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®
Det er BOTOX .

Vedvarende effekt til dine patienter.1,2

BOTOX® Botulinumtoksin type A
Indikationer: Botox® er indiceret til behandling af: Blefarospasme, halvsidig
facialisspasme og ledsagende fokale dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis).
Fokal spasticitet: i forbindelse med dynamisk spidsfodsdeformitet på grund af
spasticitet hos oppegående patienter med infantil cerebral parese i alderen fra 2 år
og opefter; af håndled og hånd hos voksne patienter efter slagtilfælde. Persisterende,
svær primær hyperhidrosis i aksillerne, der hæmmer dagligdags aktiviteter, og som
er resistent over for lokalbehandling. Urininkontinens hos voksne med neurogen
detrusoroveraktivitet som følge af neurogen blære på grund af stabil subcervikal
rygmarvsskade eller dissemineret sklerose. Symptomlindring hos voksne patienter,
der opfylder kriterierne for kronisk migræne (hovedpine ≥15 dage om måneden,
hvoraf mindst 8 dage med migræne), og som har udvist utilstrækkeligt respons eller
intolerans over for migræneprofylaktiske lægemidler.
Kontraindikationer: Botox® er kontraindiceret: hos personer med kendt overfølsomhed over for botulinumtoksin type A eller et eller flere af hjælpestofferne, i tilfælde af
infektion ved det påtænkte injektionssted. Botox® til behandling af urininkontinens, som
skylles neurogen detrusoroveraktivitet, er også kontraindiceret: hos patienter, som har
urinvejsinfektion på behandlingstidspunktet; hos patienter med akut urinretention på
behandlingstidspunktet, og som ikke kateteriserer rutinemæssigt; hos patienter, som ikke er
villige og/eller i stand til at initiere kateterisering efter behandling, hvis det er nødvendigt.
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Der må ikke
gives injektioner i sårbare anatomiske strukturer. Passende medicinsk behandling skal
omgående iværksættes i tilfælde af alvorlige overfølsomhedsreaktioner. Patienter
eller plejepersonale skal søge omgående medicinsk behandling, hvis der opstår synke-,
tale- eller vejrtrækningsbesvær. Der skal udvises forsigtighed:
• hos patienter med dysfagi og aspiration i anamnesen.
• ved inﬂammation ved injektionsstedet eller ved udtalt slaphed/atroﬁ i målmusklen.
• ved anvendelse til patienter med perifere neuropatiske lidelser i bevægeapparatet
(fx amyotroﬁsk lateralsklerose eller motorisk neuropati).
• til patienter med neuromuskulære bindevævssygdomme (fx myasthenia gravis, eller
Eaton Lambert-syndrom).
• til patienter med risiko for vinkelblokglaukom, inklusive patienter med snævervinklet
anatomi
• Der skal udvises passende forsigtighed, når der udføres en cystoskopi. Hos patienter,
som ikke kateteriserer, skal resturinvolumen efter tømning vurderes inden for 2 uger
efter behandling og derefter med passende mellemrum i op til 12 uger. Patienterne
skal instrueres i at kontakte lægen, hvis de oplever problemer med at tømme blæren,
da kateterisering kan være nødvendig. Der kan forekomme autonom dysrefleksi i
forbindelse med proceduren. Omgående medicinsk behandling kan være nødvendig.
• Sikkerhed og virkning af Botox® som hovedpineprofylakse hos patienter med episodisk
migræne (hovedpine < 15 dage om måneden) eller kronisk spændingshovedpine er
ikke klarlagt. Sikkerhed og virkning af Botox® hos patienter med hovedpine, der
skyldes lægemiddel¬overforbrug (sekundær hovedpine) er ikke undersøgt.

Interaktioner: Effekten kan potenseres af aminoglykosid-antibiotika eller spectinomycin, eller andre lægemidler som interfererer med neuromuskulær transmission
(f.eks. neuromuskulært blokerende lægemidler, såvel depolariserende (succinylcholin)
som ikke-depolariserende (tubucurarin¬derivater), lincosamider, polymyxiner,
quinidin, magnesiumsulfat og kolinesterasehæmmere). Virkningen af administration
af forskellige serotyper af botulinum neurotoksin samtidig eller inden for nogle
måneders forløb kendes ikke. Voldsom neuromuskulær svækkelse kan forstærkes
ved administration af et andet botulinumtoksin, før virkningen af det tidligere
administrerede botulinumtoksin har fortaget sig.
Graviditet og amning: Der er ikke tilstrækkelige data vedrørende anvendelsen af
botulinumtoksin type A til gravide kvinder. Botox® må ikke anvendes under graviditet
og till kvinder i den fertila alder, som ikke anvender sikker kontraception, med mindre
det er klart nødvendigt. Der ﬁndes ingen oplysninger med hensyn til, om Botox®
udskilles i human mælk. Anvendelse af Botox® under amning kan ikke anbefales.
Der foreligger ikke tilstrækkelige data om virkningen på fertilitet ved anvendelse
af botulinumtoksin type A hos kvinder i den fertile alder. Dyreforsøg med han- og
hunrotter har påvist nedsat fertilitet.
Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Ikke
mærkning. Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre
motorkøretøj eller betjene maskiner. Botox® kan imidlertid medføre asteni, muskelsvækkelse, svimmelhed og synsforstyrrelser og derved påvirke evnen til at føre
motorkøretøj og betjene maskiner.
Bivirkninger: I reglen optræder uønskede hændelser inden for de første få dage
efter injektionen, og selv om de generelt er kortvarige, kan de vare ved i flere
måneder og i sjældne tilfælde endnu længere. Lokal muskelslaphed repræsenterer
den forventede farmakologiske virkning. Injektionen kan være forbundet med
lokal smerte, inflammation, paræstesi, hypæstesi, ømhed, hævelse/ødem, erytem
lokaliseret infektion, blødninger og/eller blå mærker. Smerter, der skyldtes kanylen,
og/eller angst, har medført vasovagalt respons inklusive forbigående symptomatisk
hypotension og synkoper. Der er rapporteret feber og influenzasyndrom. Der er her
kun angivet bivirkninger som er meget almindelige (> 1/10) og almindelige (≥ 1/100
til < 1/10). For bivirkninger som er ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjældne
(≥ 1/10.000 til < 1/1.000) og meget sjældne (<1/10.000) henvises til det fulde
produktresume. Bivirkninger ved Blefarospasme/halvsidig facialisspasme: Meget
almindelig: Ptose af øjenlåg. Almindelig: Punktformig keratitis, lagophthalmus, tørre
øjne, lysskyhed, øjenirritation og øget tåreflåd, ekkymose, irritation og ansigtsødem.
Cervikal dystoni: Meget almindelig: Dysphagi, muskelsvækkelse, smerter. Almindelig:
Rhinitis og øvre luftvejsinfektion, svimmelhed, hypertoni, hypæstesi, somnolens,
hovedpine, mundtørhed, kvalme, stivhed i skeletmuskulaturen og ømhed, asteni,
influenzalignende sygdom og utilpashed. Infantil cerebral parese: Meget almindelig:
Virusinfektion og øreinfektion. Almindelig: Somnolens, gangforstyrrelser, paræstesi,
udslæt, myalgi, muskelsvækkelse og smerter i ekstremitet, urininkontinens, fald.
Utilpashed, smerter ved injektionsstedet og asteni. Fokal spasticitet af overekstremitet

i forbindelse med slagtilfælde: Almindelig: Hypertoni, ekkymose, purpura, smerter i
ekstremitet, muskelsvækkelse, smerter ved injektionsstedet, pyreksi, influenzalignende
sygdom, blødning ved injektionsstedet og irritation ved injektionsstedet. Primær
hyperhidrosis i aksillerne: Meget almindelig: Smerter ved injektionsstedet. Almindelig:
Hovedpine, paræstesi, hedeture, hyperhidrosis (ikke-aksillære svedudbrud), anormal
lugt af huden, pruritus, subkutane noduli, alopeci og smerter i ekstremitet, smerter,
ødem ved injektionsstedet, blødning ved injektionsstedet, irritation ved injektionsstedet, asteni og reaktioner ved injektionsstedet. Yderligere information: Der foreligger meget sjældne rapporter om bivirkninger relateret til spredning af toksinet
fjernt fra administrationsstedet (voldsom muskelsvækkelse, dysphagi, aspiration, som
iblandt førte til udvikling af aspirationspneumoni, i nogle tilfælde med dødeligt udfald).
Urininkontinens som følge af neurogen detrusoroveraktivitet: Meget almindelig:
Urinvejsinfektion, urinretention Almindelig: Insomni, obstipation, muskelsvækkelse,
muskelspasme, urinretention, hæmaturi*, dysuri*, blæredivertikel, træthed, gangforstyrrelse, autonom dysrefleksi*, fald. Kronisk migræne: Almindelig: Hovedpine,
migræne, facialisparese, ptose af øjenlåg, pruritus, udslæt, nakkesmerter, myalgi,
muskuloskeletale smerter, muskuloskeletal stivhed, muskelspasmer, muskelstramhed,
muskelsvaghed, smerter ved injektionsstedet. * behandlingsrelaterede bivirkninger.
Dosering og indgivelsesmåde: For fuldstændige oplysninger henvises til
Produktresuméet. Rekonstitueres med steril 9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorid injektionsvæske). Botulinumtoksin-enhederne kan ikke udskiftes fra et produkt til et andet.
Pakningsstørrelser og priser: Botox® 50 Allergan-enheder/hætteglas: 1701,30
DKK. Botox® 100 Allergan-enheder/hætteglas: 2709,60 DKK. Botox® 200 Allerganenheder/hætteglas: 5398,45 DKK. Dato: 8. marts 2012. (Priserne er inkl. Moms og
ekspeditionsgebyr). Endvidere henvises til dagsaktuel pris på www.medicinpriser.dk.
Udlevering NBS. Tilskud: Indehaver af markedsføringstilladelsen: Allergan Pharmaceuticals Ireland.
Yderligere oplysninger kan fås hos: Allergan Norden AB.
Baseret på produktresumé dateret: 29. februar 2012.
Produktinformationen er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsens
godkendte produktresumé. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres fra
Allergan.
Allergan Norden AB, Johanneslundsvägen 3-5, S-194 81 Upplands Väsby, Sverige
Telefon: +46 8594 10000, Fax: +46 8 590 723 35.
Referencer: 1. Mejia NI et al. Long-term botulinum toxin efﬁcacy, safety, and
immunogenicity. Mov Disord 2005;20(5):592–597. 2. Elovic EP et al. Repeated
treatments with botulinum toxin type A produce sustained decreases in the limitations
associated with focal upper-limb poststroke spasticity for caregivers and patients.
Arch Phys Med Rehabil 2008;89(5):799–806.
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LEDER

Akut behandling af apopleksi er, som alle ved, inde i en
fortsat rivende udvikling: helt nye potentielle behandlingsformer er under udvikling og implementering.

Leder

Træthed efter apopleksi
v/ Mai Bang Poulsen,
Klinisk Assistent,
Rune Rasmussen,
Neuropsykolog, Ph.d,
Karsten Overgaard, Overlæge

Apopleksi: Blå blink eller
teamkonference?

Trombolysen var længe om at finde fodfæste i Danmark,
men er aktuelt velfungerende og kommer også set i en
international sammenhæng mange patienter til gode og
har en høj kvalitet. Dette skyldes formentlig organiseringen både på lokalt og nationalt niveau, der har nu har gjort denne
behandling til hverdag og rutine. Ved endovaskulær behandling kan
man opnå reperfusion selv ved de meget store blodpropper, som nogle
gange kan være svære at opløse ved den almindelige intravenøse trombolyse. Endovaskulær behandling stiller andre og nye krav til vores
organisering: den varetages af få specialister i tre centre, og udfordringen er at identificere egnede patienter tidligst muligt, og sikre at de
behandles kompetent og uden unødig forsinkelse. Aktuelt har man i
landsdelene en forskellig tilgang til dette, hvilket er rimeligt, da lokale
forhold vil påvirke organisatoriske forhold.
Det afgørende er, at alle patienter med symptomer på akut apopleksi
modtager en optimal og rettidig udredning og behandling, uanset
om de kommer fra Skagen eller Gedser, om de er unge eller gamle,
har infarkt, TCI eller blødning, og om de har behov for endovaskulær behandling, i.v. trombolyse, eller udelukkende udredning og
behandling i apopleksiafsnit. Det er derfor vigtigt, at den høje kvalitet
i registrering, som vi har opnået i NIP, modsvares af den registrering,
der sker af effekt, komplikationer og forsinkelse ved de forskellige
revaskulariseringsstrategier med henblik på, at alle kan lære af egne
og andres erfaringer. Ligeledes er det vigtigt at fastholde de evidensbaserede behandlingstiltag, som området har dokumenteret over de
seneste 30 år. Her tænkes særligt på apopleksiafsnittet og herunder
viden om, hvordan komplikationer kan forebygges ved behandling og
korrekt pleje. Målet skal fortsat være den bedste behandling til den
enkelte patient, også til den majoritet, hvor der stadig ikke er mulighed
for behandling med henblik på reperfusion, og ikke at forglemme de
10 – 15% af patienterne med blødning, hvor der ikke aktuelt foreligger
evidens for nogen anden akut behandlingsstrategi end – naturligvis –
behandling i apopleksiafsnittet.
Der er således fortsat et massivt behov for udvikling af nye behandlingsstrategier inden for apopleksi. Det er derfor særlig glædeligt, at to
investigator-initierede multicenterstudier – Wake-Up og EURO-HYP-1
– med dansk deltagelse i styregrupperne har modtaget finansiering
fra EU til gennemførelse fra de såkaldte FP7 rammebevillinger. Dette
er også et velfortjent skulderklap til det danske apopleksimiljø. I disse
studier vil man undersøge, om man på baggrund af en MR-skanning
kan trombolysere patienter med ukendt debuttidspunkt, og om terapeutisk hypotermi kan bedre prognosen efter akut iskæmisk apopleksi
Formand
Hanne Christensen
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Depression efter apopleksi
v/ Grethe Andersen, Professor, Overlæge dr.med.
Aarhus Universitetshospital, Dansk Stroke Center

Gennembruddet i forståelsen af den meget hyppige
forekomst af depression i kølvandet på apopleksi kom
i midten af 1990érne. Før den tid havde man tolket
depressionerne som et resultat af en krisereaktion og
fysisk immobilisering. Ved brug af nogle nye diagnosesystemer viste flere undersøgelser, at symptomerne i
høj grad er forårsaget af selve hjerneskaden og skadens
udbredelse i hjernen. Samtidig med denne viden kom
et medicinsk behandlingsgennembrud, som mange
patienter efterfølgende har haft stor glæde af. Men
dette til trods er der stadig en tendens til at overse
symptomerne eller til at tilbyde en insufficient medicinsk behandling uden opfølgende justering og kontrol
- og den risiko er større end en egentlig overbehandling.
Post-stroke depression er den internationalt mest
brugte betegnelse for tilstanden, som opstår blandt
30% inden for de første tre måneder. I løbet af det første år opstår der yderligere nogle tilfælde, og incidensen i første år efter apopleksi er således omkring 40%.
Alle mennesker har en naturlig robusthed, som gør
dem i stand til at takle modgang; men efter en apopleksi rammes de budbringersystemer i hjernen, som
regulerer energiniveau, søvn, kognition og stemningsleje. Når disse systemer svækkes, resulterer det i en
sårbarhed, energiforladthed og ændret søvnkvalitet
samt et nedsat humør eller manglende lyst eller interesse for sædvanlige gøremål. Selv om der måske ikke
er en motorisk svækkelse, kan den mentale hæmning
opleves som en ”lammelse”, som ikke blot nedsætter livskvaliteten for den syge, men også belaster de
pårørende i betydelig grad. Alle grader af depression
ses, fra lettere modløshed til opgivenhed og regulær
manglende livslyst og tanker om død eller selvmord.
Oftest er symptomerne dog lette til moderate, og ofte
svinger det meget fra dag til dag. Apopleksipatienten
kan have svært ved at erkende symptomernes natur,
og blot tolke dem som et resultat af blodproppen. De
pårørende derimod, erkender oftere humørsvingnin-
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ger, rastløshed, irritabilitet, den manglende glæde og
mange gange også bekymringer hos patienten, som
ikke forsvinder trods fremgang. Patienten kan klage
over koncentrationsvanskeligheder og hukommelsesbesvær, og der kan også være somatiske klager over
svimmelhed og hovedpine som udtryk for angst, som
er en ubehagelig følgesvend til depression. Alle disse
klager, skal altid få den professionelle til at tænke på en
komplicerende depression.. Her må man give sig tid til
en grundig samtale, hvor der udspørges om alle relevante depressionssymptomer.
Man kan anvende ICD-10 diagnosesystemet (F.32) eller
MDI (Major Depression Inventory) til at stille depressionsdiagnosen og bruge en interviewbaseret skala til
vurdering af behandlingseffekt, for eksempel Hamilton
Depressionsskala. Man kan vælge at lade patienten
selv udfylde spørgeskema om depression. Der findes
mange diagnostiske redskaber, men det vigtigste er, at
man er fortrolig med et eller flere systemer, gerne både
et diagnostisk interview og en skala, der måler sværhedsgraden af symptomerne.
Genetiske og socialpsykologiske faktorer spiller sammen med selve hjerneskaden en rolle for forekomst
og formentlig også for respons på behandling. Hvis
patienten forud for apopleksien har haft belastning i
form af alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste
familie, økonomisk konkurs eller arbejdsløshed, er risikoen for post-stroke depression større. Patienter med
grådlabilitet i den akutte fase eller store infarkter eller
udbredte vaskulære forandringer i hjernen (leucoariose) udvikler også oftere depression.
En komplicerende post-stroke depression har negativ
indvirkning på genoptræningen, og det er vist, at både
sygeligheden og dødeligheden øges hos patienter, der
har en komplicerende depression. Der er endnu ikke
entydige resultater af behandling med antidepressiva
i form af bedring af den motoriske og kognitive genoptræning – men studier tyder i retning af en positiv
behandlingseffekt, også selv om patienterne ikke opfylder klassiske kriterier for depression. Det vil måske i
fremtiden blive mere klart, at det er tilstedeværelsen af
depressionssymptomer frem for diagnosticeringen af
depression efter de klassiske kriterier, der er vigtig, når
behandlingstiltag overvejes.

Det er vigtigt at behandle post-stroke depression.
Flere mindre studier har samstemmende vist et
positivt behandlingsrespons hos omkring 65% af de
behandlede sammenlignet med omkring 40% af de,
der fik placebo (spontan remission). Især i den første tid efter apopleksi kan der ske spontan bedring af
symptomerne, men hvis symptomerne stadig er til
stede efter 4-6 uger, bør behandlingsforsøg overvejes.
Behandlingen bør indledes med en grundig samtale
for at vurdere varigheden af symptomerne, som per
definition skal have været til stede i mindst 2 uger. Hvis
antidepressiv behandling vælges, bør den ligeledes
monitoreres løbende, første gang efter 1-2 uger med
henblik på optitrering af dosis. Yngre patienter skal
som regel have højere dosis i forhold til ældre (grænsen
er omkring 65 år). Effekten af forskellige typer af antidepressiva er sjældent afprøvet i forhold til hinanden.
Apopleksipatienter kan have svært ved at tåle tricykliske antidepressiva på grund af hjertesygdom, antikolinerge bivirkninger og sedation. De nye generationer af
antidepressiv medicin med de såkaldte SSRI (selektive
serotonin reuptake inhibitorer) eller SNRI (serotonin
og noradrenalin reuptake inhibitorer) er derimod veltålte hos næsten alle. De hyppigste bivirkninger i form
af forbigående kvalme eller gastrointestinale symptomer kan imødegås ved at starte med halv dosis i 3

dage. Der skal oplyses om svedtendens og impotens
som mere almindelige bivirkninger, som begge er dosisafhængige. Der kan være interaktionsproblemer med
anden medicin for nogle af præparaterne, og det bør
man gøre sig fortrolig med inden en ordination.
SSRI er også veltålte blandt apopleksipatienter med
samtidig iskæmisk hjertesygdom, og kan endda vise sig
at beskytte mod ny AMI, men der er nogle forholdsregler, der skal iagttages. Ved abnormt EKG under behandling med SSRI er grænsen et korrigeret QT interval
(QTc) på 500 ms. Behandlingen bør ikke startes, hvis
QTc > 500 ms, og ligeledes er en stigning til >500 ms
eller en forøgelse under behandling > 60 ms et faresignal, idet det øger risikoen for arytmi.
Efter videnskabeligt og klinisk arbejde med fokus på
post-stroke depression nu gennem 20 år kan jeg stadig
overraskes over den slående effekt af antidepressiv
behandling. Alt ”negativt” kan selvfølgelig ikke forklares af en tilstødende depression, men forbavsende
mange problemer kan løses ved at gøre patienten
i stand til at ”hjælpe sig selv” med antidepressiv
behandling, som giver robusthed og mere positiv
energi.

Apopleksi 2012 / nr.1

5

6

Apopleksi 2012 / nr.1

Organisk delir - en udfordring i
behandlingen af cerebrale insulter
v/ Jens Nørmark, Overlæge, Speciallæge i Psykiatri,
Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center
København

Allerede Hippokrates iagttog og beskrev for 2500 år
siden, at nogle af hans patienter i forbindelse med
akut sygdom eller traume udviste tegn på sindssyge,
skønt de tidligere havde haft deres forstands fulde
brug. Det var imidlertid encyklopædisten Aulus
Celsus, der i tiden omkring Kristi fødsel som den første
brugte betegnelsen Delirium om denne tilstand. For
Hippokrates og hans efterfølgere var deliret forbundet
med dødens snarlige indtræden. Sådan er det heldigvis
ikke i dag, men delir er fortsat en potentielt alvorlig
komplikation til legemlig sygdom.
En nyligt publiceret metaanalyse fra tidsskriftet
”Stroke” af Qiyun Shi et al. har vist, at incidencen af
delir i forbindelse med cerebralt insult er mellem
10% og 40%, og at delir øger risikoen for at dø på
hospitalet med en faktor 4,7. Den relative risiko for at
blive udskrevet til plejehjem er 3,41. Delir indebærer
forlænget indlæggelse, og øger risikoen for faldulykker
og for at medpatienter og personale kan komme til
skade. Delir forlænger indlæggelsestiden og eskalerer
de pårørendes bekymring.
Organisk delir er i stort set alle kliniske specialer
et sørgeligt overset og misforstået fænomen.
Sundhedsvæsenets specialisering er kun en del af
forklaringen; delirøse patienter på vore hospitaler er
så almindeligt forekommende, at denne tilstand hos
personalet opfattes som ”normal”, og den afvigende
adfærd hos de syge tilskrives ofte fejlagtigt enten
demenssygdom eller depression.

Hvad er Delir?
Delirium er i både ICD-10 og i den amerikanske
pendant DSM IV defineret som en akut opstået cerebral
dysfunktion med deficit i opmærksomhed, tænkning,
hukommelse og motorisk aktivitetsniveau, som
karakteristisk fluktuerer over tid. Søvnforstyrrelser er
hyppige. Dertil ses ofte emotionelle symptomer, oftest
angst og tristhed, men ”pseudomani” forekommer.
Ikke sjældent ses egentlig psykotiske fænomener
med typisk visuelle hallucinationer og ledsagende
vrangforestillinger.
Opmærksomhedsforstyrrelsen er den centrale
markør og vil altid være til stede, selv når
patienten er i sin ”bedste” tilstand, som regel om
formiddagen. Det er evnen til fastholden og skift (
tenesitet og vigilitet) i opmærksomhedsfeltet, som
er påvirket. Lægen og sygeplejersken bør ud over
orienteringsgraden (egne data, tid og sted) også
registrere, om patienten er i stand til at opretholde
blikkontakt, og om han gentager svar på tidligere
spørgsmål. Opmærksomhedsforstyrrelsen og dermed
tilstedeværelse af delir kan også kvantificeres med den
såkaldte CAM-ICU test, som er den, vi anbefaler på
Bispebjerg Hospital. CAM-ICU tager 2-3 minutter at
udføre, og den er for nyligt valideret også til brug på
apopleksipatienter2.
De psykomotoriske forstyrrelser manifesterer sig
oftest som en generel hyperaktivitet, men hæmning
(katatoni, stupor) forekommer i 10-15% af tilfældene
som eneste motoriske symptom.
Heldigvis er det kun få af patienterne, som
efterfølgende husker deres delirøse oplevelser.
Hos de, som bevarer erindringen om den delirøse
psykotiske episode, ses ikke sjældent en posttraumatisk
belastningsreaktion (PTSD).
...fortsættes
		

Afsporet.
Delirium, latin: afsindig. Oprindelig en pløjemetafor: de: væk fra, lira: plovfure/spor
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Patogenese
Delirets patogenese er ukendt. Vi ved, at
acetylcholinmetabolismen er involveret, og nyere
forskning har peget på, at der sker en uhensigtsmæssig
aktivering af cerebrale immunkompetente gliaceller,
men der er også andre teorier.

• metaboliske faktorer (sukkersyge, skjoldbruskkirtel-,
nyre- og leversygdomme)

Risikofaktorer
Der er identificeret mange risikofaktorer for udviklingen af delir. De vigtigste er:

Forløb
Hovedparten af patienterne har et limiteret forløb
på nogle få dage, andre, og her specielt neurologiske
patienter, tenderer mod at få et længere (protraheret)
delir, som for 10-15% vedkommende ender i en
kronisk, delirøs demenstilstand.

• høj alder
• læsioner i venstre hemisfære

• iatrogene faktorer (anticholinergika, eksempelvis
tricykliske antidepressiva, morfica etc.)

• tidligere cerebrale sygdomme (demens, apopleksi,  
Parkinsons sygdom, psykiatriske sygdomme)

Forebyggelse
opdeles i primær og sekundær:

• multimorbiditet

Primær:

• misbrug
• nedsat syn og hørelse

• tiamin og B-combin i.v. til alle underernærede og til
patienter mistænkt for misbrug

• mandligt køn

• sufficient føde og væske
• undgå hypoxi og hypotension

Forekomst (incidens)
• observer døgnrytme
Der findes ingen danske tal for forekomsten af delir, ej
heller på neurologiske afdelinger. Se venligst indlednin• undgå urinretention og obstipation
gen

Årsag(er)
Organisk delir er oftest multifaktorielt.
Apopleksipatienter har alle én potentielt udløsende
faktor. Udredningen bør rettes mod samtidig:
• elektrolytforstyrrelser
• infektion (UVI, pneumoni)

• ro, kalender og ur på stuen
• undgå flytning af patienten
• dæmpet belysning
• inddrag familien
Sekundær:

• anæmi
• kardielle faktorer (akut koronarsyndrom,
pumpesvigt)
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• gennemgå medicinliste og pauser potentielle
anticholinergika
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• tidlig delirdiagnose
• implementering af CAM-ICU som
screeningsinstrument

• sygeplejefaglig delirplejeplan
•

opmærksomhed på prodromal symptomer:
•  søvnproblemer/mareridt
•  angst/depression
•  koncentrationsproblemer
•  patienten sover om dagen
•  overfølsomhed for lyd og lys

Behandling
Diagnosticer den/de udløsende årsager og behandl
disse
Optimer den somatiske tilstand: ilttilskud ved SAT <
93 %, blodtransfusion ved anæmi, normaliser glukose,
væske- og elektrolytbalance, undgå obstipation/
urinretention (hyppig blærescanning), forebyg og
behandl smerter, sørg for adækvat ernæring.
Pausér ikke livsnødvendig medicin
Skab ro og stabilitet omkring patienten jævnfør ovenfor
om forebyggelse: God pleje med tæt personkontakt
(eventuelt. fast vagt), kontinuitet i plejen, inddragelse
af pårørende som støttepersoner, undgå stress og
konfliktfyldte situationer, reorientering (brug ur,
kalender, billeder etc.), om nødvendigt enestue, sørg
for god belysning (tænd eventuelt lys om natten),
fortæl patienten, hvad der skal ske time for time i løbet
af dagen, planlæg dagen så forudsigelig som muligt,
undgå unødig støj, sørg for at patienten har briller/
høreapparat, undgå at flytte patienten, informer
både patient og pårørende om tilstanden (forventet
reversibilitet), forsøg at sikre patientens nattesøvn.
Forebyg om muligt komplikationer som fald,
oversedering, tryksår (specialmadras, tidlig
mobilisering), nosokomielle infektioner, funktionstab
(fysio-/ergoterapi), kontinensproblemer (faste
toilettider, behandling af UVI, undgå KAD) og
malnutrition.
Farmakologisk behandling
Haloperidol (serenase) er det internationalt
foretrukne præparat. Haloperidol kan administreres
i tabletform, som dråber og parenteralt, og har en

gunstig virkningsprofil. Haloperidol er et potent
antipsykotikum, og har desuden en kraftig uspecifik
sedativ virkning, som er fordelagtig både ved at
normalisere døgnrytmen og mod den - ind imellem
voldsomme - psykomotoriske uro hos den delirøse.
Den cerebrale følsomhed for haloperidol tiltager med
alderen. En yngre patient skal have større dosis for
at opnå den ønskede sedation. Nedenstående doser
er vejledende. Ved svær psykomotorisk uro skal dosis
øges (også p.n. ordinationen), og det vil oftest være
hensigtsmæssigt med parenteral administration
Nedenstående tabel er et forslag til peroral haloperidol
dosering. Ved iv/im administration skal dosis halveres.
Haloperidol gives bedst fast til natten, benzodiazepiner
bør undgås:

<60 år

10 mg fast +5mg p.n.

60-69 år

10-5 mg fast +2½ mg p.n.

70-79 år

2½-1 mg fast 1-2 mg p.n.

80+ år

1-2 mg fast + 1mg p.n.

Da haloperidol metaboliseres hepatisk skal dosis
reduceres (halveres) ved nedsat leverfunktion. Også
patienter med basalgangliesygdom som Parkinsons- og
atypisk Parkinsons sygdom (Lewi body demens) har
øget risiko for bivirkninger.
Interesserede kan læse videre på Den Europæiske Delirsammenslutnings hjemmeside: www.europeandeliriummassociation.com
Se også Grover S, Shah R. Distress due to delirium experience.
Available online at www.sciencedirect.com
Noter
1 Qiyun Shi et al. Delirium in Acute Stroke – A systematic
Review and Meta-Analysis Stroke 2012;43:645-649.
2 MITÁŠOVÁ, Adéla - KOŠTÁLOVÁ, Milena - BEDNARÍK, Josef MICHALCAKOVA, Radka - KAŠPÁREK, Tomáš - BALABANOVA,
Petra - DUŠEK, Ladislav - VOHÁNKA, Stanislav - ELY, E. Wesley.
Poststroke delirium incidence and outcomes: Validation
of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care
Unit (CAM-ICU). Critical Care Medicine, USA. ISSN 0090-3493,
2012, vol. 40, no. 2, pp. 484-490.
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Smerter efter apopleksi
v/ Henriette Klit, Reservelæge, Neurologisk
Afdeling F, Aarhus Universitetshospital

Baggrund
Kroniske smerter opleves hyppigt af apopleksipatienter. De bedst beskrevne smertetyper efter apopleksi er
muskuloskeletale smerter, som for eksempel skuldersmerter, smerter på grund af spasticitet, ledsmerter,
hovedpine og centrale neuropatiske smerter. Centrale neuropatiske smerter efter apopleksi, på engelsk
central post-stroke pain (CPSP), er karakteriseret ved
smerter og føleforstyrrelser i den ramte kropshalvdel,
som opstår som direkte følge af den vaskulære skade i
centralnervesystemet (CNS) (Klit et al. 2009). I det følgende vil jeg kort gennemgå de hyppigste smertetyper
efter apopleksi og fremlægge et par resultater fra vores
forskning på Dansk Smerteforskningscenter i Aarhus.

og apopleksiudløste smerter hos den enkelte patient.
I studier, hvor dette er forsøgt, finder man, at mindre
halvdelen af kroniske smerter hos apopleksipatienter
er direkte relateret til apopleksien (Jönsson et al. 2006,
Lundström et al. 2009).
Kroniske smerter efter apopleksi er vist at reducere
livskvaliteten, forstyrre søvnen og øge behovet for hvile
hos apopleksipatienter. Post-apopleksismerter påvirker
patienternes humør og sociale liv og er vist at øge mortaliteten. Herudover kan smerterne vanskeliggøre rehabiliteringen. Risikofaktorer associeret med udvikling
af kroniske smerter efter apopleksi inkluderer lav alder,
hunkøn, sværhedsgraden af apopleksien, diabetes,
tilstedeværelse af føleforstyrrelser, depression og forud
bestående kroniske smertetilstande.

Skuldersmerter efter apopleksi er rapporteret hos mellem 11-72 %. Forekomsten falder med tiden fra apopleksien og er blandt andet associeret med sværhedsgraden af motoriske og sensoriske deficit samt nedsat
Forekomst af smerter efter apopleksi
passiv bevægelighed. Spasticitet er et hyppigt fund efter
Smerter ses hyppigt efter apopleksi både i det subapopleksi, mens svær spasticitet kun ses hos 4-20 %.
akutte forløb og på længere sigt. Akut hovedpine i
Smerter efter apopleksi er hyppigere hos patienter med
forbindelse med apopleksi er rapporteret hos ca. 1/3
spasticitet sammenlignet med patienter uden spasticaf patienterne og er specielt hyppigt ved intracerebitet (Lundström et al. 2009). Andre muskuloskeletale
rale hæmoragier og større infarkter (Vestergaard et
smerter er også hyppige, og rapporteres af op til 47 %
al. 1993), men mindre hyppigt blandt patienter med
af apopleksipatienter, oftest fra knæ, hænder, ankler og
lakunære infarkter. I et stort prospektivt studie fra 1990 fødder (Hettiarachchi et al. 2011). Enkelte studier tyder
rapporterede 9 % af apopleksipatienterne skulderspå, at kronisk spændingshovedpine efter apopleksi ses
merter, og 34 % andre smerter under den akutte
hos ca. 10 % (Hansen et al. 2012, Widar et al. 2002).
hospitalsindlæggelse (Langhorne et al. 2000). Kroniske
Resultater af vores undersøgelser
smerter efter apopleksi, det vil sige med en varighed
For nærmere at undersøge forekomsten af nyopståede
på minimum 3-6 måneder, er rapporteret hos mellem
smerter efter apopleksi gennemførte vi en spørgeske11-55 % af patienterne. I et svensk prospektivt studie
maundersøgelse om kroniske smerter efter apopleksi,
fra 2006 havde hele 16 % af patienterne stadig moderate til svære smerter 16 måneder efter deres apopleksi hvor vi sammenlignede en gruppe apopleksipatienter
med en køns- og aldersmatchet kontrolgruppe fra
(Jonsson et al. 2006). En af grundene til denne store
samme optageområde. Vi inkluderede 608 apoplekvariabilitet i den rapporterede hyppighed af smerter
sipatienter identificeret via NIP registreret og 519
efter apopleksi skyldes forskelle i definitionen af postapopleksi smerter. Smerter hos apopleksipatienten kan kontroller. Deltagerne blev spurgt om forekomsten af
nyopståede kroniske smerter siden deres apopleksi
have mange konkurrerende årsager, som forud bestående smertegivende tilstande som for eksempel slidgigt eller i et tilsvarende tidsrum (2 år) for kontrollernes
vedkommende. Nyopståede smerter blev rapporteret
eller ændret bevægemønster som følge af pareser
af 39,0 % af apopleksipatienterne sammenlignet med
(Kumar et al. 2010). Det kan være vanskeligt at skelne
28,9 % af kontrollerne (OR 1,57, CI: 1,12-2,04) (Klit et al.
mellem opblussen i forud bestående smertetilstande,
2011a). Nyopstået hovedpine, skuldersmerter, smerter
nytilkommende smerter uden relation til apopleksien
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på grund af muskelstivhed og andre smertetyper var
hyppigere blandt apopleksipatienterne, mens andre
ledsmerter var lige hyppige blandt apopleksipatienter
og kontrolpersoner. I tråd med tidligere studier fandt
vi, at udvikling af nyopståede smerter efter apopleksi
var relateret til apopleksiens sværhedsgrad, lav alder og
depression.
Anne P. Hansen og kolleger har efterfølgende gennemført et stort prospektivt studie om smerter efter
apopleksi. Her blev 299 akutte apopleksipatienter
interviewet og undersøgt inden for 4 dage efter deres
indlæggelse (Hansen et al. 2012). Alle patienter gennemgik et struktureret telefonisk smerteinterview 3 og
6 måneder efter indlæggelsen. Hele 45,8 % af patienterne rapporterede nytilkomne smerter efter apopleksien
ved 6-måneders interviewet og en tredjedel af disse
patienter rapporterede, at smerterne havde moderat til
svær indflydelse på deres dagligdag. Over 30 % oplevede mere end én nytilkommet smertetype efter apopleksien. Undersøgelsen viste også, at nytilkommet hovedpine er hyppigt tilstede ved apopleksi både i det akutte
forløb (33,5 %) og 6 måneder efter apopleksi (13,1 %).
Central post-stroke pain (CPSP)
Centrale neuropatiske smerter (CPSP) er rapporteret
hos mellem 1-12 % af patienter efter apopleksi. I et
dansk prospektivt studie af 207 patienter fra 1995 fandt
man, at 8 % af en gruppe konsekutivt inkluderede
apopleksipatienter udviklede CPSP inden for det første
år (Andersen et al. 1995). CPSP er karakteriseret ved
smerter inden for et område med føleforstyrrelser i det
område af kroppen, der svarer til læsionen i CNS. Der
er altid ændret smerte- og/eller temperatursans i det
smertefulde område, og ofte en kombination af øget og
nedsat følesans og hyppigt overfølsomhed for kulde.
Smerterne ved CPSP er ofte halvsidige, men kan involvere mindre områder, så som en hånd og/eller en fod.
Smerterne er i litteraturen ofte beskrevet som svære, og
de er ofte vanskelige at behandle.
Ud fra vores spørgeskema forsøgte vi at identificere
patienter med mulig CPSP baseret på en række forudbestemte kriterier. Ud af de 608 inkluderede apopleksipatienter identificerede vi 67 patienter med mulig CPSP
(Klit et al. 2011b). Heraf deltog 51 i den opfølgende
kliniske undersøgelse. I alt havde 21 af disse patienter
Apopleksi 2012 / nr.1
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sikker CPSP, 14 havde mulig CPSP og 6 havde CPSPlignende ubehag. Dette svarer til en minimumsprævalens af CPSP på 7,3 % i vores spørgeskemabefolkning.
Hyperalgesi for stik, allodyni (en overdrevet reaktion
på ellers ikke-skadelige stimuli, red.) og børst evokeret
dysæstesi var hyppige fund hos patienter med CPSP.
Vi fandt en tilsvarende prævalens af CPSP inden for 6
måneder i det prospektive studie. Som forventet fandt
vi, at patienter med overfølsomhed - enten i form af
ubehag eller smerter, overfor stimuli i form af berøring,
kulde, børste eller stik ved den sensoriske undersøgelse
umiddelbart efter apopleksien - havde en øget risiko
for at udvikle CPSP inden for de første 6 måneder efter
apopleksi (OR 4,2, CI:1,8-9,8). Dette kan tyde på, at
tidlig neuronal hyperexcitabilitet spiller en rolle for
udvikling af disse smerter.

lowing stroke: a population-based follow-up study. PLoS One
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Konklusion
Sammenfattende viser disse studier, at nyopståede
Case med post-apopleksi smerter
kroniske smerter efter apopleksi ses hos cirka 39 % af
patienterne, og at ca. 10 % kan tilskrives selve apopleksien, mens forekomsten af CPSP er omkring 7 %.
Post-apopleksismerterne er således hyppige og påvirker patienternes livskvalitet og mortalitet, hvorfor en
vurdering af smerter bør være en del af opfølgningen
hos disse patienter.
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Figur 1

En 65 årig kvinde blev indlagt med akut opstået venstresidig hemiparalyse i 2004. CT af cerebrum viste
blødning i højre thalamus (Figur 1). Patienten udviklede inden for få måneder stærke smerter i venstre
side af kroppen. Ved undersøgelsen i 2008 var patienten kørestolsbruger med parese i venstre side, stærke
smerter og spasticitet i venstre ben.
Patients smertetegning er illustreret i Figur 2. Patienten
klager over 3 typer smerter: 1) skuldersmerter – specielt når armen hænger, 2) stærke skærende smerter i
venstre arm, hånd (NRS 6) og ben (NRS 9) med overfølsomhed for kulde i området, og 3) smertefulde spasmer og spasticitet i venstre ben.
Figur 3 illustrerer de sensoriske fund hos patienten ved
den kliniske undersøgelse. Patientens smerter er lokaliseret til områder med sensoriske forstyrrelser. Der
findes både hypoæstesi, hyperæstesi og allodyni.
Patienten er forsøgt behandlet med p.o. baklofen, gabapentin,
pregabalin (Lyrica), botulinim toxin og baklofenpumpe uden
tilfredsstillende smertelindring
Figur 2

Figur 3
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Træthed efter apopleksi: et nyt forskningspro
v/ Mai Bang Poulsen, Klinisk Assistent, Rune
Rasmussen, Neuropsykolog, Ph.d, Karsten Overgaard,
Overlæge, Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital.

Vi møder dem alle vegne i klinikken: på sengeafsnittene
og i ambulatorierne: de trætte apopleksipatienter. Der
er ingen tvivl om, at træthed er et stort problem for
apopleksipatienter, og trætheden er ofte deres største
klage. Resultatet af en undersøgelse fra 2007 viste, at
patienter, der oplevede træthed efter apopleksi ofte
oplevede trætheden som den største begrænsning
et år efter apopleksien uafhængigt af både fysiske og
kognitive følger1.
Epidemiologi
Træthed efter apopleksi er vanskelig at afgrænse og
kvantificere, idet der ikke er enighed om definition
og målemetoder. Flere forskere har brugt en
træthedsdefinition, som anvendes ved dissemineret
sklerose, hvor træthed defineres som en subjektiv
mangel på fysisk og/eller mental energi, der
påvirker almindelige og ønskede aktiviteter hos den
enkelte patient. Definitionen lægger vægt på det
subjektive i trætheden, altså patientens oplevelse af
trætheden, og er medvirkende til at træthed måles ved
selvrapportering.
At træthed er svært at måle afspejles i den store
variation i rapportering af forekomsten. Der er
ikke udviklet noget spørgeskema eller ratingskema
til måling af træthed hos apopleksipatienter. I
undersøgelserne bruges både forskellige skemaer
og forskellige grænser for begrebet patologisk
træthed. Internationale opgørelser spænder derfor
over en prævalens på 30-77 %2. Resultater fra
flere undersøgelser viser, at trætheden er værst og
vedvarende i de første 1 til 2 år efter apopleksi. I
en undersøgelse 15 måneder efter apopleksiens
symptomdebut fandtes mere end halvdelen af
patienterne fortsat trætte. Selv 2 år efter var træthed et
væsentligt problem, idet 10 % af patienterne svarede
”Altid” på spørgsmålet: ”Føler du dig træt?”, og 30%
svarede: ”Nogle gange” 3. I et dansk studie af træthed
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efter apopleksi fulgte man 165 patienter i 2 år efter
deres første apopleksi4. Patologisk træthed forekom hos
59% efter 10 dage, hos 44% efter 3 måneder, hos 38%
efter 1 år og hos 40% efter 2 år. I et nyere norsk studie
af 95 patienter fandt man ingen ændring af trætheden i
løbet af 18 måneder efter apopleksi5.
Forekomst af træthed efter apopleksi skal
sammenlignes med forholdene hos raske personer.
I en dansk spørgeskemaundersøgelse klagede 32%
af tilfældigt udvalgte og aldersstratificerede raske
personer over patologisk træthed6. Tilsvarende har
man i Norge fundet 23,1% opnået med et andet
spørgeskema end det danske, og med en højere grænse
for patologisk træthed end den, der er brugt i mange
apopleksistudier.
Træthedens karakter
I mange træthedsstudier er der brugt et éndimensionelt
spørgeskema uden nærmere karakteristik af trætheden.
I ovennævnte danske undersøgelse indeholdt
spørgeskemaet 5 underkategorier af træthed: Generel
træthed, fysisk træthed, reduceret aktivitet, reduceret
motivation og mental træthed. Ved denne undersøgelse
adskilte apopleksipatienterne sig ved at opleve en
fysisk træthed i højere grad end normalbefolkningen.
Efterfølgende er der publiceret flere kvalitative studier
af patientoplevet træthed. Det ser ud til, at der er to
typer af oplevet træthed: Den velkendte træthed før
apopleksien, og en træthed af ny karakter7.
Hvorfor bliver apopleksipatienten så træt?
Der er flere hypoteser, men langt fra enighed om
årsager og mekanismer for trætheden, som kunne
danne baggrund for en rationel behandling. Én teori
går ud på, at kroppen udtrættes, fordi der skal bruges
mere energi for at få et bevægeudslag med en paretisk
muskel end for samme bevægelse med en rask muskel.
Denne forklaringsmodel kunne passe godt med, at
trætheden har en mere fysisk karakter.
Relationen mellem træthed og depression er tillige af
særlig betydning. Træthed er et af kernesymptomerne
ved depression, og man ved, at depression forekommer
hyppigt efter apopleksi. Der er dog efterhånden flere
studier, der har påvist øget forekomst af træthed efter
apopleksi selv efter korrektion for depression8-10.

ojekt kan blive nøglen til effektiv behandling
på strukturelle områder i hjernen forbundet med
vågenhed og aktivering medfører træthed, for eksempel
formatio reticularis, nucleus lentiformis, hypothalamus
og visse kerner i thalamus13.
Konsekvenser for patienterne
Patologisk træthed har store konsekvenser
for apopleksipatienter og udgør en betydelig
samfundsmæssig byrde. Internationale studier har vist,
at trætheden påvirkede deltagelse i genoptræning, gav
nedsat livskvalitet og medførte afhængighed af andre,
social isolation og øget mortalitet14. I Danmark er
det mange klinikeres oplevelse, at træthed forårsager
langvarig sygemelding. Dette underbygges af en
undersøgelse, som viste en klar sammenhæng mellem
graden af postapoplektisk træthed og tilbagevenden til
arbejdsmarkedet15.
Interventioner
Når postapoplektisk træthed er så stort et problem
for patienterne, ville vi ønske, at vi havde en effektiv
evidensbaseret behandling. Med skelen til anvendte
strategier ved andre sygdomme med kronisk træthed
kan metoderne opdeles i tre grupper: Medicinsk
behandling, fysisk aktivitet og kognitiv terapi.
Behandling med stoffet fluoxetin, som er en
Investigatorer har ledt intensivt efter en sammenhæng "selective serotonin reuptake inhibitor" (SSRI)
præparat, er afprøvet. Forsøget var dobbeltblindet
mellem infarktlokalisation og træthedsgrad, og der
og placebokontrolleret, men behandlingen var
er påvist sammenhæng mellem træthed og infarkt
uden effekt16. I et andet forsøg inkluderede man 31
i basilarisgebetet, men dette er ikke genfundet
efterfølgende. I flere studier forekom meget varierende patienter med SAH randomiseret til behandling med
det neuroprotektive stof tirilazad eller placebo. Der
resultater. I et nyligt større studie af 334 patienter blev
der for første gang udelukkende anvendt MR-skanning. kunne heller ikke vises effekt på trætheden af denne
Her fandt man relation mellem infarkt i capsula interna behandling, muligvis fordi studiet ikke havde styrke
eller basalganglier og træthed, hvilket også er kendt ved nok17.
dissemineret sklerose og ved Parkinsons sygdom. Man
Det centralstimulerende stof modafinil (Modiodal®)
har ikke påvist nogen sammenhæng mellem træthed
er vist effektivt til behandling af træthed efter
og infarktstørrelse11.
dissemineret sklerose18, men er ikke velundersøgt,
Der er i øjeblikket en del opmærksomhed på relationen og derfor ikke almindeligt anerkendt til behandling
af træthed efter apopleksi. I et pilotstudie med
mellem apopleksi og søvnsygdomme, særligt
19 apopleksipatienter fandt man gavnlig effekt af
obstruktiv søvnapnø. Søvnapnø er beskrevet som en
selvstændig risikofaktor for apopleksi, og der er vist en modafinil hos de patienter, der havde et infarkt i
hjernestammen eller i thalamus, men der var ingen
høj forekomst af søvnapnø opstået efter apopleksi12.
effekt hos patienter med kortikalt infarkt3. Vi er måske
Dette bidrager formentlig også til trætheden. En
på vej med en pille mod trætheden efter apopleksi.
patoanatomisk forklaring kunne være, at skade
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15

Intensiv fysisk træning kunne også være effektivt.
Rationalet er, at hvis trætheden helt eller delvist skyldes
dekonditionering, hvor kroppen tilvænnes et lavere
aktivitetsniveau fordi muskelmasse og arbejdskapacitet
mindskes, vil man opnå effekt på træthed ved at
mindske dekonditioneringen ved træning. Det er
vist, at mindre fysisk aktivitet har en sammenhæng
med træthed, og at træning bedrer trætheden hos
cancerpatienter. Et par studier tyder på, at det samme
er gældende ved dissemineret sklerose. Der er endnu
ikke sikker evidens for, at fysisk træning bedrer
trætheden efter apopleksi, men det bliver formentligt
et emne for fremtidig forskning19.

og hypothalamus. Nyere forskning tyder på, at Rapid
Eye Movement (REM)-søvnen spiller en vigtig rolle for
hjernens opbygning, indlæring og hukommelse. Ved
søvn af mindst 1½ times varighed opnås den vigtige
og dybe REM-søvn. Søvnens første timer er således de
mest effektive. Derfor vil en dyb (efter)middagssøvn af
1½-2 timers varighed ofte sammen med nattesøvnen
nedsætte det samlede søvnbehov. Patienten bør
iklæde sig sædvanligt nattøj, og gå rigtigt i seng i sit
soveværelse, som bør være tilpas stille og mørkt for at
sove uforstyrret i 1½-2 timer. Patienten skal herefter stå
op, når vækkeuret ringer.

På Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital, opstarter vi
nu en randomiseret, placebokontrolleret undersøgelse,
hvor træthed efter apopleksi behandles med modafinil.
Udover brug af spørgeskemaer omkring træthed,
depression og livskvalitet tester vi reaktionstid og
flere andre fysiske parametre, herunder muskelmasse,
knogletæthed og funktionsniveau for at opfange en
eventuel gavnlig effekt med kvantitative mål. Man
kan spørge om det er værd at behandle skrøbelige
patienter med mere medicin og dermed potentielt
flere bivirkninger. Vi mener, at det skal afprøves.
Endelig er behandling med Continuous Positive Airway Den mest effektive rehabilitering efter apopleksi er
Pressure (C-PAP) blevet forsøgt. I et kontrolleret studie genoptræning, og da det er sandsynligt, at reduceret
er der ikke vist effekt af behandlingen, og der var store træthed vil give mere energi til blandt andet
problemer med patienternes compliance. Dette dels
genoptræning, er det muligt, at denne behandling kan
fordi apopleksipatienter ofte er kognitivt svækkede, og have en gavnlig effekt langt videre end den subjektivt
dels fordi deres fysiske handicaps kan vanskeliggøre
oplevede træthed.
brugen af apparatet. Indtil videre ser det ikke ud til,
at C-PAP-behandling af postapoplektisk træthed kan
anbefales til andre end patienter med søvnapnø,
som ikke har andre handicaps, der besværliggør
behandlingen21.
Referencer

Den tredje behandlingsmulighed er kognitiv terapi.
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kombination med fysisk træning. Studiet viste effekt af
begge interventioner, men størst for de patienter, som
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Der er også studier, hvor den postapoplektiske
træthed er kvalitativt opgjort. Man har blandt andet
indkredset effektive copingstrategier såsom ”at spare
energi op” før dens anvendelse, at planlægge hvile i
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Vågenhed, søvnbehov, døgnrytme og energiregulering
med videre kontrolleres i et kompliceret samspil
mellem først og fremmest hjernestammen, thalamus
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Infektioner blandt apopleksipatienter.
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Incidens, årsager, prognose og profylakse
v/ Christian Ovesen, Forskningsstuderende, stud.
med., Hanne Christensen, Overlæge dr. med, Ph.d,
Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Søren
Paaske Johnsen, Forskningsoverlæge, Ph.d, Klinisk
Epidemiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

hos apopleksipatienter, hæmmet funktion af T- og NKceller samt nedsat cytokinproduktion.

Den behandling, som patienterne får efter hospitalisering, medfører endvidere i sig selv en risiko for brud
på de naturlige barrierer, som normalt beskytter mod
infektion. Her brydes hud- og slimhindebarrierer ved
brug af trakealtuber, venflons, katetre og lignende. Alt
sammen noget, som medfører en øget risiko for kolonisation af mikrober. Studier viser således, at patienter
Apopleksipatienter er generelt en udsat gruppe i formed KAD i mere end 30 dage har så godt som 100%
hold til medicinske komplikationer under indlæggelse risiko for urinvejsinfektion. Ligeledes udgør immobile
og i forbindelse med genoptræning. Infektioner, herun- og sengeliggende patienter en særlig risikogruppe for
der særligt pneumoni og urinvejsinfektioner, er blandt lunge- og sårinfektioner.
de hyppigste medicinske komplikationer. Denne artikel
Endelig er apopleksipatienter kendetegnet ved at være
giver et kort overblik over forekomsten af pneumoni
ældre og ved forekomst af følgesygdomme, herunder
og urinvejsinfektioner, og årsagerne og prognosen
KOL, diabetes, hjertesygdom, åreforkalkning samt
hos patienter, som udvikler disse infektioner. Endelig
cancer. Disse karakteristika medfører i sig selv også en
omtales mulighederne for at forebygge udviklingen af
nedsat modstandsdygtighed og en øget risiko for udvikinfektioner hos patienter med apopleksi.
ling af infektioner.
Incidensen af pneumoni hos apopleksipatienter varierer meget mellem studier og antager alt fra 1,2% til 22% Infektioner hos apopleksipatienter har generelt vist
sig at være associeret med en dårligere rehabiliteafhængig af studietype og diagnostiske kriterier. I en
nylig metaanalyse (Westendorp et al) blev den angivet ring. Infektioner forlænger hospitalsophold og giver
til cirka 10%. Mekanisk ventilation øger denne incidens øgede sundhedsomkostninger. Endvidere er der stadig
til cirka 30%. Incidensen af urinvejsinfektioner varierer stærkere videnskabelig evidens for, at infektioner
ligeledes betydeligt i litteraturen, fra 3,7 til 65,8%, men medfører en øget mortalitet. Pneumoni medfører ikke
den gennemsnitlige incidens er på linje med pneumo- overraskende en væsentligt større mortalitetsrisiko end
urinvejsinfektion. Pneumoni udgør i mange studier
ni, det vil sige omkring10%.
en meget stærk prædiktor for mortalitet og morbiditet
Apopleksipatienter er særligt udsat for infektioner dels blandt apopleksipatienter på både kortere og længere
på grund af faktorer, som er en direkte konsekvens af
sigt.
de skader, som apopleksien medfører, og den behandDen høje forekomst af infektioner og infektionernes
ling, som patienterne modtager, og dels fordi de som
patientgruppe har nogle særlige karakteristika, som er indflydelse på mortalitet og rehabilitering gør det nødvendigt at identificere mulige interventioner. Brug af
associeret med en øget risiko for infektioner:
profylaktisk antibiotika har været prøvet i flere mindre
Hjerneskader efter apopleksi giver således ofte sensoundersøgelser. Behandlingen blev indledt inden for
riske og motoriske udfald, som kan danne grundlaget
24 timer efter symptomdebut og varede mellem 3 og
for infektion. Det kan være nedsat synke- eller hostere- 5 dage. Den overordnede risiko var signifikant lavere
fleks, som kan mediere lungeinfektioner, mens nedsat blandt patienter, som modtog behandlingen, end i
blærestyring kan mediere grundlaget for urinvejsinkontrolgruppen. Effekten på mortalitet var imidlertid
fektioner. Ligeledes er der stigende bevågenhed på, at
beskeden. Større studier må afventes, før mere baskader påført centralnervesystemet kan lede til imstante rekommandationer om profylaktisk antibiotimundefekter, hvilket faciliterer infektion. Denne teori
kabehandling kan gives. Ligeledes rejser forbruget af
hidrører fra observationer af færre lymfocytter i blodet antibiotika til infektionsprofylakse blandt apoplekApopleksi 2012 / nr.1
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sipatienter bekymringer om udvikling af resistens og
antibiotikaassocierede infektioner, herunder blandt
andet pseudomembranøs colitis forårsaget af clostridium difficile.
Yderligere har fokus været rettet mod begrænsning af
brug af fastliggende katetre ved at erstatte disse med
intermitterende sterile kateterisationer for at nedsætte
risikoen for urinvejsinfektioner.

Referencer:
•
•

•
•
•

Studier har endvidere vist, at komplikationsraten, herunder andelen af patienter, som udvikler infektioner,
er lavere blandt de, der indlægges på specialiserede
apopleksiafdelinger. En af grundene hertil kan være
en øget fokusering på denne specielle patientgruppes
behov. På specialiserede afdelinger er der ofte fokus
på tidlig mobilisering og tæt monitorering af klinisk
progression. Tidlig mobilisering efter apopleksi har i en
række undersøgelser vist sig at være associeret med en
lavere risiko for udvikling af pneumoni.
Konklusion:
•
•
•
•
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Infektioner hos apopleksipatienter er hyppige
- specielt lunge- og urinvejsinfektioner
Lungeinfektioner bidrager til en øget mortalitet og
dårligere outcome for patienterne
Det er nødvendigt med øget fokus på effektiv tidlig
diagnostik og behandling af disse infektioner
Tværfaglig indsats blandt personale specialiseret
i denne patientgruppe er nødvendig for at forebygge infektioner blandt patienterne

Apopleksi 2012 / nr.1

•

•

Emsley HC, Hopkins SJ. Acute ischaemic stroke and infection:
recent and emerging concepts. Lancet Neurol. 2008;7:341-53.
Katzan IL, Cebul RD, Husak SH, Dawson NV, Baker DW. The
effect of pneumonia on mortality among patients hospitalized
for acute stroke. Neurology. 2003;60:620-5.
Kumar S, Selim MH, Caplan LR. Medical complications after
stroke. Lancet Neurol. 2010;9:105-18.
Kwan J, Sandercock P. In-hospital care pathways for stroke: a
Cochrane systematic review. Stroke. 2003;34:587-8.
Tong X, Kuklina EV, Gillespie C, George MG. Medical complications among hospitalizations for ischemic stroke in the
United States from 1998 to 2007. Stroke. 2010;41:980-6.
van de Beek D, Wijdicks EF, Vermeij FH, de Haan RJ, Prins
JM, Spanjaard L, et al. Preventive antibiotics for infections in
acute stroke: a systematic review and meta-analysis. Arch
Neurol. 2009;66:1076-81.
Westendorp WF, Nederkoorn PJ, Vermeij JD, Dijkgraaf MG, van
de Beek D. Post-stroke infection: a systematic review and
metaanalysis. BMC Neurol. 2011;11:110.

Dele af illustrationen er adopteret fra Patrick J. Lynch, medical
illustrator; C. Carl Jaffe, MD, cardiologist i henhold til Creative
Commons Attribution 2.5 License 2006
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10. Generalforsamling i Dansk Selskab for
Apopleksi d. 24. april på Aalborg Sygehus Nord
v/ Nete Hornnes, Redaktør

Før Generalforsamlingen præsenterede et tværfagligt
panel fra Aalborg Sygehus deres forsknings- og
udviklingsprojekter. Det meget vidtspændende og
flotte program kan ses på selskabets hjemmeside.
Vi takker for de veloplagte og inspirerende
præsentationer, og her ses foredragsholderne

Indstilling til prisen blev af Afdelingslæge Dorte
Damgaard yderligere begrundet med Steen Husteds
mangeårige og store indsats for specielt den primære
og sekundære medicinske forebyggelse af apopleksi.
Steen Husteds indsats over for apopleksipatienterne
afspejles tillige af hans engagement som medlem af
styregruppen for det Nationale Indikatorprojekt inden
for apopleksi og som medlem af arbejdsgruppen af
”Referenceprogram for behandling af patienter med
apopleksi” Via sin omfattende foredragsvirksomhed
har Steen Husted formidlet den nyeste viden
vedrørende blodfortyndende behandling herunder
risiko for blødningskomplikationer, og har i sin
tilgang til området altid arbejdet på tværs af
de lægelige specialer. Senest har Steen Husted
med sit formandskab for Arbejdsgruppen for
Trombokardiologirapporten endnu en gang sat
forebyggelse af apopleksi på dagsordenen.

Efter 10 år som næstformand har Overlæge Steen
Husted valgt at gå ud af bestyrelsen. Med en ledig
suppleantpost var der valg af to nye medlemmer:
Overlæge, dr. med. Helle Iversen fra Neurologisk
Afdeling, Glostrup Hospital blev valgt til bestyrelsen, og
Overlæge, Ph.d Jacob Marstrand, Neurologisk Afdeling,
Bispebjerg Hospital blev valgt til suppleantposten
Her overrækker forrige års prismodtager, Fysioterapeut
Karen Hastrup, vasen, der nu kan bringes sikkert hjem i
en smukt dekoreret æske fra Teresa Bjorholm

Dette års ærespris gik til Overlæge Steen Husted for
hans årelange indsats for apopleksipatienterne. Som en
af de første kardiologer satte han fokus på udredning
Den nye bestyrelse aftaler det kommende års møder
og behandling af patienter med apopleksi.
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Protrombinkomplekskoncentrat

Hæmostatisk balance


Høj effektivitet: god hæmostatisk balance af
koagulationsfaktorer og hæmmere1



Høj tolerabilitet: minimal aktivering af koagulations-faktorerne
og terapeutisk koncentration af protein C og protein S2

Forkortet produktresumé for octaplex® 500 IE

Humant protrombinkomplekskoncentrat, pulver og væske til injektionsvæske, opløsning

Indikationer*: Behandling af blødning og perioperativ profylakse af blødning ved
erhvervet mangel på protrombinkompleks koagulationsfaktorer, samt medfødt
mangel på de vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer. Dosering*: Kun generel
doseringsvejledning er angivet nedenfor. Dosering og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af blødningen og patientens kliniske status.
Mængde og administrationshyppighed bør beregnes i hver enkelt patients situation.
Dosis vil afhænge af INR før behandling og det ønskede INR. I følgende tabel er
tilnærmede doser (ml rekonstitueret produkt/kg legemsvægt) til normalisering af INR
(≤ 1,2 inden for 1 time) ved forskellige INR niveauer angivet. Den enkelte dosis bør
ikke overstige 3.000 IE
Udgangs-INR

2,0 - 2,5

2,5 - 3,0

3,0 - 3,5

>3,5

Omtrentlig dosis*
(ml/kg legemsvægt)

0,9 - 1,3

1,3 - 1,6

1,6 - 1,9

>1,9

* Engangsdosen bør ikke overstige 3000 IE (120 ml octaplex®)
Indgivelsesmåde*: octaplex® bør indgives intravenøst. Initial infusionshastighed
bør være 1 ml pr. minut, efterfulgt af 2-3 ml pr. minut og foretages under aseptiske
forhold. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over
for et eller flere af hjælpestofferne, kendt allergi over for heparin eller fortilfælde af
heparininduceret trombocytopeni. Særlige advarsler og forsigtighedsregler*:
Patienter, der får vitamin K antagonist, kan have en underliggende hyperkoaguabel stase, der kan udløses ved infusion af protrombinkomplekskoncentrat. Opstår
allergi eller anafylaktiske reaktioner bør infusionen umiddelbart standses. På trods
af effektive fremstillingsprocesser til inaktivering/fjernelse af virus, kan risikoen for
at overføre infektion i forbindelse med administration af lægemidler, fremstillet af

humant blod eller plasma, ikke helt udelukkes. Begrundet risikoen for tromboemboliske komplikationer bør der monitoreres tæt, når humant protrombinkompleks gives
til patienter som i forvejen er i risikozonen for dette. Interaktion: Ingen interaktion
med andre lægemidler er kendt. Hos patienter der får høje doser af humant protrombinkompleks, bør der tages hensyn til indholdet af heparin i det anvendte produkt.
Graviditet og amning: Sikkerheden ved anvendelsen af humant protrombinkompleks under graviditet og amning er ikke kendt. Bivirkninger*: Substitutionsterapi
kan sjældent (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) føre til dannelsen af cirkulerende antistoffer,
der hæmmer en eller flere af de humane protrombinkompleks faktorer. Allergi eller
anafylaktiske reaktioner kan sjældent forekomme (≥ 1/10.000 til < 1/1.000). Der er
risiko for tromboemboliske episoder som følge af indgift af humant protrombinkompleks. Hovedpine kan sjældent forekomme (≥ 1/10.000 til < 1/1.000). En forbigående
øgning i levertransaminase er sjældent observeret (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) octaplex® indeholder heparin, hvorfor en pludselig allergiinduceret reduktion i antallet af
røde blodlegemer til under 100.000/µl eller 50 % af initialtallet (trombocytopeni
type II) i sjældne tilfælde kan forekomme. Overdosering*: Anvendelsen af høje
doser af humant protrombinkompleks har været forbundet med tilfælde af myokardieinfarkt, dissemineret intravaskulær koagulation, venøse tromboser og pulmonæremboli. Udleveringsgruppe: Receptpligtigt. Ikke tilskudsberettiget. Pris pr 17 okt.
2011, 500 IE (064742) 3.313,35 kr.
De med markerede * afsnit er forkortet/omskrevet i forhold til det fulde produktresumé godkendt d. 28 juli 2010. Det fulde produktresumé kan ses på
www.lægemiddelstyrelsen.dk
1. Hoffer L et al. Consistent manufacturing of 50 consecutive octaplex® 500 lots: Biochemical characteristics of a prothrombin complex concentrate. J Thromb Haemostas 2005; 3, Suppl 1: P0656
2. Lutze G, Heim M. Comparative investigation of prothrombin complex concentrates: Differences in
levels of markers indicating activation of coagulation. J Thromb Haemostas 2005; 3, Suppl 1: P1253
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Tak til grafikeren
efterårsillustrationen vise de tilsvarende frugter. Til det
første nummer tog Carsten billeder af æbleblomster.
Siden da har blomstrende hyld, æble, pære, kastanje,
hvidtjørn og senest stikkelsbær prydet forsiderne af
forårsnumrene, og efterårsnumrene har vist smukke
billeder af frugter og bær. Det har altid været en
fornøjelse at se bladet ankomme, og spage tilløb til en
diskussion om en mere fagligt orienteret forside har
aldrig vundet gehør i bestyrelsen.
Siden maj 2003 har Dansk Selskab for Apopleksi to
gange årligt udsendt medlemsbladet ”Apopleksi”.
Grafiker Carsten Hestbech har i alle årene stået for
opsætningen af bladet.
Bladet er – udover indholdet - kendetegnet ved et indbydende layout og et godt billedmateriale. Hertil kommer Carstens idé med at illustrere forsiden af forårsnummeret med blomster af frugt eller bær og lade
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Som redaktører har vi ikke kunne ønske os en mere
positiv, tålmodig og fornøjelig samarbejdspartner.
Vi takker Carsten for et forbilledligt samarbejde og ønsker ham alt godt med de nye udfordringer, han giver
sig i kast med i løbet af sommeren.
På bestyrelsens vegne
Søren Paaske Johnsen og Nete Hornnes
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Pradaxa® (dabigatranetexilat)

Marevan® (warfarin), tabletter 2,5 mg.

Forkortet produktresumé
Dette produktresumé omhandler udelukkende indikationen forebyggelse af apopleksi og systemisk
emboli hos patienter med atrieflimren.

Forkortet produktresumé
Indikationer: Forebyggelse og behandling af dyb tromboflebit og tromboemboliske komplikationer.
Dosering: Administreres en gang dagligt. Varigheden er afhængig af indikationen. Voksne: Patienter,
der ikke tidligere har været i warfarin behandling: Anbefalet startdosis er 5 mg en gang daglig i 4
dage. På dag 5 måles INR, og der doseres herefter individuelt. Vedligeholdesdosis: 2,5-7,5 mg
dagligt. Patienter, der tidligere har været i warfarin behandling: Indledningsvis anbefales det at give
dobbelt dosis af tidligere vedligeholdelsesdosis i 2 dage, hvorefter der fortsættes med den tidligere
vedligeholdelsesdosis indtil første INR måling på dag 5. Loading-doser højere end de angivne kan
ikke anbefales. Høje loading-doser medfører ikke, at der hurtigere opnås antikoagulations-effekt,
men derimod en forhøjet blødningsrisiko. Koagulationstest bør foretages inden behandlingsstart.
Smalt terapeutisk indeks. Følsomheden kan variere mellem patienter og for samme patient.
Monitorér behandlingen. En dosering, der sikrer en INR på mellem 2 og 3, anbefales til behandling
eller forebyggelse af venøs trombose, lungeemboli, atrieflimren (ikke klapfejlbetinget), svær dilateret
kardiomyopati, kompliceret hjerteklaplidelse og biologisk hjerteklapprotese. En højere INR mellem
2,5 og 3,5 bør tilstræbes ved mekanisk hjerteklapprotese og kompliceret akut myokardieinfarkt.
Børn: Begrænset data. Initialdosis er normalt 0,2 mg/kg en gang dagligt og 0,1 mg/kg en gang
dagligt til børn med nedsat leverfunktion. Dosering til børn bør tilstræbe samme INR som for
voksne. Behandling med warfarin til børn bør foretages af specialister. Ældre: Bør monitoreres
for blødningskomplikationer idet de har en forhøjet risiko for bivirkninger. Nedsat leverfunktion:
Fører formentlig til en øget effekt. INR bør monitoreres tæt. Svær leverinsufficiens: Kontraindiceret.
Kontraindikationer: Overfølsomhed overfor warfarin eller et eller flere af hjælpestofferne. Gravide
i første trimester og under de fire sidste uger. Svær leverinsufficiens. Forhøjet blødningsrisiko
(hæmoragisk diastese, øsophagus varicer, arteriel aneurisme, spinal punktur, mavesår, alvorlige
sår, cerebrovaskulære lidelser, bakteriel endocarditis og malign hypertension). Samtidig
administration af prikbladet perikum. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Fordelen ved
tromboembolisk profylakse mod risikoen for hæmoragi vurderes. Patientens evne til at følge
behandlingen vurderes nøje. Monitoreringen bør intensiveres ved behandlingsstart, seponering
eller ændring i behandling med andre lægemidler. Påvirkning af den antikoagulerende effekt,
f.eks. akut sygdom, hyper- /hypothyreodisme, opkastninger, diarré og hjerteinsufficiens med
leverstase. Forhøjet blødningsrisiko, især fra mave-tarm kanalen, ved samtidig behandling med
NSAID’er og acetylsalicylsyre. Større diætændringer. Mutationer i genet for CYP2C9 enzymet.
Disse patienter bør holdes på lav vedligeholdesdosis, og de har forhøjet blødningsrisiko, hvis høje
startdoser anvendes. Det bør overvejes om behandlingen skal stoppes nogle dage før operation.
INR kontrolleres og justeres inden operation (inkl. tandlægeoperation). Interaktioner: Egen læge
kontaktes før opstart, dosisændring eller seponering af anden medicin (incl. håndkøbslægemidler,
naturlægemidler, kosttilskud og vitaminer, der indtages udover den anbefalede dosis). Intervallerne
mellem behandlingskontrol kan øges gradvist. De bør dog intensiveres omkring opstart og
seponering af anden medicin. Lægemidler, der nedsætter effekten (nedsætter INR): Cholestyramin,
bosentan, aprepitant, griseofulvin, dicloxacilin, rifampicin, ritonavir, barbiturater, antiepileptika,
aminoglutethimid, azathioprin, nevirapin, hypericum perforatum, ginseng, coenzym Q10, avokado,
vitamin K holdig føde. Lægemidler, der øger effekten (øger INR): Abciximab, tirofiban, eptifibatid,
clopidogrel, heparin, cimitedin, amiodaron, ethacrynsyre, fluvastatin, gemfibrozil, propafenon,
quinidin, rosuvastatin, simvastatin, micronazol, danazol, testosteron, thyroideahormoner,
penicilliner, quinoloner, makrolider, antimycotika, chloramphenikol, sulfamethoxazol, ASA,
NSAID, leflunomid, paracetamol, phenylbutazon, antiepileptika, tramadol, amitriptylin, fluoxetin,
fluvoxamin, paroxetin, sertralin, flourouracil, capecitabin, ifosfamid, tamoxifen, disulfiram, vitamin
A, E., tranebær. Midler, der kan øge/nedsætte INR: Alkohol. Graviditet og amning: Graviditet:
Warfarin passerer hurtigt placenta. Kontraindikeret i første trimester og under de sidste fire uger af
graviditeten. Kan forårsage misdannelser og blødninger i fosteret. Fosterdød kan forekomme. Brug
af warfarin under graviditet kan medføre føtalt warfarin syndrom, et chondrodysplasia punctata
lignende syndrom. Amning: Kan anvendes i ammeperioden. Bivirkninger: Meget almindelige:
Blødning fra forskellige organer. Almindelige: Øget følsomhed efter langvarig behandling. Ikke
almindelige: Anæmi. Opkastning. Abdominal smerter. Kvalme. Diarré. Sjældne: Eosinofili. Nefrit.
Tubulær nekrose. Nyre-og urinvejssten. Eksem. Vaskulit. Nekrose. Alopeci. Udslæt. Nældefeber.
Kløe. Overfølsomhedsreaktioner. Stigning i leverenzymtal. Overdosering: Symptomer: Forhøjet
INR og øget risiko for blødningskomplikationer. Starten af stigningen af INR er korreleret med
halveringstiden af faktor VII. Forhøjet INR manifesteres oftest indenfor 24 timer efter indtagelse
og når et maksimum mellem 36 til 72 timer. Kliniske manifestationer ses få dage eller uger efter
indtagelse og karakteriseres ved næseblod, tandkødsblødning, bleghed, hæmatomer omkring
led og balder, samt blod i urin og fæces. Andre symptomer kan være rygsmerter, blødende
læber, slimhindeblødning, abdominal smerter, opkastning og udslæt med små hudblødninger.
Senere i forløbet kan paralyse pga. cerebralblødning, blødningsshock og død ses. Behandling:
Symptomatisk og understøttende. Antidoten phytomenadion administreres primært og hvis
nødvendigt gives intravenøs infusion af koncentrat indeholdende koagulationsfaktorer, frisk
frosset plasma samt blodtransfusioner. Da halveringstiden af warfarin er 20-60 timer, bør patienten
observeres over en længere periode. Priser og pakninger (uge 16/17 2012): 2, 5 mg; 100 tabletter,
kr. 140,00. Udlevering: B. Tilskud: tilskudsberettiget
Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen
godkendte produktresumé dateret 29. juli 2011.
Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra Nycomed Danmark ApS. Nycomed Danmark ApS,
Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 48 42. www.nycomed.dk

Indikation*: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvulær
atrieflimren med en eller flere af følgende risikofaktorer: tidligere apopleksi, transitorisk cerebral
iskæmi eller systemisk emboli; Venstre ventrikel uddrivningsfraktion < 40 %; Symptomatisk
hjertesvigt, ≥ New York Heart Association (NYHA) klasse 2; Alder ≥ 75 år; Alder ≥ 65 år samt med
en af følgende: diabetes mellitus, koronararteriesygdom, eller hypertension. Kontraindikationer:
Overfølsomhed over for aktivt stof eller for ét eller flere af hjælpestofferne. Patienter med svært
nedsat nyrefunktion (CrCL < 30 ml/min). Aktiv klinisk signifikant blødning. Organskade med
risiko for blødning. Spontan eller farmakologisk nedsat hæmostase. Nedsat leverfunktion eller
leversygdom, som forventes at påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med systemisk
ketoconazol, cyclosporin, itraconazol og tacrolimus. Bivirkninger*: Meget almindelige (over 10%):
Blødninger fra forskellige foci. Almindelige (1-10%): Gastrointestinal blødning, mavesmerter, diarré,
dyspepsi og kvalme, unormale leverfunktionstest. Ikke almindelige (0,1-1%): Trombocytpeni,
lægemiddeloverfølsomhed, udslæt, pruritus, intrakraniel blødning, mavesår, gastrooesophagitis,
gastroesofagael reflukssygdom, opkastning, dysfagi. Sjældne (mindre end 0,1%) bivirkninger
samt bivirkninger med ukendt hyppighed er anført i det fulde produktresumé. Særlige advarsler
og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Nedsat leverfunktion: Der er ingen erfaringer med
behandling af ptt med forhøjede levertal, defineret som > 2 gange øvre normalgrænse (ULN),
hvorfor Pradaxa ikke kan anbefales. Risiko for blødning: Pradaxa bør, som alle antikoagulanter,
anvendes med forsigtighed ved tilstande med en øget risiko for blødning. Kirurgi og indgreb:
Pradaxa kan eventuelt pauseres hos patienter, der skal opereres eller undergå invasive procedurer
eftersom der er en øget risiko for blødning. Der henvises til det fulde produktresumé for yderligere
information. Interaktioner*: Grundet øget risiko for blødning bør der udvises forsigtighed ved
samtidig anvendelse af NSAID (T½ >12 timer), ASA, clopidogrel samt P-glycoprotein (P-gp)
induktorer og -inhibitorer. Samtidig behandling med andre antikoagulantia kan ikke anbefales.
Graviditet og amning: Pradaxa bør ikke anvendes. Dosering: 150 mg to gange dagligt. Patienter
≥ 80 år samt ptt i samtidig verapamil behandling anbefales 110 mg to gange dagligt. I denne
situation bør Pradaxa og verapamil tages samtidigt. Før opstart af behandling med Pradaxa®
bør nyrefunktionen vurderes ved en beregning af kreatinin clearance (CrCl) for at ekskludere
patienter med svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min). Under behandling bør nyrefunktionen
vurderes i kliniske situationer, hvor der er mistanke om et fald i nyrefunktionen (f.eks. hypovolæmi,
dehydrering og samtidig behandling med visse typer anden medicin). Hos patienter over 75 år
og hos patienter med nedsat nyrefunktion bør nyrefunktionen vurderes mindst én gang om året.
Patienter kan behandles med Pradaxa i forbindelse med kardiovertering. Kapslerne skal altid
indtages uåbnede. Ved skift fra VKA til Pradaxa skal VKA seponeres, og når INR < 2,0 initieres
Pradaxa behandling. Pakninger og priser (uge 16/17 2012): 110 mg: 60 kapsler, kr. 749,80; 150
mg: kapsler, kr. 749,80; 3*60 kapsler, kr. 2.207,85 (Priserne er inkl. recepturgebyr). Dagsaktuel
pris findes på www.medicinpriser.dk Udlevering: B. Tilskudsberettiget. Registreringsindehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH.
De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsens
godkendte produktresumé af 9. februar 2012. Information om øvrige indikationer kan findes
i produktresumeet, som vederlagsfrit kan rekvireres fra den danske repræsentant Boehringer
Ingelheim Danmark A/S, Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, Medicinsk Information
eller via info.cop@boehringer-ingelheim.com

Reference: 1. Connolly SJ, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation.
N Engl J Med 2009;361:1139-51. & Connolly SJ, et al. Newly identified events in the RE-LY trial. N
Engl J Med 2010;363:1875-6.

Øvrige relevante resultater fra RE-LY studiet1:
Pradaxa® 150 mg,
2 gange dagligt (N=6076)

Pradaxa® 110 mg,
2 gange dagligt (N=6015)

Warfarin (N=6022)

%/100 personår

%/100 personår

%/100 personår

Relativ
risikoreduktion

P-værdi

Relativ
risikoreduktion

P-værdi

Apopleksi eller
systemisk emboli

1,11

1,54

1,71

0,65

<0,001

0,90

0,29

Alvorlige blødninger

3,32

2,87

3,57

0,93

0,31

0,80

0,003

Intrakranielle blødninger

0,32

0,23

0,76

0,41

<0,001

0,30

<0,001

Livstruende blødninger

1,49

1,24

1,85

0,80

0,03

0,67

<0,001

Gastrointestinale
blødninger

1,56

1,15

1,07

1,48

0,001

1,08

0,52

Alle blødninger

16,56

14,74

18,37

0,91

0,002

0,78

<0,001

Kardiovaskulær død

2,28

2,43

2,69

0,85

0,04

0,90

0,21

’Net clinical benefit’

7,11

7,34

7,91

0,90

0,02

0,92

0,09

Myokardieinfarkt

0,81

0,82

0,64

1,27

0,12

1,29

% i RE-LY

% i RE-LY

% i RE-LY

P-værdi

P-værdi

11,3

11,8

5,8

<0,001

<0,001

Endepunkt

Bivirkninger:
Dyspepsi
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Pradaxa® 150 mg, 2 gange dagligt
vs. warfarin

Pradaxa® 110 mg, 2 gange dagligt
vs. warfarin

0,09

FOREBYGGELSE AF APOPLEKSI OG SYSTEMISK EMBOLI
HOS VOKSNE PATIENTER MED NONVALVULÆR ATRIEFLIMREN
MED EN ELLER FLERE RISIKOFAKTORER*

• Reducerer risikoen for apopleksi og
systemisk emboli med 35%1
• Ingen forskel i alvorlige blødninger1
• Reducerer risikoen for intrakranielle
blødninger med 59% i forhold til
warfarin (INR 2,0–3,0)1

2,0

Årlig rate af apopleksi eller
systemisk emboli (%)

Pradaxa®
(dabigatran) 150 mg,
2 gange dagligt

1,5

1,71

1,0

RRR
35%

1,11

0,5

p<0,001

0
warfarin
(INR 2,0-3,0)
N = 6022

Pradaxa® 150 mg
2 gange dagligt
N = 6076

RRR = relativ risiko reduktion

Søjlediagrammet er udarbejdet af Boehringer Ingelheim Danmark
A/S efter data fra reference 1
*) Tidligere apopleksi, transitorisk cerebral iskæmi eller systemisk
emboli; Venstre ventrikel uddrivningsfraktion < 40 %; Symptomatisk
hjertesvigt, ≥ New York Heart Association (NYHA) klasse 2; Alder
≥ 75 år; Alder ≥ 65 år samt med en af følgende: diabetes mellitus,
koronararteriesygdom eller hypertension.

Anbefalet dosis er Pradaxa® 150 mg, 2 gange dagligt. Pradaxa® 110 mg,
2 gange dagligt anbefales til patienter ≥ 80 år og patienter i samtidig
verapamil behandling.

ISSN: 1603-4856
Afsender:

1. årsmøde i Dansk Selskab for Apopleksi

DSFA´sekretariat
Gydevej 1
3070 Snekkersten
E-mail: dsfa@dsfa.dk
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Praktiske udfordringer ved telemeteri i det
akutte apopleksiafsnit
17:20 – 17:40
Broken Heart Syndrome
		
17:40 – 18:00
Kan man blive syg af stress?
		
19:00 - ?
Middag
		

Formand Hanne Christensen
De 5 bedste foredrag udvælges af et tværfagligt
dommerpanel
Christian Torp-Petersen, Professor, dr.med.
Kardiologisk Afdeling, Gentofte Hospital
Dorte Damgaard, Afdelingslæge, Ph.d
Neurologisk Afdeling, Aarhus Sygehus, Janne Unkerskov,
Institut for Rationel Farmakoterapi og Praktiserende læge
Merethe Heitmann, Overlæge, Ph.d
Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Susanne Silke, Klinisk Oversygeplejerske MHSc Neurolog
Neurologisk Afdeling. Bispebjerg Hospital
Nis Høst, Overlæge, Ph.d Kardiologisk Afdeling,
Bispebjerg Hospital
Hysse Forchhammer, Ledende Neuropsykolog, Ph.d 		
Glostrup Hospital
Overrækkelse af Gudrun Boysen prisen for bedste
foredrag

Lørdag den 3. November 2012. Tema: Rettidig omhu
9:00 – 9:45

Svenske erfaringer med kvalitetsarbejdet
inden for apopleksi
9:45 – 10:30
Treatment of ICH – now and in the future
		
10:30 – 10:50
Kaffe
10:50 – 11:20
Hvorfor følges kliniske retningslinjer ikke?
11:20 – 11:40
Den patientinvolverende stuegang på rehabiliteringsafsnittet - erfaringer fra Glostrup Hospital
11:45 – 12:30
Poster session
		
12:30 – 13:15
Frokost
13:15 – 13:50
Høj intensitet versus færre hænder. Vejen frem?
Øget brug af sundhedsteknologi
13:55 – 14:30
Overgangen til primær sektoren. Barrierer og bud
på et ideelt forløb
14:35 – 15:15
Afslutning på konferencen:
Hvordan kommer vi videre?
15:15
Farvel J

Kjell Asplund, Professor, dr. med.
Umeå Universitet, Sverige
Torsten Steiner, Professor, Ph.d, Universitetshospitalet i
Heidelberg, Tyskland
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Helle Iversen, Overlæge, dr.med, Neurologisk Afdeling,
Glostrup Hospital
To minutters præsentation af hver poster og to stemmer til
hver mødedeltager!
Uddeling af DSfA's posterpris
Jesper Mogensen, Professor
Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Hysse Forchhammer og Janne Unkerskov
Panel

Med årsmødet henvender Dansk Selskab for Apopleksi sig til selskabets medlemmer samt andre med interesse for evidens, organisation og udvikling
på apopleksiområdet. Mødet holdes på Munkebjerg Hotel ved Vejle (http://www.munkebjerg.dk/).
Pris for deltagelse inklusive overnatning og forplejning er kr.1940 for medlemmer og kr. 2500 for ikke-medlemmer. Tilmelding sker efter først til
mølle princippet til dsfa@dsfa.dk, hvorefter bekræftelse med betalingsvejledning fremsendes. Sidste frist for tilmelding er 1. august og tilmelding er
bindende fra denne dato.
Retninslinjer og deadline for tilmelding af abstracts findes på DSfA’s hjemmeside under Årsmøde

