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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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Team-organisering
og patientinddragelse
Temaet for apopleksibladet er denne gang team-organisering og patientinddragelse. Apopleksi er en hyppig lidelse, hvor effekten af organiseringen på patienternes prognose er veldokumenteret; dette er grundlaget
for effekten af behandling i apopleksiafsnit, der jo fortsat er den eneste
dokumenterede behandling inden for apopleksi, som kommer alle undersøgte patientgrupper til gavn. Apopleksiafsnittets organisering er foruden
diagnostik og behandling baseret på en tværfaglig tilgang med henblik
på dels at kunne tilbyde rehabilitering og dels tidligt at kunne afdække og
behandle komplikationer med henblik på at reducere følgevirkningerne.
Systematiske opgørelser som for eksempel opgjort af Indredavik og hans
gruppe i Norge fandt, at cirka 60% af patienter indlagt på apopleksiafsnit
oplevede komplikationer. Komplikationer kan også opstå senere, enten
fordi den ramte på grund af anden lidelse taber neurologisk funktion eller
typisk i forbindelse med sektor-skift, hvor information kan gå tabt.
En række af disse komplikationer - for eksempel venøs trombo-emboli
eller organisk psykosyndrom - medfører markant øget mortalitet. Fælles
for dem alle er, at de medfører en yderligere byrde for den ramte udover
det, apopleksien allerede har betydet. Ofte kan gevinsten ved organisatoriske tiltag vurderet i forhold til patientens samlede prognose være
så markant, at det positive bidrag overstiger effekten af for eksempel en
medicinsk behandlingsstrategi. Organisatoriske tiltag kan således bruges
direkte med henblik på at opnå et bedre liv efter apopleksien.
Ud over en række indlæg om organisatoriske tiltag, som er implementeret eller under implementering, kaster vi også et nyt forslag ind i debatten: World Stroke Organization har udarbejdet et meget enkelt skema til
opfølgning af ramte efter udskrivelsen med henblik på identifikation af
behov for genhenvisning for eksempel til træning eller gennemgang af den
forebyggende behandling. Dette skema er valideret i Europa og oversat til
dansk ved neuropsykolog Rune Skovgaard Rasmussen.
Set i sammenhæng med Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med
erhvervet hjerneskade, hvor muligheden for genhenvisning ved relevant
behov nu er sikret, kan brug af dette skema blive et operationelt instrument til at sikre opfyldelse af dette. Selskabet ønsker aktivt at fremme
muligheden for opfølgning og genhenvisning ved behov, uanset om man
et tilknyttet den ene eller den anden sektor.
Referenceprogrammet er også ved at være på trapperne; aktuelt er det i
høring i relevante videnskabelige selskaber. Vi forventer, at det vil være
færdigt og tilgængeligt på selskabets hjemmeside i hvert fald inden sommerferien. Vi håber, at det vil være til glæde og gavn - og fremme en organisering, der er baseret på viden og dokumenteret behandling til gavn for
patienterne.
Endelig vil jeg minde om, at kontingentet forfalder efter generalforsamlingen den 18. april og kontingentet (350 kr. for personligt fagligt medlemskab) bedes venligst indbetalt snarest herefter enten via hjemmesiden
og PayPall eller som bankoverførsel til kontonummer 1551-10874386,
venligst mærket indbetalerens navn. Læg også mærke til det foreløbige
program for det næste årsmøde i DSfA - sæt kryds i kalenderen, og husk
at forberede bidrag til Gudrun Boysen foredragskonkurrencen og posterkonkurrencen.

GustavKlimt: Beethoven Frieze

Formand
Hanne Christensen
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Time is Brain
Af Sille Mølvig Henriksen,
stud.med, Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital,
Lise Leth Jeppesen,
Overlæge, Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
og Hanne Christensen, Overlæge, Ph.d, dr. med.
Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

”Time is Brain” er et udtryk, man ofte støder på i litteraturen om apopleksi, men det er ikke bare en tom
floskel. Bag denne korte og poppede sætning gemmer
sig nemlig en vigtig kendsgerning for den akutte fase
af apopleksibehandlingen.
Apopleksi er en tung diagnose - ikke bare for den
enkelte patient, men også for pårørende, sundhedssystemet og samfundet. De personlige konsekvenser
præges af, at over halvdelen af danske apopleksipatienter efterfølgende må leve med livsvarige handicap,
heraf er 50 procent af tilfældene så svære, at patienterne bliver afhængige af andres hjælp til udførelsen
af almindelige daglige gøremål. Hver tredje apopleksiramte må derudover også kæmpe med psykiske
symptomer i form af depression og angst. Dermed er
apopleksi den hyppigste årsag til erhvervet invaliditet
hos voksne danskere (1).
Når der i Danmark årligt indlægges 13.000 patienter
under diagnosen apopleksi, løber tallene hurtigt op,
og det gør økonomien også. De direkte omkostninger
til forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje er
estimeret til 8 milliarder kroner om året, hvilket gør
apopleksi til sundhedsvæsenets dyreste sygdom (2).
Dertil kan lægges et indirekte socioøkonomisk tab
grundet nedsat arbejdsevne og tidlig død blandt apopleksiramte. Apopleksi rammer tungt - både for den
enkelte og for samfundet.
Når en blodprop kiler sig fast i et kar i hjernen, blokeres tilførslen af ilt og næringsstoffer til karrets forsyningsområde. Efter bare få minutter begynder cellerne
at gå i dvale for derefter at dø permanent. Des hurtigere blodproppen opløses, des mindre iltmangel bliver
cellerne udsat for, og dermed mindskes hjerneskaden
og konsekvenserne af apopleksien. Blodproppen kan
opløses med intravenøs trombolysebehandling med

stoffet Actilyse, der er den eneste evidensbaserede
medicinske behandling af akut iskæmisk apopleksi.
Tid til behandling er konkret så vigtig, at hver 20
minutters forsinkelse udmønter sig i, at der skal
behandles én patient mere for at redde én fra svære
varige men. Det svarer til, at hver fjerde patient får et
positivt udfald af behandlingen, hvis der behandles
inden for 90 minutter fra symptomdebut, mens det
kun er hver fjortende, der får samme gode effekt af
behandlingen, hvis der går 3 - 4,5 time (3). Det er derfor utroligt vigtigt, at diagnosen erkendes hurtigt, så
den blodpropopløsende behandling kan initieres hurtigst muligt.
Den kraftige blodfortyndende behandling er dog ikke
uden risici. En systematisk identifikation og udelukkelse af disse, som for eksempel intrakraniel blødning,
er derfor vigtig inden behandlingen iværksættes (4).
Intravenøs trombolyse kan i dag tilbydes til op imod
20% af personer i Danmark, der henvender sig med
akut iskæmisk apopleksi (5), og er derfor sammen
med behandling i apopleksiafsnit både kvantitativt og
kvalitativt den væsentligste outcome-modificerende
behandling i Danmark aktuelt.
I Helsinki har man ved organisatoriske tiltag reduceret
den mediane door-to-needle tid til 20 minutter for 90%
af alle patienter, der indlægges med akut iskæmisk
apopleksi (6). Tiltagene har bestået af en simplificering af arbejdsgangene, herunder en udvikling mod en
monofaglig tilgang, hvor neurologen eksempelvis selv
bedømmer CT-scanningen.
På Bispebjerg Hospital er 20-minutters trombolyse
blevet initieret som et bottom-up projekt udviklet af en
tværfaglig og tværspecialitær gruppe bestående af neurologer, radiologer, radiografer, sygeplejersker og portører med henblik på at opnå gevinsten ved reduktion
af tid uden samtidig at give køb på avanceret radiologi.
På Bispebjerg Hospital har vi valgt at løse opgaven gennem en optimeret samarbejdsstruktur både internt og
i forhold til vores præ-hospitale samarbejdspartnere.
Dette er opnået gennem en møderække, hvor alle
involverede grupper har budt ind med deres forslag,
og alle led i processen er blevet gennemFortsættes...
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gået. Vi har også defineret en teamleder - det er neurologen - og flyttet patientmodtagelsen til et dedikeret
rum på røntgenafdelingen. Som en del af projektet
bliver alle delprocesser i udredningen minutiøst registreret og analyseret med henblik på mulig generalisering af vores erfaringer. Vi ønsker på baggrund af
de indsamlede data at kunne udvikle simulationstræningsprogrammer til modtagelse af patienter med akut
apopleksi.
Projektet blev startet i december 2012, og allerede i
marts 2013 er der tydelige resultater at se. På blot tre
måneder er det lykkedes at reducere door-to-needle
medianen fra 50 minutter til 20 minutter, netop den
kostbare tid, der går, fra patienten ankommer til hospitalet, til behandlingen startes. I begyndelsen af april
blev der endda sat en uofficiel verdensrekord på blot
6 minutter og 44 sekunder, som var den tid, der gik fra
patienten kom ind ad hospitalsdøren, til relevant diagnostik var udført, og behandlingen med Actilyse blev
iværksat.
Målet med projektet om 20-minutters trombolyse på
Bispebjerg Hospital er at dokumentere fordelingen af
tidsforbruget ved den akutte behandling af iskæmisk
apopleksi, samt at beskrive proces og arbejdsredskaber
med henblik på at muliggøre en generel anvendelse
af den organisatoriske tilgang. Organisatoriske tiltag,
der optimerer den præhospitale selektion og forkorter
forsinkelse til behandling efter indlæggelse på hospital,
er oplagte muligheder for at forbedre prognosen efter
apopleksi. I Danmark medfører opbygningen med få
store trombolysecentre og en enstrenget præhospital
visitation for patienter med tegn til klinisk akut apopleksi en enestående mulighed for optimering af kvalitet og volumen.

Foto: Claus Peukert
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Ny checkliste til opfølgning efter apopleksi
Af Rune Skovgaard Rasmussen,
Neuropsykolog, Ph.d, Københanvs Universitet,
Karsten Overgaard,
Overlæge, Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital,
Hanne Christensen,
Overlæge, dr. med., Ph.d, Neurologisk Afdeling,
Bispebjerg Hospital

Aktuelt har forskning i apopleksibehandling haft fokus
på den akutte behandling, hvilket har medført betydelige forbedringer. Imidlertid har flere internationale studier identificeret et behov for en forbedret og
evidensbaseret indsats rettet mod udiagnosticerede,
længerevarende eller kroniske postapoplektiske funktionsforstyrrelser. Dette behov har stimuleret et større
internationalt samarbejde om udvikling af en standardiseret metode, hvilket har resulteret i udarbejdelse
af en Post-Apopleksi Checkliste (PAC) (1). Checklisten
er allerede blevet implementeret i post-apoplektiske
opfølgningsforløb i Canada (2), og tilsvarende forventes i andre lande.

udvalgte væsentlige post-apoplektiske problemområder, som dernæst blev vurderet af et særligt udvalgt
ekspertpanel på 12 personer fra førnævnte lande,
med undtagelse af Canada og Frankrig. En modificeret Delphi-metode blev anvendt, blandt andet således at eksperterne ikke kommunikerede indbyrdes
og dermed påvirkede hinanden, og checklisten blev
udarbejdet i henhold til god praksis for instrumentudvikling (1). Checklisten er blevet valideret gennem
pilotundersøgelser på apopleksipatienter i Singapore
og Storbritannien, og den er designet til anvendelse 6
til 12 måneder efter apopleksi, og derefter årligt.

Resultater
Ekspertpanelet identificerede først 32 centrale områder, der skal inddrages ved apopleksiopfølgning, som
efterfølgende blev udvidet med 8 andre forslag, men
som sluttelig blev reduceret til 11 problemstillinger.
For eksempel blev problemstillinger som fysisk aktivitet og seksuelle funktioner ikke inkluderet, da disse
emner overlappede med allerede inkluderede emner i
checklisten (1). Se Figur 1 for illustration af den netop
udarbejdede danske version af checklisten.
Ekspertpanelet lagde vægt på, at inkluderede problematikker havde størst mulig betydning for livskvaliEn standardiseret tilgang til opfølgning af apopleksipa- tet efter apopleksi, samt at problematikkerne kunne
tienter er betydningsfuld. Patienterne har øget risiko
blive behandlet på basis af evidensbaseret forskning.
for recidivapopleksi eller progredierende funktionsfor- Pilotstudier i Storbritannien og Singapore indikerede,
ringelser, såfremt de ikke bliver tilbudt behandling i
at checklisten var let at anvende, havde en høj grad af
henhold til gældende anbefalinger. Endvidere er antal- validitet og identificerede et større antal ubehandlede
let af ældre personer i den vestlige verden aktuelt stiproblematikker hos apopleksipatienter. Endvidere
gende, således at apopleksi udgør en stadigt stigende
udtrykte både lægefagligt personale og patienter en høj
sundhedsøkonomisk samfundsbyrde (3). I Danmark
grad af tilfredshed med checklisten, som var let at forindgår aktuelt opfølgning og herunder muligheden
stå for både patienter og omsorgspersoner (5).
for genhenvisning til rehabilitering eller medicinsk
behandling i ”Forløbsprogram for rehabilitering af
Begrænsninger
voksne med erhvervet hjerneskade” (4).
Checklisten omfatter 11 problematikker, se Figur 1,
og er således ikke designet til at inkludere alle postUdarbejdelse af Post-Apopleksi Checklisten
apoplektiske problematikker. Endvidere er den version,
Checklisten er udarbejdet af et internationalt panel
der ligger til grund for den danske oversættelse, udaraf førende eksperter i apopleksi og dertil relaterede
bejdet i Storbritannien, hvilket kunne medføre overbehandlingsforløb, som er direkte associerede til
sættelsesproblemer med hensyn til danske forhold,
Global Stroke Community Advisory Panel samt World
men der synes dog ikke at være formuleringer, som er
Stroke Organization (1). Panelet bestod af 21 ekspersærligt vanskelige at oversætte.
ter: Australien (n=2), Canada (n=1), Frankrig (n=1),
Singapore (n=1), Storbritannien (n=3), Sverige (n=2),
Det er muligt, at et større ekspertpanel eller valg af
Tyskland (n=2), USA (n=8) og Østrig (n=1). Dette panel andre eksperter ville have medført en anden udvæl-
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gelse af problematikker; dog er de inkluderede problematikker i checklisten i høj grad veldokumenterede i
litteraturen og særligt relevante efter apopleksi (6).
Vurdering
Nærværende Post-Apopleksi Checkliste er resultatet af
et omfattende internationalt samarbejde mellem førende apopleksieksperter, og checklisten er via pilotstudier valideret til at identificere særligt væsentlige
komplikationer efter apopleksi, som uden en standardiseret tilgang kan forblive uafdækkede. Checklisten
kan derfor udgøre et værdifuldt værktøj til standardisering af apopleksiopfølgning særligt med henblik på
etablering af forebyggende behandlinger samt optimering af livskvalitet, hvormed anvendelsen kan blive til
gavn for både apopleksipatienter og samfundsøkonomi. Checklisten er formuleret, så den er letforståelig for
patienter, pårørende og tværfaglige personalegrupper,
og den kan således let anvendes og administreres af
sundhedsfagligt personale, for eksempel i hjemmeplejen eller i forbindelse med kontrol af kronikere i almen
praksis.
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Hjernetraume/ForloebsprogramVoksneHjernetraume.pdf )
5. Chen C, Ward A. Post Stroke Checklist Update. WSO Newsletter.
http://www2.kenes.com/wso-news/december-2012/Pages/
PostStrokeChecklistupdate.aspx . 2012 Dec.
6. Haacke C, Althaus A, Spottke A, Siebert U, Back T, Dodel R.
Long-term outcome after stroke: evaluating health-related
quality of life using utility measurements.
Stroke. 2006 Jan;37(1):193-8.
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Post-Apopleksi Checkliste (PAC)
– Opfølgning efter apopleksi
Denne post-apopleksi checkliste (PAC) er blevet udviklet for at hjælpe sundhedspersonalet med at identificere problemer i realation til den tidligere apopleksi,
som bør videreudredes eller behandles. Denne PAC er
et kortfattet værktøj, der er let at anvende, og beregnet
til at blive udført sammen med patienten og eventuelt
dennes pårørende. Dette redskab hjælper sundhedspersoner med at identificere relevante problemer
hos apopleksipatienter på en standardiseret måde og

igangsætte relevante henvisninger samt behandlingsforløb.
Instruktioner:
Udspørg patienten om hvert af de nummererede
spørgsmål og angiv svaret i "svar"-sektionen. Generelt
gælder det, at hvis svaret er NEJ, bør patientens udvikling følges, da den kan ændre sig. Hvis patientens svar
er JA, så igangsættes anbefalede behandlinger.

Figur 1. Dansk Oversættelse efter modifikation af den engelske Poststroke Checklist (1).

1. Sekundær forebyggelse
Har du modtaget rådgivning om livsstilsforbedringer eller medicin, der kan forebygge ny apopleksi siden din apopleksi
eller seneste kontrol?

NEJ

Hvis NEJ, henvis til regionalt apopleksiambulatorium
for vurdering af risikofaktorer og korrekt forebyggende
medicinsk behandling.

JA

Følg udviklingen.

NEJ

Følg udviklingen.

JA

• Har du svært ved påklædning, hygiejne og eller badning?
• Har du svært ved at tilberede varme drikke el. måltider?
• Har du svært ved at komme udenfor?

2. Almindelige daglige gøremål (ADL)
Er det blevet mere vanskeligt at tage vare
på dig selv siden din seneste apopleksi
eller seneste kontrol?

Hvis JA, henvis til vurdering af ergoterapeut eller fysioterapeut,
evt. genoptræningscenter.

3. Mobilitet (ADL)
Er det blevet mere vanskeligt at gå eller
bevæge dig sikkert fra seng til stol
siden din apopleksi eller
seneste kontrol?

NEJ

Følg udviklingen.

JA

Modtager du stadig genoptræning eller deltager i
rehabiliteringsprogram?
• Hvis NEJ, henvis til ny genoptræningsplan
(GOP) i primærsektoren.
• Hvis JA, opdater patients journal og gennemgå dette
til patientens næste fremmøde.

4. Spasticitet
Har du tiltagende stivhed i dine arme,
hænder og/eller ben siden din apopleksi
eller seneste kontrol?

NEJ

JA

Følg udviklingen.
Påvirker dette almindelige daglige gøremål?
Hvis JA, henvis til vurdering af spasticitet hos regionalt
apopleksiambulatorium med henblik på mere genoptrænning
eller behandling med botulinum toxin.
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5. Smerte
Har du nye smerter, siden din apopleksi
eller seneste kontrol?

NEJ

Følg udviklingen.

JA

Hvis JA, henvis til regionalt apopleksiambulatorium for
videre vurdering og diagnosticering.

NEJ

Følg udviklingen.

JA

Hvis JA, henvis til regionalt apopleksiambulatorium for
videre vurdering og diagnosticering.

NEJ

Følg udviklingen.

JA

Hvis JA, henvis til genoptræning (GOP) i primærsektoren.

NEJ

Følg udviklingen.

JA

Hvis JA, henvis til egen læge.

NEJ

Følg udviklingen.

6. Inkontinens
Har du haft mere vanskeligt ved at
kontrollere blære eller tarm siden
din apopleksi eller seneste kontrol?

7. Kommunikation
Synes du, at det er blevet mere vanskeligt
at kommunikere med andre siden
din apopleksi eller seneste kontrol?

8. Humør
Føler du dig mere ængstelig eller
deprimeret siden din apopleksi eller
seneste kontrol?

9. Kognition
Synes du, at det er blevet mere vanskeligt
at tænke, huske eller koncentrere sig
siden din apopleksi eller seneste kontrol?

JA

Påvirker dette almindelige daglige gøremål?
Hvis JA, henvis til vurdering hos læge.

10. Livet efter apopleksi
Har du mere svært ved at udføre ting,
som er vigtige for dig (f.eks. fritidsaktiviteter, hobbyer, arbejde samt relationer
til dem du holder af) siden din apopleksi
eller seneste kontrol?

NEJ

Følg udviklingen.

JA

Hvis JA, henvis til egen læge, evt. kommunale eller private
støtteorganisationer, hvor patienten kan få yderligere råd
og vejledning.

NEJ

Følg udviklingen.

JA

Hvis JA, aftal møde med patienten og familiemedlemmer.
Hvis familiemedlemmer er tilstede, henvis til kommunale
eller private støtteorganisationer og/eller psykolog.

11. Familierelationer
Er dit forhold til din nærmeste familie
blevet mere svært eller belastet siden din
apopleksi eller seneste kontrol?

Apopleksi 2013 / nr.1
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Undervisning a
inddragelse af

Af Hysse Forchhammer, Ledende Neuropsykolog,
Lise Randrup Jensen, Audiologopæd,
Helle Iversen, Apopleksiansvarlig Overlæge,
Lone Lundbak Mathiesen, Udviklingssygeplejerske,
Annelise Petersen Løvholt, Audiologopæd og
Inger Roed Sørensen, Audiologopæd

På Glostrup Hospitals apopleksiafsnit anvendes systematisk undervisning af personale og patienter i ”samtalestøtte” med metoden ”Supported Conversation for
Adults with Aphasia” (SCA- metoden) (Kagan 1998).
SCA-metoden har til formål at styrke kommunikationen med afasiramte patienter. En sidegevinst er, at
personalet oplever større sikkerhed i samarbejdet med
patienter med svære kommunikationshandikap.

kommunikationshandikap. Man kan føle sig utilstrækkelig i forhold til at udøve sine professionelle opgaver
med passende inddragelse af patienten, fordi man
mangler redskaber til at skabe kontakt og forståelse.
Dette kan endda føre til, at man som personale måske
vælger kun at indgå i den mest nødvendige kontakt
med den ramte patient.
På apopleksiafsnittet på Glostrup Hospital tilbydes
afasipatienter konventionel udredning af kommunikationsproblemer og individuelt baseret rådgivning
og undervisning. Men nyere forskning inden for afasirehabilitering peger på, at der er meget at vinde ved
at kombinere den individuelle træning med indsatser,
der involverer de personer, som den afasiramte person
kommunikerer med til daglig.

En ekstra bevilling fra Region Hovedstaden til hospiAfasi og dysartri er hyppigt forekommende symptomer talsbaseret rehabilitering har muliggjort arbejde med
hos apopleksipatienter. I den akutte fase regner man
implementering af SCA-metoden, der træner både
med, at over 50% af patienterne har sådanne symptoden afasiramte person og dennes samtalepartnere i at
mer. En del af disse patienter har så udtalt afasi eller
samarbejde bedst muligt om at støtte kommunikatidysartri, at deres daglige kommunikation er betydeligt onsprocessen.
påvirket. Denne gruppe patienter er i en vis forstand
dobbelt ramte, fordi deres kommunikationshandikap
SCA-metodens baggrund og principper
betyder, at de kan have svært ved at få det fulde udbyt- Den canadisk udviklede SCA-metode tager udgangste af rehabilitering, fordi de for eksempel ikke forstår
punkt i, at begge parter i en kommunikationssituation
instruktioner. De risikerer endvidere social isolation,
bærer et ansvar for, at kommunikation kan lykkes.
og på grund af forståelsesproblemer er den kommuSvarende til kørestolsbrugeres behov for ramper for
nikationsramte også i øget risiko for fejlbehandling,
at kunne få adgang til bygninger med trapper, så har
fordi han eller hun misforstår vigtig information om
afasiramte personer billedligt talt behov for, at samtabehandling.
lepartneren bruger teknikker, der skaber en ’kommunikationsrampe’, der giver personen med afasi adgang
Selv erfarne behandlere og terapeuter kan opleve, at
til at deltage i samtaler.
de kommer til kort i mødet med mennesker med svære
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af personale styrker
afasiramte patienter

Gennem samtaler udtrykker vi vores erfaringer, viden
og dømmekraft (Kagan, 1998). Disse kompetencer kan
være velbevarede hos personer med afasi, men kan
ikke komme til udtryk på grund af de sproglige vanskeligheder. Samtalepartnere lærer gennem SCA-metoden
at anvende teknikker, som synliggør bevaret kompetence ved at støtte personen med afasi i at udtrykke
viden og holdninger. Teknikkerne er udviklet gennem
Kagans analyser af vellykkede samtaler mellem personer med afasi og frivillige samtalepartnere ved Aphasia
Centre i Toronto.
SCA-metodens principper er enkle, og teknikkerne
er meget konkrete. Udfordringen består i at forstå
’kovendingen’ med hensyn til hvem, det er, der skal
lære noget - nemlig den ikke-afasiramte - samt i at
udvikle færdigheden i at omlægge sin sædvanlige kommunikation, når man taler med personer med afasi.
Undervisningen består af et kursus, hvor deltagerne
analyserer videoeksempler og laver praktiske øvelser.
Afslutningsvis afprøves færdighederne i samtaler med
’rigtige’ afasiramte personer, som frivilligt deltager i
denne oplæring af ’raske’ samtalepartnere. Formatet
understreger det nye perspektiv, hvor samtalepartneren får et større medansvar for, at kommunikationen
lykkes.
2 centrale principper er gennemgående i SCA-metoden:
Det anerkendende princip: Erfaringsmæssigt er personer med afasi ofte bekymrede for, om andre tror, de
er uintelligente, fordi de ikke kan udtrykke sig. Det er
fremmende for den afasiramte persons ønske om at
deltage i kommunikation, hvis samtalepartneren ikke
bliver pinligt berørt over problemer i samtalen, når de
forekommer, men forholder sig eksplicit og anerken-

dende. Hvis den afasiramte person for eksempel leder
forgæves efter et bestemt ord, kan man sige ”jeg ved, at
du ved, hvad du vil sige, men at du bare ikke kan finde
ordet”. Man kan i det hele taget med fordel generelt give
udtryk for den holdning, at man anerkender den afasiramte person som en ligeværdig voksen.
Det synliggørende princip: Samtalepartneren skal
anvende konkrete teknikker, der støtter den afasiramte
person i at udtrykke sig. Teknikkerne relaterer sig til
tre punkter: Den raske samtalepartner skal sikre, at et
budskab kan forstås af personen med afasi, at denne
har anvendelige måder at svare på, og at parterne har
forstået hinanden rigtigt:
• IND:
Samtalepartneren skriver for eksempel løbende
stikord fra samtalen ned på papir for at støtte
den afasiramte persons forståelse og hukommelse
for emnet. Samtalepartneren kan også bruge gestus
og tegne for at støtte forståelsen. Samtaler om
komplekse emner bør forberedes, ved at man
medbringer billeder, der illustrerer emnet.
• UD:
Samtalepartneren stiller ja/nej spørgsmål, skriver
valgmuligheder ned eller stiller billeder til rådighed,
som personen med afasi kan bruge til at udforme
svar.
• TJEK:
Samtalepartneren opsummerer og skriver stikord
ned til den afasiramte person for at kontrollere, at
der ikke er misforståelser.
Fortsættes...
Apopleksi 2013 / nr.1
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Traditionel praksis i vejledning om kommunikation
består ofte i gode råd, som samtalepartneren kan plukke af efter behov. SCA-metoden er mere konsekvent i
sine forskrifter om, at samtalepartneren selv skal gøre
systematisk brug af teknikker og hjælpemidler i sin
egen kommunikation med personen med afasi. Der er
udarbejdet en række billedressourcer til brug i kommunikationen med afasiramte voksne, heraf nogle specifikt målrettet sundhedsfagligt personale.
Viden om metodens effekt
I Sundhedsstyrelsens MTV (Sundhedsstyrelsen 2010)
er SCA-metoden medtaget som en evidensbaseret
metode, fordi metodens effekt er påvist i undersøgelser med studiedesign, som rangerer højt på evidensskalaen. I to studier sammenlignede man SCAundervisning med traditionel undervisning om afasi
eller bare samvær med afasiramte personer (Kagan
et al. 2001), (Legg et al. 2005). Resultaterne viste, at
SCA-uddannede samtalepartnere blev bedre til at elicitere information fra afasiramte personer og bedre
til at skabe en god stemning i samtalen. Der sås ingen
forbedring for samtalepartnere, som havde deltaget i
traditionel undervisning om afasi eller blot fik lejlighed
til at samtale med personer med afasi. I de to studier
var der tale om ’ukendte’ samtalepartnere, henholdsvis
frivillige samtalepartnere, som skulle gennemføre en
almindelig samtale og medicinstuderende, som skulle
interviewe den afasiramte person om dennes sygehistorie. Metoden forekommer også relevant i forhold til
pårørende. Et systematisk review, hvor man undersøgte
træning i kommunikation af pårørende og andre samtalepartnere, konkluderer, at denne form for intervention kan skabe varige forbedringer af kommunikationspartnerens evne til at samtale med personer med afasi
(Simmons-Mackie et al. 2010).
Implementering af metoden i praksis
På apopleksiafsnittet på Glostrup har alt tværfagligt
personale (læger, plejepersonale, ergo-, fysioterapeuter, neuropsykologer) deltaget i SCA-kurser i løbet af
2012. Det var en vigtig forudsætning for den systematiske uddannelse af personalet, at ledelsesteamet på
apopleksiafsnittet fra starten bakkede op om initiativet.
Der er en generelt meget positiv holdning til projektet
på afdelingen, men også et krav om, at der foregår en
systematisk opfølgning på metodens brug og effekt.
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Der er derfor iværksat forskellige initiativer til evaluering af effekten af kurserne. Der er blandt andet
gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt plejepersonalet med det formål at belyse forskellige aspekter af personalets egenoplevelse af kommunikationskompetencer før og efter kursusforløbet. Der er også
udført en række kvalitative studier af personalets brug
af kommunikationsstøtte i forskellige patientrelaterede
situationer. Selv om flere af disse evalueringstiltag ikke
er afsluttet, så er det et generelt indtryk, at metoden er
modtaget særdeles positivt af alle faggrupper.
Udover disse evalueringstiltag er vores fokus nu rettet mod at sikre, at metoden rent faktisk anvendes og
vedligeholdes i praksis. Der skal etableres en helt ny
kommunikationskultur, hvor samtalestøtte ”naturligt”
indgår som element i hverdagen på afdelingen – og
dette er ikke nogen helt enkel opgave. Det forhold, at en
metode er evidensbaseret, giver ikke i sig selv en sikkerhed for, at metoden faktisk anvendes med effekt. I hverdagen på apopleksiafsnittet eksisterer mange barrierer
for ændring af kommunikationskulturen. Hverdagen
er hektisk, og nye metoder og tiltag har en tendens til
hurtigt at blive glemt i en travl hverdag. Særlige SCAsuperbrugere på hver afdeling og opfølgende kurser
er nogle af de tiltag, vi afprøver for at sikre en egentlig
implementering af metoden.

Referencer:
1. Kagan, A. (1998). Supported conversation for adults with
aphasia: methods and resources for training conversation
partners. Aphasiology, 12(9): 816-830.
2. Kagan, A., Black, S. E., Duchan, J. F., Simmons-Mackie, N., &
Square, P. (2001). Training Volunteers as Conversation Partners
Using ‘Supported Conversation for Adults With Aphasia’(SCA): A
Controlled Trial. Journal of Speech, Language & Hearing
Research, 44(3), 624.
3. Kagan, A. & Shumway, E. (2003). Talking to your Doctor.
Toronto, Canada. Aphasia Institute.
4. Legg, C., Young, L., & Bryer, A. (2005). Training sixth-year
medical students in obtaining case-history information from
adults with aphasia. Aphasiology, 19(6), 559-575.
5. Simmons-Mackie, N., Raymer, A., Armstrong, E., Holland,
A., & Cherney, L. R. (2010). Communication Partner Training in
Aphasia: A Systematic Review. Archives of Physical Medicine
and Rehabilitation, 91(12), 1814-1837.		
6. Sundhedsstyrelsen (2011). Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering. København.
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Bilbo & Co

Xarelto (rivaroxaban)
®

– én tablet én gang dagligt
♦♦ Forebygger apopleksi og systemisk emboli med mindst tilsvarende
effekt som warfarin2
♦♦ Ingen øget risiko for blødninger og signifikant færre intrakranielle
og dødelige blødninger sammenlignet med warfarin2
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♦♦ Bedre kardiovaskulær profil end warfarin1
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Xarelto, rivaroxaban, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmovertrukne tabletter. Teksten er forkortet
i forhold til det godkendte produktresumé. Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres
vederlagsfrit fra Bayer A/S, Tlf. 45 23 50 00. Terapeutiske indikationer: 10 mg tabletter: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteleds- eller
knæledsalloplastik. 15 mg og 20 mg tabletter: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos
voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren med en eller flere risikofaktorer som f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens, hypertension, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, forudgående apopleksi eller
forbigående iskæmiske anfald. Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) samt
forebyggelse af recidiverende DVT og PE hos voksne. Dosering og indgivelsesmåde: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteleds- eller
knæledsalloplastik: Den anbefalede dosis er 10 mg rivaroxaban indtaget oralt én gang dagligt. Første
dosis skal tages 6-10 timer efter indgrebet, forudsat er der er opnået hæmostase. Behandlingsvarigheden afhænger af den enkelte patients risiko for at udvikle VTE, hvilket igen afhænger af, hvilken
type indgreb, der er tale om: Efter større hofteindgreb anbefales en behandlingsvarighed på 5 uger,
efter større knæindgreb anbefales en behandlingsvarighed på 2 uger. Forebyggelse af apopleksi
og systemisk emboli: Den anbefalede dosis er 20 mg én gang dagligt, hvilket er maksimal daglig
dosis. Ved moderat nedsat eller svært nedsat nyrefunktion er den anbefalede dosis 15 mg én gang
dagligt. Behandling med Xarelto bør fortsættes langsigtet, forudsat fordelen ved forebyggelse af
apopleksi og systemisk emboli overstiger risikoen for blødning. Hvis en dosis Xarelto springes over,
skal patienten tage denne dosis øjeblikkeligt og fortsætte næste dag med den anbefalede daglige
dosis. Patienten må ikke tage dobbelt dosis som erstatning for en oversprunget dosis. Behandling af
DVT og PE og forebyggelse af recidiverende DVT og PE: Anbefalet dosis for indledende behandling af
akut DVT er 15 mg to gange dagligt i de første 3 uger og derefter fortsat behandling og forebyggelse
af recidiverende DVT og PE med 20 mg én gang dagligt som vist i nedenstående skema.
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Doseringsskema
Maksimal dosis
Dag 1-21
15 mg to gange dagligt
30 mg
Dag 22 og efterfølgende dage
20 mg én gang dagligt
20 mg
Dosisreduktion fra 20 mg én gang dagligt til 15 mg én gang dagligt bør overvejes efter de første tre
uger, hvis det vurderes, at patientens risiko for blødninger vejer tungere end risikoen for recidiverende
PE og DVT. Behandlingens varighed skal fastsættes individuelt efter omhyggelig afvejning af fordelen
ved behandling mod risikoen for blødning. En kort behandlingsvarighed (3 måneder) bør være baseret
på midlertidige risikofaktorer (f.eks. nyligt kirurgisk indgreb, traume, immobilisering), og en lang
behandlingsvarighed bør være baseret på permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT. Erfaringerne
med Xarelto til denne indikation > 12 måneder er begrænsede. Kontraindikationer: Overfølsomhed
over for det aktive stof eller et/flere af hjælpestofferne. Klinisk signifikant, aktiv blødning. Læsion/
tilstand med betydelig risiko for svær blødning (f.eks. nuværende/nylige ulcerationer i mavetarmkanalen, maligne tumorer med høj blødningsrisiko, nylige hjerne- eller spinale skader, nyligt gennemgået
hjerne-, spinal- eller øjenkirurgi, nylig intrakraniel blødning, kendte eller mistænkte øsofagusvaricer,
arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurysmer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormiteter. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, f.eks. ufraktioneret heparin
(UFH), lavmolekylære hepariner, heparinderivater, orale antikoagulantia bortset i tilfælde, hvor der
skiftes behandling til/fra rivaroxaban eller når UFH gives i doser, der er nødvendige for at holde et
centralt vene- eller arteriekateter åbent. Leversygdom, forbundet med koagulationsdefekt og klinisk
relevant blødningsrisiko. Graviditet og amning. Forsigtighed: Som ved andre antikoagulantia bør
patienter, som får Xarelto, overvåges nøje for tegn på blødning. Forsigtighed udvises ved øget
blødningsrisiko, f.eks. ved svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min.). Xarelto bør ikke anvendes
til patienter med CrCl på < 15 ml/min. Xarelto skal anvendes med forsigtighed hos patienter med
moderat nedsat nyrefunktion (CrCl 30-49 ml/min), som samtidig behandles med andre lægemidler,
der øger plasmakoncentrationerne af rivaroxaban. Ved moderat nedsat leverfunktion kan ses øget
blødningsrisiko. Interaktioner: CYP3A4- og P-gp-hæmmere. Xarelto bør derfor ikke anvendes til
patienter der får samtidig systemisk behandling med azolantimykotika eller hiv-proteasehæmmere.
Aktive stoffer, der er stærke hæmmere af kun én af rivaroxabans udskillelsesveje, enten CYP3A4
eller P-gp, forventes kun at øge plasmakoncentrationen af rivaroxaban i mindre udstrækning. Da
der kun er begrænsede kliniske data vedrørende dronedaron, bør det ikke gives sammen med
rivaroxaban. Overdosering: Ved overdosering med rivaroxaban kan det overvejes at bruge aktivt
kul til at reducere absorptionen. Såfremt en blødningskomplikation optræder hos en patient, der
får rivaroxaban, skal næste rivaroxaban administration udsættes, eller behandlingen seponeres efter
lægens vurdering. Hensigtsmæssig symptomatisk behandling kan benyttes efter behov som f.eks.
mekanisk kompression (f.eks. for svær epistaxis), kirurgisk hæmostase med blodstandsende indgreb,
væskesubstitution og hæmodynamisk understøttelse, blodprodukter (pakkede røde blodlegemer eller
friskfrosset plasma afhængigt af den tilknyttede anæmi eller koagulationsdefekt) eller blodplader.
Såfremt blødningen ikke kan standses med ovennævnte tiltag, skal der overvejes administration
af en specifik prokoagulant-antidot som f.eks. protrombinkomplekskoncentrat (PCC), aktiveret
protrombinkomplekskoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa). Der er imidlertid på
nuværende tidspunkt yderst begrænsede erfaringer med brug af disse lægemidler hos personer,
der får rivaroxaban. Det bør overvejes at redosere og titrere rekombinant faktor VIIa afhængig af
bedringen i blødningen. Bivirkninger: Almindelige: Anæmi, svimmelhed, hovedpine, besvimelse,
blødning i øjet, takykardi, hypotension, hamatom, næseblødning, blødning fra mave-tarmkanalen,
gastrointestinale og abdominale smerter, dyspepsi, nausea, obstipation, diaré, opkastning, pruritus,
udslæt, ekkymose, smerter i ekstremitet, blødning i nyrer og urinveje, feber, perifert ødem, nedsat
generel styrke og energi, forøgelse af aminotransferaser, post-procedural blødning, konfusion.
Ikke almindelige: Trombocytæmi, allergisk reaktion, allergisk dermatitis, cerebral og intrakraniel
blødning, hæmoptyse, mundtørhed, unormal leverfunktion, urticaria, kutan og subkutan blødning, hæmartrose, nedsat nyrefunktion, utilpashed, lokalt ødem, forhøjet bilirubin, forhøjet basisk
serum fosfat, forhøjet LDH, forhøjet lipase, forhøjet amylase, forhøjet GGT, sårsekretion. Sjældne:
Gulsot, muskelblødning, stigning i konjungeret bilirubin. Pakningsstørrelser og Priser (AUP
inkl. recepturgebyr) per 29. april 2013: Xarelto, 10 mg, 100 tabletter: kr. 2 188,05. 30 tabletter:
kr. 681,00-681,95. 10 tabletter: kr. 241,15. Xarelto, 15 mg, 100 tabletter: kr. 2 188,05. 98 tabletter: kr. 2 144,75. 42 tabletter: kr. 946,45. 28 tabletter: kr. 637,90. Xarelto, 20 mg, 100 tabletter:
kr. 2 188,05. 98 tabletter: kr. 2 144,75. 28 tabletter: kr. 637,90. Receptpligtigt. Udlevering B. Tilskud:
Generelt tilskud. For aktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Dato for SPC: november 2012. Indehaver
af markedsføringstilladelsen: Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Tyskland. Dansk repræsentant:
Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 6. DK-2300 København S. Tlf. 45 23 50 00. L.DK.01.2013.0492

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13. 2300 København S.

Marevan, warfarinnatrium, 2,5 mg tabletter. Teksten er forkortet i forhold til det godkendte
produktresumé. Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres vederlagsfrit fra Nycomed
Danmark ApS, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde. Tlf: 46 77 11 11. Terapeutiske indikationer:
Forebyggelse og behandling af dyb tromboflebit og tromboemboliske komplikationer. Dosering
og indgivelsesmåde: Warfarin skal administreres en gang dagligt. Varigheden af behandlingen
er afhængig af indikationen. Voksne: Patienter, der ikke tidligere har været i warfarinbehandling:
Anbefalet startdosis er 2 tabletter (5 mg) en gang daglig i 4 dage. Den normale vedligeholdelsesdosis
er 2,5-7,5 mg dagligt (1-3 tabletter dagligt).Til patienter, der tidligere har været i warfarinbehandling,
anbefales det at indlede med dobbelt dosis af tidligere vedligeholdelsesdosis i 2 dage. Koagulationstest
bør foretages inden behandlingsstart. Warfarin har en smalt terapeutisk indeks og følsomheden
overfor warfarin kan variere mellem patienter og inden for samme patient. Behandlingen bør derfor
altid monitoreres med jævne mellemrum. Terapeutisk INR-niveau: 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. Børn: Initialdosis er normalt 0,2 mg/kg en gang dagligt til børn med
normal leverfunktion, og 0,1 mg/kg en gang dagligt til børn med nedsat leverfunktion. Ældre:.
Ældre bør monitoreres for blødningskomplikationer, idet de har en forhøjet risiko for bivirkninger
af warfarinbehandling. Nedsat leverfunktion: Eftersom warfarin metaboliseres i leveren, og koagulationsfaktorerne dannes i leveren, fører nedsat leverfunktion formentlig til en øget effekt af
warfarin. På baggrund af dette bør INR monitoreres tæt hos patienter med nedsat leverfunktion.
Kontraindikationer: Overfølsomhed over for warfarin eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Kvinder i første trimester og under de fire sidste uger af graviditet. Svær leverinsufficiens. Patienter
med forhøjet blødningsrisiko (inkl. patienter med hæmoragisk diastese, øsophagus varicer, arteriel
aneurisme, spinal punktur, mavesår, alvorlige sår (inkl. operationssår), cerebrovaskolære lidelser,
bakteriel endocarditis og malign hypertension). Patienter i warfarin-behandling må ikke anvende
produkter/naturmedicin, der indeholder hypericum perforatum (prikbladet perikum), da samtidig
administration reducerer plasmakoncentrationen af warfarin med nedsat klinisk effekt til følge.
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Efter at have vurderet fordelen
ved tromboembolisk profylakse mod risikoen for hæmoragi, er det vigtigt at tage stilling til patientens
evne til at følge behandlingen nøje. Patienter med demens eller misbrug som alkoholisme kan have
svært ved at følge warfarinbehandlingen. Interaktion med andre lægemidler og andre former
for interaktion: Warfarin har et smalt terapeutisk indeks og en række lægemidler interagerer med
warfarin. Patienter bør rådes til at kontakte egen læge før opstart, dosisændring eller seponering
af anden medicin, der tages samtidig med warfarin. Bivirkninger: Blødningskomplikationer er den
mest almindelige bivirkning til warfarin idet den ønskede terapeutiske effekt er antikoagulation. Af
eksempler på blødningskomplikationer kan nævnes; næseblod, hæmoptyse (blodophostning), hæmaturi (blod i urinen), tandkødsblødning, let ved at få blå mærker, vaginal blødning, blødning i øjets
bindehinde, gastrointestinal blødning, forlænget og omfattende blødning efter operationsindgreb
eller traume. Blødning fra alle organer kan forekomme og kan være alvorlig. Alvorlige blødninger
førende til død, hospitalisering eller blodtransfusion er indberettet hos patienter, der har været i langvarig antikoagulantbehandling. Blødningskomplikationer under warfarinbehandling påvirkes også af
uafhængige risikofaktorer. Af disse kan nævnes høj alder, antikoagulations intensiteten, slagtilfælde
i anamnesen, gastrointestinal blødning i anamnesen, co-morbide tilstande og atrieflimren. Patienter
der har en afvigende form af CYP2C9 enzymet kan have en øget risiko for forhøjet antikoagulation og blødningskomplikationer. Overdosering: Behandling af overdosering er symptomatisk og
understøttende. Antidoten phytomenadion (vitamin K1) 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. Pakningsstørrelser og Priser (AUP inkl. Recepturgebyr) per 29. april 2013:
Marevan, 2,5 mg, 100 tabletter: kr. 116,25. Waran, 2,5 mg, 100 tabletter: kr. 139,00. Warfarin
”Orion”, 2,5 mg, 100 tabletter: kr. 84,60. For aktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Tilskud: Generelt
tilskud. Udlevering: B. Dato for SPC: 29 juli 2011. Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde. L.DK.01.2012.0296
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Apopleksiteams
– erfaringer fra Aarhus og Region Midtjylland
Af Peter Brynningsen, Overlæge, Ph.d, Geriatrisk
Afdeling, Aarhus Universitetshospital

I de senere år er der samlet betydelig erfaring med
tidlig udskrivelse, behandling og rehabilitering af
apopleksipatienter i eget hjem. Samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger hos
denne type patienter er særdeles vigtigt på grund af
apopleksisygdommens karakter, nytilkomne fysiske
og kognitive funktionstab samt væsentlig ko-morbiditet. Vi har anvendt sygehusbaserede tværfaglige
teams – Apopleksiteams - til denne koordinerende og
behandlende opgave. Flere nationale og internationale
undersøgelser har vist effekten af Apopleksiteams. Det
drejer sig om reduktion af indlæggelsestid, behov for
hjælp, og risiko for genindlæggelse, samt en forbedring
i patientoplevet livskvalitet primært hos patienter med
let til moderat sværhedsgrad af apopleksisygdommen.

ger dagens besøg. Lægen og yderligere ét medlem af
Apopleksiteam deltager på hverdage i konferencen
på Neurologisk Afdelings Apopleksiafsnit i Aarhus,
hvor alle nye tilfælde af apopleksi fra den østlige del af
Region Midtjylland bliver indlagt. Ved denne konference planlægges eventuelle overflytninger af geriatriske
patienter til geriatrisk sengeafsnit samme dag, og man
drøfter hvilke patienter, der kan have gavn af direkte
udskrivelse fra Apopleksiafsnit med ”følge-hjem funktion” eller opfølgning dagen efter ved Apopleksiteam.
Den direkte kommunikation med patient og pårørende
er vigtig i denne situation.
De opfølgende besøg i patientens eget hjem, efterfølgende kommunikation med kommunale medarbejdere
og patienter, dokumentation med videre sker i løbet af
dagen.
Typiske arbejdsopgaver for Apopleksiteam i Aarhus:
• ”Følge-hjem funktion” af patienter, der udskrives
direkte fra akut apopleksiafsnit.

På Aarhus Universitetshospital har Geriatrisk Afdelings •
Apopleksiteam, Neurologisk Afdeling samt Aarhus
Kommune i en del år haft et formaliseret samarbejde
om specielt ældre apopleksipatienter og de særlige
problemstillinger, der knytter sig dertil.
•
Sammensætning og organisation af Apopleksiteam
Det tværfaglige team bør have neurofaglige kompetencer i form af erfaring i arbejdet med apopleksipatienter; oftest er der tale om fysioterapeut, ergoterapeut,
sygeplejerske samt læge med interesse og erfaring
inden for området.
I Aarhus er der i Apopleksiteam tilknyttet 2 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 sygeplejerske og 1 læge
under hoveduddannelse. De ansatte i Apopleksiteam
er alle ansat i Geriatrisk Afdeling og tæt knyttet til en
geriatrisk sengeafdeling, der blandt andet varetager
behandling af apopleksipatienter på hovedfunktionsniveau.
Dagligdagen i Apopleksiteam
På hverdage mødes ergoterapeuter, fysioterapeuter
og sygeplejerske om morgenen. De gennemgår de
patienter, der aktuelt er i ambulant forløb, og planlæg-
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Planlægning af tidlig udskrivelse og opfølgning af
patienter, der er indlagt til behandling på hovedfunktionsniveau i samarbejde med geriatrisk sengeafdeling.
Ofte er det de medicinske problemstillinger samt
plan for videre rehabilitering, der skal tages hånd
om. Det er erfaringen, at tidlig udskrivelse af geriatriske apopleksipatienter med svære funktionstab
til egen bolig eller kommunale korttidspladser med
opfølgning fra Apopleksiteam reducerer hyppigheden af infektioner og uhensigtsmæssige genindlæggelser.

•

Opfølgende besøg på udskrevne patienter fra
apopleksiafsnit eller geriatrisk sengeafsnit dagen
efter udskrivelse. Det tilstræbes at mødes direkte
med kommunale medarbejdere hos patienten med
henblik på videndeling efter shared-care principper. Opfølgning på iværksat hjælp i hjemmet samt
hjælpemidler.

•

Udtagning af blodprøver, urinprøver, opfølgning
på sygeplejefaglige fokusområder som ernæring,
væskeindtag, udskillelser og døgnrytme med mere

på udskrevne patienter. Færdiggørelse af medicinsk ambulant udredning og behandling.
•

•

•

Videndeling og oplæring af kommunale medarbejdere ved komplekse problemstillinger hos patienten.
Varetagelse af rehabiliteringsopgaver på udskrevne
patienter til genoptræningsplan er trådt i kraft, og
der er foretaget en sikker overdragelse til kommunale terapeuter.
Varetagelse af specialiseret genoptræning.

Udviklingen i Region Midtjylland:
Med omlægningen af apopleksiforløb i Region
Midtjylland, der indebar samling af akut modtagelse
af apopleksipatienter på to sygehuse i regionen fra
maj 2012, blev der behov for yderligere dannelse
af Apopleksiteams ved Regionssygehuse i Randers,
Horsens, Viborg og Holstebro. Man iværksatte fælles

uddannelsesforløb, og der vil løbende blive foretaget
opsamling på erfaringer og udfordringer på tværs i
regionen.
Litteratur:
Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet
hjerneskade. Sundhedsstyrelsen 2011.
Hjerneskaderehabilitering – en medicinsk teknologivurdering.
Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation. 2011
Early Home Supported Discharge services for stroke patients.
A practical problem-based guide linking clinical evidence to
clinical rehabilitation. Langhorne P et al. www.integratedhomecare.eu
Early Supported Discharge Trialists. Services for reducing duration of hospital care for acute stroke patients. Cochrane
Database of Systematic Reviews. 2005
Apopleksi – sygdom, behandling og organisation. Andersen G,
Damgaard, D, Forchhammer HB og Iversen HK. Munksgaard
2012.
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Sygeplejens fokus i de forskellige faser i et apople
– med fokus på organisering og inddragelse
Af Susanne Zielke Schaarup,
Klinisk Oversygeplejerske
Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital,
Susanne Kjærgaard,
Afdelingssygeplejerske, Apopleksiklinikken,
Neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital

Ifølge Virginia Henderson er sygepleje ”at bistå den
enkelte til at udføre de aktiviteter til fremme eller
genvindelse af sundheden (eller en fredelig død), som
han/hun ville udføre på egen hånd, hvis han/hun
havde den fornødne styrke, vilje eller viden dertil, og
at gøre dette på en måde, der hjælper ham /hende til
så hurtigt som muligt at blive selvhjulpen” (1). Denne
definition giver god mening set i lyset af det fokus, der
er i dag på at inddrage patienten i beslutninger om
egen behandling, hvor patientens ønsker og behov
er centralt. Imidlertid kan det være svært både for
patienterne selv og sygeplejersken at afdække patientens styrke, vilje samt ønsker og behov. Patienterne
kan på grund af kognitive forstyrrelser have svært ved
at udtrykke og sætte ord på deres ønsker og behov,
og have problemer med at formulere deres mål for
behandlingen. Patienterne vil i højere grad kunne inddrages i beslutningerne senere i deres forløb end i starten af forløbet, hvor symptomerne og følgerne af apopleksien oftest er sværest. Symptomerne på apopleksi
vil oftest fortage sig, mens komplikationerne derimod
vil øges, hvis ikke der iværksættes effektive forebyggelsestiltag. Af disse grunde ændres sygeplejens fokus i
løbet af de forskellige faser i apopleksiforløbet.
Den akutte fase
I Referenceprogram for behandling af patienter med
apopleksi (2) anbefales det, at sygeplejen i den akutte
fase især er rettet mod at afbøde følgevirkningerne
efter apopleksien. Patienternes tilstand observeres tæt
med henblik på ændringer. Risiko for dysfagi, underernæring, obstipation, urinretention, tryksår og risiko
for fald afdækkes, og der udarbejdes planer til forebyggelse af disse komplikationer.
Patienterne og deres pårørende er i denne fase ofte
præget af chok, angst og usikkerhed, og det kan virke,
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som om patienten i højere grad overlader ansvaret og
beslutningerne for behandling til de professionelle (3).
Informationsniveauet bør tilpasses patienternes og de
pårørendes situation, og der vil ofte være behov for en
kort og præcis information om, hvad der sker lige nu,
og hvad der skal ske inden for kort tid. Patienterne og
pårørende inddrages i beslutningen om behandling i
den grad, de selv ønsker og kan give udtryk for det.
Den rehabiliterende fase under indlæggelsen
Formålet med rehabiliteringen er, at patienterne opnår
samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst
mulige funktionsevne og/eller at patienten kan leve et
meningsfuldt liv med de begrænsninger, apopleksien
må have medført (4). Så snart patientens tilstand tillader det, startes den indledende rehabilitering. Mål
og handleplan fastlægges. Sygeplejen vil i denne fase
fortsat være centreret om forebyggelse af komplikationer og om at hjælpe/ støtte og vejlede patienterne til i
videst mulige omfang selv at kunne dække de grundlæggende behov. En væsentlig opgave for sygeplejersken vil derudover være at tilrettelægge patienternes
døgnrytme og indpasse måltider og behov for hvile og
søvn i det daglige træningsprogram.
Patienterne vil i denne fase i stigende grad kunne inddrages i beslutningerne om deres behandling. Med
henblik på inddragelse af patienten i beslutningen om
mål og behandling for eget forløb kan den traditionelle
daglige stuegang og ugentlige teamkonference med
fordel erstattes med den involverende stuegang, hvor
patienten er en aktiv deltager sammen med teamet (se
artikel andetsteds i bladet). Stuegangsformen lægger i
høj grad op til, at mål og plan for den enkelte patient
bliver en fælles beslutning.
Sygeplejersken har derved en helt anden rolle end ved
den traditionelle form for stuegang. Sygeplejersken
indgår på lige fod med patienten og de øvrige teammedlemmer, og er her med for at sikre, at alle sygeplejens aspekter inddrages i planen for det videre forløb.
Udskrivelsen
Flere og flere patienter udskrives til videre rehabilitering i kommunalt regi. Sygeplejen vil, når beslutningen om udskrivelse er aktuel, have fokus på
patientens fortsatte sygeplejebehov efter udskrivelsen.

eksiforløb
Forebyggelse af underernæring, urinretention, inkontinens og obstipation kan stadig være aktuelle sygeplejediagnoser. Med henblik på at patienterne føler
sig mest mulig tryg ved udskrivelsen, bør der afholdes
en udskrivelsessamtale, der har til formål at afdække
patienternes forventninger og bekymringer i forbindelse med udskrivningen. Patienterne kan eksempelvis
være optaget af, hvordan de kommer fra taxaen og op
ad den lange gang til huset, en detalje sygeplejersken
måske ikke har været opmærksom på. Sammen med
sygeplejersken og visitator i primærsektoren lægges
der en plan, der i størst mulig grad tager højde for
patienternes bekymringer, og sikrer at patienternes
aktuelle sygeplejebehov afhjælpes efter udskrivelsen.
Sygeplejebehov efter udskrivelsen
Forløbsprogrammet (4) anbefaler, at der sker en ambulant opfølgning efter indlæggelsen, og flere hospitaler

tilbyder 3-måneders kontroller med det formål at evaluere behandlingen og genoptræningsforløbet efter
udskrivelsen. På Bispebjerg Hospital har der de sidste
10 år været et tilbud om et opfølgende kontrolbesøg
cirka 3 måneder efter udskrivelsen. Kontrolbesøget
varetages af en sygeplejerske, og formålet med kontrolbesøget er, at afdække de problemer, der som følge
af apopleksien er opstået efter udskrivelsen. I en nylig
Ph.d-afhandling (5) er det beskrevet, at apopleksien
har givet de apopleksiramte betydelige vanskeligheder
i forhold til funktionsevne, identitet og den daglige livsførelse. Afhandlingen viser, at patienterne ser sig selv
som værende i en fortsat forandringsproces, der dræner
dem for energi, og de lever et mere hjemmeorienteret
liv med færre sociale relationer og mindre aktiv deltagelse i samfundslivet end før sygdommen. Et liv som
Fortsættes...
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øger risikoen for udvikling depression. De apopleksiramte bekymrer sig om fremtiden, ny sygdom eller
tilbagefald.
Sygeplejersken vil ved 3-måneders kontrollen derfor
være opmærksom på tegn på træthed, nedtrykthed
og depression. Derudover vil der være fokus på, om
der er problemer med den medicinske behandling, og
om patienterne har problemer i relation til ernæring
og udskillelse. Risiko for underernæring på grund af
spiseproblemer kan ses op til 1½ år efter apopleksiens
opståen. Desuden vil der hyppigt være problemer med
urininkontinens og obstipation. Patienten vejledes og
undervises i afhjælpning af deres problemer. Ved behov
inddrages relevante faggrupper.

Undervisningen finder sted efter udskrivelsen og varetages af læge, sygeplejerske, neuropsykolog og socialrådgiver og tager primært udgangspunkt i aktuelle
spørgsmål og problemstillinger fra patienter og pårørende samtidig med generelle emner som: Hvad sker
der, når man får en apopleksi? Risikofaktorer og forebyggelse. Behandling og genoptræning. Information og
pårørendebehov. Psykiske reaktioner. Undervisningen
er af en dags varighed.
Erfaringerne fra Bispebjerg Hospital tyder på, at
patienterne har et behov for en opfølgning efter indlæggelsen, og at 3-måneders kontrollen og deltagelsen
i Apopleksiskolen kan medvirke til, at de kommer et
skridt videre mod målet i deres rehabiliteringsforløb.

Patientuddannelsen
Tilrettelæggelsen og dele af undervisningen vil kunne
Alt afhængig af hvor hårdt ramt den enkelte er af apovaretages af en sygeplejerske med specifikke erfaringer
pleksien, vil der være følger efter apopleksien, som
med apopleksiramte og pædagogisk kompetence.
patienten skal lære at leve med. Rehabiliteringsforløbet
kan strække sig over flere år. Det anbefales, at patientuddannelse indgår som en del af rehabiliteringsforløbet
ved kronisk sygdom (6). Formålet med uddannelsen
er at sætte patienterne i stand til at tage bedst muligt
vare på sig selv, og at de i videst mulige omfang får den
nødvendige viden og færdigheder til at tage vare på
eget helbred og udøve god egenomsorg. Hverdagslivet
er centralt, da det er i dagligdagen, at patienterne skal
håndtere sygdom, følgevirkninger og behandling. Efter
udskrivelsen er de fleste patienter og pårørende klar og
motiveret til at deltage i et uddannelsesforløb.
I tidligere omtalte Ph.d-afhandling konkluderes det, at
Referencer:
det er muligt at finde nye veje, nye måder at gøre tingene på, at mestre en ny rolle i forhold til sig selv, familie, 1. Henderson V. Sygeplejens grundlæggende principper. 5 ed.
København: Dansk Sygeplejeråd; 2000.
netværk og andre relationer. Det skal ske gennem aktiv
2. Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi
læring, samvær med medpatienter eller andre med
og TCI. København: Dansk Selskab for Apopleksi; 2013.
handicaps. Konfrontation med andres situationer og
3. Andersen G, Damgaard D, Forchhammer H, Iversen H.
måder at klare sig på befordrer denne læringsproces (5)
Apopleksi Sygdom, behandling og organisation. København;
Der findes ikke noget ensartet tilbud om en patientuddannelse inden for apopleksi, men flere hospitaler og genoptræningssteder tilbyder lokalt vejledning og undervisning i ”Apopleksiskolen”. På
Bispebjerg Hospital har et tilbud om deltagelse i
”Apopleksiskolen” i lighed med 3-måneders- kontrollen været et tilbud til patienter og deres pårørende.
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2012.
4. Sundhedsstyrelsen. Forløbsprogram for rehabilitering af voksne
med erhvervet hjerneskade- apopleksi og transitorisk cerebral
iskæmi traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og
encephalopati; 2011.
5. Pallesen H. Fem år efter apopleksi- fra sygdom til handicap.
Odense: Syddansk Universitet; 2011.
6. Sundhedsstyrelsen MMT. Patientuddannelse - en medicinsk
teknologivurdering. København: Sundhedsstyrelsen,
Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering; 2009.

Medlemskontingent for 2013
– indbetal venligst snarest
På Selskabets generalforsamling d. 18.04.2013 blev der vedtaget et medlemskontingent
stort 350,00 kr. for regnskabsåret 2014. Dette kontingent gælder for medlemmer
I overensstemmelse med vedtægternes § 7, jfr. § 3 stk. 3 udgør kontingent for
støttemedlemskaber 10 gange ordinært medlemskontingent
Bestyrelsen skal anmode om, at kontingentet for 2013 overføres snarest muligt til
konto 1551-10874386 i Danske Bank
Anfør venligst navn på indbetalingen
Hvis du er flyttet i løbet af året 2012, beder vi dig også oplyse ny adresse af hensyn til udsendelsen af
bladet. Det kan ske enten i forbindelse med indbetalingen eller til selskabets sekretariat dsfa@dsfa.dk
Medlemskabet træder først i kraft, når årskontingentet er betalt
Udmeldelse kan i sagens natur kun ske med virkning for kommende regnskabsår.
Det sker pr. mail til selskabets sekretariat dsfa@dsfa.dk
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Den involverede stuegang
Af Helle K. Iversen, Overlæge dr. med,
Malene Fogh Nielsen, Afdelingssygeplejerske,
Charlotte Illemann, Afdelingssygeplejerske,
Lone Lundbak Mathiesen, Udviklingssygeplejerske SD,
MPH, Karen Schmidt Rudolf, Afdelingsfysioterapeut,
Nora Holmestad-Bechman, Udviklingsfysioterapeut,
Brit Baad Langhorn, Afdelingsergoterapeut,
Peter Vögele, Udviklingsergoterapeut og
Jacob Houth, Overlæge, Apopleksienheden,
Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital

Inter-Professionel Læring og Samarbejde (IPLS)
Vi besluttede at etablere ”Den Involverende Stuegang
efter IPLS princip”, hvor apopleksipatienten og pårørende - ifald patienten ønsker det - får maksimal indsigt og medinddragelse i eget behandlings- og rehabiliteringsforløb i en så ligeværdig proces som muligt.
Og hvor det tværfaglige arbejde fungerer, så processen
faciliteres og læringsmiljøet optimeres.
IPLS defineres som: Når to eller flere faggrupper lærer
med, af og om hinanden i et interagerende samarbejde
med inddragelse af patienten.

•
Apopleksipatienter er ofte karakteriseret ved at have
komplekse problemstillinger, der kræver et tæt tvær•
fagligt samarbejde i forbindelse med udredning,
behandling, pleje og rehabilitering. Der er lang tradition for tværfagligt samarbejde på apopleksienhederne,
men der er stadig et ikke-indfriet behov for inddragelse •
af patient og pårørende.
Stuegang startede på Frederiks Hospital i 1757 som
undervisning, hvor professoren gik rundt til patienterne med de studerende. Dette udviklede sig til stuegangen, som vi har kendt den i årtier, hvor læger og
sygeplejersker udveksler informationer om patienten,
som de senere formidler til patienten ved stuegang.
Der har været arbejdet med formen: problemorienteret
stuegang, patienten i enrum etc., men selve konceptet,
hvor fagpersoner informerer hverandre og afklarer,
hvad der skal gøres, og først derefter inddrager patienten og eventuelle pårørende, har fungeret uændret i
mange år (1).
I forbindelse med fusion mellem to apopleksiafsnit,
der havde forskellige tværfaglige fora og mødeformer,
begyndte vi arbejdet med at ensrette mødeformerne.
Da vi havde gjort dette, spurgte vi os selv: Hvis jeg
selv var patient, hvordan ville jeg så have det? Ja, så
ville man gerne kende baggrunden for de foreslåede
behandlingstiltag, man ville gerne vide, hvem der var
med til at finde frem til det foreslåede, om der var
forskellige meninger om sagen – kort sagt: man ville
involveres i selve processen.

Samarbejdet mellem de sundhedsprofessionelle
bygger på fælles værdier, visioner og mål
Patienten og de pårørende er samarbejdspartnere,
og deres ressourcer og viden inddrages systematisk
– de er en del af det samlede team
Medarbejderne har - udover deres egen faglighed en viden om de andre faggruppers kunnen, og
bruger denne viden i samarbejdet omkring pleje,
behandling og rehabilitering af patienten på en
måde, hvor patienten altid bliver hørt og inddraget

IPLS er struktureret tværfagligt samarbejde, og der er
evidens for, at metoden virker (2,3).
Hvornår er man involveret?
Er man involveret, ifald man får lov til at vælge, om
man vil give sit samtykke til en allerede lagt plan?
Nej – man skal deltage i hele processen. I England har
National Health Service arbejdet længe med patientinddragelse og har lanceret:
No decision about me – without me
Ved den involverende stuegang er det vigtigt, at faggrupperne alene forbereder sig monofagligt. Hvis
man holder tværfaglige formøder, ender det med, at
stuegangen bliver en fremlæggelse af allerede trufne
beslutninger for patienten, som så ikke er involveret i
processen.
Den Involverende Stuegang
Formål
• at patienten og pårørende er involveret – sammen

Det blev oplagt at tænke helt nyt!
Fortsættes...
Apopleksi 2013 / nr.1

25

•

•

udrednings-, argumentations-, overvejelses-,
med behandlerteamet - i informationsudveksling,
og beslutningsprocessen
at patienten og pårørende i rehabiliteringsforløbet
får maksimal indsigt og medinddragelse i eget
forløb i en så ligeværdig proces som muligt
at opstille og prioritere langsigtede mål, samt mål
og planer for den kommende uge

Ved ankomst til rehabiliteringsafsnittet informeres
patient og pårørende om, at den involverende stuegang (DIS) afholdes en gang om ugen på et fast tidspunkt, og at den varer 30 minutter. De opfordres til at
forberede sig og samle ikke-akutte problemstillinger til
stuegang. Deltagere er patient, eventuelle pårørende
og patientens behandlerteam (læge, sygeplejerske og
relevante øvrige: fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd,
neuropsykolog). Med patientens accept kan op til 2
elever/studerende eller observatører deltage
Før DIS forbereder hver faggruppe sig monofagligt,
men der afholdes ingen formøder, tavlemøder eller
lignende, idet vi ønsker, at patient og pårørende deltager i hele forløbet omkring informationsudveksling,
udrednings-, argumentations-, overvejelses- og beslut-
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ningsproces. Ved DIS sidder den behandlingsansvarlige
læge ved siden af patienten, og fungerer som mødeleder. Det er hendes/hans opgave at byde velkommen, at
informere om indhold og form (herunder at patienten
kan frabede sig denne stuegangsform) og at overholde
tiden. Det sikres, at patient og pårørende får mulighed
for at stille spørgsmål og tilkendegive deres meninger
og ønsker, herunder at patienten selv kan bestemme,
hvilke områder, der skal prioriteres ved stuegangen.
Det er alle fagpersoners ansvar, at mødet forløber
på en positiv, anerkendende og involverende måde.
Problemer og ressourcer, der er til stede hos patienten
og pårørende, herunder medicinske problemstillinger,
det aktuelle fysiske og kognitive funktionsniveau og
sociale vilkår afdækkes i samtalen, og ved at der refereres til relevante undersøgelsesresultater efter en struktureret skabelon. Stuegangen afsluttes med, at patient,
pårørende og behandlerteam i fællesskab opstiller og
prioriterer langsigtede mål, samt mål og planer for den
kommende uge.
Efter stuegangen holder behandlerteamet kort evaluering med henblik på læring omkring selve stuegangsprocessen.

Den involverende stuegang startede i februar
2012. Af umiddelbare gevinster kan nævnes:
• Patient- og pårørendeinddragelse, der medfører
direkte information
• At patienten, som deltager i hele processen, selv
kan bestemme, hvilke områder, der skal prioriteres – og derved tager ansvar
• At der forventningsafstemmes, således at der er
fælles grundlag for et godt samarbejde mellem
behandlerteamet og patient og pårørende
• Tidligt fokus på sikker og tryg udskrivelse
• Øget tværfaglig sparring og højnet faglig kvalitet
• Styrket fagidentitet
Da DIS blev introduceret, var der en række bekymringer. For det første frygtede især terapeuterne, at det
kunne blive for tidsrøvende. Men opgørelser viste, at
der blev sparet mere tid ved at undgå planlægning og
afholdelse af de tidligere tværfaglige konferencer og
møder sammenlignet med den tid, der blev brugt ved
DIS.

• Der spares tid på planlægning og koordinering
• Udtalt tilfredshed hos patient og pårørende
• Fokus på neuropædagogik og social interaktion

DIS er en optimering af patientforløb inden for apopleksirehabilitering, som styrker empowerment hos
Nogle behandlere mente, at fagpersonerne blev nødt til patienten og øger fagligheden hos personalet. Ved evaat afstemme holdninger, idet det var forkert, at patient lueringen efter 6 måneder var der fuldstændig enighed
og pårørende skulle overvære diskussionen. I praksis
om, at holde fast i det nye koncept. DIS er fra 2013 indhar det dog ikke givet problemer, for der ydes evidens- ført på apopleksiafsnittet på Bispebjerg Hospital med
baseret behandling. Når der er tvivl, er det fordi der
gode resultater og forberedes indført på apopleksiafikke er entydig evidens, og så kan patient og pårørende snittet på Frederiksberg Hospital.
høre de forskellige holdninger og vælge den løsning, de
synes bedst om. Endelig var der en vis skepsis i forhold
Referencer:
til, om kognitivt skadede patienter kunne deltage, og
om der ville være limiterende faktorer, ifald der var kul1. Willemann M, Svendsen MN, Ankjær-Jensen A, Petersen PG,
turelle barrierer. Vi har endnu ikke oplevet dette.
Christensen M. Stuegang – en medicinsk teknologivurdering
Generelt giver det patienter, der på grund af sprogvanskeligheder eller kognitive skader ikke selv kan deltage
fuldt, en stor tryghed at se deres pårørende i god dialog
med behandlerne.

med fokus på vidensproduktion. DSI www.sst.dk 2006.
2. www.ipls.dk
3. Zwarenstein M, Goldman J, Reeves S. Interprofessional
collaboration: effects of practice-based interventions on
professional practice and healthcare outcomes.
Cochrane Database Syst Rev 2009.
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Årsmøde i Dansk Selskab for Apopleksi
1.-2. november 2013
på Munkebjerg Hotel,
Munkebjergvej 125, Vejle

Deadline for foreløbig tilmelding: 1. september 2013
Deadline for indsendelse af abstracts: 1. oktober 2013
Læs mere på hjemmesiden www.dsfa.dk

Fredag
PROGRAM
01.11.2013		
			
12.00
			

TEMA:
Tidlig Rehabilitering

Ankomst, registrering og
ophængning af posters

13.00
13.10 - 14.10
			
14.10 - 14.20

Velkomst

Formand Hanne Christensen

Foredragskonkurrence:
Chairman:

De 5 bedste foredrag udvalgt
af et bedømmelsesudvalg

Strække-ben pause

14.20 - 15.00
			
			
			

Undervisningsforedrag om
reorganisering af hjernen baseret
på funktionel MR
Chairmann:

15.00 - 15.40
			
			

Visual rehabilitering.
Computerbaseret træning
Chairman:

15.40 - 16.00

Hartvig Siebner

Pause

16.00 - 16.45
			
			
			

Vende tilbage til et værdigt liv efter
apopleksi. Patientens og pårørendes
perspektiv på rehabilitering
Chairman:

Lene Eplov

16.45 - 17.30

Robotteknologi, teoretisk og praktisk

Tue Hvass Petersen

19.30 Middag
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Overrækkelse af Gudrun Boysen
prisen for bedste foredrag

Lørdag
PROGRAM
02.11.2013		
			

TEMA:
Europæisk studier

09.00 - 09.15
			

Er det farligt at sove?
Wake up

Claus Simonsen

09.15- 09.30

Køling af vågne – Eurohyp

Hanne Christensen

09.30 - 10.30

POSTERPRÆSENTATIONER

Merete Lehmkuhl

			
			
			
			

Chairmen:
Hysse Forchhammer
Søren Paaske Johnsen

TEMA:
Organisation, samarbejde
og kvalitet

10.30 - 11.00
			
			

Danmarkskortet
Hvordan er apopleksibehandlingen
organiseret i Danmark?

11.00 - 11.30

Triple Aim

11.30 - 12.00

Apoteam

12.00 - 12.20

Paneldebat

12.20 - 13.20

Frokost

13.20 - 13.30

Uddeling af Posterpris

Peter Brynningsen

13.30 - 14.15
			
			

Endovaskulær behandling Stents – udvikling og evidens Pro et contra

Christian Glud
Claus Simonsen

14.15 - 14.45
			
			

Afslutning på konferencen
Hvordan kommer vi videre?
Paneldebat

Bestyrelsen DSfA

Farvel

Hanne Christensen

14.45 - 15.00
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NYHED
Eliquis® (apixaban) - signifikant forskel
vs. warfarin til behandling
af non-valvulær atrieflimren:

a

Signifikant reduktion af apopleksi / systemisk emboli1
21 % RRR*, p=0,01

b

Signifikant reduktion af større blødninger1**
31 % RRR, p<0,001

c

Signifikant reduktion af død af enhver årsag1
11 % RRR, p=0,047

d

Ingen monitorering af INR3

Eliquis®: et oralt antikoagulantium, som opfylder

* RRR = relativ risikoreduktion
** Større blødninger efter ISTHs definition2

Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med non-valvulær atrieflimren (NVAF) med en eller flere risikofaktorer, såsom apopleksi
eller transitorisk iskæmisk attak (TIA) i anamnesen, alder ≥ 75 år, hypertension, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ II).3
Se venligst yderligere oplysninger i produktresumeet for Eliquis® og Prescriber Guide. Uddel venligst også patientkortet til dine patienter ved ordinering af Eliquis®.

Referencer: 1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
2. S . Schulman and C. Kearon, J Thromb Haemost 2005;3:692-4.
3. Produktresume for Eliquis® (apixaban). August 2012.
Jobkode: EUAPI208
Udarbejdet i: December 2012
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Produktinformation for ELIQUIS (APIXABAN) 2,5 mg og 5 mg filmovertrukne tabletter. De med *markerede afsnit er omskrevet/forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé dateret den
19 november 2012. Terapeutiske indikationer: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter ved elektiv hofte- eller knæalloplastik (kun for ELIQUIS 2,5 mg). Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli
hos voksne patienter med non-valvulær atrieflimren (NVAF) med en eller flere risikofaktorer, såsom apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak (TIA) i anamnesen, alder ≥ 75 år, hypertension, diabetes mellitus, symptomatisk
hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ II) (for begge styrker). Dosering og administration*: Forebyggelse af VTE (VTEp): elektiv hofte- eller knæalloplastik: Den anbefalede dosis er 2,5 mg indtaget oralt 2 gange dagligt initieret 12-24 timer
efter indgrebet. Lægen kan overveje de potentielle fordele ved tidligere antikoagulationfor VTE-profylakse såvel som risikoen for post-operativ blødning, når administrationstidspunktet fastsættes inden for denne tidsramme.
Den anbefalede behandlingsvarighed er 32-38 dage efter hofteoperation og 10-14 dage efter knæoperation. Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med non-valvulær atrieflimren (NVAF): Den anbefalede
dosis er 5 mg indtaget oralt 2 gange dagligt. Dosisreduktion: Den anbefalede dosis ELIQUIS er 2,5 mg indtaget oralt 2 gange dagligt hos patienter med NVAF og med mindst to af følgende karakteristika: alder ≥ 80 år, kropsvægt
≤ 60 kg eller serumkreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l). Behandlingen bør være langvarig. Hvis patienten glemmer en dosis af ELIQUIS, skal patienten straks tage denne, og derefter fortsætte med at tage dosis 2 gange dagligt
som før. Skift fra parenterale antikoagulantia til ELIQUIS (og omvendt) kan gøres ved næste planlagte dosis. Se produktresumé for ELIQUIS for skift fra Vitamin K antagonist behandling til ELIQUIS og omvendt. Nedsat nyrefunktion:
Apixaban anbefales ikke til patienter med kreatininclearance < 15 ml/min eller patienter som er i dialyse. Apixaban skal anvendes med forsigtighed til patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15-29 ml/
min). Til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med NVAF hos patienter, der udelukkende opfylder kriteriet for svært nedsat nyrefunktion, bør dosis være 2,5 mg 2 gange dagligt. Apixaban kan anvendes
uden dosisjustering til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Nedsat leverfunktion: ELIQUIS er kontraindiceret hos patienter med leversygdom, der er forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko.
ELIQUIS anbefales ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion. ELIQUIS kan anvendes med forsigtighed til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (Child Pugh A eller B), samt patienter med forhøjede
leverenzymer og forhøjet total bilirubin. Før behandling med ELIQUIS indledes, bør der udføres leverfunktionstest. Pædiatrisk population: ELIQUIS’ sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Administration:
Oral anvendelse. ELIQUIS skal synkes med vand, med eller uden føde. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, klinisk signifikant aktiv blødning eller leversygdom,
som er forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Læsioner eller tilstande med signifikant risiko for større blødning såsom aktiv eller nylig gastrointestinal ulceration, tilstedeværelse af maligne tumorer med
høj blødningsrisiko, nylig hjerne- eller rygskade, nylig hjerne-, ryg- eller øjenkirurgi, nylig intrakraniel blødning, kendte eller mistænkte esofagale varicer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller svære intraspinale
eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Samtidig behandling med andre antikoagulantia f.eks. ufraktioneret heparin (UH), lavmolekulære hepariner (enoxaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale
antikoagulantia (warfarin, rivaroxaban, dabigatran etc.) undtagen i tilfælde af behandlingsskift til eller fra apixaban eller, når UH administreres i doser, der er nødvendige for at opretholde et åbent centralt vene- eller
arteriekateter. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Blødningsrisiko: Patienter, der tager ELIQUIS, skal kontrolleres omhyggeligt for tegn på blødning. ELIQUIS skal anvendes med forsigtighed til
patienter med øget risiko for blødning. ELIQUIS skal seponeres, hvis der forekommer alvorlig blødning. Kirurgi og invasive indgreb: ELIQUIS skal seponeres mindst 48 timer inden elektiv kirurgi eller invasive indgreb med moderat
eller høj blødningsrisiko og mindst 24 timer inden elektiv kirurgi eller invasive indgreb med en lav risiko for blødning. Behandlingen med apixaban bør genstartes så hurtigt som muligt efter det invasive indgreb eller kirurgiske
indgreb, forudsat at den kliniske situation tillader det og adækvat hæmostase er opnået. Midlertidig seponering: Ved seponering af antikoagulantia, herunder ELIQUIS, har patienten øget risiko for trombose. Ændringer i
behandlingen bør undgås, og hvis antikoagulering med ELIQUIS skal seponeres midlertidigt uanset årsag, bør behandlingen genstartes så hurtigt som muligt. Spinal-/epiduralanæstesi eller –punktur: Ved neuroaxial anæstesi
eller spinal/epiduralpunktur, har patienter, som får behandling med antitrombotika til forebyggelse af tromboemboliske komplikationer, risiko for at udvikle epiduralt eller spinalt hæmatom, hvilket kan føre til langvarig eller
permanent lammelse. Risikoen for disse hændelser kan stige ved postoperativ brug af epiduralkateter eller samtidig brug af lægemidler, der påvirker hæmostasen. Et epiduralt eller intratekalt kateter skal fjernes mindst 5 timer
inden den første dosis ELIQUIS gives. Risikoen kan også stige ved traumatisk eller gentagen epidural- eller spinalpunktur. Patienten skal overvåges hyppigt for tegn eller symptomer på neurologiske udfald (f.eks. følelsesløshed
eller svaghed i benene og afførings eller vandladningsforstyrrelser). Hvis der observeres neurologiske udfald, skal der øjeblikkeligt stilles en diagnose og behandling skal iværksættes. Før et neuroaxialt indgreb iværksættes, skal
lægen afveje de mulige fordele med risikoen hos de patienter, der får antikoagulantia, eller hos de patienter, der skal have antikoagulantia til tromboseprofylakse. Der bør være et interval på mindst 2030 timer fra den sidste
apixaban-dosis til kateteret (intratekalt eller epiduralt) bliver fjernet, og mindst en dosis bør udelades, før kateteret bliver fjernet. Den næste apixabandosis kan gives mindst 5 timer efter kateteret er blevet fjernet. Apixaban
bør anvendes med yderste forsigtighed ved brug af neuroaxial blokade. Ældre patienter: Samtidig administration af ELIQUIS og acetylsalicylsyre bør foretages med forsigtighed. Hoftefraktur-kirurgi: Apixaban anbefales ikke til
patienter, der har fået foretaget kirurgisk indgreb på grund af hoftefraktur. Laboratorieparametre: Koagulationsparametre (f.eks. PT, INR og aPTT) påvirkes af apixabans virkningsmekanisme. Lactose: ELIQUIS indeholder lactose
og bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. Interaktion med andre lægemidler og andre
former for interaktion*: Hæmmere af CYP3A4 og Pglycoprotein (P-gp): Brugen af ELIQUIS frarådes hos patienter, der samtidig får systemisk behandling med kraftige CYP3A4- og Pgp-hæmmere såsom azolantimykotika (f.eks.
ketokonazol, itraconazol, voriconazol og posaconazol) og HIVproteasehæmmere (f.eks. ritonavir). Dosisjustering for apixaban er ikke nødvendig ved samtidig behandling med en mindre potent hæmmer af CYP3A4 og/eller Pgp.
CYP3A4- og P-gp-induktorer: Samtidig brug af apixaban og kraftige CYP3A4- og P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital eller perikon) kan medføre et fald i apixabans plasmakoncentrationer.
Dosisjustering af apixaban er ikke nødvendig ved samtidig behandling med disse lægemidler, men der skal udvises forsigtighed ved samtidig indgivelse. Antikoagulantia, trombocytaggregationshæmmere og NSAID: På grund
af øget blødningsrisiko er samtidig behandling med andre antikoagulantia kontraindiceret. Efter samtidig indgivelse af enoxaparin og apixaban, blev der observeret additiv virkning på anti-faktor Xa-aktiviteten. ELIQUIS bør
anvendes med forsigtighed ved samtidig behandling med NSAID (herunder acetylsalicylsyre), da disse lægemidler typisk øger blødningsrisikoen. En signifikant øget blødningsrisiko er blevet rapporteret med trippelkombinationen
apixaban, acetylsalicylsyre og clopidogrel i et klinisk studie med patienter med akut koronart syndrom. Lægemidler forbundet med alvorlig blødning anbefales ikke til samtidig brug med ELIQUIS, herunder; trombolytika, GPIIb/
IIIareceptor antagonister, thienopyridiner (f.eks. clopidogrel), dipyridamol, dextran og sulfinpyrazon. Aktivt kul: Administration af aktivt kul nedsætter apixaban-eksponering. Fertilitet, graviditet og amning*: Apixaban bør ikke
anvendes under graviditet. Det vides ikke om apixaban eller dets metabolitter udskilles i modermælken, og en risiko for nyfødte og spædbørn kan ikke udelukkes. Der bør træffes beslutning om ophør af amning eller at ophøre/
fravælge apixaban-behandling. Forsøg på dyr, der blev doseret med apixaban, viste ingen effekt på fertiliteten. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: ELIQUIS påvirker ikke eller i ubetydelig grad
evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Bivirkninger*: Sikkerheden ved apixaban er undersøgt hos 5.924 patienter i VTEp-studier, og hos 11.886 patienter i NVAF-studier. Hyppighed defineres som meget almindelig
(≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Bivirkninger fra
VTEp-studierne: Blod og lymfesystem: Almindelig: Anæmi (herunder postoperativ og hæmoragisk anæmi og respektive laboratorieværdier). Ikke almindelig: Trombocytopeni (herunder fald i trombocyttal). Immunsystemet:
Sjælden: Hypersensitivitet. Øjne: Sjælden: Okulær blødning (herunder konjunktival blødning). Vaskulære sygdomme: Almindelig: Blødning (inklusiv hæmatom og vaginal og urethral blødning). Ikke almindelig: Hypotension
(herunder hypotension i forbindelse med indgrebet). Luftveje, thorax og mediastinum: Ikke almindelig: Epistaxis. Sjælden: Hæmoptyse. Mave-tarm-kanalen: Almindelig: Kvalme. Ikke almindelig: Gastrointestinal blødning
(herunder hæmatemese og melæna), hæmatokesi. Sjælden: Rektal blødning, gingival blødning. Lever og galdeveje: Ikke almindelig: Stigning i transaminaser, stigning i aspartat-aminotransferase, stigning i gammaglutamyltransferase, abnorme leverfunktionsprøver, stigning i basisk phosphatase, forhøjet bilirubin i blodet. Knogler, led, muskler og bindevæv: Sjælden: Muskelblødning. Nyrer og urinveje: Ikke almindelig: Hæmaturi (herunder
respektive laboratorieværdier). Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer: Almindelig: Blødning i huden. Ikke almindelig: Blødning efter operationen (herunder hæmatom efter operation, blødning i operationssår,
hæmatom efter karpunktur og blødning omkring kateter), sårsekretion, blødning fra operationsstedet (herunder hæmatom ved operationsstedet), operativ blødning. Bivirkninger fra NVAF-studierne: Immunsystemet: Ikke
almindelig: Overfølsomhed (inklusiv hududslæt, anafylaktisk reaktion og allergisk ødem). Nervesystemet: Ikke almindelig: Hjerneblødning, anden intrakraniel eller intraspinal blødning (inklusiv subduralt hæmatom,
subaraknknoidal blødning og spinal blødning). Øjne: Almindelig: Blødning i øjet (herunder konjunktival blødning). Vaskulære sygdomme: Almindelig: Anden blødning, hæmatom. Ikke almindelig: Intra-abdominal blødning.
Luftveje, thorax og mediastinum: Almindelig: Epistaxis. Sjælden: Blødning fra respirationsveje (herunder pulmonær alveolær blødning, laryngeal blødning og pharyngeal blødning). Mave-tarm-kanalen: Almindelig: Gastrointestinal
blødning (herunder hæmatemese og melæna), rektal blødning, gingival blødning. Ikke almindelig: Blødning fra hæmorider, hæmatokesi, mundsår. Sjælden: Retroperitoneal blødning. Nyrer og urinveje: Almindelig: Hæmaturi.
Det reproduktive system og mammae: Ikke almindelig. Abnorm vaginal blødning, urogenital blødning. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Ikke almindelig: Blødning fra administrationsstedet.
Undersøgelser: Ikke almindelig: Okkult positiv blodprøve. Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer: Almindelig: Blødning i huden. Ikke almindelig: Traumatisk blødning, blødning efter operationen, blødning i
operationssår. Overdosering*: Der findes ingen antidot til ELIQUIS. I tilfælde af hæmoragiske komplikationer skal behandlingen stoppes og kilden til blødningen findes. Påbegyndelse af passende behandling, f.eks. operativ
hæmostase eller transfusion med frisk frosset plasma, bør overvejes. Administration af aktivt kul kan være hensigtsmæssig til behandling af overdosering med apixaban eller efter utilsigtet indtagelse. Hvis en livstruende
blødning ikke kan kontrolleres med ovennævnte midler, kan indgivelse af rekombinant faktor VIIa overvejes. Der er ingen erfaring med samtidig brug af rekombinant faktor VIIa og apixaban. Pakninger og priser (ESP
10.12.2012): Filmovertrukne tabletter 2,5 mg: 10 stk: 142,26 kr, 20 stk:263,77 kr, 60 stk: 749,78 kr, 168 stk: 2062.00kr. Filmovertrukne tabletter 5 mg: 14 stk: 190,87 kr, 56 stk: 701,17 kr, 100 stk: 1235,79 kr, 168 stk:
2062,00 kr. Se venligst dagsaktuel pris på www.medicinpriser.dk Tilskud: Generelt tilskud Udlevering: B Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge
Business Park, Sanderson Road, Uxbridge UD8 1DH, Storbritannien. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra den danske repræsentant: Bristol-Myers Squibb, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Lyngby.
Marevan® (warfarin), tabletter 2,5 mg.
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 pr. 29/10 2012: 2, 5 mg; 100 tabletter, kr. 113,25. 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
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Generalforsamling i DSfA
18. april 2013 på Bispebjerg Hospital
Af Nete Hornnes, Redaktør

Inden Generalforsamlingen afholdt selskabet et
videnskabeligt møde med 8 inspirerende foredrag
ved repræsentanter for fire neurologiske afdelinger i
Region Hovedstaden: Bispebjerg, Glostrup, Herlev og
Hillerød Hospital. Programmet kan ses på selskabets
hjemmeside.
På Generalforsamlingen takkede bestyrelsen Teresa
Bjorholm for et engageret arbejde som bestyrelsesmedlem siden selskabets start. Efter mere end 10 års
deltagelse ønskede Teresa at træde tilbage.
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Dermed var en bestyrelsespost ledig, og det var en
glæde at kunne give stafetten videre til Birgitte Cecilie
Espensen, der ligesom Teresa er uddannet fysioterapeut.
Birgitte har en Mastergrad i Rehabilitering, og hun
har arbejdet inden for hjerneskadeområdet siden
2002, og siden 2006 været ansat som konsulent ved
Hjerneskaderådgivningen i Odense. Birgittes særlige
interesseområde er optimering af overgangen mellem
de forskellige sektorer for patienter med apopleksi.

Uddeling af DSfA's
ærespris 2013
Af Hysse Forchhammer

Dansk Selskab for Apopleksis ærespris bliver i år givet
til Neuropsykolog Palle Møller Petersen.
PMP har arbejdet som neuropsykolog siden midten
af 1980’erne, og han har på mange områder bidraget
væsentligt til udvikling af neuropsykologisk forskning,
undersøgelse og rehabilitering, som ikke mindst er
kommet mange apopleksipatienter til gode i tidens løb.

grammer blandt andet Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi.
Efter årene på Center for Hjerneskade arbejdede PMP
på forskellige neurologiske afdelinger, men i 2006
valgte han at blive privatpraktiserende neuropsykolog
med egen klinik.

Han har siden tiden på Center for Hjerneskade været
fortaler for en bred tilgang til rehabilitering. Hvis neurorehabilitering skal have effekt, er det ikke tilstrækkeligt at træne kognitive symptomer; også emotionelle
og sociale følger af hjerneskaden må anerkendes og
PMP var i midten af 1980’erne ansat på det dengang
inddrages i rehabiliteringen. Mange yngre neuropsykonyetablerede Center for Hjerneskade i København.
loger har haft glæde af hans store kliniske erfaring og
Her bidrog han til at opbygge det første danske center faglige bredde, når han har virket som lærer og superfor holistisk/interdisciplinær neurorehabilitering. PMP, visor.
der tidligere havde beskæftiget sig med programmering, var en af de første i Danmark, der så potentialet i Senest har PMP blandt andet i samarbejde med sønPC-baseret kognitiv og sproglig rehabilitering.
nen Lasse, der er læge og Ph.d-studerende, udviklet og
Således udviklede og markedsførte han COGNIsoft
afprøvet en iPad-baseret neuropsykologisk screeningsprogrammerne i starten af 90’erne, programmer der
test.
den dag i dag anvendes flittigt både i Danmark og i
udlandet.
Lad mig slutte af med at udtrykke min og selskabets
store anerkendelse af Palle: En erfaren, uhyre grundig
PMP har også leveret betydelige bidrag til udvikling af og dygtig neuropsykolog, der altid har vist stor faglig
neuropsykologiske undersøgelsesmetoder og indsam- indsigt, solidaritet med sine patienter og som samtiling af normalmateriale. Han bidrog til at oversætte og dig har haft mod til at tage nye teknologiske og faglige
indsamle normer til en af de mest anvendte sprogtests, udfordringer op!
Western Aphasia Battery.
I 1999 blev PMP dr.med. på en afhandling om neuropsykologiske følger efter apopleksi. Afhandlingens
empiri var indsamlet som del af Copenhagen Stroke
Study. PMP påviste i sin afhandling blandt andet vigtige sammenhænge mellem bestemte typer af neuropsykologiske symptomer og deres betydning for, hvordan
det går patienterne på længere sigt. PMP har fortsat
sin forskningsaktivitet med at skrive videnskabelige
artikler, og han har været reviewer på både danske og
internationale artikler. Han har også været censor på
psykologuddannelsen og bedømmer på både Ph.d- og
doktorafhandlinger.
PMP været fagligt aktiv i selskabet Danske Neuropsykologer og i en periode også i Dansk Selskab for
Apopleksi. PMP har bidraget til flere referencepro-

Neuropsykolog Palle Møller Petersen modtog Dansk Selskab for
Apopleksis ærespris 2013
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Pradaxa® 150 mg, 2 gange dagligt
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.

Pradaxa (dabigatranetexilat)
®

Forkortet produktresumé Dette produktresumé omhandler udelukkende indikationen forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med atrieflimren. 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 ét hjælpestof. Svært nedsat nyrefunktion (CrCL < 30 ml/min). Læsion eller tilstand med
aktiv blødning eller risiko for blødning. Samtidig behandling med anden antikoagulans(UFH, LMWH, warfarin, rivaroxaban, apixaban osv.). Nedsat leverfunktion eller leversygdom, som forventes
at påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med systemisk ketoconazol, cyclosporin, itraconazol, tacrolimus og dronedaron. Patienter med kunstige hjerteklapper, der kræver antikoagulant
behandling. Bivirkninger*: Meget almindelige (over 10%): Mindre 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*: Forsigtighed udvises ved alder mellem 75 og 80 år, ved moderat nedsat nyrefunktion, hos patienter med gastritis, øsofagitis eller gastroøsofageal refluks og hos patienter med generelt
øget risiko for blødning. Kirurgi og indgreb: Pradaxa skal evt. pauseres før operation eller invasiv procedure grundet en øget risiko for blødning – se produktresuméet. Fibrinolytikabehandling kan
overvejes ved akut iskæmisk apopleksi, hvis patientens dTT, Ecarin clotting tid (ECT) eller aPTT ikke overstiger den øvre værdi af normalområdet. Interaktioner*: Grundet øget risiko for blødning
bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af NSAID (T½ >12 timer), ASA, clopidogrel, ticragrelor samt P-glycoprotein (P-gp) induktorer og -inhibitorer. Graviditet og amning: Pradaxa
bør ikke anvendes. Dosering*: 150 mg to gange dagligt. Patienter ≥ 80 år samt ptt i verapamil-behandling (indgives samtidigt) anbefales 110 mg to gange dagligt. Før opstart bør nyrefunktionen
vurderes ved beregning af kreatinin clearance (CrCL) for eksklusion af ptt med svært nedsat nyrefunktion (CrCL < 30 ml/min). Under behandling bør nyrefunktionen vurderes i kliniske situationer
ved mistanke om et fald i nyrefunktionen (f.eks. hypovolæmi, dehydrering og samtidig behandling med visse typer anden medicin). Hos ptt > 75 år og hos ptt. 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 Pradaxa initieres når INR < 2,0. Overdosering*: Aktiveret protrombin-komplex eller faktor VIIa kan overvejes. Pakninger og priser (uge 21/2013): 110 mg: 10 kapsler, kr. 142,60;
60 kapsler, kr. 751,80; 150 mg: 60 kapsler, kr. 751,80; 3*60 kapsler, kr. 2.213,90 (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 Sundhedsstyrelsens godkendte produktresumé af
21. januar 2013. 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

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

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 21 2013): 2, 5 mg; 100
tabletter, kr. 123,05. 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

Øvrige relevante resultater fra RE-LY studiet1:
Endepunkt

Apopleksi eller systemisk emboli
Alvorlige blødninger
Intrakranielle blødninger
Livstruende blødninger
Gastrointestinale blødninger
Alle blødninger
Kardiovaskulær død
’Net clinical benefit’
Myokardieinfarkt
Bivirkninger:
Dyspepsi

Pradaxa® 150 mg,
2 gange dagligt (N=6076)

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

Warfarin
(N=6022)

Pradaxa® 150 mg,
2 gange dagligt vs. warfarin

Pradaxa® 110 mg,
2 gange dagligt vs. warfarin

%/100 personår

%/100 personår

%/100 personår

Relativ risiko

P-værdi

Relativ risiko

P-værdi

1,11
3,32
0,32
1,49
1,56
16,56
2,28
7,11
0,81
% i RE-LY
11,3

1,54
2,87
0,23
1,24
1,15
14,74
2,43
7,34
0,82
% i RE-LY
11,8

1,71
3,57
0,76
1,85
1,07
18,37
2,69
7,91
0,64
% i RE-LY
5,8

0,65
0,93
0,41
0,80
1,48
0,91
0,85
0,90
1,27

<0,001
0,31
<0,001
0,03
0,001
0,002
0,04
0,02
0,12
P-værdi
<0,001

0,90
0,80
0,30
0,67
1,08
0,78
0,90
0,92
1,29

0,29
0,003
<0,001
<0,001
0,52
<0,001
0,21
0,09
0,09
P-værdi
<0,001
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FOREBYGGELSE AF APOPLEKSI OG SYSTEMISK EMBOLI HOS VOKSNE PATIENTER MED
NONVALVULÆR ATRIEFLIMREN MED EN ELLER FLERE 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.

APOPLEKSI FOREBYGGELSE
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2 gange dagligt
– bedre end warfarin til at
forebygge apopleksi og
systemisk emboli1
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RE-LY studiet med Pradaxa® 150 mg,
2 gange dagligt viste:

Brug af Pradaxa® er anbefalet i både
udenlandske og danske retningslinjer
– læs mere på: t2c.bi/retningslinier

• Ingen forskel i alvorlige blødninger i forhold
til warfarin1

• Risiko for apopleksi og systemisk emboli
reduceres med 35% i forhold til warfarin1
• Risiko for iskæmisk apopleksi reduceres
med 25% i forhold til warfarin1
• Risikoen for intrakranielle blødninger
reduceres med 59% i forhold til warfarin1

Læs mere på www.pradaxa.dk
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Pradaxa®
(dabigatran)150 mg

