønske.

billetmærkeannOncer
Billetsvar sendes enten til Job og Praksis,  
Kristianiagade 12, 2100 København Ø,  
med billetmærkenummer på kuverten eller
pr. mail til stillinger@dadl.dk med billet mærke num
mer anført.

 

Region Syddanmark, hoveduddannelsesfor-
løb. Quick-nr. 114253

kLin. BiOkemi
Uddannelsesregion Øst, Sekretariatet for  
lægelig videreuddannelse Øst, hoveduddan-
nelsesforløb. Quick-nr. 114218

kLin. fysiOLOgi Og nUcLearmed.
Uddannelsesregion Øst, Sekretariatet for 
Lægelig Videreuddannelse, hoveduddannel-
sesforløb. Quick-nr. 114180

med. LUngesygdOmme
Odense Universitetshospital, Odense,  
Lungemedicinsk Afdeling J, Odense,  
introduktionsstilling. Quick-nr. 114101

nefrOLOgi
Region Syddanmark, Den Lægelige Videre-
uddannelse, hoveduddannelsesforløb. 
Quick-nr. 113983

neUrOLOgi
Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus,  
Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt,  
introduktionsstilling. Quick-nr. 114067

Uddannelsesregion Nord, Videreuddannel-
sesregion Nord, hoveduddannelsesforløb. 
Quick-nr. 114059

Roskilde Sygehus, Neurologisk Afdeling,  
reservelæge. Quick-nr. 114215

OnkOLOgi
Rigshospitalet, introduktionsstilling.  
Quick-nr. 114179

OrtOpædisk kirUrgi
Sydvestjysk Sygehus, Ortopæd- og kæbe-
kirurgisk afdeling Esbjerg, introduktions-
stilling. Quick-nr. 114056

Regionshospitalet Holstebro,  
Region Midtjylland, introduktionsstilling. 
Quick-nr. 114055

Aarhus Universitetshospital, Region Midtjyl-
land, introduktionsstilling. Quick-nr. 114227

Regionshospitalet Holstebro,  
Region Midtjylland, læge. Quick-nr. 114208

OtO-, rHinO-, LaryngOLOgi
Uddannelsesregion Nord, Sundhedsuddan-
nelser, hoveduddannelsesforløb.  
Quick-nr. 114145

Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling,Køge 
Sygehus, overlæge. Quick-nr. 114112

Slagelse Sygehus, Øre-næse-halskirurgisk 
Afdeling, reservelæge. Quick-nr. 114204

patOLOgisk anatOmi
Klinisk Patologisk Afdeling, Slagelse  
Sygehus, overlæge. Quick-nr. 114138

Klinisk Patologisk Afdeling, Næstved  
Sygehus, afdelingslæge. Quick-nr. 114137

Aalborg Sygehus, ledende overlæge.  
Quick-nr. 114150

psykiatri
Århus Universitetshospital, Risskov,  
Region Midtjylland, introduktionsstilling. 
Quick-nr. 114113

Roskilde, Ældrepsykiatrien, Overlæge  
Se Side 3188

Ballerup, Psykiatrisk Center Ballerup, Læge  
Se Side 3190

København N, Retspsykiatrisk Klinik, Læge  
Se Side 3194

Psykiatrien Slagelse, Psykiatrien Vest,  
Slagelse, reservelæge. Quick-nr. 114143

Psykiatrien Holbæk, Psykiatrien Vest,  
Distrikpsykiatrien Holbæk, overlæge.  
Quick-nr. 114142

Århus Universitetshospital, Risskov, Region 
Midtjylland, forsker. Quick-nr. 114111

Region Hovedstaden - Psykiatri, Region H - 
Psykiatri, overlæge. Quick-nr. 114075

Region Hovedstaden - Psykiatri, Region H - 
Psykiatri, overlæge. Quick-nr. 114073

Psykiatrien Dianalund, Psykiatrien Vest, 
overlæge. Quick-nr. 113812

pædiatri
Regionshospitalet Viborg, Region Midtjyl-
land, introduktionsstilling. Quick-nr. 114172

Regionshospitalet Viborg, Region Midtjyl-
land, introduktionsstilling. Quick-nr. 114169

Sygehus Sønderjylland, Børneafdelingen,  
introduktionsstilling. Quick-nr. 114230

Norge, Sykehuset Innlandet HF, Overlæge  
Se Side 3195

Hvidovre Hospital, afdelingslæge.  
Quick-nr. 114245

Hvidovre Hospital, afdelingslæge.  
Quick-nr. 114244

Næstved Sygehus, Børneafdelingen,  
afdelingslæge. Quick-nr. 114233

reUmatOLOgi
Norge, Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Overlæge Se Side 3194

Odense Universitetshospital, Odense,  
Reumatologisk Afdeling C Odense,  
overlæge. Quick-nr. 114133

Glostrup Hospital, reservelæge.  
Quick-nr. 114042

Sydvestjysk Sygehus, Reumatologisk  
afdeling, overlæge. Quick-nr. 114224

speciaLeUafHængig
København, Copenhagen University  
Hospital, Professorat Se Side 3193

Glostrup Hospital, reservelæge.  
Quick-nr. 114105

Odense Universitetshospital, Odense,  
Direktionen, forsker. Quick-nr. 114064

Uddannelsesregion Øst, Sekretariatet for 
Lægelig Videreuddannelse, læge.  
Quick-nr. 114074

UrOLOgi
Uddannelsesregion Nord, Videreuddannel-
sesregion Nord, hoveduddannelsesforløb. 
Quick-nr. 114102
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praksis tilbydes

 

praksis ved kaLUndBOrg Havn sæLges
Beliggende i dejlige lokaler på førstesalen af 
Grandbygningen ved Kalundborg havn, sæl-
ges halvdelen af denne to mandskompagni-
skabspraksis. 
Vi har sekretær og sygeplejerske, og p.t. en 
fase to-uddannelseslæge. 
Praksis har IP-telefoni, emar som system, er 
tilkoblet sentinel datafangst og FMK. 
I bygningen findes ØNH-læge, psykiatere, 
psykologer, fysioterapeuter, fodterapeut 
samt tre andre almenpraksis.  
Praksis sælges grundet flytning til udlandet, 
og er ideel for den, der ønsker en velfunge-
rende praksis fra dag 1. 
Kontakt undertegnede mhp. yderligere  
information. Se desuden på hjemmesiden  
www.grandlaeger.dk 
Ceren Tuncay Hirsch,  
cerenkaraca2000@yahoo.dk  

HaLvdeLen af kOmpagniskaBspraksis 

gLadsaxe/HerLev er tiL saLg
Se praksisbørsen.

sOLOpraksis/evt. samarBeJdspraksis 

på amager sæLges
Solopraksis beliggende i Kastrup sælges med 
overtagelse i løbet af 1. halvår af 2013. Kli-
niklokaler med lav leje. Særdeles velfunge-
rende feriering med otte læger. Ca. 1.334 pa-
tienter, heraf 241 børn. Stort potentiale for 
omsætningsfremgang. Praksis kan med 
Samarbejdsudvalgets tilladelse eventuelt 
flyttes til nærliggende 2-læges samarbejds-
praksis i store velindrettede lokaler med to 
fuldtidssygeplejersker og en uddannelses-
læge, hvorom der kan indgås aftale om sam-
arbejde. 
Henvendelse Linde & Altschuler A/S, att.  
advokat Peter Jakobsen, Bredgade 23, 1., 
1260 København K, tlf. 3314 1940,  
e-mail: pj@danjur.dk

sOLOpraksis i vedBæk sæLges
Solopraksis beliggende i Vedbæk sælges med 
overtagelse hurtigst muligt, da der er tale 
om et dødsbo. Tæt på S-tog og gode trafikale 
forbindelser. MedWin-lægesystem. Ca. 758 
patienter inkl. 198 børn. Stort potentiale for 
omsætningsfremgang. Gode lyse klinikloka-
ler med lav leje.  
Henvendelse Linde & Altschuler A/S, att.  
advokat Peter Jakobsen, Bredgade 23, 1., 
1260 K, tlf. 3314 1940, e-mail: pj@danjur.dk

nOrdsJæLLand i Ht-Området  
– 2-Læges kOmpagniskaBspraksis  

sæLges
Velfungerende 2-læges kompagniskabsprak-
sis tæt på S-station og gode trafikale forbin-
delser sælges med overtagelse i løbet af 
2013, hvor begge kompagnoner går på pen-
sion. Mulighed for at 2 læger overtager prak-
sis samtidigt eller 1 ad gangen. Praksis er be-
liggende i 195 m2 velindrettede lejede 
lokaler. Ca. 2.997 patienter, heraf 587 børn, 
samt betydeligt potentiale for omsætnings-
fremgang. MedWin edb-system. Velfunge-
rende ferie- og dagvagtring med 5 andre læ-
ger.  
Henvendelse Linde & Altschuler A/S, att.  
advokat Peter Jakobsen, Bredgade 23, 1., 
1260 København K, tlf. 3314 1940,  
e-mail: pj@danjur.dk. 

kaLUndBOrg. aLmen praksis tiL saLg 
Solo. 1.450 gr. 1-patienter. Centralt og 
smukt beliggende. Lyse og venlige lokaler. 
Velfungerende indretning. Kontant 220.000 
alt inkl. Overtagelse 1/5 2013. Aftale inden 
1/2 2013. Se praksisbørsen.

Ældrepsykiatrien i Roskilde søger en 

overlæge 01.03.13 eller snarest derefter, til 

at indgå i et team på i alt ni speciallæger til 

varetagelse af psykiatriske lægelige opgaver 

i Ældrepsykiatrien i Region Sjælland. Stil-

lingen kan søges af speciallæge i psykiatri, 

geriati, neurologi eller almen medicin.

Ældrepsykiatrisk distriktspsykiatri i 

Roskilde er i en udviklingsfase, hvor

man er i færd med at opbygge en ny 

funktion i forhold til demensområdet 

og en akutteamfunktion. Overlægen 

skal indgå i udvikling og omplemen-

tering af disse nye tiltag.

Yderligere oplysninger kan fås ved henven-

delse til ledende overlæge Ulf Søgaard, 

47 32 83 25/55 35 11 23 eller overlæge

Eva Berthou, 47 32 77 01. 

Se hele opslaget på www.regionsjaelland.dk, 

Job og karriere, quick nr. 11098.

Overlæge
Ældrepsykiatrien, Roskilde

Region Sjælland er med over 15.000 medarbejdere regionens 
største arbejdsplads med et budget på 15 mia kr. Vi varetager 
opgaver inden for sundhed, regional udvikling og drift af en 
række sociale institutioner for i alt 800.000 borgere.

www.regionsjaelland.dk
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Novo Nordisk is looking for a Global Medical Advisor /  
Senior Global Medical Advisor to join the Global Medical 
Affairs team in the Company Headquarters just outside 
of Copenhagen, Denmark. This is a unique opportunity to 
work for a world leader in diabetes care and help improve 
the lives of people with diabetes worldwide.

Strategy and positioning – opinion and product
You will belong to a highly motivated group of Medical 
Doctors with clinical, research and marketing experience, 
who maximise best practice sharing. By working closely with 
Global Product Managers, you give directions and input 
to the product strategy and positioning. Furthermore, you 
establish and maintain the link to Key Opinion Leaders 
(KOL) by ensuring the strategic approach and positioning in 
an appropriate way. In the position you will build the global 
KOL strategy, and ensure that it is properly executed and 
on-track. To meet these requirements worldwide travelling 
will be a natural part of the job. 

Medical Doctor with relevant clinical experience
You are a Medical Doctor with relevant clinical experience 
and preferably have a research background (clinical or 
basic science) and/or business education. Previous experi-
ence from a pharmaceutical company is a plus. You must be 
action-oriented and have a strong drive. Furthermore, you 
are known to be engaging, customer-oriented and a strong 
communicator with the ability to create results through 
close cooperation with the memebers of a highly motivated 
team. Your way of working is well-structured and persistent, 
and you can turn problems into solutions. In relation to this, 
you have a flexible attitude and a clear focus on creating re-
sults. Finally, you are fluent in both oral and written English 
and have strong presentation skills. 

Contact and application
Please read more about the position and apply at our 
website: novonordisk.com/careers. For further information, 
please contact Claus Bo Svendsen, at +45 3075 6610.

Global Medical Advisor / 
Senior Global Medical Advisor

To work for Novo Nordisk, you will need vision, dedication and skills to change the lives of people living with 
diabetes. In exchange, we offer you unique opportunities for professional and personal development and the 
chance of a lifetime to work with extraordinarily talented colleagues.

Jakob Ibsen Jensen
Søborg, Denmark
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Psykiatrisk Center Ballerup er et stort center, der varetager 

behandlingsopgaver i såvel hovedfunktion som i speciali-

serede og højt specialiserede funktioner.

 

Som I-læge vil du komme til at blive en del af en relativ 

stor lægegruppe, hvor vi har et godt kollegialt samarbejde. 

Vi er et center, der lægger stor vægt på uddannelse og 

udvikling, og vi har derfor løbende og skemasat supervision 

og vejledning.

 

Vi har 3 vagtlag: et forvagts-, mellemvagts- og bagvagtslag. 

Forvagtslag og mellemvagtslaget er henholdsvis 10- og 

12-skiftet. Herved sikrer vi, at du som uddannelsessøgen-

de læge vil have sammenhængende tid i det sengeafsnit, 

hvor du er tilknyttet. 

 

Vi tilbyder teoretisk uddannelse i kognitiv terapi samt mu-

lighed for at have terapiforløb med mulighed for individuel- 

og gruppesupervison.

Vi er et center, der lægger vægt på godt lægefagligt miljø 

med fast skemalagt undervisning for lægerne flere gange 

om ugen. 

 

Centrets optageområde omfatter ca. 347.000 indbyggere 

omfattende Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, 

Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

 

Centret har hovedfunktioner inden for akut modtagelse, 

døgn-, dag- og ambulant behandling. Centret har til ho-

vedfunktionen tilknyttet to distriktspsykiatrier beliggende 

i henholdsvis Ballerup og Gladsaxe. Centret har p.t. ét 

OPUS-team og ét OP-team.

Psykiatrisk Center Ballerup har specialfunktioner indenfor 

behandling af spisefor-styrrelser, traumatiserede flygtninge, 

transkulturel psykiatri, rehabilitering og døvepsykiatri.

 

Centret har konsulentfunktion ved flere socialpsykiatriske 

botilbud samt tilsynsfunktion ved Herlev og Gentofte 

hospitaler.

 

Der er nybygget akutmodtagelse og et nyt lukket intensiv-

afsnit. Samtidig er de eksi-sterende sengeafsnit gennem-

gribende renoveret. Centrets intensive kapacitet udgør tre 

lukket-intensiv afsnit samt et lukket-intensivt ældreafsnit. 

Derudover er der to åbne sengeafsnit. 

 

Psykiatrisk Center Ballerup er en universitetsafdeling 

tilknyttet Københavns Univer-sitet med prægraduat 

undervisning af lægestuderende. Centret har yngre læger i 

psykiatrisk speciallægeuddannelse på alle niveauer samt 

videreuddannelsesforløb til specialpsykolog.

 

Centret prioriterer et højt uddannelsesniveau i persona-

legruppen. Man er imøde-kommende overfor individuelle 

ønsker med hensyn til interesseområder og uddannelses-

forløb, der vil øge ansøgerens kompetencer indenfor den 

omhandlede funktion.        

 

Ansøgningsfrist mandag den 21. december 2012. 

 

Ansøgning bilagt kopi af autorisationsbevis mailes til: 

Line.Hansen@regionh.dk

 

Kst. Klinikchef Line Hansen

Psykiatrisk Center Ballerup

Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Ballerup 

Psykiatrisk Center Ballerup søger læge til 
introduktionsstilling pr. 1. januar 2013 
Ved Psykiatrisk Center Ballerup er en I-stilling ledig til besættelse pr. 1. januar 
2013 eller snarest muligt.
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et arbejde med hjerne og hjerte midtjob
.dk

Region Midtjylland arbejder for at fremme 
muligheden for sundhed, trivsel og velstand 
hos mere end 1,2 mio. borgere. Det er vores 
bidrag til velfærd.

Ledende overlæge
Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest

Har du det faglige og ledelsesmæssige engagement til at 
nytænke og udvikle kirurgien nu og i det fremtidige hyper-
moderne hospital i Gødstrup? Så har vi en ledig stilling som 
ledende overlæge.

Kirurgisk Afdeling betjener et optageområde på 300.000 
indbyggere og består af to sengeafsnit med 32 senge inkl. 3 
hotelsenge, integreret endoskopi (inkl. ERCP) og ambulato-
riefunktion, dagkirurgisk funktion og stomiambulatorium. 
Derudover et forskningsafsnit med eget budget. I alt 120 
fuldtidsstillinger. Afdelingen har en betydelig akutfunktion.

Vi behandler patienter med benigne sygdomme i øvre- og 
nedre gastrointestinalkanal, benigne galdevejs- og pancre-
assygdomme, hernier og thyreoidealidelse (i samarbejde 
med Øre-, næse- halsafdelingen). Iht. hospitalsplanen skal 
Kirurgisk Afdeling også i fremtiden varetage behandlingen 
af colo-rectalcancer i den vestlige del af Region Midtjylland.

Kirurgisk Afdeling har uddannelsesforpligtigelse for alle 
faggrupper, der er repræsenteret i afdelingen.

Du skal sammen med den ledende oversygeplejerske ud-
gøre en fremsynet og handlekraftig ledelse. Som leder står 
du for faglighed, tværfagligt samarbejde og smidig tilret-
telæggelse af arbejdsgange og patientforløb. Resultater 
skal være motiverende og dialog en selvfølge.

Vi ønsker en ledende overlæge med nedenstående profi l:
•  Speciallæge i kirurgi.
•  Solid ledelseserfaring gerne fra fl ere ledelsesniveauer og 

funktioner.
•  Gode evner for ledelse gennem ledere .
•  Analyserende, nytænkende og handlingsorienteret.
•  Ser et attraktivt arbejdsmiljø og højt fagligt engagement 

som forudsætning for faglig kvalitet og patienttilfreds-
hed.

•  Evner at balancere den ledelsesmæssige indsats og fokus 
mellem daglig drift og udvikling.

•  Fokus på patientens perspektiv, helhed og samarbejde.
•  God kommunikator samt evne til at etablere relationer, 

samarbejde og involvering.
•  Kan initiere forsknings- og udviklingsprojekter.

Til gengæld garanterer vi et stærkt engageret hold af 
læger, sygeplejersker og sekretærer. Vi arbejder sammen 
med at omsætte resultater fra forskning i patientforløb og 
outcome til en ændret klinisk praksis. Vi har erfaringer med 
teamdannelse i patientbehandling og pleje, og vi kender 
værdien af, at patient og pårørende er ordentligt informe-
ret og forberedt på de accelererede patientforløb.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Læs mere om stillingen og hvem vi er på 
http://www.rm.dk/job og på www.vest.rm.dk

“Der er ikke noget 
 midt imellem, når 
 man er kirurg”
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Forskningsenheden For Almen PrAksis  
i København søger en videnskabelig assistent 
med henblik på ph.d.-forløb

En 1-årig fuldtidsstilling som videnskabelig assistent 
er ledig til tiltrædelse snarest muligt med henblik på 
forberedelse af og indskrivning i et 3-årigt ph.d.-forløb, 
til forskningsprojektet »Multimorbiditet og symptomer i 
almen praksis«. 

Multimorbiditet (MM) kan defineres som to eller flere 
samtidigt tilstedeværende kroniske sygdomme. Antal-
let af patienter med multimorbiditet er stigende, og 
behandlingen af patienter med MM er underlagt en stor 
klinisk kompleksitet. Der mangler viden om, hvad der 
karakteriserer patienter med MM og deres sygdoms- og 
behandlingsforløb. Projektets foreløbige formål er at 
analysere sygdomsforløbet for patienter med forskellige 
konstellationer af multimorbiditet – i et delformål med 
fokus på tilstedeværelsen af symptomer.

Under ansættelsen skal der arbejdes med at udforme 
ph.d.-protokol og ansøgninger med henblik på medfinan-
siering, og ph.d.-forløbet skal påbegyndes. Der foreligger 
en skitse til protokol og de første litteraturstudier er i 
gang. Du kommer til at være med til at definere og ud-
forme det endelige formål med projektet samt være med 
til at skrive andre artikler på området. 

Projektet foregår på Forskningsenheden for Almen Praksis 
i København, som er en forskningsinstitution med ca. 35 
medarbejdere, og som har til opgave at forske i almen 
praksis. I det tværfaglige forskningsmiljø arbejder læger, 
statistikere, sociologer, antropologer, organisationsfor-
skere, sygeplejersker mm. Det aktuelle projekt indgår i 
Forskningsenhedens to satsningsområder »Multimorbid-
itet« og »Mødet mellem patient og praksis med fokus på 
symptomer«. Du kommer til at indgå i en forskergruppe, 
der arbejder med projekter inden for disse to områder. 

kvalifikationer
– Relevant sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, 

fx cand. med. eller cand. scient. (folkesundhedsviden-
skab). Ønske om uddannelse til almen praksis en 
fordel, men ikke afgørende

– Interesse for forskning og gerne særlig interesse for 
forskning i almen medicin

– Erfaring med videnskabeligt arbejde og gerne publice-
ring

Vi kan tilbyde dig 
– Et åbent og kreativt fagligt miljø, hvor du kommer til  

at samarbejde med andre forskere
– Mulighed for forskningsstilling med henblik på  

erhvervelse af ph.d.-grad 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten 
imellem den relevante faglige organisation og Danske 
Regioner.

Yderligere oplysninger
Du kan få mere at vide om stillingen og arbejdspladsen 
hos assisterende forskningsleder, professor Niels de Fine 
Olivarius (mobil 6130 8547) eller forskningsleder,  
professor Susanne Reventlow (3532 7156). 

Ansøgning vedlagt CV, eksamensbeviser, anbefalinger og 
eventuelle videnskabelige arbejder sendes til forsknings-
leder Susanne Reventlow på susrew@sund.ku.dk eller 
evt. med post til Forskningsenheden for Almen Praksis, 
Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, 
Øster Farimagsgade 5, Postboks 2099, 1014 København K. 

Ansøgningsfrist
Den 17. december 2012, kl. 12.00. 
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Copenhagen University Hospital

Applications are invited for a fixed-term (5 years) 

externally funded clinical professorship in neurobiology 

with special focus on depression, at the Department of 

Clinical Medicine, to commence as soon as possible.

The clinical professorship consists of a salaried 

professorship at the Faculty of Health Sciences and a 

consultancy at Mental Health Centre Copenhagen in the 

Capital Region.

It is a requirement for appointment that the applicant 

is accepted for both the professorship and the 

consultancy. In order to be considered, the applicant 

must therefore send an application both to the Faculty 

(the professorship) and to the Hospital (the consultancy). 

This also applies to applicants who are already employed 

as consultants at the Hospital.

For the professorship the appointee will receive a 

pensionable annual salary DKK 174.952,01 (1 April 

2012–level). Additional salary supplements may be 

negotiated on an individual basis.

Deadline for application:

17 December 2012, at 23.59

This notice is an extract which may not be used as the 

basis for an application.

The full text of the notice inviting applications for the 

professorship is available from www.ku.dk/stillinger

The full text of the notice inviting applicants for the 

consultancy is available from www.laegejob.dk

Copenhagen University Hospital provides the 
framework for the university-based 
partnership between the 
Faculty of Health Sciences at 
the University of Copenhagen, 
The Capital Region of Denmark and 
Region Zealand. 
The Steno Diabetes Center is an 
associated member.

Clinical professorship in 
neurobiology with special 
focus on depression

www .ku.d

Barselsvikar
Barselsvikar søges snarest og indtil 31.08.2013 
til 5 mands-kompagniskabspraksis i velfunger-
ende lægehus med 7.000 tilmeldte patienter,  
6 klinikpersonaler og 1-2 uddannelseslæger.  
Vi kan tilbyde flexibel arbejdstilrettelæggelse.

Vi opfatter os selv som et dynamisk lægehus med 
tradition for at være fagligt og organisatorisk 
engageret uden for huset.

Praksis er beliggende på Vestsjælland 20 km 
nord for Slagelse.

Der planlægges 2 generationsskifte inden for de 
næste få år.

Yderligere oplysninger kan fås på 
tlf. 58 86 58 10

Arne Jensen, Helle Iversen, Kirsten Kristensen og 
Morten Schønemann

APU-Aarhus søger en læge til at arbejde 2 dag pr. 
uge. APU-Aarhus indgår i det almenmedicinske miljø 
i Aarhus. PLO og Danske Regioner står bag konstruk-
tionen.

Følgende kvalifikationer vil blive vægtet: Speciallæge 
samt klinisk erfaring i almen medicin, erfaring med 
undervisning og forskning i almen medicin, erfaring 
som tutorlæge, samarbejdsvilje og -evner.

Som læge i APU er man funktionær, men på de særlige 
vilkår at honoreringen fremkommer som en overskuds-
deling baseret på de faktiske indtægts- og udgifts-
forhold. 

Læger i APU skal til enhver tid have samtidig ansæt-
telse på Afdeling for almen medicin / Forskningsen-
heden for Almen Praksis. Stillingen kan kun søges af 
læger, der allerede har ansættelse på disse. 

Ansøgning fremsendes til klinikchef Hans Christian 
Kjeldsen hck@alm.au.dk senest d. 17. december 2012. 

Praktiserende læge ved  
APU-Aarhus
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En stilling som læge ved Retspsykiatrisk Klinik er ledig til besæt-
telse 1. marts 2013 eller snarest derefter. Ansøgere, der står for at 
påbegynde kursusstilling eller er i kursusstilling, vil blive foretrukket. 
Lægen skal indgå i et team, der udarbejder mentalobservationer.

Ansættelsesvilkår: Arbejdstiden er gennemsnitlig 8 timer 
ugentligt. 

Vi tilbyder: Grundig introduktion, løbende supervision ved 
overlæger, en arbejdsplads præget af høj faglig kvalitet og dygtige, 
engagerede kolleger i et tværfagligt miljø.

Ansøgning og henvendelse: Yderligere information om 
klinikken kan ses på www.retspsykiatriskklinik.dk eller ved hen-
vendelse til ledende overlæge Dorte Sestoft eller overlæge Ulla 
Noring på telefon 35360366 eller mail@retspsykiatriskklinik.dk. 

Ansøgning mærket »lægestilling« vedlagt curriculum vitae stiles 
til Justitsministeriet og sendes til overlægerne ved Retspsykia-
trisk Klinik, Blegdamsvej 6B, 2, 2200 København N eller mailes 
til mail@retspsykiatriskklinik.dk, således at ansøgningen er os i 
hænde senest 28. december 2012.

Retspsykiatrisk Klinik Overlege / professor II /
førsteamanuensis 
Kvinne- og barneklinikken, 
Institutt for klinisk medisin, obstetrikk og gynekologi

Fast overlegestilling ved Kvinne- og barneklinikken,
kombinert med bistilling som prof. II / førsteam. (20 % st.)
UiO, Institutt for klinisk medisin, obstetrikk og gynekologi. 
Kontaktinfo: Thomas Åbyholm, avd.leder, tlf. +47 23 07 26 19,
Anne Flem Jacobsen, seksj.leder, tlf. +47 23 01 57 62
(hovedstilling), Karin C. Lødrup Carlsen, professor,
tlf. +47 22 11 87 65; k.c.l.carlsen@medisin.uio.no, Maria
Nesteby, personalkons. tlf. +47 22 84 46 86 (bistilling). 
Ref.nr. 1600151114 Søknadsfrist: 8. januar 2013

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i
Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 
20 000 ansatte og har et budsjett på 17 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for 
størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge..

For fullstendig annonse se: www.oslo-universitetssykehus.no

fra
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Er du opptatt av å kunne
kombinere spennende arbeid
med sterke naturopplevelser? 
Da bør du titte mot nord -  for dette er kanskje akkurat noe for deg!
Det satses friskt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Harstad.
Vi søker etter nye engasjerte medarbeidere som ønsker å være med på
utviklingen av et moderne lokalsykehus.
OVERLEGE RØNTGENAVDELINGEN  2 stillinger
Kontaktperson: Seksjonsleder Trond Pedersen, 
tlf. +47 77 01 51 35/ +47 99 27 59 25.
OVERLEGE MED SPESIALITET GYNEKOLOGI OG OBSTETRIKK
1 stilling
Kontaktperson: Seksjonsleder Kirsten Jørgensen, 
tlf. +47 77 01 52 92/+47 90 53 79 17
Søknadsfrist: snarest
Håper vi har vekket din interesse for stillingene og ser frem til å høre
nærmere fra deg!
Fullstendige annonsetekster, samt lenke til elektronisk søknadsskjema
finnes på www.unn.no/jobbsok
Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere!

Nordlandssykehuset HF har sentralsykehusfunksjoner for 210.000 innbyggere i
Nordland fylke. Foretaket har et omfattende tilbud både innenfor somatikk og
psykiatri med enheter både i Salten, Lofoten og Vesterålen.

Hematologisk avdeling, Bodø

Overlege 
Den som søker må være godkjent hematolog og ha norsk
autorisasjon, ha erfaring i utredning, behandling og oppfølging av
alle typer blodsykdommer inklusive lymfomer, kunne ta
benmargsaspirater og biopsier. Det vil være en fordel om søker
kan vurdere benmargsaspirat, men dette er ingen betingelse.
Nærmere opplysninger kontakt: 
Klinikkoverlege Ragnar Breckan, tlf. 906 92 052 / 75 53 42 07,
ragnar.breckan@nlsh.no
Søknadsfrist: 21. desember 2012

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema:
www.nlsh.no. fra
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Nordlandssykehuset HF har følgende stillinger ledig:
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Sista ansökningsdag är 7 januari 2013

Institutionen för medicin och hälsa söker universitetslektor i medicinsk radiologi. I anställningen ingår forsk-
ning, utbildning, administrativt arbete samt klinisk tjänstgöring. Då anställningen är förenad med anställning 
som överläkare, krävs också specialistkompetens i medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin.

Universitetslektor i medicinsk radiologi
förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid
Universitetssjukhuset i Linköping

Medisinsk avdeling
Overlege i kardiologi - NR.id.nr. 7949
(ref. nr. 1624890965 )
Ledig vikariat fra snarest.
Kontaktinfo: Eli Brevig, avdelingsoverlege, tlf. 62 88 70 89 eller
Ann Kristin Kneppen, avdelingssjef , tlf. 62 88 73 15.
Søknadsfrist: 20. desember 2012

Føde/gyn avdeling
Overlege - NR.id.nr. 8062 
(ref. nr. 1624850510 )
Ledig fast stilling fra 01.02.2013
Kontaktinfo: Damia Al-Heeti, avdelingsoverlege, tlf. 62 88 73 92
eller Gunvor T. Sørlien, avdelingssjef, tlf. 62 88 72 61.
Søknadsfrist: 2. januar 2013

Seksjon for bildediagnostikk
Overlege i radiologi NR.id.nr. 7948 og 1303
(ref. nr. 1624915887 )
Ledig 2 faste stillinger fra snarest.
Kontaktinfo: Terje Østby , avdelingsoverlege, tlf. 62 88 71 40
Bjørn Gunnar Tangen, seksjonsleder, tlf. 62 88 71 54.
Søknadsfrist: 2. januar 2013

Pediatrisk poliklinikk
Overlege pediatri - NR id-nr. 1144
(ref.nr. 1624862428 )
Vikariater ved behov.
Kontaktinfo: Gunvor T. Sørlien, avdelingssjef, tlf. 62 88 72 61.
Søknadsfrist: 2. januar 2013

Sykehuset Innlandet HF bruker elektronisk verktøy til rekruttering (Webcruiter).

Gå inn på våre hjemmesider www.sykehuset-innlandet.no for å søke stilling og for fullstendig utlysningstekst.
Søkere kan benytte legeforeningens søknadsskjema for legestillinger, link til skjemaet ligger i Webcruiter.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dett i søknaden. 
Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres.
For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse. 

Vitnemål og attester tas med til et evt. intervju.
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Divisjon Kongsvinger
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Advokat Finn Altschuler (H) 
Bredgade 23, 1260 K – tlf. 3314 1940 

www.praksisoverdragelse.dk – E-mail: FA@danjur.dk

Advokat Henrik Munck (H) 
www.praksishandel.dk

Herlev og Glostrup, tlf. 4494 0514

MOLTKE–LETH
GRETHE JØRGENSEN – GJ@MOLTKE-LETH.DK 
MARK KANT DOVEY – MD@MOLTKE-LETH.DK

PRAKSISHANDEL – SAMARBEJDSAFTALER – 3311 6511

BLaNdede aNNONCer

Advokat Michael Fuchs
www.mfulaw.dk • E-mail: mfu@mfulaw.dk
Fruebjergvej 3, 2100 Ø • Tlf. 29 62 07 77

Lægers retsforhold. Køb og salg af lægepraksis. Interessentskabsforhold

Kurt Holm Hansen, statsautoriseret revisor

hh@rkholm.dk    
Tlf. 5151 6884

Kurt Holm Hansen revisor_NY.indd1   1 30-11-2011   10:04:36

Årets julegave
dødens teater – lægekunsten i danmark 
1640-1840
Klaus Larsen
Kr. 299, (vejl.)

((((( ’Et must for alle læger … Hvis du er 
læge, så er denne krønike pligtstof.’
Dagens Medicin

♥♥♥♥♥ ’En spændende rejse tilbage til barokkens 
og oplysningstidens Danmark … fornem populær
videnskab med højt til loftet’
Politiken

Læs mere og køb bogen på www.munksgaard.dk

konsultation udlejes
I velbeliggende og særdeles attraktiv 
og præsentabel bygning i hjertet af 
Hørsholm udlejes konsultationsrum i 
velfungerende lægepraksis. I lejemålet 
indgår varme, el, internet, forsikring, 
alarmsystem, telefoni, rengøring.
Der er gratis parkering.
Syv buslinier kører til døren.
Brug af klinikpersonale er en mulighed.
Meget fleksible lejevilkår.
Ring for tilbud.

Lægerne Kjær og Højring 
hoejring@youmail.dk, tlf. 2883 1323.
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Bedre kontrol med 
medicinsk udstyr

Inden for de seneste år har vi set alvorlige 
sager med medicinsk udstyr; brystimplan-
tater, hvor en fabrikant havde svindlet og 
anvendt industrisilikone i strid med pro-
duktdokumentationen og metal-mod-me-
tal-hofteproteser med væsentlige kvali-
tetsproblemer. 

Sådanne sager er dybt beklagelige. Og 
de viser, at der er behov for at stramme lov-
givningen, så vi får bedre kontrol med me-
dicinsk udstyr. Vi kan dog ikke stille skrap-
pere krav til udstyr, der markedsføres i 
Danmark, end hvad der følger af EU-lov-
givningen. Gør vi det, kommer vi i konflikt 
med EU-retten. Men vi kan styrke overvåg-
ningen af medicinsk udstyr, som bliver an-
vendt i Danmark, og stille større krav til im-
portører og distributører. Og det gør vi nu.  

Jeg er nemlig på vej med en patient-
sikkerhedspakke, der bl.a. vil give Sund-
hedsstyrelsen mere viden om de virksom-
heder, som distribuerer eller importerer 
medicinsk udstyr til Danmark, og bedre 
mulighed for at gribe ind, hvis det er nød-
vendigt. Importører og distributører får 

bl.a. pligt til at registrere sig i Sundheds-
styrelsen, de underlægges kontrol, og de 
skal indberette sikkerhedsproblemer. Det 
bliver også sådan, at Sundhedsstyrelsen 
kan pålægge virksomheder at udsende en 
meddelelse om advarsler og forholdsreg-
ler, hvis et implantat giver problemer. Og 
følger virksomhederne ikke påbuddet, kan 
de straffes med bøder.

Vi ændrer også reglerne, så det bliver 
nemmere at finde frem til patienter, der 
har fået indopereret implantater. Det sker 
bl.a. ved, at Sundhedsstyrelsen fremover 
kan kræve fakturaer fra importører og di-
stributører og dermed se, hvilke hospita-
ler – offentlige og private – der har købt 
implantaterne. Og vi præciserer samtidig 
reglerne om journalføring, så det fremgår, 
hvilket implantat en patient har fået ind-

opereret. Initiativerne vil give myndighe-
derne bedre mulighed for at gribe hurtigt 
ind over for implantater og andet medi-
cinsk udstyr, der kan udgøre en sundheds-
risiko. 

Sideløbende med at vi herhjemme styr-
ker overvågningen af medicinsk udstyr, 
arbejder man i EU på at styrke patientsik-
kerheden. EU-Kommissionen har netop 
fremlagt forslag til forordninger, der gen-
nemgribende reviderer hele området. På 
den korte bane lægger EU også op til, at 
der skal være større kontrol med de ca. 80 
bemyndigede organer, der godkender me-
dicinsk udstyr. Fremover skal de konse-
kvent udpeges efter ens kriterier i hele EU, 
og sundhedsmyndighederne i EU skal føre 
mere kontrol med dem. Forhåbentlig vil 
det også føre til, at der bliver færre, men 
mere effektive bemyndigede organer.

Vi arbejder altså både i Danmark og i 
EU på at styrke kontrollen med medicinsk 
udstyr. Og det er også helt nødvendigt. For 
patienterne skal trygt kunne stole på, at 
der er styr på det medicinske udstyr, som 
bruges i det danske sundhedsvæsen. 

Astrid Krag, minister for sundhed og forebyggelse (SF)
E-mail: tbw@sum.dk

InteressekonflIkter: ingen

debat

Vi kan styrke overvågningen 
af medicinsk udstyr, som bliver 
anvendt i Danmark, og stille større 
krav til importører og distributører. 
og det gør vi nu.
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Hvorfor ordinerer læger medicin  
mod generende tissetrang? 
Tak til Søren Brostrøm for en fin gennem-
gang af effekt og bivirkninger af lægemid-
ler mod overaktiv blæresyndrom (på dansk 
også kaldet tissetrang), i Rationel Farma-
koterapi november 2012 [1]. Vi kan her 
læse, at lægemiddelbehandling giver 1-2 
færre vandladninger pr. døgn sammenlig-
net med placebo, f.eks. en reduktion fra 12 
til ti vandladninger pr. døgn. Man skal be-
handle syv patienter, for at en af dem skal 
opleve effekt af behandlingen, der oversti-
ger placeboeffekten, og gevinsten vurderet 
ved livskvalitetsmål er yderst beskeden.  Til 
gengæld er bivirkningerne hyppige, herun-
der forventelige antikolinerge effekter som 
mundtørhed, forstoppelse, øjentørhed og 
akkomodationsbesvær. Der er stigende fo-
kus på CNS-bivirkninger. I et studie af ra-
ske ældre forsøgspersoner med bl.a. EEG, 
søvnstuder og kognitive test er der fundet 
CNS-påvirkning svarende til 16 års »hjerne-
aldring«.  

Der ordineres mere end 10 mio. define-
rede døgndoser af urologiske antispasmo-
dika pr. år. I de seneste to år er forbruget 
steget med 14% [2]. Er det rationelt? Søren 
Brostrøms artikel efterlader et stort spørgs-
målstegn. Hvorfor i al verden vælger læger 

at ordinere læger medicin mod »overaktiv 
blære«? Kan de 1-2 færre vandladninger pr. 
døgn motivere 16 års hjernealdring?

Overlæge Mats Lindberg
Akutcentret, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Medlem af Læger uden Sponsor

InteressekonflIkt: ingen

lItterAtUr
1. Brostrøm S. Farmakologisk behandling af overaktiv blære – 

hvad skal jeg vælge? Rationel Farmakoterapi 2012: nr. 9. 
http://irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maa-
nedsblad/2012/maanedsblad_nr_9_november_2012.htm 
(25. nov 2012).

2. www.ordiprax.dk (25. nov 2012).

> Svar: 

Tak til Mats Lindberg for interessen. For-
målet med artiklen var netop at frem-
hæve den beskedne kliniske gevinst ved 
antimuskarinika, som sammenholdt med 
de hyppige bivirkninger og den høje pris 
netop gør, at man altid bør overvejer al-
ternativer til, og varighed af, den sympto-
matiske behandling med antimuskarinika 
ved overaktiv blære. Justering af væske-
vandladningsvaner mv. bør altid forsøges 
først. Hvis generne er så store, at der fin-
des indikation for antimuskarinika bør be-

handlingen revurderes efter 2-4 uger. Ved 
behandlingssvigt kan patienten henvises 
til urogynækologisk eller urologisk spe-
cialafdeling.

I de refererede studier, der viste signifi-
kant påvirkning af hukommelse svarende 
til »hjernealdring« hos raske ældre, blev 
effekten set ved brug af peroral oxybuti-
nin, der ikke markedsføres i Danmark [1, 
2]. Som anført er der god evidens for, at 
andre markedsførte antimuskarinika, bl.a. 
tolterodin, darifenacin og trospiumchlo-
rid, ikke har tilsvarende kognitive bivirk-
ninger [3]. 

Enhedschef, overlæge Søren Brostrøm, Sundheds-
styrelsen, Institut for Rationel Farmakoterapi.  
E-mail: sbro@sst.dk

InteressekonflIkter: ingen

lItterAtUr
1. Kay G, Crook T, Rekeda L et al. Differential effects of the anti-

muscarinic agents darifenacin and oxybutynin ER on memory 
in older subjects. Eur Urol 2006;50:317-26.

2. Kay GG, Ebinger U. Preserving cognitive function for patients 
with overactive bladder: evidence for a differential effect with 
darifenacin. Int J Clin Pract 2008;62:1792-800.

3. Brostrøm S. Farmakologisk behandling af overaktiv blære 
– hvad skal jeg vælge? Rationel Farmakoterapi 2012:nr. 9. 
http://irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maa-
nedsblad/2012/maanedsblad_nr_9_november_2012.htm 
(25. nov 2012).

Boyle-Mariottes lov og trykkabiner
Har med interesse læst indlæggene om volumenændring af en la-
teral halscyste og trykforhold i moderne flykabiner (Ugeskr Læger 
2012;174:2960-1).

Lasse Bremholm fremfører, at volumen er trykafhængig og følger 
Boyle-Mariottes lov, men glemmer, at der skal korrigeres for mættet 
vanddamps tryk i både tæller og nævner i udregningen (at luftind-
holdet er mættet med vanddamp gælder alle lukkede hulrum i men-
neskelegemet). Mættet vanddamps tryk udgør 47 mmHg.

Ekspansion andrager således ca. 38% og ikke 25% som hævdet.
Mikael Fotopoulos har i sit indlæg udregnet det korrekt.

Speciallæge i neurologi Dominick Rizzi.  
Søndre Jernbanevej 29, Hillerød

InteressekonflIkter: ingen

debatindlæg 

debatindlæg
Redaktionen modtager gerne forslag til debatsiderne.
Korte debatindlæg må fylde 2.800 tegn (inkl. mellem rum).  
Indlæg sendes til Kirsten Falck, kfa@dadl.dk,  
tlf.: 35 44 82 79 (videnskabelig debat) eller  
Elizabeth Gatzwiller, ega@dadl.dk, tlf.: 35 44 83 26  
(politisk debat). 

Videnskabelige indlæg redigeres af Jacob Rosenberg,  
den øvrige debat redigeres af Anne Steenberger.

Replik
Replik er tiltænkt lidt længere kommentarer, gerne til et aktuelt 
emne. Indlæg hertil må fylde 4.000 tegn (inkl. mellem rum) og 
sendes til Elizabeth Gatzwiller, ega@dadl.dk, tlf.: 35 44 83 26.

Kronik
Forslag til kronik må fylde 7.800 tegn (inkl. mellem rum) og  
sendes til Elizabeth Gatzwiller, ega@dadl.dk, tlf.: 35 44 83 26.
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Vi spiser mindre fedt  
– eller gør vi?
Mads Koch Hansen skriver i sin leder om fedtafgiften, at vi 
spiser mindre fedt, men hvorfra ved han dog det? Hvis det 
er den undersøgelse af vort forbrug og salg af fedt i de dan-
ske butikker, der har været fremme i pressen, skulle han 
lære noget om statistik, og hvad den kan vise. De fleste kø-
ber deres fedtholdige produkter i Tyskland. Mange af mine 
sygeplejekolleger køber næsten alle fødevarer i udlandet, 
så det skal tælles med i regnestykket om fedt.

Hvorfor skal man da også undlade fedt og de fedtoplø-
selige vitaminer? Hvis det er for ikke at få for meget ko-
lesterol, kan jeg foreslå, at man genlæser biokemien. Vi 
danner kolesterol af sukker i leveren.

Og kolesterol er et vigtigt substrat for dannelsen af 
livsvigtige hormoner som progesteron. østradiol, testo-
steron, aldosteron og kortisol.

Problemet er, at vi rører os for lidt. Det tager vi os ikke 
tid til i vor travle hverdag.

Motion er godt – også for læger.

1. reservelæge Gert Brennalt, Branderup J.
E-mail: Gert.Brennalt@shs.regionsyddanmark.dk

InteressekonflIkter: ingen

> Svar
Du har helt ret i, at der er brug for mere viden om dan-
skernes forbrug af fedt efter fedtafgiftens indførelse. Et af 
problemerne ved, at fedtafgiften bliver afskaffet efter så 
kort tid, er, at det knap er muligt at nå at registrere, hvil-
ken effekt den har haft.

Jeg vil gerne tilføje, at jeg aldrig har givet udtryk for, at 
den menneskelige krop ikke har brug for fedt. Det har den 
naturligvis. Men jeg er bekymret for, at stadig flere bliver 
svært overvægtige. Efter at det nu er besluttet at fjerne 
fedtafgiften, skylder politikkerne os nye bud på, hvordan 
de vil bekæmpe denne vækst i fedme, der er en alvorlig 
trussel mod sundheden.

Det sunde valg skal gøres lettere.

Mads Koch Hansen,  
formand for Lægeforeningen
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Den eneste behandling, der fjerner 
overskydende glukose via nyren1

FORXIGA® DApAGlIFlOzIn 
Ny måde at reducere  
overskydende glukose på – fjern det1

Nyt til dine patienter med type 2-diabetes

SÆNKER 
HbA1c
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FJERNER  
ca. 70 g glukose pr. dag 

hvilket kan medføre 
et vægttab1
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Helbredstjek: Lad os screene  
på en mere intelligent måde
Svar til »Helbredstjek og diabetesscreening har ingen 

effekt«. Replik s. 3203.

Lasse Krogsbøll et al kommenterer mit 
indlæg om helbredsundersøgelser. De ind-
leder med at resumere min konklusion på 
en for mig ukendelig måde. 

Jeg mener: 1) at vi skal screene på en 
mere intelligent måde end tidligere, og 2) 
undgå underbehandling af dem, som har 
størst risiko. 

ADDITION-studiet har vist, at totaldøde-
ligheden for personer med diabetes, der 
bliver opdaget ved højrisikoscreening i al-
men praksis, kan nærnormaliseres for dem, 
som er mest syge på screeningstidspunktet. 
6,5% af disse personer døde i løbet af 6-7 år. 
Dødeligheden for personer, der var mindre 
syge, viste sig at være dobbelt så høj (12,4%, 
p < 0,02) [1]. En plausibel årsag er under-
behandling af de mindst syge [1, 2]. Den rej-
ste kritik af studiet er afvist [3].

At vores engelske samarbejdspartnere 
på populationsniveau ikke kunne doku-
mentere effekt på dødeligheden [4], er 
ikke underligt. Der kan være tale om en 
fortyndingseffekt, manglende styrke, un-
derbehandling (som overfor beskrevet), 
og at man alene screenede for diabetes.

ADDITION-studiet har lært os, at scree-
ning for diabetes skal gå hånd i hånd med 
screening for risiko for hjerte-kar-syg-
dom. For hver diabetiker, der blev fundet 
ved screening, blev der fundet seks perso-
ner med højrisiko for hjerte-kar-sygdom. 
Denne gruppe var underbehandlet i for-
hold til gældende kliniske vejledninger [5]. 

Almen praksis formåede at inducere 
livsstilsændringer blandt personer med 
diabetes, der var fundet ved screening. 
Disse personer tabte i gennemsnit 2 kg 
over fem år, og en tredjedel af rygerne 
holdt med at ryge [6]. I mange praksis var 
behandlingskvaliteten med forebyggende 
medicin helt i top. I en del andre prak-
sis blev patienterne underbehandlet, spe-
cielt med lipidsænkende medicin. Den be-
skrevne underbehandling kan associeres 
til øget dødelighed [1]. Ved en systematisk 

højrisikoscreening, der indledes med et ri-
sikospørgeskema, kan man med stor sand-
synlighed reducere sygeligheden og døde-
ligheden. Spørgeskemaet kan sendes til 
målgruppen eller uddeles i almen praksis, 
når patienterne møder af anden årsag (op-
portunistisk screening). 

Gevinsten af helbredsundersøgelser 
kan øges, hvis underbehandling undgås 
og hvis målgruppens invitation til delta-
gelse, helbredsundersøgelsen, den efter-
følgende støtte og behandlingen optime-
res. Der er derfor behov for forsknings- og 

udviklingsarbejde, som f.eks. Tjek dit hel-
bred i Randers Kommune. 

Cochraneundersøgelsen viser, at gamle 
teknikker ikke fungerer. Undersøgelserne 
er i gennemsnit 40 år gamle. Den sund-
hedspædagogiske tilgang er første udviklet 
i 1970’erne og 1980’erne, og den motive-
rende samtale i 1990’erne. Interventionen 
i Inter99 foregik ikke i almen praksis, og 
den var fokuseret på livsstilsændringer. 
Der var ikke specifik fokus på forebyggede 
medicin og intet formelt samarbejde med 
almen praksis. Inter99 viser, at den benyt-
tede tilgang ikke er effektiv, men siger in-
tet om, hvordan almen praksis kan deltage 
i forebyggelse.

Praktiserende læge, professor, dr.med., Torsten Lau-
ritzen, Institut for Folkesundhed, Sektion for Almen 
Praksis. E-mail: tl@alm.au.dk

InteressekonflIkter: Ca. 85% af omkostningerne til gen-
nemførelse af ADDITION-studiet er bevilget fra offentlige midler. 
Ca. 15% er bevilget uden betingelser af følgende firmaer: Novo 
Nordisk AS, Novo Nordisk Scandinavia AB, ASTRA Denmark, Pfizer 
Denmark, GlaxoSmithKline Pharma Denmark, SERVIER Denmark 
A/S og HemoCue Denmark A/S. Torsten Lauritzen har igennem de 
seneste tre år undervist praktiserende læger i regi af Novo Nordisk 
2-3 gange årligt. Torsten Lauritzen har aktier i Novo Nordisk.
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Cochraneundersøgelsen 
viser, at gamle teknikker ikke 
fungerer. Undersøgelserne er i 
gennemsnit 40 år gamle.
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Forxiga dapagliflozin, filmovertrukne tabletter
Indikationer: Forxiga er indiceret til voksne personer på 18  år eller ældre med 
type 2-diabetes mellitus for at forbedre den glykæmiske kontrol, som Monoterapi: Når 
diæt og motion alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol hos patienter, hvor 
anvendelse af metformin ikke anses for velegnet på grund af intolerance. Tillægsbehandling 
(kombinationsbehandling): I kombination med andre glukosesænkende lægemidler 
inklusive insulin, når disse sammen med diæt og motion ikke giver tilstrækkelig glykæmisk 
kontrol. Se nedenfor vedrørende forskellige kombinationer. Dosering: Monoterapi og 
tillægsbehandling Den anbefalede dosis er 10  mg dapagliflozin én gang dagligt som 
monoterapi eller som tillægsbehandling i kombination med andre glukosesænkende 
midler inklusive insulin. Når dapagliflozin anvendes i kombination med insulin eller et 
beta-cellestimulerende middel såsom et sulfonylurinstof, kan det overvejes at give en 
lavere dosis af insulinet eller det beta-cellestimulerende middel for at reducere risikoen 
for hypoglykæmi. Nedsat nyrefunktion. Effekten af Forxiga er reduceret hos patienter 
med moderat nedsat nyrefunktion, og udebliver sandsynligvis hos patienter med svært 
nedsat nyrefunktion. Forxiga bør ikke anvendes til patienter med moderat til svært nedsat 
nyrefunktion (patienter med CrCl < 60 ml/min eller eGFR < 60 ml/min/1,73 m2). Forxiga er 
ikke blevet undersøgt ved svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min eller eGFR < 30 ml/
min/1,73 m2) eller ved terminal nyresygdom (ESRD). Det er ikke nødvendigt at justere 
dosis hos patienter med lettere nedsat nyrefunktion. Nedsat leverfunktion. Det er ikke 
nødvendigt at justere dosis hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion. 
Hos patienter med svært nedsat leverfunktion anbefales en startdosis på 5  mg. Hvis 
denne dosis er veltolereret, kan dosis øges til 10  mg. Behandling med dapagliflozin 
bør ikke indledes hos patienter > 75 år. Administration Forxiga kan tages oralt én gang 
dagligt på et hvilket som helst tidspunkt af dagen med eller uden mad. Tabletterne skal 
sluges hele. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for indholdsstofferne. Advarsler 
og forsigtighedsregler: Forxiga må ikke anvendes til patienter med type  1-diabetes 
mellitus eller til behandling af diabetisk ketoacidose. Anvendelse til patienter med nedsat 
nyrefunktion Den kliniske effekt af dapagliflozin afhænger af nyrefunktionen. Se dosering. 
Det anbefales at monitorere nyrefunktionen som følger: Før start på behandling med 
dapagliflozin og derefter mindst én gang om året. Før start på behandling med samtidige 
lægemidler, der kan nedsætte nyrefunktionen, og periodisk derefter ved udvikling af 
moderat nedsat nyrefunktion mindst 2-4 gange om året. Hvis nyrefunktionen aftager til 
CrCl < 60 ml/min eller eGFR < 60 ml/min/1,73 m2, bør behandlingen med dapagliflozin 
seponeres. Der er begrænset erfaring fra kliniske forsøg med patienter med nedsat 
leverfunktion. Anvendelse til patienter med risiko for volumendepletering, hypotension 
og/eller forstyrrelser i elektrolytbalancen Dapagliflozins virkningsmekanisme øger 
diuresen, hvilket er forbundet med et moderat blodtryksfald som kan være mere udtalt 
hos patienter med meget høje koncentrationer af glukose i blodet. Dapagliflozin bør ikke 
anvendes til patienter, der får loop-diuretika, eller som er volumendepleterede, f.eks. på 
grund af akut sygdom. Dapagliflozin bør anvendes med forsigtighed til patienter, hvor det 
blodtryksfald, som lægemidlet kan fremkalde, kan udgøre en risiko for patienten. Dette 
gælder patienter med kendt hjertekarsygdom, patienter i antihypertensiv behandling og 
med hypotension i anamnesen samt ældre patienter. Patienter, der får dapagliflozin, bør 
i tilfælde af tilstødende lidelser, der kan føre til volumendepletering, monitoreres nøje 
for væskestatus. Urinvejsinfektioner Udskillelse af glukose i urinen kan være forbundet 
med en øget risiko for urinvejsinfektioner; derfor bør en midlertidig afbrydelse af 
behandlingen med dapagliflozin overvejes ved behandling af pyelonefritis eller urosepsis. 
Ældre patienter Hos forsøgspersoner på ≥ 65 år havde en større andel af forsøgspersoner 
behandlet med dapagliflozin bivirkninger relateret til nedsat nyrefunktion eller nyresvigt 
sammenlignet med placebo. Den mest almindeligt rapporterede bivirkning relateret til 
nyrefunktionen var stigning i serumkreatinin, hvor de fleste tilfælde var forbigående og 
reversible. Hos forsøgspersoner ≥ 65 år fik en større andel af de forsøgs personer, der 
fik dapagliflozin, bivirkninger relateret til volumendepletering. Hjertesvigt Erfaringer i 
NYHA klasse  I-II er begrænsede, og der er ingen erfaringer fra kliniske undersøgelser 
med dapagliflozin i NYHA klasse  III-IV. Patienter i behandling med pioglitazon 
Dapagliflozin bør af forsigtighedsmæssige hensyn ikke anvendes til patienter, der er 
i samtidig behandling med pioglitazon. Forhøjet hæmatokrit Der bør derfor udvises 
forsigtighed hos patienter, hvor hæmatokrit allerede er forhøjet. Laboratorieanalyser af 
urinprøver På grund af lægemidlets virkningsmekanisme vil patienter, der tager Forxiga, 
få et positivt analyseresultat for glukose i urinen. Lactose Tabletterne indeholder vandfri 
lactose. Interaktion: Diuretika Dapagliflozin kan øge den diuretiske virkning fra thiazid 
og loop-diuretika, hvilket kan øge risikoen for dehydrering og hypotension. Insulin og 
ß-cellestimulerende midler Det kan være nødvendigt at give en lavere dosis af insulin 
eller et ß-cellestimulerende middel for at reducere risikoen for hypoglykæmi ved 
anvendelse i kombination med dapagliflozin. Interaktionsundersøgelser udført på raske 
forsøgspersoner hovedsageligt med enkeltdosisdesign tyder på, at farmakokinetikken 
af dapagliflozin ikke ændres af metformin, pioglitazon, sitagliptin, glimepirid, 
hydrochlorthiazid, bumetanid, valsartan eller simvastatin. Graviditet og amning: Bør ikke 
anvendes. Trafikfarlighed: Patienterne bør advares om risikoen for hypoglykæmi, når 
dapagliflozin anvendes i kombination med et sulfonylurinstof eller insulin. Bivirkninger: 
De hyppigst rapporterede bivirkninger, som førte til seponering hos patienter, der fik 
dapagliflozin 10 mg, var forhøjet kreatinin i blodet (0,4%), urinvejsinfektion (0,3%), kvalme 
(0,2%), svimmelhed (0,2%) og udslæt (0,2%). Hos en forsøgsperson, der fik dapagliflozin, 
sås leverpåvirkning, og vedkommende fik diagnosticeret lægemiddelinduceret hepatitis 
og/eller autoimmun hepatitis. Den hyppigste bivirkning var hypoglykæmi ved samtidig 
anvendelse af SU eller insulin. De mest almindelige øvrige bivirkninger er vulvovaginitis, 
balanitis og relaterede genitale infektioner, urinvejsinfektion, rygsmerter, dysuri, polyuri, 
dyslipidemi, forhøjet hæmatokrit. Udlevering: B. Pakninger og priser: (ESP pr. 10. 
december 2012): 5 mg og 10 mg 28 stk pakninger: 510,50 kr, 5 mg og 10 mg 98 stk 
pakninger: 1554,80 kr. Tilskud: Generelt tilskud
Forkortet produktresumé. Det fuldstændige kan rekvireres hos Bristol-Myers 
Squibb og AstraZeneca A/S eller ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.
laegemiddelstyrelsen.dk.

Bristol-Myers Squibb
Lyngby Hovedgade 98 
2800 Lyngby 
www.bmsdanmark.dk

AstraZeneca A/S 
Arne Jacobsens Allé 13 
2300 København S 
www.astrazeneca.dk
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Forkortet produktinformation for SEEBRI® BREEZHALER® (GLYCOPYRRONIUMBROMID) 44  mikrogram 
inhalationspulver i kapsler (indholdet i én kapsel svarer til 50 mikrogram glycopyrronium, hver leveret dosis 
svarer til 44 mikrogram glycopyrronium). 
Indikation: Seebri Breezhaler er indiceret som bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling til symptomlindring 
hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Dosering*: Den anbefalede dosis er inhalation 
af indholdet i en kapsel én gang dagligt ved hjælp af Seebri Breezhaler-inhalatoren. For instruktioner om brug 
af lægemidlet før administration, se produktresumé. Overdosering*: Store doser af glycopyrronium kan medføre 
antikolinerge tegn og symptomer, hvor symptomatisk behandling kan være indiceret. Kontraindikationer*: 
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger*: Almindelige 
(≥1/100 til <1/10): nasofaryngitis, søvnløshed, hovedpine, mundtørhed, gastroenteritis, urinvejsinfektioner. 
Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): rhinitis, cystitis, hyperglykæmi, hypæstesi, atrieflimren, palpitationer, 
tilstopning af bihuler, produktiv hoste, halsirritation, epistaxis, dyspepsi, dental karies, udslæt, smerter i 
ekstremiteter, muskuskeletale brystsmerter, dysuri, urinretention, træthed, asteni. Interaktioner*: Samtidig 
behandling med Seebri Breezhaler og andre antikolinerge lægemidler er ikke undersøgt og anbefales derfor 
ikke. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Seebri Breezhaler er ikke indiceret til 
initialbehandling af akutte tilfælde af bronkospasmer, dvs som anfaldsbehandling. Paradoks bronkospasme: 
Paradoks bronkospasme er ikke observeret i kliniske studier med Seebri Breezhaler. Det er dog observeret ved 
anden inhalationsbehandling og kan være livstruende. Hvis det opstår, skal behandlingen straks seponeres 
og erstattes med alternativ behandling. Antikolinerg virkning: Skal bruges med forsigtighed til patienter med 
snævervinklet glaukom eller urinretention. Patienter skal informeres om tegn og symptomer på akut snævervinklet 
glaukom og skal informeres om øjeblikkelig seponering og lægekontakt, ved udvikling af nogle af disse tegn 
eller symptomer. Svært nedsat nyrefunktion: Må kun bruges, hvis den forventede fordel opvejer den potentielle 
risiko, hos patienter med svært nedsat nyrefunktion inkl. patienter med slutstadiet af nyresygdom, hvor dialyse 
er påkrævet. Nøje monitorering for potentielle bivirkninger påkrævet. Kendt kardiovaskulær sygdom: Patienter 
med ustabil iskæmisk hjertelidelse, venstreventrikulær dysfunktion, tidligere myokardie infarkt, arytmi, kendt langt 
QT-syndrom eller hvis QTc var forlænget, blev ekskluderet i de kliniske studier, hvorfor erfaringen hos disse er 
begrænset. Bør bruges med forsigtighed i disse patientgrupper. Hjælpestoffer: Bør ikke anvendes til patienter 
med arvelig galactoseintolerans, Lapp Lactase deficiency eller glucose/galactosemalabsorption. Virkning på 
evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Glycopyrronium påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad 
evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Graviditet og amning*: Må kun anvendes under graviditet 
og amning, hvis den forventede fordel for kvinden er større end den potentielle risiko for fosteret/spædbarnet. 
Udleveringsgruppe: B. Generelt tilskud. Priser (AUP + eksp. gebyr) og pakninger pr. 26. november 2012: 
Inhalationspulver i kapsler. 44 mikrogram: 30 stk., Vnr. 426318, kr. 380,00; 90 stk., Vnr. 453556, kr. 1.098,45. 
Dagsaktuel pris kan findes på www.medicinpriser.dk. De afsnit, som er markeret med *, er omskrevet og/eller 
forkortet i forhold til det produktresumé, som Sundhedsstyrelsen/EMA har godkendt. Baseret på produktresumé 
dateret: 28. september 2012.
For yderligere information kan hele produktresuméet vederlagsfrit rekvireres hos Novartis Healthcare A/S.

Referencer: 1. Partridge MR et al. Curr Med Res Opin. 2009;25: 2043-2048. 2. Barnett M J et al. Clin Nurs 2005;14: 805-812. 
3. Kessler R et al. Eur Respir J. 2011;37: 264-272. 4. Seebri produktresume 28. september 2012. 

Sammenligningsskema

Præparat Seebri® Breezhaler® 
Inhalationspulver 
(glycopyrronium)  
LAMA (langtidsvirkende, 
specifik muscarin-
receptorantagonist)

Spiriva® Respimat® 
og Handihaler® 
(tiotropium)  
LAMA (langtidsvirkende, 
specifik muscarin-
receptorantagonist)

Eklira® Genuair inhal.
pulver  
(aclidinium)   
LAMA (langtidsvirkende, 
specifik muscarin-
receptorantagonist)

Indikationer Bronkodilaterende 
vedligeholdelses-
behandling til 
symptomlindring hos 
voksne patienter med 
kronisk obstruktiv 
lungesygdom (KOL).

Tiotropium er en 
symptomlindrende 
bronkodilatator til 
vedligeholdelses-
behandling af kronisk 
obstruktiv lungesygdom 
(KOL).

Eklira Genuair er 
indiceret som 
bronkodilaterende 
vedligeholdelses-
behandling til lindring af 
symptomer hos voksne 
patienter med kronisk 
obstruktiv lungesygdom 
(KOL).

Kontraindikationer Overfølsomhed over 
for det aktive stof eller 
over for et eller flere af 
hjælpestofferne

Tiotropiumbromid 
inhalationspulver 
er kontraindiceret 
til patienter, der er 
overfølsomme over 
for tiotropiumbromid, 
atropin eller dets 
derivater, f.eks. 
ipratropium eller 
oxitropium eller 
hjælpestoffet 
lactosemonohydrat, 
der indeholder 
mælkeprotein.

Overfølsomhed over 
for aclidiniumbromid, 
atropin eller dets 
derivater, herunder 
ipratropium, oxitropium 
eller tiotropium, eller 
over for et eller flere af 
hjælpestofferne.

Bivirkninger 
almindelige  
(≥1/100 og 
<1/10)

Nasofaryngitis  
(kun mere hyppigt 
for glycopyrronium 
end for placebo i 12 
måneders databasen), 
søvnløshed, hovedpine 
(kun set mere hyppigt 
for glycopyrronium end 
for placebo hos ældre 
>75 år), mundtørhed, 
gastroenteritis, urinvejs-
infektioner (kun set 
mere hyppigt for 
glycopyrronium end 
for placebo hos ældre 
>75 år).

Almindelige: mundtørhed Sinusitis, 
nasopharyngitis, 
hovedpine, hoste, diaré

Dosering, pris 
(AUP inklusiv 
recepturgebyr)   
og pakninger pr. 
26. november 
2012.   
(billigste parallel 
importeret pris ())

44 µg én gang dagligt, 
30 stk., Vnr. 426318,  
kr. 380,00;   
90 stk., Vnr. 453556,  
kr. 1.098,45

Dagsaktuel pris   
kan findes på   
www.medicinpriser.dk

5 µg (2 pust Respimat®) 
eller 18 µg (Handihaler®) 
én gang daglig, 2,5 μg, 
60 pust: kr. 473,75, 18 
μg, 30 stk.: kr. 399,75, 
18 μg, 30 stk. inkl 
Handihaler®: kr. 455,00, 
18 μg, 90 stk.: kr. 
1.197,00 (1.190,00)
Dagsaktuel pris kan findes 
på www.medicinpriser.dk

322 µg to gange 
dagligt.
322 µg/dosis 60 
doser: Kr. 401,65
322 µg/dosis 3x60 
doser: Kr. 1.163,50

Dagsaktuel pris 
kan findes på www.
medicinpriser.dk
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Helbredstjek og diabetesscreening  
har ingen effekt
Tallene i Cochranereview er gamle, ja, men de bedste vi har

i Ugeskrift for Læger (2012;174:2815) 
diskuterer Torsten Lauritzen (TL) vo-
res Cochranereview om generelle 

helbredstjek til voksne og konkluderer, at 
der er brug for mere screening end i dag 
og mere behandling. Mange af forsøgene 
i Cochranereviewet er gamle, men de er 
den bedste evidens, vi har, og de viser ikke 
nogen effekt. At effekten af helbredstjek 
skulle være større i dag, er spekulativt og 
understøttes ikke af det nye danske In-
ter99-forsøg, som nu er afsluttet.

Vi hæfter os dog ved, at TL tilsynela-
dende ikke længere anbefaler systemati-
ske helbredstjek af hele befolkningen. Der 
lader altså til at være enighed om, at mi-
nisteren har truffet en fornuftig beslutning 
ved at skrinlægge dette initiativ.

TL anbefaler screening for diabetes i 
højrisikogrupper og citerer som støtte 
for dette en post hoc-observationel ana-
lyse af resultater fra et ud af fire centre 
i ADDITION-Europe; til og med et for-
søg, hvor man ikke undersøgte effekten 
af screening, men af to forskellige behan-
dingsregimer [1]. Niels de Fine Olivarius 
(NO) har skrevet om det [2] og påpeget 
forhold, som bør føre til en langt mere for-
sigtig tolkning end den, TL fremfører.

Vigtigere end dette er ADDITION-
Cambridge-forsøget [3], hvor man sam-
menlignede screening for diabetes i en høj-
risikopopulation med ingen systematisk 
screening. Efter ti år var effekten på total 
dødelighed, hazard ratio (HR): 1,06 (95% 
konfidens-interval (KI): 0,90-1,25), og på 
kardiovaskulær dødelighed HR: 1,02 (95% 

KI: 0,75-1,38). I vores Cochranereview 
fandt vi syv randomiserede forsøg, hvor 
helbredstjekket indeholdt screening for 
diabetes (blodsukker, glukosetoleranstest 
eller uringlukose) [4]. Vi har metaanalyse-
ret dem, som havde tal for dødeligheden, 
og der kunne ikke påvises effekt på total dø-
delighed, relativ risiko (RR): 0,95 (95% KI: 
0,87-1,03), eller på kardiovaskulær døde-
lighed, RR: 0,87 (95% KI: 0,61-1,24).

TL anfører, at praktiserende læger ikke 
skal tøve med at tilbyde helbredsunder-
søgelser til folk, der er i højrisiko for dia-
betes og hjerte-kar-sygdom, og tilbyde in-
tensiv behandling. De gavnlige og skade-
lige virkninger af opportunistisk screening 
er ukendte, ligesom det er uklart, hvor det 
optimale niveau for forebyggende behand-
ling ligger. I de ældre af vore inkluderede 
forsøg var opportunistisk screening anta-
gelig væsentlig mindre udbredt end i dag, 
men det fungerede tilsyneladende udmær-
ket, eftersom systematiske helbredsunder-
søgelser i tillæg til en sådan aktivitet ikke 
havde nogen effekt.

Hvad angår TL’s anbefaling om inten-
siv forebyggende behandling, vil vi gerne 
minde om, at behandling af mild hyper-
tension ikke er dokumenteret effektivt, at 
statiner til raske er diskutabelt, idet gavn 
hos nogle få skal holdes op imod bivirknin-
ger hos mange, og at vores viden om læ-
gemidler hovedsagelig kommer fra forsøg, 
der er sponsoreret af producenterne. Som 
eksempel kan nævnes, at der har været 
mange store industrisponsorerede forsøg 
med statiner, men der skulle et offentligt 

finansieret forsøg til, før man påviste, at 
statiner ofte forårsager muskeltræthed og 
nedsat energi. Lægemidler har skadelige 
virkninger, som først bliver erkendt efter 
lang tid på markedet, eller måske slet ikke. 
Netop for lægemidler mod type 2-diabe-
tes har det desværre været opfattet som til-
strækkeligt at dokumentere effekt på sur-
rogatmål, såsom glykeret hæmoglobin-ni-
veau, hvilket er ubegribeligt, idet allerede 
tolbutamid øgede den kardiovaskulære 
mortalitet [5]. GlaxoSmithKline skjulte 
skadevirkningerne af rosiglitazon, som 
var på markedet i ti år, før det blev trukket 
tilbage pga. kardiovaskulære skadevirk-
ninger, og sulfonylurinstofferne er netop 
kommet under fornyet mistanke [5].

Screening for diabetes kan pt. ikke an-
befales, og der er ikke evidens for at øge 
niveauet af opportunistiske helbredstjek. 
Hvis man vil screene raske mennesker, 
uanset risikogruppe, bør man præsentere 
solid evidens for, at det gavner mere, end 
det skader.

Se svar på s. 3200
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Bivirkninger ved effektivisering  
af det videnskabsetiske komitésystem
I iveren efter at effektivisere glemmer man det vigtigste: den kvalificerede 
videnskabsetiske vurdering af forskningsprojekter.

I 
2011 var det en politisk prioritering, at Danmark 
skulle være et mere attraktivt sted at starte forsk-
ningsprojekter. Dette blev realiseret i form af Sund 
Vækst-initiativet, hvis formål var at skabe »bedre 

sundhed og økonomisk vækst til gavn for danske patien-
ter og dansk økonomi« [1]. Planen var at styrke ramme-
vilkårene for den offentlige og private sundhedsviden-
skabelige forskning. Som led i dette initiativ blev der fra 
daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium lagt op 
til at »revidere lovgrundlaget for de videnskabsetiske ko-
mitéer således at det i højere grad understøtter smidig 
godkendelse af kliniske forsøg« [1]. Målet var i denne 
forbindelse at effektivisere det videnskabsetiske komi-
tésystem ved en revision af komitéloven. Lovrevisionen 
mødte bred tilslutning blandt sundhedsordførerne i Fol-
ketinget. Reglerne for og behandlingsprocessen af forsk-
ningsanmeldelser blev således anset som begrænsende 
for udvikling af nye forebyggelses- og behandlingsmeto-
der, hvor en effektivisering af komitésystemet ville være 
en løsning på disse begrænsninger. I fremsættelsen af 
lovforslaget blev der ikke lagt skjul på dette ønske, da 
ord som smidiggørelse, forenkling og forbedring var hyp-
pigt anvendt. Som tilhører var det svært ikke at få en 
forestilling af, at lovrevisionen ville bevæge komitésyste-
met i en hensigtsmæssig retning. 

Politisk blev lovrevisionen således fremstillet som 
en teknisk ændring under den større Sund Vækst-
dagsorden, der skulle være i hele samfundets interesse. 
Det, vi imidlertid vil sætte spørgsmålstegn ved i denne 
kronik, er, dels hvem der er kommet til orde i det lovfor-
beredende arbejde? Og dels hvad der kunne være af im-
plikationer ved denne lovrevision? Vi stiller disse spørgs-
mål efter at have fulgt det lovforberedende tæt og vil be-
svare dem ud fra nogle udvalgte ændringer i loven. 

BAg om loVreVIsIonen 

Det videnskabsetiske komitésystem i Danmark har til 
formål at vurdere, hvorvidt sundhedsvidenskabelige 
forsøg med mennesker og humant materiale er etisk 
forsvarligt ud fra nogle lovmæssige bestemmelser. 
Det beskytter således forsøgspersonerne ved at sikre, 
at ønsket om at udvikle ny evidensbaseret viden ikke 
kommer i konflikt med forsøgspersoners sikkerhed. 

Inden lovrevisionen blev der nedsat et eksternt ud-
valg til at udarbejde konkrete lovforslag for komitésy-
stemet. Blandt forslag til strukturelle ændringer af ko-
mitésystemet var, at Den Nationale Videnskabsetiske 
Komité (DNVK) kunne udstede bindende retningslin-
jer til de regionale videnskabsetiske komitéer (RVK), 
og at RVK kunne afgøre sager ved flertalsafstemning. 
Disse ændringer var således rettet mod sagsbehand-
lingerne og beslutningsprocesserne i RVK tro Sund 
Vækst-initiativets dagsorden.

Lovændring forringer

Ved at give DNVK mulighed for at udstede bindende 
retningslinjer var det hensigten at undgå, at RVK 
skulle lave selvstændige vurderinger af sager inden 
for retningslinjerne, hvilket kunne forkorte sagsbe-
handlingstiden og sikre mere ensartede vurderinger. 
Den daværende Centrale Videnskabsetiske Komité og 
Danske Regioner så imidlertid ikke dette forslag som 
en hensigtsmæssig omstrukturering. I deres hørings-
svar til lovforslaget fremgik det, at de så det som et 
problem for sagsbehandlingernes forsvarlighed. De 
mente, at retningslinjerne ville komme til at regel-
styre RVK, i stedet for at der i de enkelte sager blev la-
vet en konkret vurdering af fordele og ulemper ved 
det anmeldte forsøg [2, 3]. I den forbindelse blev det 
desuden påpeget af Danske Regioner, at det var »pro-
blematisk, at Den Nationale Videnskabsetiske Komite, 
der har mindst praktisk erfaring og ekspertise med vi-
denskabsetiske problemstillinger, skal udarbejde vej-
ledende retningslinjer for hvordan de regionale komi-
téer skal udføre sagsbehandlingen« [2]. Ud fra dette 
perspektiv kan man se lovændringen som en forrin-
gelse af kvaliteten i vurderingsarbejdet, da nogle for-
søg ikke vil blive underlagt en konkret vurdering. 

brUd med konsessUskULtUr

Forslaget om at indføre flertalsafgørelse ville betyde 
hurtigere beslutningsprocesser i komitéerne og ville 
således gøre op med konsensuskulturen, der tidligere 
var karakteristisk for sagsbehandlingen. Udvalgets ar-
gument var, at resurserne kunne allokeres mere ef-
fektivt og tilmed frigive mere tid i komitéerne, når de 
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kunne træffe beslutninger om sager 
ved afstemninger [5]. Flere af de 
regionale komitéer delte imidlertid 
en bekymring i forhold til afviklin-
gen af konsensuskulturen. Denne 
bekymring udtrykkes eksempel-
vis af Komité D i Region Hovedsta-
den, der mente, »at de nuværende 
afstemningsregler motiverer komi-
téen til at opnå enighed. Dette giver 
nogle meget interessante og nød-
vendige videnskabsetiske drøftel-
ser, der i sidste ende tjener forsk-
ningen og sikrer forsøgspersoners 
rettigheder« [4]. Konsensuskulturen blev desuden værdsat, 
da den gav mulighed for at medlemmerne både kunne ændre 
deres umiddelbare holdning og gøre komitémedlemmerne 
opmærksomme på problemstillinger, de ikke selv var stødt på. 

De udvalgte ændringer kan yderligere problematiseres som 
en underminering af komitésystemet som institution. Herved 
mener vi, at man netop inden for den offentlige administra-
tion benytter råd og nævn til at diskutere og afgøre sager i 
fællesskab. Hvis denne mulighed begrænses, fjernes noget af 
idéen med at benytte videnskabsetiske komitéer til at afgøre 
sager. Det vil have konsekvenser for den sundhedsvidenska-
belige forsknings virke, hvis man ikke kan have tillid til, at der 
bliver foretaget kvalificerede vurderinger af forskningsprojek-
terne. 

Herudfra kan man se, hvordan der kan identificeres for-
skellige problemstillinger i forhold til disse forslag til lovrevi-
sionen. Fra politisk hold prioriteres en mere effektiv og hurtig 
sagsbehandling, mens de med praktisk kendskab til komitésy-
stemet vægter hensynet til en gennemdiskuteret videnskabse-
tisk vurdering af alle forskningsprojekter. 

Sat på spidsen kan man spørge, hvad der er i den sundheds-
videnskabelige forsknings interesse: effektivitet eller kvalitet?

er effektIVIserIng lIg optImerIng? 

I lyset af ovenstående diskussion mener vi ikke, at man ude-
lukkende kan fremstille effektivisering som en forbedring af 
det videnskabsetiske komitésystem. Fra politisk side har man 
ellers forsøgt at lave en entydig fremstilling, hvor selve begre-
bet effektivisering har den fordel, at det er svært at modargu-
mentere og synes derved at placere sig uden for diskussion. 
En anden interessant detalje er, at det udvalg, der blev ned-
sat til at udarbejde forslagene til lovrevisionen, havde fået en 
specifik opgaveformulering forud for deres arbejde. I den lød 
det, at de skulle sikre ensartet og effektiv sagsbehandling [5]. I 
en sådan formulering er der en forudindtaget forståelse af, at 
komitésystemet ikke var effektivt nok. Det undrer os, at man 
ikke har valgt at lave en indledende undersøgelse af komitésy-
stemet for at afdække, hvilke problemstillinger og udfordrin-
ger, de måtte have. Ved en sådan tilgang til arbejdet ville en 
effektivisering ikke nødvendigvis fremtræde som førsteprio-

riteten. Det er tilmed bemærkelsesværdigt, at de argumenter, 
som fremføres af dem, der faktisk arbejder i komitéerne, ikke 
er blevet anset som afgørende for den endelige lovændring. 

Når man hverken undersøger de virkelige forhold eller lyt-
ter til dem, der har praktisk erfaring inden for området, gi-
ver det en fornemmelse af, at der er en arrogant holdning til, 
at effektivisering er the one best way. Det, vi finder uheldigt i 
denne sammenhæng, er, at når man stirrer sig blind på denne 
løsningsform, kan det ske, at værdien af den kvalificerede vi-
denskabsetiske vurdering af forskningsprojekter negligeres. 

Vi har på denne måde forsøgt at eksemplificere, hvordan 
effektiviseringstankegangen ikke nødvendigvis sikrer en hen-
sigtsmæssig optimering af sundhedsvæsenets institutioner, og 
endda kan skabe nogle utilsigtede problemer. 
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Mindre behandling?

Jens Winther Jensen, sundhedsdirektør

Hver uge skiftes ti kom menta torer til at forholde sig 
til et aktuelt sundhedspolitisk emne.
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Har du en kommentar til dette indlæg?  
Gå ind på Ugeskriftet.dk → Seneste nummer → De ti 
og skriv din kommentar.

 S 
undhedsudgifterne har det med 
kun at gå én vej: Op, selvom der 
helt aktuelt er bremset op. 

Vi har sat en lang række initi-
ativer i gang, som gør sundhedsvæsenet 
mere og mere effektivt. Vi ser også, at flere 
penge og bedre planlægning af arbejdet i 
sundhedsvæsenet, især på sygehusene, gi-
ver øget produktivitet og kortere venteli-
ster. Nu er vi pga. krisen nået til at udføre 
mere for de samme penge.

Spørgsmålene melder sig straks: Har 
den øgede økonomiske indsats givet en 
stigning i levealderen i Danmark, og har 
borgerne fået lige adgang til behandling?

I USA erkender man, at mange flere 
penge til sundhedsvæsenet ikke øger den 
gennemsnitlige levealder. Deres udfor-
dring er ikke kun underbehandling, men 
også overbehandling. Trods det, at man 
i USA bruger dobbelt så mange penge pr. 
indbygger, som vi f.eks. gør i Danmark, er 
den gennemsnitlige levealder lavere.

Investering i sundhed burde ellers have 
positiv indvirkning på levetid. Men det 
gælder kun til dels.

Selvom opbygningen af sundhedsvæse-
nerne i USA og Danmark er himmelvid for-
skellige, kan vi spørge os selv, om tenden-
sen til overbehandling har ramt eller vil 
ramme Danmark? 

I Danmark screenes flere og flere pa-
tienter. Vi tager flere og flere blodprøver. 
Vi har faste pakkeforløb for flere grup-
per af patienter. Men hvad får vi for de sti-
gende udgifter? Er udviklingen gået i ret-
ning af den i USA, hvor det vurderes, at 
der hvert år dør 30.000 personer pga. 
overbehandling? I USA vurderes overbe-

handling at koste op til 30 pct. af udgif-
terne til sundhedsvæsenet.

Kernen er, at vi for at opnå en længere 
levetid, ikke blot skal behandle mere og 
mere, men i stedet skal behandle rigtigt.

I Danmark har vi retningslinjer for, 
hvordan vi skal behandle, og hvad vi skal 
behandle – men der står ikke mange ord 
om, hvad vi ikke skal behandle – det må 
være næste skridt!

Lighed i sundhed vil få betydning, når vi 
skal afklare, om vi over- og/eller underbe-
handler.

I USA sker der underbehandling af 
nogle patientgrupper. Det samme kan 
gøre sig gældende i Danmark, trods vo-
res indretning af sundhedsvæsenet i et vel-
færdssamfund. Lighed bør så også handle 
om, hvornår vi ikke behandler.

I en debat om over- og underbehandling, 
bør vi sætte fokus på, hvilke data og hvil-
ken forskning vi kan støtte os til for at finde 
frem til, hvilke behandlinger patienten har 
gavn af, og hvilke de ikke har gavn af.

Samtidig bør læger have samme inte-
resse for at behandle alle typer af patien-
ter, så det ikke medfører hverken overbe-
handling af en specifik sygdomsgruppe el-
ler uens behandling på tværs af sygdoms-
grupper. 

Der står ikke mange  
ord om, hvad vi ikke skal 
behandle  – det må være 
næste skridt!
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Forkortet produktinformation for Champix® (vareniclintartrat)
Filmovertrukne tabletter, 0,5 mg og 1 mg
Indikationer: Rygeophør hos voksne.
Dosering*: Behandlingen startes efter følgende skema: 

Dag 1 – 3: 0,5 mg 1 gang dagligt

Dag 4 – 7: 0,5 mg 2 gange dagligt

Dag 8 – resten af behandlingen 1 mg 2 gange dagligt

Patienten bør fastsætte en dato for rygestop. Champix-behandlingen 
bør sædvanligvis begynde 1-2 uge før denne dato. Den samlede 
behandlingsperiode er 12 uger. Mild til moderat nedsat nyrefunktion: 
Dosisjustering ikke nødvendig. Svært nedsat nyrefunktion: 1 mg 1 gang 
dagligt efter 3 dages dosistitrering (0,5 mg 1 gang dagligt). Nedsat 
leverfunktion: Dosisjustering ikke nødvendig. Ældre: Dosisjustering ikke 
nødvendig. Børn: Anbefales ikke til børn og unge under 18 år.
Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et 
eller flere af hjælpestofferne.
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr. brugen*: Dosisjustering kan 
være nødvendig hos patienter, der samtidig anvender theophyllin, warfarin og 
insulin. Nedtrykthed kan være en følge af nikotinophør. Rygestop kan resultere 
i en exacerbation af underliggende psykisk lidelse (f.eks. depression). 
Sådanne symptomer er også set hos patienter, der forsøgte at holde op 
med at ryge ved hjælp af Champix. Behandlere bør være opmærksomme 
på evt. udvikling af depressive symptomer hos patienter og behandling bør 
seponeres ved bekymrende agitation, nedtrykthed, eller ændringer i adfærd 
eller tankegang, og der bør ske opfølgning, indtil symptomerne ophører. 
Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med alvorlige 
psykiske lidelser. Der er ingen klinisk erfaring med behandling af patienter 
med epilepsi med Champix. Lægen bør altid informere patienten om, at 
man kan opleve irritabilitet, rygetrang, depression og/eller søvnløshed efter 
endt behandling og lægen bør overveje nødvendigheden af aftrapning. 
Der er set overfølsomhedsreaktioner herunder angioødem samt Stevens-
Johnsons syndrom og erythema multiforme. Patienter, der tager Champix, 
skal informeres om at kontakte lægen, hvis der opstår nye kardiovaskulære 
symptomer, eller hvis eksisterende kardiovaskulære symptomer forværres. 
Patienterne skal omgående søge læge eller skadestue, hvis de oplever tegn 
eller symptomer på myokardieinfarkt.

Interaktioner*: Der er ikke set lægemiddelinteraktioner af klinisk betydning.
Graviditet og amning*: Champix bør ikke anvendes under graviditet. Det 
vides ikke om vareniclin udskilles i modermælk hos mennesker. Beslutningen 
om hvorvidt amning skal fortsættes/standses eller hvorvidt behandling med 
Champix skal fortsættes/standses bør tage højde for fordele for barnet ved 
amning sammenlignet med rygeophør for moderen.
Trafikfarlighed*: Champix kan i mindre eller moderat grad påvirke evnen til 
at føre bil eller betjene maskiner, da der kan forekomme svimmelhed eller 
søvnighed under behandlingen.
Bivirkninger*: Rygeophør er, hvad enten det gennemføres med eller 
uden behandling, forbundet med forskellige symptomer, f.eks. dysfori 
og nedsat sindstilstand, søvnløshed, irritabilitet, frustration, angst, 
koncentrationsbesvær, rastløshed, nedsat hjerterytme, øget appetit 
og vægtøgning. I de kliniske forsøg er der ikke skelnet mellem hvorvidt 
bivirkningerne var forbundet med nikotinophør eller den anvendte 
forsøgsmedicin. Kliniske forsøg omfatter omkring 4.000 patienter, der blev 
behandlet med Champix i op til 1 år. Bivirkningerne var milde til moderate og 
forekom typisk inden for den første uge af behandlingen. Meget almindelige 
bivirkninger (≥10%): Kvalme, hovedpine, drømmeforstyrrelser, søvnløshed. 
Almindelige bivirkninger (≥1% og ≤10%): Øget appetit, søvnighed, 
svimmelhed, smagsforstyrrelser, opkastning, forstoppelse, diarré, udspilet 
abdomen, maveubehag, dyspepsi, flatulens, mundtørhed, træthed. Ikke 
almindelige bivirkninger (≥0,1% og ≤1%) : Bronkitis, nasopharyngitis, sinuitis, 
svampeinfektion, virusinfektion, anoreksi, nedsat appetit, polydepsi, panik-
anfald, dysfori, bradyfreni, abnorm tankegang, rastløshed, humørsvingninger, 
depression**, angst**, hallucinationer**, øget/nedsat libido, hypertoni, 
dysartri, tremor, koordinationsforstyrrelser, letargi, hypæstesi, hypogeusi, 
skotom, misfarvning af sclera, øjensmerter, mydriasis, fotofobi, myopi, 
øget tåresekretion, tinnitus, atrieflimren, palpitationer, ST-segment-
depression og formindsket T-bølge amplitude i ekg, øget hjertefrekvens, 
forhøjet blodtryk, dyspnø, hoste, tilstopning af luftveje, hæshed, smerter 
i svælget, halsirritation, tilstoppede bihuler, post nasal drip, næseflåd, 
snorken, hæmatemese, hæmatokezi, gastritis, refluks, mavesmerter, ændret 
tarmmotilitet, unormal afføring, sure opstød, aphthæ stomatitis, smerter i 
gummerne tungebelægninger, generaliseret udslæt, erytem, pruritus, akne, 
hyperhidrose, nattesved, ledstivhed, muskelspasmer, smerter i brystvæggen, 
costobronkitis, glykosuri, nykturi, polyuri, menorhagi, udflåd, seksuel 
dysfunktion, ubehag i brystet, brystsmerter, pyreksi, kuldefølelse, asteni, 
circadisk søvnrytmeforstyrrelse, utilpashed, cyster, abnorm levertest, nedsat 

antal blodplader, unormal sædkvalitet, øgning af C-reaktivt protein, nedsat 
calcium i blodet, vægtøgning. Hyppighed ikke kendt: Selvmordstanker, 
psykose, aggression, abnorm adfærd, søvngængeri, myokardieinfarkt, 
alvorlige hudreaktioner herunder Stevens-Johnsons syndrom, erythema 
multiforme, angioødem, hyperglykæmi, diabetes mellitus.
** frekvenserne er estimeret ud fra et observationelt kohortestudie efter 
markedsføring
Overdosering*: Understøttende behandling efter behov.
Priser og pakninger inkl. recepturgebyr (AUP) pr. 30.11.2012 :

Vnr Lægemiddel-
form og styrke

Pakningsstørrelse Pris

13 05 96 Filmovertrukne 
tabletter 0,5 mg 
og 1 mg

11+42 (blister) 
(Startpakke)

874,10 Kr.

05 80 14 Filmovertrukne 
tabletter 1 mg

112 stk. (blister) 
(Vedligeholdelses-
pakning)

1.489,60 Kr.

Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk.
Udlevering: B. Tilskud: Nej
De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af 
EMA godkendte produktresumé dateret den 13. april 2012. Produktresuméet 
kan vederlagsfrit rekvireres hos Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, tlf. 
44 20 11 00. champix 029AsmPC V29.0a13.april2012
Referencer: 1. Hughes JR. New treatments for smoking cessation. CA Can-
cer J Clin 2000; 50:143-151. 2. Nides M et al. Vareniciline versus bupropion 
SR or placebo for smoking cessation: apooled analysis. Am J Health Behav 
2008; 32:664-675. 3. Boudrez H er al. Effectiveness of varenicline as an aid 
to smoking cessation: results of an inter-European observational study. Curr 
Med Res Opin 2011;27:769-775. 4. Blak BT eral. Evaluation of varenicline as an 
aid to smoking cessation in UK gerneral practice – a THIN database study. 
Curr Med Res Opin 2010;26:861-870. 5. Produktresumé for CHAMPIX®. Senest 
opdateret i april 2012. 6. Data haves – IMS Midas Data: July 2006 – June 2011.
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Adresseændring 
kan ske på mail 
blad@dadl.dk

Seebri Breezhaler er indiceret som bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling til 
symptomlindring hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).4

MANGE PATIENTER FØLER, AT 
    KOL SUGER LUFTEN

  UD AF DEM OM MORGENEN1-3

SEEBRI® BREEZHALER® (GLYCOPYRRONIUMBROMID)

ENESTE 1 x DAGLIG ANTIKOLINERGIKUM, 
DER GIvER EFFEKT INDEN FOR 5 MIN4

Se venligst det forkortede produktresumé på side 
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