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Sjældne (0,01-0,1%) og bivirkninger med ukendt hyppighed som erosiv 
gastrit, er anført i det fulde produktresumé. Særlige advarsler og forsig-
tighedsregler vedrørende brugen: Forsigtighed ved øget risiko for blød-
ning. Bør ikke anvendes til børn. Dipyridamol virker bl.a. vasodilatatorisk 
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under ustabil angina eller nylig 
myokardieinfarkt), subvalvulær 
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Hos patienter med myastenia gravis kan justering af behandling være 
nødvendig efter ændringer i doseringen af dipyridamol (se interaktioner). 
Pga. acetylsalicylsyre bør Asasantin Retard anvendes med forsigtighed hos 
patienter med astma, allergisk rhinit, nasalpolypper, kroniske eller hyp-
pigt tilbagevendende dyspeptiske gener, nedsat nyre- eller leverfunktion 
eller glukose-6-fosfat dehydrogeneasemangel. Asasantin Retard relateret 
hovedpine bør ikke behandles med acetylsalicylsyre. Forsigtighed tilrådes 
hos patienter, som er overfølsomme over for NSAID. Forsigtighed tilrådes 
til patienter som samtidig indtager anden medicin som kan øge blødnings-
risikoen, såsom trombocythæmmere (f.eks. clopidogrel, ticlopidin) eller 
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udskilles i modermælken. Dosering*: l depotkapsel to gange daglig: 1 
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Kvalitet i apopleksibehandlingen er afhængig af, at alle 
patienter modtager en timelig og fagligt korrekt tværfaglig 
indsats. Det er der ikke noget nyt i, men det er fortsat en 
udfordring på trods af den store faglige kompetence, vi 
finder i vores apopleksienheder. Udfordringen afspejler 
sig eksempelvis i den endnu ikke optimale opfyldelse af 
NIP-kriterierne.

Det ene ben i denne indsats er den lokale organisering, der muliggør, 
at der kan ydes kvalitet i apopleksibehandlingen. Det andet ben er den 
faglige viden, som er grundlaget for, at man kan træffe de rette faglige 
valg. Det er her, Referenceprogrammet kommer ind i billedet. 

Referenceprogrammet fra 2009 indeholder opdateret viden om evi-
densbaseret udredning og behandling af apopleksi, og er efter min 
mening det bedste aktuelle grundlag for planlægning af en fagligt 
baseret og kvalificeret behandling.

Der er behov for yderligere udbredelse af Referenceprogrammet ved 
en række informationsmøder, som det tidligere er sket med positivt 
resultat. Dette er desværre blevet forsømt på grund af manglende tid og 
ressourcer, men Dansk Selskab for Apopleksi vil arbejde på, at det kan 
blive realiseret inden for en overskuelig fremtid.

En anden mulighed for yderligere udbredelse ligger i den planlagte 
opdatering af Selskabets hjemmeside. Vi forestiller os, at den skal 
opbygges, så man nemt kan finde hen til Referenceprograms –og 
dermed evidensbaserede, opdaterede vejledninger eksempelvis for 
modtagelse af den akutte apopleksipatient, dysfagi-screening, eller 
ordination af sekundær profylakse.

Vi har opnået en meget større viden om effektive behandlinger i de 
senere år, og denne viden skal komme alle apopleksipatienter til gode. 
Denne udfordring bliver ikke mindre i de aktuelle krisetider.

Hanne Christensen
Formand
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v/ Afdelingslæge  Ph.d  Dorte Damgaard 
Neurologisk Afdeling F, Århus Sygehus

 
Småkarssygdom er årsag til cirka en fjerdedel af til-
fældene af iskæmisk apopleksi, de såkaldte lakunære 
infarkter. Herudover indebærer småkarssygdom en 
betydelig risiko for funktionsnedsættelse hos den 
ældre befolkning på grund af forandringer i hjernens 
hvide substans.

I denne artikel omtales den hyppigt forekommende 
aldersbetingede småkarssygdom i hjernen, herunder 
lakunære infarkter. Hæmorrhagisk apopleksi, småkars-
sygdom ved genetiske sygdomme og småkarssygdom 
som led i inflammatoriske sygdomme omtales ikke. 

Småkarssygdom i hjernen afficerer sidegrene til de 
store arterier på hjernens underside (dybe perfor-
antarterier) og endegrene for de middelstore arterier 
på hjernens overflade (superficielle perforantarterier). 
Der er tale om endearterier, hvilket betyder, at de hver 
især forsyner små områder af hjernen uden kollate-
ral blodforsyning. De dybe perforantarterier forsyner 
basalganglie-området, thalamus, capsula interna og 
hjernestammen. De superficielle perforantarterier for-
syner hjernens hvide substans beliggende subkortikalt 
og periventrikulært. 

Småkarssygdom manifesterer sig klinisk med akut 
apopleksi, men småkarssygdom i hjernen er også for-
bundet med risiko for en gradvis udvikling af følgende 
symptomer over længere tid (år):
 • Kognitiv dysfunktion og demens (1) 
 • Depressive symptomer og depression (2) 
 • Gangforstyrrelser og balanceproblemer (3)
 • Urininkontinens (4)
Disse symptomer er ofte til stede samtidigt.

Lakunære infarkter
Lakunære infarkter er små infarkter, som i det akutte 
stadium er < 20 mm i diameter og i det kroniske stadi-
um < 15 mm. Ved CT- eller MR-scanning ses lakunære 
infarkter som små huller i hjernevævet. Se figur 1a.

Småkarssygdom i hjernen og lakunære infarkter
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Figur 1a.

Lakunære infarkter er årsag til akut apopleksi med 
kliniske symptomer, når strategiske områder i hjernen 
rammes som for eksempel capsula interna og hjer-
nestammen, hvor lange ledningsbaner, der forbinder 
hemisfærerne og rygmarven løber. Patienterne har ofte 
isolerede motoriske symptomer, sensoriske sympto-
mer eller ataksi og har typisk ingen eller kun meget 
forbigående kortikale symptomer som afasi eller visuo-
spatiale forstyrrelser. 

Lakunære infarkter kan  påvises ved CT- eller 
MR-scanning, uden at de har givet anledning til akut 
apopleksi, såkaldte stumme infarkter. 

Forandringer i hjernens hvide substans
Småkarssygdom kan også manifestere sig ved udbredte 
forandringer i hjernens hvide substans uden egentlig 
infarktudvikling. Læsionerne i hjernens hvide substans 
(på engelsk ”White Matter (WM) lesions”) kan ses ved 
CT- og MR-scanning. MR-scanning er særligt anven-

Figur 1b.

delig til graduering af forandringers udbredning og 
sværhedsgrad. Antal og udbredning af WM læsioner 
er tæt korreleret med både forekomst af og risiko for 
udvikling af kognitive forstyrrelser og egentlig demens 
(1). Se figur 1b.

Risikofaktorer
Patienter med småkarssygdom har ofte de samme risi-
kofaktorer som patienter med atherosclerose i de store 
arterier (storkarssygdom), nemlig hypertension, dysli-
pidæmi, diabetes mellitus, tobaksrygning og tidligere 
AMI. Hypertension synes dog at være af særlig stor 
betydning hos denne patientgruppe, og er hos nogle 
den eneste risikofaktor bortset fra alder.   

Nogle patienter med småkarssygdom debuterer akut 
med apopleksi på baggrund af et enkelt lakunært 
infarkt, hvor der ved scanning ikke kan påvises andre 
forandringer. Andre patienter udvikler også akut apo-
pleksi med et lakunært infarkt, men ved scanning 

Småkarssygdom i hjernen og lakunære infarkter

...fortsættes
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at klare sig selv på grund af tiltagende kognitive for-
styrrelser, egentlig demensudvikling, depression, gang-
forstyrrelser og inkontinens. Disse patienter vil man 
typisk møde i demensklinikker. Ved scanning kan der 
også hos disse patienter påvises udbredte forandringer 
i hvid substans (betegnes leucoariose) samt eventuelt 
stumme infarkter. Se figur 2.

påvises forandringer i den hvide substans samt stum-
me infarkter. Disse patienter vil ofte inden deres apo-
pleksi have haft begyndende problemer med at klare 
sig selv, og kan få betydelige problemer efterfølgende 
selvom det klinisk drejede sig om en mindre apopleksi. 
Endelig findes der patienter, som aldrig udvikler klinisk 
apopleksi, men som gradvis får sværere og sværere ved 

Figur 2
Kliniske forløbsformer af småkarssygdom i hjernen. A: Isoleret lakunært infarkt med akut apopleksi. B: Lakunært 
infarkt med symptomer på akut apopleksi med forandringer i hvid substans. C: Ingen episoder med klinisk apopleksi 
men gradvis udvikling af forandringer i hvid substans, som medfører funktionstab. Modificeret fra Norrving B. Lacunar 
infarcts: no black holes in the brain are benign. Pract Neurol 2008;8:222-228
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Årsagen til småkarssygdom i hjernen 
er ikke endeligt fastlagt. 
Følgende hypoteser eksisterer:
• Atherotrombose i de dybe perforantarterier   
 medfører stenosering og akut okklusion. Dette 
 formodes at være den hyppigste årsag til lakunære
 infarkter med fokale neurologiske symptomer. Der
 vil ofte også være atherosclerotiske forandringer i
 de store kar.
• Lipohyalinosis er en mere diffus forandring af de
 små kar. Tab af glatte muskelceller i karvæggen,
 som erstattes af kollagen, medfører fortykkelse af
 karvæggen og forsnævring af lumen. Der formo-
 des at være kronisk hypoperfusion af hjernens
 hvide substans med degeneration af blandt andet
 axonernes myelinskeder til følge (5).
• Kardiovaskulære risikofaktorer ændrer strukturen
 og funktionen af den neurovaskulære enhed
 bestående af arteriole, astrocytter, perivaskulære
 celler og neuron. Her formodes endothelskade
 med brud på blodhjernebarrieren og aflejringer af
 blandt andet plasmaproteiner i karvæggen og i
 det omgivende hjernevæv at spille en væsentlig
 rolle. Aflejringer af for vævet toksiske substanser
 fører til inflammation, oxidativt stress, perivasku-
 lært ødem og axonal demyelisering. Resultatet 
 bliver neurovaskulær dysfunktion, som gør hjer-
 nen udsat i forbindelse med perfusionsændringer,
 hvorved yderligere skade kan opstå (6). 

Hvorvidt der ligger samme patofysiologi bag henholds-
vis lakunære infarkter med kliniske symptomer, stum-
me lakunære infarkter og forandringer i hvid substans 
diskuteres. 

Prognose
Prognosen efter lakunære infarkter er på kort sigt god 
sammenlignet med iskæmisk apopleksi på baggrund 
af storkarssygdom eller kardioembolisme. Det skyl-
des mindre infarktstørrelse og mindre risiko for ny 
apopleksi inden for de første måneder. På langt sigt 
mindskes forskellen på prognosen med hensyn til død 
imidlertid, og er kun lidt reduceret ved småkarssyg-
dom sammenlignet med de øvrige årsager til iskæmisk 

apopleksi (7). Graden af forandringer i hjernens hvide 
substans har som tidligere nævnt afgørende betydning 
for patienternes funktionsniveau på langt sigt (1). 
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Trafikforurening – en ny risikofaktor for apopleksi

v/Zorana Jovanovic Andersen Ph.d, Kræftens 
Bekæmpelse, Klaus Kaae Andersen Ph.d, Danmarks 
Tekniske Universitet DTU og Overlæge, Dr. med 
Tom Skyhøj Olsen, Frederiksberg Hospital

I December 1952 omkom 12000 mennesker i London 
som følge af fire dages ”smog over London”. I 2002 ind-
førte man rygeforbud i restauranter, barer og offentlige 
bygninger i byen Helena i staten Montana. Det med-
førte en umiddelbar reduktion i antallet af indlæggel-
ser for akut myocardieinfarkt på 40%. 

Industrialiseringens vækst og den stadigt voksende 
urbanisering har sammen med ”naturlige eksperimen-
ter” som disse dannet baggrund for en stigende inte-
resse for luftforureningens betydning for sundhedstil-
standen. Fra at være en ildelugtende gene er luftforure-
ning nu blevet en helbredsrisiko, og den figurerer som 
nr. 13 på WHO’s liste over dødsårsager. 

Ny erkendelse 
Anerkendelse af luftforurening som et helbredspro-
blem er ny. Systematiske målinger af luftforureningen i 
Danmark begyndte først i 60’erne. De første rapporter 
om luftforurening og helbredsrisiko fokuserede overve-
jende på luftvejslidelser som bronchitis, astma og lun-
gecancer, men nu er der evidens for, at luftforurening 
også giver anledning til hjertekarsygdomme – heri-
blandt apopleksi. Luftforurening ser ud til at udgøre en 
risiko for apopleksi på niveau med atrieflimren og dia-
betes, og må  betragtes som en selvstændig risikofaktor 
for apopleksi.

Partikelforurening og kardiovaskulær sygdom
Luftforurening i dag udgøres hovedsagelig af partikel-
forurening, kvælstofoxider (NOx), svovldioxid (SO2), 
kulilte (CO) og ozon (O3). Trafikken er den altdomine-
rende forureningskilde i store byer. Også den erkendel-
se er ny. Det var for eksempel først i midten af fyrrerne, 

at man blev klar over, at forureningen i de store ame-
rikanske byer skyldtes bilernes udstødning. Aktuelle 
målinger af luftforureningen i meget trafikerede dele af 
København viser, at op til 90% af forureningen stam-
mer fra biler, og det er især partikelforureningen, der 
udgør den største helbredsrisiko.

Partikler inddeles i PM10 (particulate matter, grove 
partikler), som har diameter <10 µm, PM2,5 (fine 
partikler) med diameter < 2,5 µm  og UFP (ultra-
fine partikler) med diameter mindre end  0,1 µm. 
Sammenhængen mellem kardiovaskulær sygdom er 
solidt dokumenteret for PM2,5.  Kardiovaskulær død 
stiger 0.5-1% efter bare få timers/dages exposition, når 
PM2,5  stiger 10 µg/m3. Risikoen for AMI 2-3 dobledes 
efter blot 1 times eksposition for trafikforurening i et 
tysk studie, medens den i et amerikansk studie blev 
øget med 40% per 10 µg/m3 PM2,5 efter 1 døgns eks-
position. Risikoforøgelsen for kardiovaskulær død efter 
langtidseksponering varierer i forskellige studier mel-
lem 3% og 76%, hver gang den gennemsnitlige PM2,5 
koncentration stiger 10 µg/m3. Dette skal ses i lyset af, 
at den daglige PM2,5 koncentration i vesteuropæiske 
storbyer er 5 - 30 µg/m3. Afhængigt af omstændighe-
derne kan koncentrationen imidlertid stige til 200 - 500 
µg/m3 i det mikromiljø enkeltpersoner befinder sig 
i, og i asiatiske og latinamerikanske storbyer kan den 
daglige gennemsnitskoncentration endda overstige 200 
- 500 µg/m3. Den risiko for hjertekarsygdom og død, 
der er forbundet med fin partikelforurening, er altså 
markant.
 
Trafikforurening og apopleksi
Selvom sammenhængen mellem luftforurening og 
kardiovaskulær sygdom nu er veletableret, er det først 
nu, det er lykkedes at vise en sammenhæng mellem 
apopleksi og luftforurening. Tidlige studier viste enten 
ingen eller kun meget svag sammenhæng, men efter at 
det er blevet muligt at undersøge iskæmisk og hæmor-
rhagisk apopleksi separat, ser det ud til, at det især er 
iskæmisk apopleksi, der er knyttet til luftforurening, 
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hvorimod sammenhængen mellem hjerneblødning og 
luftforurening er meget svagere.

Ny dansk undersøgelse
En ny dansk undersøgelse kaster nu yderligere lys 
på forholdet mellem apopleksi og luftforurening. 
Undersøgelsen er baseret på daglige målinger af 
PM10, UFP, NOx, SO2 og CO i København 2003-2006.  
Alle, der i dette tidsrum blev indlagt med apopleksi i 
København (i alt 7485 patienter), blev registreret i det 
Nationale Indikatorprojekt (NIP). Der forelå således 
oplysninger om apopleksitype (iskæmi/hæmorrhagi), 
apopleksiens sværhedsgrad og risikofaktorer. Ved at 
samkøre luftforureningsmålinger og NIP-data fik man 
oplysninger om patienternes eksposition for luftfor-
urening i dagene/ugerne omkring apopleksien. Ved at 
benytte det såkaldte ”case-crossover design”, hvor den 
enkelte patient bruges som sin egen kontrol, kunne 
risikoen for apopleksi knyttet til eksposition for PM10, 
UFP, NOx, SO2 og CO for den enkelte patient beregnes.
 
Det viste sig, at luftforurening var knyttet til iskæmisk 
apopleksi, hvorimod der ikke var nogen sammenhæng 
mellem hæmorrhagisk apopleksi og luftforurening. 
Der var sammenhæng mellem iskæmisk apopleksi 
UFP, NOx og CO, men sammenhængen mellem iskæ-
misk apopleksi og UFP var mest markant. Som noget 
helt nyt viste undersøgelsen, at sammenhængen mel-
lem luftforurening og iskæmisk apopleksi var stærkt 
afhængig af apopleksiens sværhedsgrad. Det var ved de 
lette apopleksier relationen til luftforurening, især UFP, 
var markant. Herudover var UFP forurening hovedsa-
geligt knyttet til forekomst af trombotiske apopleksier, 
idet der ikke var association mellem luftforurening og 
apopleksi kombineret med atrieflimren - den klassiske 
form for embolisk apopleksi.

Små trombotiske apopleksier
Forurening i storbyer med UFP, NOx og CO kommer 
først og fremmest fra trafikken, som ifølge undersøgel-
sen især giver anledning til små trombotiske apoplek-

sier, de såkaldte lakunære infarkter. På baggrund af 
undersøgelsen kan man regne sig frem til, at 6% af alle 
indlæggelser for apopleksi i København er forårsaget af  
trafikforurening, og at 16% af alle trombotiske infarkter 
i København formentlig er forårsaget af trafikforure-
ning. Det er store tal i betragtning af, at klassiske risi-
kofaktorer for apopleksi som diabetes og atrieflimren 
er ansvarlig for 5-10% af apopleksierne. 

Årsager
Om årsagen til at luftforurening fører til apopleksi, er 
der blandt andet fremført holdepunkter for ændringer 
i plasmaviscositet, fibrinogen og pladeaggregation 
udløst af inflammationsprocesser i forbindelse med 
påvirkning af luftvejene. Hjertearytmi og karkontrak-
tion udløst af autonome mekanismer og indvirkning 
på atheromatøs plaquedannelse er også nævnt. Indtil 
videre er spørgsmålet uafklaret. I den forbindelse har 
UFP tiltrukket sig interesse, fordi partiklerne er så små, 
at de uhindret kan nå fra lungerne og over i det syste-
miske kredsløb og således også det cerebrale kredsløb. 
Selvom UFP som masse betragtet er beskeden, udgør 
UFP antalsmæssigt den største del af PM fraktionen. 
Derfor kan UFP ved sin store samlede overflade optræ-
de som bærer for et stort antal potentielt skadelige 
molekylære forbindelser, der kan bringes i direkte kon-
takt med det cerebrale kredsløb.
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Forebyggende behandling og risikofaktorer 
efter apopleksi

v/ MPH, Ph.d Nete Hornnes

Ifølge det seneste Referenceprogram for behandling 
af patienter med apopleksi bør der ved hypertension 
iværksættes antihypertensiv behandling, når tilstanden 
er stabil, og ved alder under 75 år bør blodtrykssæn-
kende behandling overvejes uanset blodtryksniveau. 
Ved dyslipidæmi bør man behandle med statiner med 
total-kolesterol<4.5 mmol/L som behandlingsmål. Ved 
atrieflimren og iskæmisk apopleksi eller TCI anbefales 
antikoagulansbehandling inden for 2 uger, medmin-
dre der foreligger kontraindikationer. Antitrombotisk 
behandling anbefales til patienter med iskæmisk apo-
pleksi eller TCI. Hvor det er relevant anbefales ændrin-
ger af livsstil som rygeophør, reduktion af overvægt og 
af overforbrug af alkohol, og fysisk aktivitet anbefales i 
det omfang, det er muligt.  

Her rapporteres data fra 277 patienter, som deltog i et 
randomiseret studie på Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospital, og som gennemførte 1- og 2-års follow up 
i eget hjem i perioden november 2005 til september 
2009. I denne artikel behandles data samlet uden hen-
syn til  hvorvidt deltagerne tilhørte kontrol- eller inter-
ventionsgruppen. 

Af de 277 deltagere var 136 kvinder med en medi-
analder ved indlæggelsen på 72 år og 141 mænd med 
medianalder 67.0 år (p=0.014). Apopleksidiagnose, 
atrieflimren og hjælp til ophældning af medicin (ved 
2-årsbesøg) er anført i Tabel 1. Rankin ved udskrivelsen 
var <3 hos 226/274 patienter (83%).  

Tabel 1 Diagnoser og brug af doseringsæsker

Blodtrykssænkende behandling
Ved indlæggelsen var 120 patienter (43%) i behandling 
for hypertension, og denne andel steg ved udskrivel-
sen til 173 patienter (62%) som var i behandling med  
i gennemsnit 1.7 præparater.  Ved 1-års follow up var 
191 (69%) patienter i behandling med i gennemsnit 1.7 
præparater. Ved 2-års besøget var 193 (70%) i behand-
ling med i gennemsnit 1.7 præparater. Der er ikke data 
om eventuelle ændringer i dosering.

67% af patienterne med forhøjet kolesterol ved indlæg-
gelsen blev udskrevet med statinbehandling.

Patienterne blev spurgt, hvor ofte det var sket inden for 
de sidste to uger, at de ikke havde taget al deres medi-
cin. Af Tabel 1 fremgår andelen af patienter med 100% 
compliance.

Tabel 2  100% compliance med forebyggende medicin

* 29  patienter med AF og iskæmisk apopleksi eller TCI

Ifølge litteraturen regnes compliance for acceptabel 
ved indtagelse af 80% af medicinen. Dette kriterium 
var opfyldt i mellem 94% (antitrombotisk behand-
ling ved 2-års besøget) og 100% (statiner ved 1-års 
besøget og Marevan ved begge besøg) af  tilfældene. 
Compliance er selvrapporteret, og der kan være tale 
om underrapportering af svigt i medicinindtagelsen.  
Brug af doseringsæsker var forbundet med højere grad 
af compliance.

11 patienter blev udskrevet med både Marevan og anti-
trombotisk behandling. Ved 1-årsbesøget var 7 og ved 
2-årsbesøget 7 patienter i behandling med Marevan og 
antitrombotisk behandling.  13 af disse i alt 17 patien-
ter  blev behandlet med Marevan og magnyl.

  n %

TCI   70 25

Hjerneblødning 11  4

Hjerneblodprop 185 67

Øvrige 11   4

Atrieflimren  30 11

Får hjælp til ophældning af medicin 71 26

Hælder selv op doseringsæsker 83 30

Bruger ikke doseringsæsker 119 43

Tager ikke medicin 4   1

Behandling I behandling 100%  100%
  ved compliance, compliance,
  udskrivelsen 1 år n/N (%) 2 år n/N (%)
  n (%)

Blodtrykssænkende 149 (54%) 164/171 (96) 152/172 (88)

Vanddrivende 78 (28%) 83/95 (87) 82/92 (89)

Statiner 173 (62) 152/185 (82) 156/184 (85)

Marevan ved AF*  25 (86) 23/23 (100)  21/22 (95)

Marevan, øvrige 15 10/10 (100) 8/10 (80)

Antitrombotisk 
medicin 238 198/230 (86) 185/228 (81)
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1 patient med iskæmisk apopleksi eller TCI blev 
udskrevet uden nogen form for blodpropforebyggende 
behandling. Efter udskrivelsen blev 22 patienter taget 
ud af antitrombotisk behandling, og 14 patienter sat i 
behandling. Ved 1- og 2-årsbesøgene var henholdsvis 
10 og 13 patienter med iskæmisk apopleksi eller TCI 
uden nogen form for blodpropforebyggende  behand-
ling.

Efter 1 år havde i alt 13 patienter (5%) haft et eller flere 
CT/MR-verificerede recidiver, og efter 2 år havde 17 
patienter (6%) haft recidiv. I et enkelt tilfælde var der 
tale om hæmorrhagisk apopleksi. 3 patienter havde 
2 og én patient havde 3 tilfælde af recidiverende apo-
pleksi.  Alle var i blodpropforebyggende behandling.

Figur 1 viser andelen af patienter med forhøjet blod-
tryk ved udskrivelse og efter 1 og 2 år. Forhøjet blodtryk 
er defineret som et blodtryk  >140/90 mm Hg og for 
patienter med diabetes  >130/80 mm Hg.

Af Figur 2 fremgår ændringer i risikofaktorerne daglig 
rygning, alkoholindtagelse over genstandsgrænserne, 
BMI>25 og fysisk inaktivitet defineret som mindre end 
4 timers lettere fysisk aktivitet/uge. Der var et fald i 
andelen af patienter med et ugentligt alkoholindtag 
over genstandsgrænserne fra baseline til 1-årsbesøget 
(p=0.004), og et fald i andelen, der var fysisk inaktive fra 
baseline til étårsbesøget (p=0.04). Mellem  ét- og toårs-
besøget steg andelen, der var fysisk inaktive (p<0.0001).

Patienter, der deltager i randomiserede studier vil ofte 
adskille sig fra den gruppe, de er rekrutteret fra. De 277 
patienter, som overlevede til/gennemførte 2-årsbesø-
get, var rekrutteret fra en kohorte bestående af 1306 
patienter indlagt med akut apopleksi på Hvidovre, 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvoraf  345 ind-
gik i det randomiserede studie. De 277 patienter var 4,3 
år yngre end de øvrige 1029 (p<0.0001), flere havde TCI: 
25% vs 13% og færre havde hæmorrhagisk apopleksi: 
4% vs 8% (p<0.0001)  og færre havde AF:11% vs 16% 
(p=0.022).  

Af de 277 blev 62% vs 58% udskrevet med antihyper-
tensiv medicin. Der var ingen forskel i antal antihy-
pertensive præparater: 1,65 præparater mod 1,74. 
Der var ingen forskel i andelen med total kolesterol 
>4,5 mmol/l, men  67% vs 50%  med forhøjet koleste-
rol fik kolesterolsænkende medicin ved udskrivelsen 
(p<0.0001).  86% vs 45% med AF blev udskrevet med 
Marevan (p<0.0001). Der var ingen forskel med hensyn 
til antitrombotisk behandling, andelen af dagligrygere 
og overvægtige, men andelen med et overforbrug af 
alkohol var større: 20% vs 14% (p=0.021) blandt de 277, 
og flere havde været fysisk aktive i fritiden før apoplek-
sien: 79% vs 59% (p<0.0001). 

Faldet i andelen med et overforbrug af alkohol blev 
af  12 patienter begrundet med, at alkoholindtaget var 
blevet besværliggjort som følge af apopleksien, af 20 
patienter begrundet med, at de havde mistet lysten, 24 
angav, at det var sket af hensyn til helbredet og 11 var 
motiveret af opfordringer fra sundhedspersonale eller 
nære pårørende. Fysisk inaktivitet ved 2-årsbesøget 
var associeret til kvindeligt køn (p=0.0489) og Rankin 
scale >3 (p<0.0001). På dette tidspunkt var andelen af 
patienter med Rankin scale score<3 faldet til 174/263 
(66%) (p<0.0001).

Alt i alt kan de, der blev fulgt over to år, betegnes som 
mindre hårdt ramte og med en højere behandlings-
intensitet end de øvrige deltagere i kohorten. Dette 
udsnit af en apopleksipopulation forblev velbehand-
lede med hensyn til blodpropforebyggende medicin, 
men mindre end halvdelen nåede målet med hensyn til 
blodtryksbehandling, og det er uvist, hvor mange, der 
fik behandlet kolesterol til de anbefalede mål. Efter to 
år var der beskedne ændringer i livsstilsfaktorerne.

I næste artikel præsenteres lignende data i meget større 
målestok med udgangspunkt i de kliniske afdelingers 
rapportering til NIP (Red).  
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Figur 1 - Hypertensive med og uden behandling (n=277)
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Figur 2 - Ændringer i livsstilsfaktorer (n=277)
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Brug af forebyggende medicinsk behandling efter hospitalisering for iskæmisk apopleksi: 
Alders- og kønsrelaterede forskelle

v/ Læge, Ph.d Kaare Palnum, Klinisk Epidemiologisk 
Afdeling, Aarhus Universitetshospital

I det følgende rapporteres landsdækkende data vedrø-
rende brugen af sekundær medicinsk profylakse blandt 
28 634 patienter med iskæmisk apopleksi efter udskri-
velse fra sygehus. Data er indhentet fra NIP-apopleksi 
databasen og indeholder alle registreringer af iskæmi-
ske apopleksitilfælde fra januar 2003 til juni 2006. Data 
vedrørende indløste recepter fra Lægemiddelstyrelsens 
lægemiddelstatistikregister (LSR) og vitalstatus fra CPR 
registret var til rådighed indtil 31. december 2007. Det 
var dermed muligt at følge samtlige patienter i 1½ år 
efter udskrivelse fra sygehus. Patienter, som døde inden 
for 30 dage efter udskrivelse, blev ikke inkluderet i 
undersøgelsen.

Af de 28 634 patienter var 13 455 kvinder og 15 179 
mænd. Til analyserne blev patientpopulationen strati-
ficeret efter alder og køn, hvori mænd og kvinder blev 
opdelt i aldersgrupperne ≤65, >65-80 og >80 år. I alle 
relative analyser blev mænd ≤65 år brugt som reference 
gruppe. Overordnet fordeling af vaskulært relaterede 
patientkarakteristika samt alders- og kønsfordeling 
fremgår af  Tabel 1.

Derudover var informationer vedrørende Charlsons 
Index, apopleksiens sværhedsgrad, rygevaner, alkohol-
forbrug, boligtype, civil status, socioøkonomisk status 
og andel af relevante opfyldte NIP indikatorer under 
hospitalsindlæggelse til rådighed. I analyserne blev 
køns- og aldersinddelte andele af patienter, som mod-
tog medicinsk profylakse (mindst én indløst recept) 0-6 
måneder og 12-18 måneder efter udskrivelse, bestemt. 
Odds ratios (ORs) imellem alders- og kønsgrupper for 
at modtage specifikke typer af medicinsk profylakse i 
de to tidsperioder blev bestemt med mænd ≤65 år som 
referencegruppe. Derefter blev alders- og kønsspeci-
fikke proportioner af patienter, som modtog specifikke 
typer af medicinsk profylakse i begge perioder efter 
udskrivelse, bestemt for at vurdere andelen af patien-
ter, som forblev i profylaktisk behandling. Til sidst blev 
Cox Proportional Hazards regression med likelihood 
ratio tests benyttet til at vurdere effekten af eventu-
elle alders- og kønsforskelle i medicinsk profylakse på 

dødeligheden 1-6 måneder og 12-18 måneder efter 
udskrivelse. Følgende farmakagrupper blev undersøgt: 
blodtrykssænkende farmaka, statiner, trombocythæm-
mere og oral antikoagulansbehandling.
 
Blodtrykssænkende behandling
Undersøgelsen inkluderede følgende blodtrykssæn-
kende præparater: ACE-hæmmere, ATII antagonister, 
β-blokkere, calcium blokkere og diuretika. Imellem 
17,6 - 43,1% og 13,6 - 42,4% af patienterne modtog 

Tabel 1 Patientkarakteristika

 ≤65 > 65–80 >80  

 n=9019 n=12 173 n=7442 

  

  Køn   

  Mand 5751 (63.8%)   6643 (54.6%) 2785 (37.4%)

  Kvinde 3268 (36.2%)   5530 (45.4%) 4657 (62.6%)

Kendt atrieflimren   

  Ja    477 (5.3%)   1785 (14.7%) 1915 (25.7%)

  Nej 7980 (88.5%)   9528 (78.3%) 4928 (66.2%)

  Uoplyst   490 (4.7%)     760 (6.2%)   544 (7.3%)

Kendt myokardie infarkt   

  Ja   569 (6.3%)   1334 (11.0%)   725 (9.7%)

  Nej 7906 (87.7%)   9926 (81.5%) 5975 (80.3%)

  Uoplyst   475 (5.3%)     817 (6.7%)   679 (9.1%)

Kendt hypertension   

  Ja 3570 (39.6%)   5825 (47.9%) 3255 (43.7%)

  Nej 4847 (53.7%)   5384 (44.2%) 3403 (45.7%)

  Uoplyst   538 (6.0%)     879 (7.2%)   729 (9.8%)

Tidligere Apopleksi   

  Ja 1563 (17.3%) 2878 (23.6%) 1738 (23.4%)

  Nej 6958 (77.1%) 8521 (70.0%) 5084 (68.3%)

  Uoplyst   425 (4.7)   685 (5.6%)   566 (7.6%)

Claudicatio intermittens   

  Ja   270 (3.0%)     584 (4.8%)   236 (3.2%)

  Nej 7853 (87.1%)   9939 (81.6%) 5837 (78.4%)

  Uoplyst   809 (9.0%)   1528 (12.6%) 1300 (17.5%)
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Brug af forebyggende medicinsk behandling efter hospitalisering for iskæmisk apopleksi: 
Alders- og kønsrelaterede forskelle

blodtrykssænkende behandling 0-6 måneder og 12-18 
måneder efter udskrivelse. Kun for behandling med 
ACE-hæmmere/ATII antagonister lod der til - med 
stigende alder - at være et fald i andelene af patienter, 
som modtog behandling: justeret OR 0,63 (95% CI 0,53-
0,76) og 0,57 (95% CI 0,47 -0,69) for mænd >80 år og 
0,62 (95% CI 0,52-0,74) og 0,58 (95% CI 0,49-0,70) for 
kvinder >80 år efter henholdsvis 0-6 og 12-18 måneder. 
Imellem 66,1 - 90,7% af de patienter, som modtog 
blodtrykssænkende behandling i første periode efter 
udskrivelse, var stadig i behandling i anden periode. 
Her var der ingen umiddelbare køns- eller aldersrelate-
rede forskelle imellem proportionerne. 

Statinbehandling
I perioden fra 0-6 måneder efter udskrivelse modtog 
28,6 -66,4% statinbehandling og fra 12-18 måneder 
efter udskrivelse modtog 23,0 - 62,5% statinbehand-
ling. De laveste andele kunne observeres blandt 
patienter >80 uanset køn. Sammenlignet med mænd 
≤65 havde henholdsvis mænd og kvinder >80 år en OR 
på blot 0,45 (95% CI 0,38-0,54) og 0,54 (95% CI 0,43-

0,62) for at modtage statinbehandling indtil 6 måneder 
efter udskrivelse. Et stort set identisk mønster blev 
observeret 12-18 måneder efter udskrivelse. Ligeledes 
lod stigende alder til at hænge sammen med en ringere 
sandsynlighed for at forblive i statinbehandling: 85 - 
89%. Disse forskelle var statistisk signifikante.

Trombocythæmmende behandling
Indtil 6 måneder efter udskrivelse modtog imellem 
81,8% og 87,5% trombocythæmmende medicin, og 
imellem 12-18 måneder efter udskrivelse modtog imel-
lem 59,9% og 78,2% behandling. Her sås de laveste 
andele ligeledes blandt de ældste patienter, men sam-
menlignet med mænd ≤65 var forskellene ikke signifi-
kante. Ligeledes blev der heller ikke observeret nogle 
alders- eller kønsrelaterede forskelle imellem andele 
af patienter, som modtog behandling i begge perioder: 
89% - 92%.

Marevan behandling
Kun patienter uden kontrainditationer for marevanbe-
handling under hospitalsindlæggelse blev inkluderet i 
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analyserne (n=4177). Indtil 6 måneder efter udskrivelse 
modtog imellem 31,3 - 67,4% af disse patienter mare-
van behandling med de laveste proportioner blandt 
de ældste patienter (OR 0,42 (95%CI 0,22-0,79) og 0,45 
(95% CI 0,24-0,85) for henholdsvis mænd og kvinder 
>80 sammenlignet med mænd ≤65 år). Et stort set 
identisk mønster blev observeret imellem 12-18 måne-
der efter udskrivelse. Derudover lod stigende alder til 
at hænge sammen med en ringere sandsynlighed for 
at forblive i marevan behandling: 82% - 90%. Disse for-
skelle var statistisk signifikante.

Dødelighed
Effekten af forskelle i sekundær medicinsk profy-
lakse på dødeligheden blev vurderet ved hjælp af 
Cox Proportional Hazards regression med likelihood 
ratio tests. Igen blev mænd ≤65 år brugt som referen-
cegruppe. Som forventet forekom der en reduktion 
i mortalitets rate ratios (MRRs) efter justering for 
patientkarakteristika, inklusive kliniske, sociodemo-
grafiske og socioøkonomiske karakteristika. Yderligere 
justering for forskelle i brugen af medicinsk profylakse 
var associeret med endnu lavere MRRs (likelihood 
ratio test: p<0.001). Dette var mest udtalt for de ældste 

patienter sammenlignet med de yngste (Tabel 2). En 
separat analyse, hvor der kun blev justeret for oral anti-
koagulationsbehandling hos patienter, som havde haft 
iskæmisk apopleksi samt atrieflimren under hospitals-
indlæggelse, viste samme mønster.

Således tyder landsdækkende danske data på, at ældre 
patienter har en betragteligt mindre sandsynlighed for 
at modtage medicinsk profylakse efter en iskæmisk 
apopleksi. Ligeledes antyder data, at ældre patienter 
har mindre sansynlighed for at forblive i den medicin-
ske behandling, de har modtaget inden for det første 
halve år efter udskrivelse. Disse aldersrelaterede for-
skelle i sekundær medicinsk profylakse synes at hænge 
sammen med den højere dødelighed, som ses blandt 
ældre patienter. Dog blev der i samme data ikke identi-
ficeret nogen systematiske kønsforskelle.

Ovenstående undersøgelse er publiceret i 
Cerebrovascular Diseases, Oct 2010 under titlen 
"Medical Prophylaxis following Hospitalization for 
Ischemic Stroke: Age- and Sex-Related Differences and 
Relation to Mortality". 

  1-6 måneder  12-18 måneder 
  efter udskrivelse  efter udskrivelse

Alder Køn Justeret MRR*  Fuldt justeret Justeret MRR*  Fuldt justeret
  (95% CI)  (95% CI)
   
  n=24 179 MRR† (95%CI) n=21 662  MRR† (95%CI)
   n=24 179  n=21 662 
   
≤65 Mænd 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)

 Kvinder 0.67 (0.44-1.02) 0.67 (0.44-1.02) 0.81 (0.53-1.24) 0.87 (0.57-1.33)

>80 Mænd 3.40 (2.25-5.13) 2.86 (1.89-4.32) 4.01 (2.49-6.46) 3.37 (2.09-5.42)

 Kvinder 2.87 (1.90-4.34) 2.63 (1.74-3.97) 3.42 (2.12-5.51) 3.14 (1.95-5.07)

Tabel 2 Mortalitets rate ratio (MRR) før og efter justering for forskelle i sekundær medicinsk profylakse

* Justeret for patientkarakteristika (apopleksiens sværhedsgrad, Charlson Index, diabetes mellitus, atrieflimmer, myocar-
dieinfarkt, hypertension, tidligere apopleksi, claudicatio intermittens, procentdel af opfyldte indikatorer, rygning, alkohol, 
boligtype og civil status. † Yderligere justeret for brug af trombocythæmmere, ACE-hæmmere/ATII antagonister, β-blokkere, 
calcium blokkere, thiazid diuretika og statiner. 
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v/ Ledende Neuropsykolog Ph.d Hysse B. Forch-
hammer og Overlæge Dr.med Henrik Stig Jørgensen1,
Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital

Større sammenhæng for patienter i behandling og 
rehabiliteringsforløb, var målet da Sundhedsstyrelsen 
i 2009  tog initiativ til at udarbejde forløbsprogrammer 
for mennesker med apopleksi og andre nyopståede 
hjerneskader. 

Forløbsprogrammer refererer til en såkaldt generisk 
model, det vil sige en generel model for tilrettelæg-
gelse af forløb for mennesker med kroniske og reha-
biliteringskrævende lidelser. Modellen er udviklet af 
Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Kommunernes 
Landsforening. Første forløbsprogram blev udarbejdet 
for patienter med diabetes. Nu er turen kommet til 
hjerneskadeområdet.

Formål
Formålet med forløbsprogrammer er ifølge 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside at give nogle over-
ordnede retningslinjer for indhold og organisering af 
forløb, som kan anvendes af sundhedsfaglige ledere, 
administratorer, beslutningstagere, sundhedspersonale 
i regioner og kommuner samt patientorganisationer.
Et forløbsprogram skal beskrive den samlede tværfag-
lige, tværsektorielle og koordinerede sundheds-

Forløbsprogrammer for apopleksi, traumatisk hjerneskade og tilgrænsende lidelser

faglige indsats for en given kronisk tilstand. 
Beskrivelsen indeholde anbefalinger for den sundheds-
faglige indsats, en præcis beskrivelse af opgaveforde-
ling samt koordinering og kommunikation mellem alle 
involverede parter.

Forløbsprogrammet skal være afgrænset til bestemte 
diagnosegrupper og skal, i det omfang det er muligt, 
bygge på evidensbaserede kliniske retningslinjer. 
Programmet skal beskrive anbefalinger for rele-
vante sundhedsfaglige tilbud i relation til diagnostik, 
behandling, rehabilitering og opfølgning samt støtte 
til egenomsorg. Programmet skal primært  komme 
med anbefalinger om den overordnede organisering 
af den sundhedsfaglige indsats og angive opgavedelin-
gen mellem involverede fagpersoner og institutioner. 
Forløbsprogrammet skal også anbefale standarder med 
tilhørende indikatorer til monitorering af indsatsens 
kvalitet og effekt. Endelig skal forløbsprogrammet 
indeholde overvejelser om implementering og opfølg-
ning.

Sundhedsstyrelsen har samtidig igangsat udarbejdelse 
af en MTV (medicinsk teknologi vurdering) om hjerne-
skaderehabilitering. MTV’en beskriver den viden, vi i 
dag har på området sundhedsfagligt, organisatorisk og 
økonomisk. Resultaterne af denne MTV skal indgå en 
del af baggrundsmaterialet for forløbsprogrammerne. 
MTV´en forventes offentliggjort 6. januar 2011.
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Forløbsprogrammer for apopleksi, traumatisk hjerneskade og tilgrænsende lidelser

Et forløbsprogram er således ikke det samme som et 
referenceprogram, men forløbsprogrammet skal selv-
følgelig inddrage viden fra referenceprogrammerne og 
være med til at sikre, at den overordnede struktur for 
behandling og rehabilitering er med til at understøtte 
implementeringen af referenceprogrammernes og 
MTV’ens anbefalinger og rådgivning.

Gruppen, der skal udarbejde forløbsprogrammerne 
på hjerneskadeområdet, består af repræsentanter for 
de forskellige faggrupper og institutioner, der arbejder 
med behandling og rehabilitering af hjerneskadede, 
de forskellige driftsansvarlige: Stat, Regioner og KL er 
også repræsenteret, og endelig sidder repræsentanter 
fra patientorganisationer og andre relevante faglige 
organisationer og Videnscentre med om bordet i 
Sundhedsstyrelsen. 

Udfordringer
Der er en række store udfordringer forbundet med 
udarbejdelsen af forløbsprogrammer på hjerneska-
deområdet. En af de største er, at der er tale om en 
utroligt heterogen patientgruppe. Ikke blot fordi den 
rummer mange forskellige diagnosegrupper, men også 
fordi omfang og sværhedsgrad af hjerneskadens følger 
er meget forskellige. Behovet for rehabilitering kan 
også være meget forskelligt i forhold til den enkeltes 
livssituation. Desuden ændrer omfang og sværheds-
grad sig over tid. Det vil sige at den samme patient for 
eksempel kan bevæge sig fra kategorien ”svært ramt, 

med komplicerede behandlings- og rehabiliterings-
behov” til ”let skadet, med standard behov”, medens 
andre forbliver på udgangsniveauet – eller måske for-
værres og rehabiliteringsbehovet øges over tid. For at 
udarbejde forløb, der reelt matcher patienternes behov, 
er det vigtigt at foretage en meget præcis beskrivelse og 
stratificering af patientgruppens mangfoldige behov.
 
En anden udfordring er at sikre et sammenhængende 
patientforløb blandt de mange forskellige faggrup-
per, institutioner og sektorer, der skal samarbejde om 
velfungerende behandlings- og rehabiliteringsforløb. 
Forløbsprogrammet skal levere forslag til løsning af, 
hvordan sådanne komplekse samarbejdsrelationer 
organiseres. Dette arbejde indeholder overvejelser over 
fornuftige måder at organiserer samarbejde og kom-
munikation, men må selvfølgelig også forholde sig 
løbende til de forskelligere kulturelle og fagspecifikke 
forhold, som forskellige faggrupper, institutioner og 
sektorer bringer med sig.

Arbejdet med forløbsprogrammerne skal munde ud i 
anbefalinger til beslutningstagerne og forventes færdigt 
1. maj 2011.

1 Hysse og Henrik sidder i forløbsprogram-gruppen, 
Henrik som faglig konsulent i Sundhedsstyrelsen og 
Hysse som repræsentant for den igangværende MTV-
arbejdsgruppe, ligeledes i Sundhedsstyrelsen
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Møde i Forskningsforum 
for apopleksi

20

1. december 2010 kl. 16.00 – 18.00 

Alle forskningsinteresserede er velkomne 

Sted: 
Bispebjerg Hospital, indgang ved Tuborgvej: 

Uddannelsescentret, lokale 1

Program

Læge, Ph. d-studerende Louisa Christensen, BBH: 
Paroxystisk atrieflimmer hos patienter med apo-
plesi eller TCI: Langtidsmonitorering med ILR: 

Surprise-studiet

Sygeplejerske, MPH, Ph. d Nete Hornnes: 
Sundhedsadfærd, risikoprofil og sociale faktorer 

i en apopleksipopulation 

Stud. med. Line Sylvest Rasmussen, BBH: 
Passive leg raising test for estimation of volume 
status in acute stroke patients. Results of a pilot 

study.

Professor Dr. med. Derk Krieger, RH og BBH: 
COOL AID Øresund

Læge Inger Havsteen, BBH: 
CT-angiografi ved akut apopleksi: et database 

studie

Sygeplejerske Rikke Terp-Sørensen, Gentofte 
Hospital, Dysfagi hos apopleksipatienter

Overlæge, Dr. med. Ph. d Hanne Christensen, BBH: 
Neuroplasticitet og rehabilitering faciliteret ved 

brug af terapeutisk funktionel elektrisk stimulering 
og spejlterapi.

Tilmelding til:
kk@dadlnet.dk 

senest 29. november
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Produktinformation. De med * markerede afsnit er omskrevet/
forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Det 
godkendte produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres fra 
sanofi-aventis Denmark A/S.
Multaq (dronedaron) filmovertrukne tabletter 400 mg. 
Indikationer: MULTAQ er indiceret hos voksne klinisk stabile 
patienter med nuværende eller tidligere ikke-permanent 
atrieflimren (AF) for at forebygge tilbagefald af AF eller at 
nedsætte ventrikelaktionen. Dosering og indgivelsesmåde*: 
Voksne og ældre: 400 mg to gange daglig, taget som en tablet i 
forbindelse med et morgenmåltid og en tablet i forbindelse med 
et aftensmåltid. Bør ikke tages sammen med grapefrugtjuice. 
Behandling med antiarytmika klasse I eller III skal ophøres 
inden behandling med Multaq påbegyndes. Effekt og sikkerhed 
var sammenlignelige hos både ældre og yngre patienter. 
Dosisjustering anses ikke som nødvendig til ældre patienter. 
Pædiatrisk population: Erfaring savnes. Multaq kan derfor ikke 
anbefales til denne patientgruppe. Nedsat leverfunktion: Multaq 
er kontraindiceret hos patienter med alvorlig leverinsufficiens 
på grund af mangel på data. Ingen dosisjustering nødvendig 
hos patienter med mild eller moderat nedsat leverfunktion. 
Nedsat nyrefunktion: Multaq er kontraindiceret hos patienter 
med alvorlig nyreinsufficiens, kreatininclearance < 30 ml/min). 
Ingen dosisjustering nødvendig hos andre patienter med nedsat 
nyrefunktion. Behandling kan påbegyndes hos ambulante 
patienter. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det 
aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, 2. eller 
3. grads AV-blok, eller syg sinusknude syndrom (gælder ikke 
ved brug i forbindelse med fungerende pacemaker), bradykardi, 
patienter i ustabil hæmodynamisk tilstand (patienter svarende 
til NYHA klasse IV og ustabile klasse III-patienter), samtidig 
administration med potente CYP 3A4-inhibitorer, lægemidler der 
inducerer torsade de pointes, QTc Bazett interval  ≥ 500 msek., 
alvorlig nedsat leverfunktion,  alvorlig nedsat nyrefunktion. 
Særlige advarsler*: Patienter med stabil hjerteinsufficiens, 
NYHA klasse III eller LVEF <35 %: Anvendelsen af dronedaron 
er kontraindiceret hos ustablie patienter med NYHA klasse III og 
IV hjerteinsufficiens. Multaq anbefales ikke hos stabile patienter 
med nylig (1 til 3 måneder) NYHA klasse III hjerteinsufficiens 
eller med LVEF <35 %, pga. manglende erfaring. Håndtering 
af stigninger i plasmakreatinin: Plasmakreatininværdier bør 
måles 7 dage efter påbegyndt behandling med dronedaron. 
Der er observeret stigning i plasmakreatinin ved anvendelse af 
dronedaron 400 mg to gange daglig med plateau efter 7 dage. 
Denne værdi bør anvendes som ny baselineværdi, i det dette 
kan forventes ved behandling med dronedaron. Stigning i 
kreatininæmi bør ikke nødvendigvis føre til seponering af ACE-
hæmmere eller AIIRA’er. Patienter med nedsat nyrefunktion: 
Multaq er kontraindiceret hos patienter med kreatininclearance 
< 30 ml/min. Elektrolyforstyrrelser: Elektrolyforstyrrelser (kalium- 
eller magnesiummangel) bør korrigeres inden påbegyndelse 

og under behandling med dronedaron. Forlænget QT-interval: 
Dronedraon kan inducere en moderat forlængelse (ca. 10 msek.) 
af QTc Bazett interval, relateret til den forlængede repolarisering. 
Disse ændringer er forbundet med den terapeutiske effekt af 
dronedaron og afspejler ikke toksicitet. Opfølgning anbefales 
under behandling. Hvis QT-Bazett intervallet er ≥ 500 msek., 
bør dronedaron seponeres. Proarytmiske effekter kan 
forekomme f.eks. ved samtidig behandling med lægemidler der 
begunstiger arytmi og/eller elektrolytforstyrrelser. Patienter med 
galaktoseintolerans: Patienter med sjældne, arvelige problemer 
med galactoseintolerans, Lapp lactasemangel eller glucose- 
og/eller galactosemalabsorption, bør ikke anvende Multaq.  
Interaktion*: Dronedaron metaboliseres primært af CYP3A4. 
Derfor kan CYP3A4-inhibitorer- og induktorer interagere med 
dronedaron. Dronedaron er en moderat inhibitor af CYP3A4, 
en svag inhibitor af CYP2D6, samt en potent inhibitor af 
P-glycoproteiner (P-gp). Derfor kan dronedaron potentielt 
interagere med lægemidler der er substrater af P-glycoproteiner, 
CYP3A4 eller CYP2D6 (statiner, calciumantagonister, sirolimus 
tacrolimus, perorale kontraceptiva, betablokkere, antidepressiva, 
digoxin og grapefrugtjuice). En potentiel farmakodynamisk 
interaktion kan også forventes med betablokkere, 
calciumantagonister og digitalis, og der bør foretages EKG 
og dosisjusteres om nødvendigt. Graviditet og amning*: 
Dronedaron bør ikke anvendes under graviditet. Kvinder i den 
fødedygtige alder bør anvende effektive præventionsmetoder 
under behandling med Multaq. Beslutning om hvorvidt amning 
fortsættes/afbrydes eller behandlingen med Multaq skal 
fortsættes/seponeres bør træffes på baggrund af en vurdering 
af fordelene ved amningen for barnet overfor fordelene ved 
behandlingen med MULTAQ for kvinden. Trafikfarlighed*: 
Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til 
at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner. Bivirkninger*:  
Meget almindelige: Stigning i plasmakreatinin, Forlænget QTc 
Bazett. Almindelige: Bradykardi, diarré, opkastning, kvalme 
, abdominalsmerter, fordøjelsesbesvær, udslæt (inklusiv 
generaliseret makuløst, makulopapuløst), pruritus, træthed, 
asteni. Ikke almindelige: Dysgeusi, erytem (inklusiv erytema og 
erytematøst udslæt), eksem, lysfølsomhedsreaktioner, dermatitis, 
allergisk dermatitis. Sjælden: Ageusi.  Overdosering*: Det er 
ukendt hvorvidt dronedaron og/eller dets metabolitter kan fjernes 
ved dialyse (hæmodialyse, peritonealdialyse eller hæmofiltrering). 
Der findes er ingen specifik antidot. I tilfælde af overdosering skal 
behandlingen være støttende, og rettet mod at lindre symptomer. 
Pakning og priser (ESP) pr. 29-11-2010: Multaq 400 mg 20 stk. 
(vnr. 03 96 31) kr. 289,15. Multaq 400 mg 100x1 stk. (vnr 03 
96 43) kr. 1334,50. Se dagsaktuel pris på www.medicinpriser.
dk. Tilskud: Individuelt: Udlevering: B. Dansk repræsentant: 
sanofi-aventis Denmark A/S – Slotsmarken 13 – 2970 Hørsholm 
- Tlf. 45 16 70 00. Indehaver af markedsføringstilladelsen: 
sanofi-aventis, 174 avenue de France, F-75013 Paris, Frankrig.

Pligttekst til annoncen side 23.



22 Apopleksi 2010 / nr.2

Kolofon

  Bestyrelsen

Formand
Overlæge, klinisk forsknings-
lektor, dr.med. 
Hanne Christensen
Neurologisk Afdeling 
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23 
2400 København NV
Tlf. 3531 2754 
hchr0039@bbh.regionh.dk

Næstformand
Adm. overlæge dr. med. 
Steen Husted
Medicinsk-kardiologisk 
Afdeling A  
Århus Sygehus  
Tage Hansens Gade 2 
8000 Århus C
Tlf. 8949 7927
steehust@rm.dk 

Faglig sekretær
Klinisk oversygeplejerske MHSc 
(N) Susanne Zielke
Neurologisk Afdeling 
Bispebjerg Hospital 
Bispebjerg Bakke 23 
2400 København NV
Tlf. 3531 3228
sz02@bbh.regionh.dk

Kasserer
1. Reservelæge, Ph.d  
Dorte Damgaard
Arb: Neurologisk Afdeling F
Aarhus Sygehus
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
dortdamg@rm.dk

Ledende terapeut 
Teresa Bjorholm
Regionshospitalet Lemvig 
7620 Lemvig
Tlf. 9663 4804
lstb@ringamt.dk 

Udviklingsergoterapeut 
Peter Vögele
Fysio-Ergoterapiafdeling V 
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
Tlf. 3863 2105 
Petvge01@glo.regionh.dk 

Ledende neuropsykolog, Ph.d
Hysse Birgitte Forchhammer 
Neurologisk Afdeling 
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
Tlf. 4323 3035
hybf@glo.regionh.dk

Suppleanter
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Artrieflimren (AF) giver ikke blot 
ubehagelige symptomer. Det øger 
dine patienters risiko for kardiova-
skulær sygdom og død1-4

MULTAQ® (DRONEDARON) 
til behandling af ikke- 
permanent atrieflimren, 
reducerer signifikant kar-
diovaskulære indlæggelser 
eller død hos AF patienter 5

Risiko for apopleksi x 51

Risiko for 
hjertesvigt x 3,42

Risiko for død x 23

Risiko for pludselig  
hjertedød x 1,3 4
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