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Pradaxa®
(dabigatran) 150 mg,
2 gange dagligt
• Reducerer risikoen for apopleksi og
systemisk emboli med 35%1
• Ingen forskel i alvorlige blødninger1
• Reducerer risikoen for intrakranielle
blødninger med 59% i forhold til
warfarin (INR 2,0–3,0)1
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Se yderligere produktinformation på side 9 i dette blad.

FOREBYGGELSE AF APOPLEKSI OG SYSTEMISK EMBOLI
HOS VOKSNE PATIENTER MED NONVALVULÆR ATRIEFLIMREN
MED EN ELLER FLERE RISIKOFAKTORER*
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p<0,001
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warfarin
(INR 2,0-3,0)
N = 6022

Pradaxa® 150 mg
2 gange dagligt
N = 6076

RRR = relativ risiko reduktion

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

Anbefalet dosis er Pradaxa® 150 mg, 2 gange dagligt. Pradaxa® 110 mg,
2 gange dagligt anbefales til patienter ≥ 80 år og patienter i samtidig
verapamil behandling.
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En opdatering af Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi er aktuelt under udarbejdelse under
ledelse af Palle Pedersen, og det er håbet, at den nye udgave
vil være tilgængelig på www.dsfa.dk i starten af det nye år.
Referenceprogrammet udarbejdes af et bredt tværfagligt udvalg
af personer med kompetence inden for apopleksiområdet.
Mange er gengangere fra seneste Referenceprogram, men som
noget nyt bidrager Dansk Neuroradiologisk Selskab med to
medlemmer, Dansk Karkirurgisk Selskab og Dansk Neurokirurgisk selskab er
som tidligere repræsenteret og patientforeningen HjerneSagen er repræsenteret ved direktør Lise Beha Erichsen.

LEDER

INDHOLD:

Arbejdsgruppen har valgt at have fokus på behandling og evidens, således at
anbefalinger vægtes i forhold til styrke – ligger der et eller flere randomiserede kontrollerede studier til grund for anbefalingen, eller er der blot tale om
et mindre observationelt studie eller en ekspert vurdering? Ligeledes vægtes
anbefalingen i forhold til betydningen for patienten, eksempelvis i form af
bedre funktion og overlevelse, eller er der tale om en faktor uden sikker direkte
konsekvens for patienten?
Det er to år siden det seneste Referenceprogram udkom, men der har siden
været behov for udarbejdelse af en separat retningslinje for trombektomi. Nye
behandlingsmuligheder, herunder alternativer til Marevan som peroral antikoagulation er også dukket op. Ligeledes har der været en massiv udvikling på
rehabiliteringsområdet, hvilket vil afspejle sig i de relevante kapitler.
Der er et oplagt behov for fortsat at have en retningslinje på dansk som er
tilpasset danske forhold. Det er ikke muligt aktuelt blot at anvende for eksempel European Stroke Organisations (ESO) retningslinje. ESO’s retningslinje er
ikke opdateret siden 2009, og har ikke udgangspunkt i en dansk struktur og
organisation. På sigt vil det være oplagt at udarbejde danske retningslinjer på
baggrund af et fælles europæisk udgangspunkt udarbejdet i ESO-regi, hvor den
meget arbejdstunge litteratursøgning, -gennemgang og graduering kunne gennemføres samlet, hvorefter de nationale retningslinjer kunne udfærdiges gennem oversættelse og tilpasning. DSFA er medlem af ESO og vil aktivt arbejde
for denne løsning i fremtiden. Aktuelt er der fortsat behov for den betydelige
indsats, som de mange medlemmer af Referenceprogrammets skrivegruppe er
villige til at yde.
Der er imidlertid også andre områder, som tørster efter nogle flere timer af de
apopleksiinteresseredes tid: der er et stort ønske om en endnu mere omfattende og aktiv hjemmeside end den aktuelle, men det forudsætter én eller flere
ildsjæle. Man kunne forestille sig, at hjemmesiden kunne samle arbejdsredskaber som for eksempel check-lister, instrukser og lignende, som var gennemarbejdet og kunne deles.
Andre muligheder ligger åbne for eksempel afholdelse af kurser og seminarer.
Mulighederne er mange, og ofte må idéer prøves af. Der er ingen tvivl om, at
selskabet kunne være mere aktivt inden for vidensdeling, men at der aktuelt
mangler flere kræfter til at bidrage til denne opgave. Interesserede er meget
velkomne til at kontakte mig på hchr0039@bbh.regionh.dk.

Forsideillustration:
Stikkelsbærbusk

Formand,
Hanne Christensen
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Dabigatrans påvirkning p
Vurdering af den antikoagulante aktivite
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på koagulationsanalyser:
et i plasma under dabigatran-behandling
v/Anna-Marie Bloch Münster, Ledende Overlæge Ph.d,
FBE Klinisk Biokemi Syd, Aalborg Sygehus

Dabigatran er en direkte trombin-inhibitor. Gennem
de seneste år er dabigatrans antitrombotiske egenskaber og sikkerhed blevet undersøgt i flere kliniske studier til forebyggelse og behandling af venøs
tromboemboli og tromboemboliske komplikationer
(RENOVATE, REMODEL, RELY, RE-COVER)(1-4).
Dabigatran er godkendt til anvendelse ved forebyggelse af venøs tromboemboli efter knæ- og hoftealloplastik og af den amerikanske Food and Drug
Administration (FDA), European Medicines Agency
(EMA) og Lægemiddelstyrelsen ligeledes til forebyggelse af tromboemboliske komplikationer i forbindelse
med atrieflimren. Andre indikationer, som undersøges,
er behandling af venøs tromboemboli og behandling af
tromboemboliske komplikationer efter akut koronart
syndrom (5).
De store forskelle mellem konventionel warfarinbehandling og mange af de nye antikoagulantia, herunder dabigatran, er de nye antikoagulantias hurtige
virkningsmekanisme, manglende kostinteraktion, den
korte halveringstid og den forudsigelige farmakokinetiske profil, som tillader en fast daglig dosis uden behov
for monitorering af de antikoagulerende egenskaber
eller individuelle dosisjusteringer.
Selv om monitorering af den antikoagulerende effekt i
de kliniske studier har vist sig ikke at være nødvendig,
så er patientpopulationerne i de kliniske studier selekteret, patienterne fulgt tæt og compliance dermed høj.
Det kan ikke udelukkes, at der i den kliniske hverdag
kan opleves flere blødningskomplikationer og flere
trombotiske komplikationer end forventet ud fra resultaterne i de kliniske studier, og derfor bliver der måske
alligevel et større behov for biokemisk monitorering af
den antikoagulerende aktivitet, end vi umiddelbart forventer. I særdeleshed primært i forbindelse med kritisk
livstruende blødning, akutte traumer, potentiel overdosering, akut operation/invasivt indgreb, bridging eller
ved mistanke om manglende compliance (eventuelt i
forbindelse med recidivtrombose) kan det være af stor
behandlingsmæssig betydning at have kendskab til, i
hvilken grad patienten er antikoaguleret, før der tages

stilling til den fortsatte behandlingsstrategi.
I de situationer er det nyttigt at have kendskab til, på
hvilken måde dabigatran påvirker de almindelige koagulationsanalyser og hvilke analytiske muligheder, der
foreligger for vurderingen af den specifikke antikoagulerende effekt af dabigatran.
Laboratorieanalyser
I laboratoriet har vi flere clot-baserede tests, som kan
vurdere koagulationsevnen. De clot-baserede tests
måler den tid, det tager for en plasmaprøve at danne
et fibrinclot efter tilsætning af calcium og en aktivator.
De mest kendte clot-baserede tests er: aktiveret partiel
thromboplastintid (APTT) og protrombintidsbestemmelsen (PT).
Aktiveret partiel thromboplastintid
APTT er målrettet effekten på den interne koagulationsvej, hvor der tilsættes phospholipid, og hvor aktivatoren er en kontakt-aktivator (for eksempel kaolin,
silica). Flere studier har vist, at APTT forlænges med
stigende plasmakoncentrationer af dabigatran (6, 7, 8).
APTT kan dog kun bruges som en kvalitativ indikator
for den antikoagulante aktivitet af dabigatran, idet
sensitiviteten af APTT falder ved højere plasmakoncentrationer (> 200 ng/ml), hvormed den allerede ved
plasmakoncentrationer i terapeutiske koncentrationer
er relativt insensitiv. Forskellige APTT-reagenser kan
have forskellig sensitivitet i forhold til dabigatrans antikoagulante effekt (6,7). Eksempelvis findes en næsten
lineær sammenhæng mellem dosis af dabigatran og
responset i APTT ved anvendelse af APTT-reagenset
Pathromtin SL (Siemens Diagnostica) på coagulometeret BCS-XP (Siemens Diagnostica) plasma fra raske
donorer tilsat dabigatran i forskellige koncentrationer
(Figur 1a).
Protrombintid
PT udtrykker koagulationsevnen via den eksterne
koagulationsaktiveringsvej. Aktivatoren er vævstromboplastin (tissue factor). Idet de forskellige reagenser
med vævstromboplastin har forskellig følsomhed
overfor mangel på de forskellige koagulationsfaktorer,
vil anvendelsen af disse forskellige reagenser medføre
stor variation i PT-resultaterne. Det har man til monitorering af vitamin K-antagonist-behandlingen søgt at
standardisere ved hjælp af International Normalized
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ske og dynamiske studier med dabigatran som i undersøgelser med dabigatran-spiket plasma. I disse studier
har man påvist en koncentrationsafhængig stigning
i PT, men ingen eller meget lille effekt på PT i klinisk
relevante plasmakoncentrationer (Figur 1b) (6-9).
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Figur 1a: Egne resultater af rutine koagulationsanalyser i
dabigatran spiket plasma fra raske donorer (plasmakoncentrationer dabigatran 0-500 ng/ml)*

Ratio (INR). INR er defineret som den PT-ratio, der
ville fås, hvis WHO’s referencetromboplastin havde
været anvendt til bestemmelse af forholdet mellem
patientens og normale personers gennemsnitlige
PT udtrykt i sekunder. INR beregnes således: INR =
(PT[patient]/PT[geometrisk mean normale])ISI, hvor
ISI repræsenterer et internationalt sensitivitetsindex
for det anvendte tromboplastin (udtryk for tromboplastinets følsomhed for nedsættelse af aktiviteten af
de K-vitaminafhængige koagulationsfaktorer), og hvor
den geometriske mean af de normale er bestemt ud fra
20 raske frivillige.
Protrombintiden udtrykt som INR er standardiseret
specifikt for monitorering af vitamin-K-antagonistbehandlingen. Man kunne stille spørgsmålstegn
- ikke ved standardisering - men ved det korrekte
i at udtrykke PT-tiden i INR i forhold til vurderingen af den antikoagulante effekt af dabigatran.
Protrombintidsbestemmelsen udtrykt som INR har
været anvendt som biokemisk markør for aktiveringen
af den eksterne koagulationsvej i såvel farmakokineti-
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Figur 1b: International normalized ratio, INR,
PT-bestemmelse,

Forskelligt PT-reagens kan have forskellig sensitivitet.
I dabigatran spikede plasmaprøver fandtes Nycotest
PT reagenset mindst følsomt for påvisningen af en
effekt af dabigatran i plasma og Innovin, et QuickPT-reagens til bestemmelse af PT-tiden, mest følsomt
(7).
Ecarin clotting tid
Ecarin clotting tid (ECT) bestemmelsen er en trombin generation test. Testen baserer sig på målingen
af omdannelsen af protrombin til meizotrombin ved
hjælp af slangegiften ecarin. Meizotrombin er et ustabilt forstadie til trombin. Meizotrombin bliver neutraliseret/inhiberet af trombin-inhibitor i plasma, og
dette medfører en forlængelse i ECT-tiden. Dabigatran,
som en direkte trombin-hæmmer, er altså i stand til at
hæmme den trombinlignende aktivitet af meizotrom-

* Pedersen S, Simonsen LL, Nielsen TB, Kristensen SR, Münster AMB. Comparison of differetn coagulation assays to measure
the effect of Dabigatran. DSTH forum 2. udgave 2011, p. 22-25.
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binet, og man kan direkte korrelere ECT til aktiviteten
af de direkte trombin-hæmmere (10). ECT har i flere
studier vist en høj sensitivitet, lav variabilitet samt
netop en lineær sammenhæng mellem ECT og plasmakoncentrationen af dabigatran både i terapeutiske
doser samt ved overdosering (8) (Figur 1c).
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Figur 1c: Ecarin clottingtidsbestemmelse

Der findes både clot-baserede metoder samt metoder,
der baserer sig på spaltningen af et chromogent substrat til bestemmelse af ECT. For begge metoder gælder
det, at ECT- bestemmelserne hovedsagelig har været
anvendt forskningsmæssigt, og før analysen endeligt
kan anbefales til vurderingen af den antikoagulerende
effekt af dabigatran-behandlingen, skal metoderne
valideres og standardiseres i større kliniske studier.
Indtil videre har man observeret en højere variabilitet
i ECT-bestemmelsen hos dabigatran-behandlede de
første 2-3 dage postoperativt efter hoftealloplastik.
Om dette skyldes perioperative omstændigheder
med blødning og hypovolæmi og/eller problemer
med fortyndingskoagulopati i forbindelse med transfusion af store mængder væske, vides endnu ikke.
Overestimering af ECT kan også forekomme ved protrombin-mangel (11, 12).
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Haemeoclot® trombin inhibitor analysen
Haemoclot trombin inhibitor analysen er en anden
analyse, som forskningsmæssigt har været anvendt til
kvantitativt at udtrykke koncentrationen af dabigatran
i plasma. Der er tale om en clot-baseret analyse, som
tager udgangspunkt i, at man hæmmer en kendt og
konstant koncentration af trombin. I analysen anvendes fortyndet prøvemateriale, der blandes med normalt humant poolet plasma. Ved at tilsætte en bestemt
mængde oprenset trombin initieres clotdannelsen. Der
er en lineær sammenhæng mellem dabigatrankoncentrationen og clottingtiden. Jo længere clottingtid,
jo højere dabigatrankoncentrationer (Figur 1d). Der er
fremstillet frysetørret dabigatranstandarder, som kan
anvendes til kalibrering af analysen (8).
Chromogene metoder til måling af faktor-IIa aktiviteten er ligeledes under udvikling og afprøvning.
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Figur 1d: Hæmoclot ®trombin inhibitor analysen

Thromboelastography
Thromboelastography (TEG) er en clotbaseret test,
som globalt vurderer hæmostasen. Om der ved TEGundersøgelser kan opnås en god korrelation mellem
stigende plasmakoncentrationer og forlængelse i clottingtiden, må fremtidige studier vise. Der foreligger
endnu ikke data for dette.
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Falsk for lav fibrinogen (funktionel), overestimering
af Antitrombin koncentration og APC-resistance
Lindahl et al har i dabigatran-spiket plasma undersøgt dabigatrans effekt på almindelige koagulationsanalyser. Det er værd at bemærke, at de i terapeutisk
niveau af dabigatran påviste en underestimering af
funktionel fibrinogen bestemt ved Clauss metoden
ved to forskellige fibrinogen-reagenser, en overestimering af antitrombin-koncentrationen bestemt ved
trombin-inhibition-metoden samt en overestimering
af Aktiveret Protein C-resistance ratio ved anvendelsen
af to forskellige metoder allerede ved plasmakoncentrationer på 50 µg/l (7). Disse fund kan være vigtige at
have kendskab til i forhold til vurdering og behandling
af den blødende patient samt trombofili-udredning
under dabigatran-behandling.
Konklusion
APTT forlænges ved stigende plasmakoncentrationer
af dabigatran. APTT kan dog på grund af insensitivitet ved høje koncentrationer kun anvendes som en
kvalitativ indikator for den antikoagulante aktivitet.
Protrombintidsbestemmelsen påvirkes som hovedregel
ikke af dabigatran-behandlingen. Ecarin clottingtiden
og haemoclot inhibitor-analysen har været anvendt
forskningsmæssigt til kvantitativ bestemmelse af
plasmakoncentrationer af dabigatran. For ECT er der
påvist høj sensitivitet og lav variabilitet, og for begge
analyser er der påvist en lineær sammenhæng mellem
clottingtiden og dabigatranplasmakoncentrationerne.
Disse to analyser vil begge være gode bud på specifikke metoder til vurdering af dabigatrans antikoagulante aktivitet i specifikke akutte kliniske situationer.
Vurderingen af fibrinogen (funktionel), AT koncentrationen (vurderet ved trombin-inhibition) samt APC-ratio
kan vanskeliggøres af behandlingen med dabigatran,
idet falsk for lav fibrinogen samt en overestimering af
AT-koncentrationen samt APC-ratio kan forekomme på
grund af specifikke metoder samt reagensers forskellige følsomhed overfor dabigatran i sub-terapeutiske
samt terapeutiske koncentrationer.
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Marevan® (warfarin), tabletter 2,5 mg.

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 aktiv stof eller for ét eller flere af hjælpestofferne. Patienter med svært
nedsat nyrefunktion (CrCL < 30 ml/min). Aktiv klinisk signifikant blødning. Organskade med risiko for
blødning. Spontan eller farmakologisk nedsat hæmostase. Nedsat leverfunktion eller leversygdom,
som forventes at påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med systemisk ketoconazol,
cyclosporin, itraconazol og tacrolimus. Bivirkninger*: Meget almindelige (over 10%): Blødninger
fra forskellige foci. Almindelige (1-10%): Gastrointestinal blødning, mavesmerter, diarré, dyspepsi
og kvalme. Ikke almindelige (0,1-1%): Trombocytpeni, lægemiddeloverfølsomhed, udslæt, pruritus,
intrakraniel blødning, mavesår, gastrooesophagitis, gastroesofagael reflukssygdom, opkastning,
dysfagi, unormale leverfunktionstest. Sjældne (mindre end 0,1%) bivirkninger samt bivirkninger med
ukendt hyppighed er anført i det fulde produktresumé. Særlige advarsler og forsigtighedsregler
vedrørende brugen*: Nedsat leverfunktion: Der er ingen erfaringer med behandling af ptt med
forhøjede levertal, defineret som > 2 gange øvre normalgrænse (ULN), hvorfor Pradaxa ikke kan
anbefales. Risiko for blødning: Pradaxa bør, som alle antikoagulanter, anvendes med forsigtighed
ved tilstande med en øget risiko for blødning. Kirurgi og indgreb: Pradaxa kan eventuelt pauseres
hos patienter, der skal opereres eller undergå invasive procedurer eftersom der er en øget risiko
for blødning. Der henvises til det fulde produktresumé for yderligere information. Interaktioner*:
Grundet øget risiko for blødning bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af NSAID
(T½ >12 timer), ASA, clopidogrel samt P-glycoprotein (P-gp) induktorer og -inhibitorer. Samtidig
behandling med andre antikoagulantia kan ikke anbefales. Graviditet og amning: Pradaxa bør
ikke anvendes. Dosering: 150 mg to gange dagligt. Patienter ≥ 80 år samt ptt i samtidig verapamil
behandling anbefales 110 mg to gange dagligt. I denne situation bør Pradaxa og verapamil tages
samtidigt. Patienter kan behandles med Pradaxa i forbindelse med kardiovertering. Kapslerne skal
altid indtages uåbnede. Pakninger og priser (uge 44/45 2011): 110 mg: 60 kapsler, kr. 750,00; 150
mg: 60 kapsler, kr. 750,00; 3*60 kapsler, kr. 2.205,40 (Priserne er inkl. recepturgebyr). Dagsaktuel
pris findes på www.medicinpriser.dk. Udlevering: B. Tilskudsberettiget. Registreringsindehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH.
De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsens
godkendte produktresumé af 1. august 2011. Information om øvrige indikationer kan findes i
produktresumeet, som vederlagsfrit kan rekvireres fra den danske repræsentant Boehringer
Ingelheim Danmark A/S, Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, Medicinsk Information
eller via info.cop@boehringer-ingelheim.com

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

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: 2,57,5 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 44/45 2011): 2, 5 mg; 100 tabletter, kr. 140,00.
Udlevering: B. Tilskud: tilskudsberettiget
Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen
godkendte produktresumé dateret 29. juli 2011.
Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra Nycomed Danmark ApS. Nycomed Danmark ApS,
Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 48 42. www.nycomed.dk

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

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

Warfarin (N=6022)

%/100 personår

%/100 personår

%/100 personår

Relativ
risikoreduktion

P-værdi

Relativ
risikoreduktion

Apopleksi eller
systemisk emboli

1,11

1,54

1,71

0,65

<0,001

0,90

0,29

Alvorlige blødninger

3,32

2,87

3,57

0,93

0,31

0,80

0,003

Intrakranielle blødninger

0,32

0,23

0,76

0,41

<0,001

0,30

<0,001

Livstruende blødninger

1,49

1,24

1,85

0,80

0,03

0,67

<0,001

Gastrointestinale
blødninger

1,56

1,15

1,07

1,48

0,001

1,08

0,52

Alle blødninger

16,56

14,74

18,37

0,91

0,002

0,78

<0,001

Kardiovaskulær død

2,28

2,43

2,69

0,85

0,04

0,90

0,21

’Net clinical benefit’

7,11

7,34

7,91

0,90

0,02

0,92

0,09

Myokardieinfarkt

0,81

0,82

0,64

1,27

0,12

1,29

% i RE-LY

% i RE-LY

% i RE-LY

P-værdi

P-værdi

11,3

11,8

5,8

<0,001

<0,001

Endepunkt

Bivirkninger:
Dyspepsi

Pradaxa® 150 mg, 2 gange dagligt
vs. warfarin

Pradaxa® 110 mg, 2 gange dagligt
vs. warfarin
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P-værdi

0,09
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Hold hovedet koldt…
v/Christian Ovesen, Stud. med. Neurologisk Afd,
Bispebjerg Hospital

Ud over at være et velment råd om ageren i tilspidsede
situationer tyder nyere forskning på, at dette råd faktisk skal tages dybt bogstaveligt i forbindelse med apopleksi.
Siden starten af 1900-tallet har lægevidenskaben
undret sig over, hvorfor nær-druknede i koldt vand ikke
altid fik svære hjerneskader ved selv længere tids iltmangel. Som så ofte inden for lægevidenskaben er det
de fortællinger, der får nogle til at stoppe op og undres,
der leder til nye behandlingsformer.
Når en blodprop blokerer for blodforsyningen til et
hjerneområde, sætter dette straks gang i en kaskade af
alvorlige konsekvenser. Blodforsyningen til hjernen er
indrettet med blodkar, hvis forsyningsområder overlapper hinanden i kanterne. Dette har den konsekvens, at
når et kar blokeres, berøves centrum i dette kars forsyningsområde sin blodforsyning, hvilket igen gør, at
centrum i karrets forsyningsområde undergår uoprettelig skade. Yderkanten derimod vil kun lide under nedsat
forsyning af blod, idet der fortsat er bevaret forsyning
fra tilstødende kar.
Den nedsatte forsyning bevirker, at aktiviteten i det
pågældende område slukkes. Dette oplever patienten
som neurologiske symptomer som for eksempel hemiparese og afasi, afhængig af hvor i hjernen blodproppen er lokaliseret.

man kunne beskytte det truede hjernevæv både for de
patienter, som kan trombolyseres, og for de, som ikke
kan. Dette neuroprotektive stof skal kunne gribe ind i
de processer, der fører til ødelæggelsen af hjernevævet.
Indtil nu er sænkning af kropstemperaturen nok det
bedste bud på en sådan behandling.

Sænkning af kropstemperaturen har den funktion, at
det sænker hastigheden af metaboliske processer og
dermed forsinkes de skadevirkende processer, som
forårsager ødelæggelse af hjernevævet. Sænkning af
kropstemperaturen er allerede en gængs behandling af
Herved har vi altså to zoner i infarktet. Én, vi kan redde genoplivede patienter efter hjertestop.
- og én, der er tabt! Den zone, vi kan redde, bringes tilbage til funktion, ved at der tilvejebringes normal blod- I denne forbindelse har vi på Neurologisk Afdeling på
cirkulation. Her kommer tidsfaktoren ind i billedet. For Bispebjerg Hospital deltaget i et studie i samarbejde
med Universitetshospitalet i Malmö om kølebehandhvert minut, der går, vil en større og større del af den
zone, der endnu kan reddes, blive inkorporeret i zonen ling af patienter, der indlægges med akut apopleksi formed uoprettelig skade på grund af pågående skadevir- årsaget af en blodprop i hjernen. I alt 31 patienter har
deltaget i forsøget. Når patienterne ankom, blev de, når
kende processer.
der var indhentet informeret samtykke, randomiseret
til enten kølebehandling eller standardbehandling på
I dag er vores eneste behandlingsmuligheder tromapopleksiafsnit. De patienter, som blev randomiseret til
bolyse og mekanisk fjernelse af proppen. Der har
kølebehandlingen, blev overflyttet til intensivafdeling,
længe været et ønske om at finde en måde, hvorpå
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lingen. Vi kender alle disse ufrivillige bevægelser, som
kroppen frembringer på en kold vinterdag. Dette er
imidlertid kroppens meget stærke forsvar over for
påvirkninger i kropstemperaturen. Sitren i musklerne
øger nemlig metabolismen, hvilket udvikler varme. En
patient med kulderystelser kan derfor effektivt modvirke kølebehandlingen. Det kan imidlertid modvirkes
gennem medicinsk blokering af muskelbevægelserne,
men det kræver bedøvelse og mekanisk ventilation.
Medicinsk behandling kan afhjælpe problemet hos den
vågne patient, men kulderystelser et af de sværeste
problemer hos vågne patienter, der udsættes for kuldebehandling.
Andre studier har undersøgt kølebehandlings effekt
på apopleksipatienter, der netop bliver kølet i vågen
tilstand. Det har den fordel, at patienterne kan køles
uden brug af respiratorbehandling og således uden
for intensivafdeling. Patienten kræver dog fortsat tæt
monitorering, herunder behandling af kulderystelser.
Studierne viser, at det er muligt at kølebehandle vågne
apopleksipatienter. Det lover godt, hvis kølebehandling
skal implementeres som en standardbehandling for
hvor de blev sederet og intuberet. Herefter blev patien- akut apopleksi på hospitaler, hvor intensivsenge er en
mangelvare og ikke traditionelt bruges til behandling af
terne overfladekølet med måtter, der blev omviklet
patienterne og sørgede for at nedkøle huden, hvorefter apopleksipatienter.
kropstemperaturen faldt. I København blev de sederede, intuberede patienter kølet med et kateter indlagt Det vides endnu ikke på hvilket tidspunkt efter iskæi den store vene i lysken. Dette kateter nedkølede blo- miens begyndelse behandlingen er mest effektiv.
det, og således blev patienternes kropstemperatur sæn- Rottestudier indikerer, at der findes et tidsvindue, inden
ket. I begge tilfælde blev patienternes kropstemperatur for hvilket behandlingens effekt er højest. Tiden mellem
iskæmiens indsættelse og behandlingsstart kan være
holdt på 33 grader i 24 timer, hvorefter temperaturen
langsomt blev hævet igen. Patienterne kunne herefter betragtelig for nogle patienter.
vækkes og overflyttes til apopleksiafdelingen.
Et stort europæisk multicenterstudie påbegyndes snart
med Glostrup Hospital og Bispebjerg Hospital som delVi er aktuelt ved at opgøre resultaterne af dette stutagende danske centre. Her køles vågne patienter i 24
die, og vi finder generelt, at kølebehandling ved akut
timer med det formål endeligt at afklare kølebehandapopleksi er sikkert og gennemførligt. Vores studie er
lingens effekt på patienternes funktion efter 3 måneder.
imidlertid for begrænset til, at en eventuel effekt kan
Det er forskernes håb, at kølebehandlingen i fremtiden
bedømmes, men overraskende positive forløb foreskal kunne supplere den gængse behandling og sikre
kommer i materialet.
begrænsning af hjerneskader efter akut apopleksi.
Det viste sig, at endovaskulær nedkøling sikrer en mere
hurtig og stabil nedkøling og bedre temperaturkontrol,
men begge kølemetoder er klart anvendelige.
Kulderystelser er et væsentligt problem i kølebehandApopleksi 2011 / nr.2
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Forløbsprogram for rehabilitering af
– anbefalinger o
v/ Hysse B. Forchhammer, Ledende Neuropsykolog,
Ph.d, Glostrup Hospital

I juni måned 2011 blev
Forløbsprogram for
rehabilitering af voksne
med erhvervet hjerneskade (FP) offentliggjort.
Samtidig udkom et tilsvarende program for børn
med erhvervet hjerneskade.
Begge programmer er
udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde
med en lang række
repræsentanter fra faglige og videnskabelige selskaber,
stat, regioner, kommuner, almen praksis og patientorganisationer. Medicinsk teknologivurdering (MTV)
om hjerneskaderehabilitering udkom januar 2011 og
indgik som en vigtig del af det faglige grundlag for
FPs anbefalinger. FP tager overordnet afsæt i WHOs
brede definition af rehabilitering, hvor både funktion,
aktivitet og deltagelse betragtes som vigtige aspekter
i rehabilitering. Mål for rehabilitering er ikke alene at
genoprette enkelte dysfunktioner, men også at understøtte den ramte og pårørendes samfundsmæssige
integration og livskvalitet.

literingsbehov. Eksempelvis kan en volumenmæssigt
mindre hjerneskade med et hurtigt og ukompliceret
akutforløb forårsage omfattende kognitive skader, som
kræver specialiseret og langvarig rehabilitering.
Forskellige behov – forskellige tilbud
FP lægger op til, at der såvel i sekundær som primær
sektoren etableres forskellige niveauer af rehabiliteringsindsatser, som matcher den hjerneskadedes forskellige typer af rehabiliteringsbehov. Det understreges,
af den enkelte patient kan ændre behov i sygdomsforløbet, og dermed bevæge sig mellem de forskellige
rehabiliteringsniveauer.
Med hensyn til den hospitalsbaserede rehabilitering vil
langt de fleste patienter også fremover skulle rehabiliteres på hovedfunktionsniveau. Over 80% af patienterne skønnes at have behov for dette tilbud. Endvidere
anbefales et regionalt niveau med tilbud til de godt
15% af patienterne, der har lidt mere komplekse symptomer. Endelig antages det, at 3-5% har behov for indlæggelse på højtspecialiserede rehabiliteringsafsnit.
Modellen svarer i det væsentligste til den, der allerede
eksisterer i for eksempel Region Midt.

I primærsektoren anbefales ligeledes en niveaudeling
af de kommunale rehabiliteringstilbud med tilbud om
henholdsvis basal, avanceret og specialiseret rehabilitering. Basal rehabilitering refererer til en lav grad af
kompleksitet, og kan eksempelvis foregå på institutioner, hvor personalet også rehabiliterer ikke-hjerneskadede mennesker. Avanceret rehabilitering er tilbud til
Diagnose og kompleksitet
patienter med behov for tilstedeværelse af flere fagperMålgruppen er patienter med apopleksi, TCI, SAH,
soner med speciale i neurorehabilitering, og endelig er
traumer, encephalopati, infektiøse sygdomme og
det specialiserede niveau tiltænkt patienter med symptumorer. Programmet beskæftiger sig med alle faser i
tomer af høj kompleksitet. Det understreges, at langt
rehabilitering fra skadetidspunktet, over hospitalsfasen de fleste kommuner vil have så få patienter med behov
til kommunal rehabilitering. Også forebyggelse (prifor specialiseret træning, at de aldrig vil kunne opbygge
mær, sekundær og tertiær) indgår i programmet.
tilstrækkelig erfaring på området. Derfor anbefales det,
at kommunerne samarbejder og tilkøber disse ydelser,
Patientens diagnose fastholdes som central for koreller at patienten henvises til et specialiseret fase 3
rekt specifik forebyggelse og behandling. Samtidig
tilbud. Desværre indeholder programmet ikke særligt
pointeres det, at det er vigtigt for tilrettelæggelsen af
udfoldede anbefalinger, når det gælder forebyggelse.
rehabilitering også at tage udgangspunkt i skadens
kompleksitet. FP understreger, at der ikke altid er en
Sammenhæng, bedre overgange og koordination
lineær sammenhæng mellem skadens initiale årsag,
FP slår fast, at det er af afgørende betydning for en velomfang, sværhedsgrad og det efterfølgende rehabilykket rehabilitering, at den er tværfagligt tilrettelagt,
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f voksne med erhvervet hjerneskade
og udfordringer
sammenhængende og velkoordineret internt og på
tværs af sektorer. Samtidig påpeges det, at vores nuværende systemer ofte svigter netop på disse væsentlige
punkter. Programmet indeholder en lang række anbefalinger om, hvordan disse strukturelle elementer i
rehabiliteringen kan forbedres. Der peges blandt andet
på bedre visitation og intern koordinering i hospitalsfasen, mindre personafhængig patientforløbskoordination - ikke mindst i forbindelse med sektorovergange.
Hertil kommer forbedring af genoptræningsplaner,
således at også ikke-fysiske rehabiliteringsbehov vægtes. Det anbefales også, at man i de enkelte kommuner etablerer en hjerneskadekoordinationsfunktion
bestående af enkeltpersoner eller et team. Endvidere
anbefales det, at den enkelte kommune arbejder med
at smidiggøre og lette adgang til og samarbejde mellem de kommunale forvaltninger. Endvidere påpeges
problemer med de mange forskellige lovgivninger, der
regulerer rehabiliteringsområdet. Endelig anbefales
det, at der oprettes specialambulatorier, hvor hjerneskadede kan få revurderet rehabiliteringsbehovet også
efter udskrivelse.

at man bør arbejde sammen om både mono- og tværfagligt at beskrive hvilke nødvendige neurofaglige kompetencer, der bør være til stede i de forskellige rehabiliteringstilbud. Man bør prioritere etablering af egentlige
specialiserede monofaglige og tværfaglige uddannelser
i neurorehabilitering. Endelig anbefales udarbejdelse af
faglige retningslinjer for delelementer i rehabilitering,
eksempelvis retningslinjer for udredning af forskellige
funktionsnedsættelser og specifikke indsatser.

Implementering – udfordringer og problemer
Et forløbsprogram indeholder anbefalinger, men der
følger ingen direkte beføjelser eller ressourcer til at
iværksætte implementering med programmet. Det
er således nu op til stat, regioner og kommuner at
beslutte sig for, om og hvordan programmet helt eller
delvist skal implementeres. Folketinget har bevilget 150
millioner kroner til kommunal implementering over
en årrække. Hurtig hovedregning giver det resultat,
at 98 kommuner i gennemsnit vil få tilført omkring
350.000 kroner om året til projekter. Der er endnu ikke
bevilget større beløb til den regionale implementering.
Etablering og udvidelse af regionale og specialiseHurtig implementering af evidensbaserede
rede afdelinger og øget ambulatoriekapacitet vil være
teknologier
omkostningsfyldt. Hertil kommer implementering
I MTV om hjerneskaderehabilitering beskrives god
af teknologier, nye uddannelser og koordination. En
evidens for effekt af en lang række rehabiliteringstekrække af disse indsatser kan implementeres inden for
nologier. Det understreges dog samtidig, at indsatser
eksisterende organisatoriske og økonomiske rammer.
skal ydes med en vis intensitet, for at der opnås effekt. Vi kan for eksempel arbejde på at forbedre det tværDer skal tages individuelle hensyn i tilrettelægning af
faglige samarbejde og den tværsektorielle koordination
rehabiliteringsforløb, men der anbefales en dosering
og skrive mere fyldestgørende genoptræningsplaner,
på minimum 45 minutters daglig træning. Teknologier, uden at det behøver at koste penge. Vi kan også lokalt
der således har vist effekt, bør implementeres hurtigst – regionalt og kommunalt - begynde at gennemgå
muligt i alle sektorer. Det gælder en lang række tekno- vores rehabiliteringstilbud og sikre, at vi tilbyder de elelogier til træning af kognitive, sproglige og emotionelle menter, hvor der foreligger evidens for effekten. Vi kan
funktionsforstyrrelser og problemer. Det anbefales
etablere pårørendeundervisning – tilbuddet behøver
også, at evidensunderbyggede indsatser som træning i ikke være omfattende – der er god evidens for, at også
eget hjem, støttet erhvervsintegration og indsatser over en mindre intensiv indsats har effekt. Også på uddanfor pårørende iværksættes umiddelbart.
nelsesområdet bør vi tænke kreativt og udnytte lokale
undervisningstilbud på tværs af fag og sektorer.
Neurofaglig viden, kompetencebeskrivelser
og faglige retningslinjer
Meget kan således gøres, men det er stort problem, at
Forløbsprogrammet beskriver, at der i alle sektorer bør implementeringen i så høj grad er afhængig af lokal
fokuseres på at opbygge og vedligeholde et tilstrække- velvilje – der må derfor fortsat arbejdes politisk for, at
ligt niveau af neurofaglig specialviden. Denne indsats der skabes finansiering til fuld implementering.
skal understøttes af, at der nationalt forfattes kompetencebeskrivelser og faglige retningslinjer. Det vil sige,
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Videomedieret sprogundervisning
v/Birgitte L Thofte, Sygeplejerske, Tværfaglig
Efteruddannelsesleder, MHH, MIL, Neurologisk
Afdeling, Hospitalsenhed Vest og Hilmar Eggertsen,
MIL lærer, Vestervangskolen, Herning

I et MIL masterprojekt foråret 2011 undersøgte vi,
hvordan IT og multimodale tekster kan anvendes i
sprogundervisningen til voksne med afasi. Det blev til
casestudiet om den 53-årige John, der var indlagt på et
rehabiliteringsafsnit efter et slagtilfælde.

Rapporten konkluderer, at der er moderat til god evidens for effekt af logopædisk intervention til patienter
med afasi med størst effekt ved tidlig intervention,
men der kan også være effekt ved kronisk afasi. Der er
moderat evidens for effekt af intensiv træning på funktionsniveau og for effekt af en direkte intervention over
for samtalepartnere til afasipatienter (ibid. s. 106).

Fra international forskning på afasiområdet har vi i
projektet fremdraget følgende hypoteser: 1) At der
er en direkte sammenhæng mellem sprog og handling (Rizzolatti G & Arbib MA. 1998, Rizzolatti, G. &
Craighero, L. 2004, Calvo-Merino B et al 2005). 2) At
sprogforståelse kræver inddragelse af det motoriske
Baggrund
system (Galantucci et al, 2006). 3) At gestik var den evoInden for de sidste 10 år har den kontekst, vi driver
sprogundervisning i, ændret sig meget. Det er en udvik- lutionære forløber for tale som den primære form for
sprog (Arbib,2005; Rizzolatti & Arbib. 1998). 4) At intenling, der er sket på baggrund af en informations- og
kommunikationsteknologi (IKT)- og medierevolution, siv sprogtræning giver øget effekt også på kronisk afasi
(Pulvermüller, F. & Berthier, M.L. 2008).
der på drastisk vis ændrer hele den måde, vi forstår
’sprog’ og tænker ’kommunikation’ på – såvel indiEn videomedieret sprogundervisning
viduelt som interpersonelt. Der sker grundlæggende
kulturelle forandringer på det organisatoriske og sam- I vores case om John er omdrejningspunktet for det
fundsmæssige plan, der gør, at vi løbende må finde nye didaktiske design en filmproduktion med små episoder
fra det liv, John kendte, før han blev syg. Produkter herveje at gå i den pædagogisk/didaktiske planlægning,
afvikling og udvikling af undervisning ved afasi (Holm fra (video, stills og lyd) blev bearbejdedet med digitale
redskaber, og herudfra blev der designet en multimoSørensen et al, 2010).
dal, pædagogisk tekst, der var skræddersyet til Johns
Casestudiet her er at finde i krydsfeltet mellem på den læringstilgange.
ene side den teknologiske udvikling, der giver mulighed
for at inddrage videomediet i sprogundervisningen, og Efter en samtale med Johns kone, hvor vi introducerede
vores ide om, at sprogundervisningen skulle udføres på
på den anden side hvad en sådan undervisningsform
giver af nye muligheder for samarbejdsrelationer mel- baggrund af aktiviteter, som John havde sat pris på, før
han blev syg, fik vi lov til at gøre vores videooptagelser
lem person med afasi, pårørende, behandlerteam og
’on location’. Hun var medinstruktør i den forstand, at
underviser. Forskningsmålet var således at udvikle en
hun kunne fortælle, hvordan de daglige gøremål blev
pædagogisk praksis og samtidig udforske denne i en
udført, hvilke redskaber, der blev anvendt og hvordan,
organisatorisk sammenhæng.
hvilke sætninger, vendinger og fraser, der blev brugt
etc.
Anbefalinger og forskning ved afasi
MTV rapporten om hjerneskaderehabilitering angiver
Alle scener skulle filmes fra en første persons visuelle
intervention over for afasi som et målrettet pædaperspektiv, hvor kameravinklen illuderer ens eget synsgogisk tilrettelagt samarbejde mellem logopæd og
felt. Man skelner her mellem oplevelser erindret indepatient, som ofte inddrager pårørende. Målet for
intervention retter sig mod International Certification fra eller udefra (Sutton, 2008), og forskning har vist, at
man har lettere ved at indleve sig i og genkalde sig en
of Functioning (ICF)-niveauerne kropsfunktion,
situation, når det levende billede skaber en illusion om
aktivitet og deltagelse. Der peges også på omgivelnoget, der opleves indefra (Ewan et al, 2010).
ser og ikke mindst personlige faktorer og livskvalitet
(Sundhedsstyrelsen 2011, s. 96).
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til voksne med afasi – et casestudie
Der blev fundet frem til en amatørskuespiller, som John
formentlig kunne identificere sig med – med tilsvarende alder, højde og drøjde. For at forstærke illusionen
var skuespilleren klædt i Johns arbejdstøj. Indlevelse
og betydning er her vigtig, da forskning har påvist en
større neural aktivitet, når handlingssekvenser afbilder
en personlig, kendt adfærd (Calvo-Merino et al, 2005;
Chatterton et al, 2008).
Videooptagelserne blev derefter brugt som semiotisk
ressource for den multimodale tekst. Designfasen var
præget af overvejelser over hvilke kommunikationsmuligheder John havde, hvilke ’modes’ der skulle involveres i kommunikationen, og hvordan de skulle præsenteres for at opnå det mest effektive kommunikative
resultat.
Formålet med den multimodale tekst var at:
• Styrke Johns opmærksomhed, lyst til - og motivation for at udtrykke sig
• Skabe forståelse for situationer ved at tage
udgangspunkt i en kendt daglig kontekst
• Skabe forståelse for sprogligt udtryk: sætninger,
fraser og ord
• Prime hans sprog for kommunikativ handling
igennem en multisensorisk påvirkning
• Igennem arbejdet med levende og statiske billeder
skabe større mulighed og sandsynlighed for at
kommunikationen mellem underviser og elev
lykkes. Man kan forvisse sig om, at man taler om
de samme ting

Inden for det enkelte emne blev videoen klippet op
i semantiske enheder, der svarede til cirka fem sætninger. De enkelte klip visualiserede subjekt-verbumobjekt. Kort sagt: hvem, der gør hvad ved hvem/hvad.
Det interessante i denne sammenhæng er, hvordan den
visuelle og verbale kommunikation støtter op omkring
hinanden. Når John så handlingen udfolde sig på video,
meldte sproget sig, antageligt fordi den visuelle og verbale kommunikation grammatisk set ligner hinanden
(Kress & Leeuwen, 2006). Videomediet primer sandsynligvis verbalsproget.
Udgangspunktet for sprogundervisningen var sætningens indholdsside - en handlingssituation. Den tilhørende tekstning af situationen havde dermed meget
konkrete referencer til personer, genstande og begivenheder. Når videoklippet bruges som udgangspunkt,
bliver det langt mere konkret, at sætningen har den og
den mening – denne sætning fremstiller den og den
situation.
På nedenstående billede af en enkelt side er alle
’modes’ repræsenteret for eksemplets skyld. I virkeligheden drejede det sig i Johns tilfælde om at gøre det
visuelle indtryk så enkelt som muligt for ikke få ’cognitiv overload’ (Sweller et al, 1998 s. 251; Sweller, 2005;
Schnotz et al, 2009). Less can be more!

John kunne synge, og derfor blev der lagt vægt på
rytme, prosodi og sang.
Samlet set blev der tale om tre forskellige emner: 1)
jeg renser fisk 2) en kop kaffe 3) en sildemad. Vi brugte
ét emne pr. undervisningsgang. De digitale medier
giver mange muligheder for en kontrolleret elektronisk
opmærkning og kan i høj grad være med til at systematisere og disciplinere arbejdet. Den giver en række
konkrete muligheder for at skabe overblik over en
kompleks mængde af informationer, skærper fokus for
det, der skal læres, og kan dermed lette elevens arbejde
med at systematisere, sammenligne og kategorisere.

Jeg skærer fisken op
		 En kniv
		 Jeg har en kniv
		 Den skærer jeg med
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Perspektiver
Både nationalt og internationalt efterspørges specifik
forskning, der kan bidrage til forståelse af koblingen mellem sprog- og begrebsdannelse og motorisk
handling. Forskning på området har i de seneste år
kunnet fremvise gode resultater ved at kombinere
sprogundervisning med relevant handling (Berthier &
Pulvermüller, 2011 s. 86).
Vores casestudie viste lovende muligheder for anvendelse af videomediet og inddragelse af multimodale
tekster i afasiundervisningen:
• Der var god virkning af at knytte verbalsprog til
handling gengivet på video
• Designet er fleksibelt og kan løbende tilpasses
elevens læringstilgange
• Den multimodale tekst giver en fælles forståelse
for den aktuelle undervisning via flere former for
kommunikative ressourcer – verbale som nonverbale
• Underviseren har rig lejlighed til at gøre iagttagelser til nytte for det videre samarbejde
• Det giver undervisningen relevans og ’nerve’ for
eleven
• Eleven får mulighed for at opdage hvilke modes,
der er mest relevante for ham
• Pårørende, venner, team omkring patienten og
andre fagpersoner kan involveres og bidrage til
undervisningen
• Elevens sprogundervisning intensiveres igennem
samarbejdet omkring den multimodale tekst
Undervisning er generelt set en kompleks kognitiv
virksomhed, der forekommer i et dynamisk miljø, hvor
mange forskellige elementer bliver bragt i spil. Derfor
er udvikling af teori omkring undervisningsteknologi
svært, fordi det kræver en detaljeret forståelse af komplekse sammenhænge, der er bundet i kontekstuelle
forhold (Mishra & Köhler, 2006 s. 1018).
Casestudiet blev situeret i en praksis mellem forskellige faggrupper, tidsplaner, planlagte forløb, tidspres,
sociale foranstaltninger og pårørende, og som forløbet
udfoldede sig, blev det på forskellig vis anskueliggjort,
at undervisning ikke længere kan ses som en isoleret
virksomhed. Det er tale om en meget sammensat aktivitet, der trækker på forskellige slags viden.
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P. Mishra & M. J. Koehler (2006) illustrerer meget godt
forholdet med deres TPACK model (Technological
Pedagogical Content Knowledge). I en dansk oversættelse tilpasset vores projekt, ser den således ud:

Teknologisk
Pædagogisk
Indholdsviden

Teknologisk viden
Håndværket omkring
multimodes
(Film, billeder og lyd...)
Multimodale tekster.

Pædagogisk viden
Design af artefakt+undervisningsforløb.
Specialpædagogisk viden
og erfaring.
Bevidstgøre om hensigten
med undervisningen og
brug af artefakter.

Kontekster
På figuren vises pædagogik, indhold og teknologi som
cirkler – alle tre elementer indgår i designet af den
multimodale tekst (Mishra & Koehler, 2006; Harris,
Mishra & Köhler, 2009). Skubbes de tre cirkler sammen
vil de danne en række mødesteder, og i midten er der
et stykke, hvor alle tre cirkler overlapper hinanden. Der
integreres pædagogik, teknologi og indhold, og det er
en sådan integration, vi skriver om.

I den sammenhæng skal bemærkes, at det ikke kun er
de tre elementer som sådan, der er det interessante
i modellen. Det er de vidensområder, der knytter sig
til dem hver især. Modellen viser altså ikke kun det
lidt elementære forhold at IKT-didaktisk design rummer disse tre dimensioner, men også at der er tale
om forskellige vidensområder, som skal være
repræsenteret hos de personer, der deltager i designarbejdet.
Desuden viser modellen, at institutionel læring og undervisning
altid finder sted i en organisatorisk kontekst. Det er imidlertid ikke repræsenteret
som et vidensområde,
men man kan sige, at
det er til stede i modellen som ’kontekster’.
I vores projekt er der
flere lag i konteksten
som for eksempel
det politiske, det
lovgivningsmæssige,
det organisatoriske,
patientens sociale og
Indholdsviden
Neuropsykologisk
økonomiske forhold, de
viden om visuel og
enkelte teams, faggrupverbal kommunikation.
pers arbejde etc.
Monofaglig viden.
Kommunikative og
motoriske færdigheder. Rytme, rim, remser
og sang.
Livshistorie.

Således illustrerer modellen
også, hvorfor ideen om en
videomedieret sprogundervisning ikke kan afprøves og implementeres med et enkelt snuptag.
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Socioøkonomiske forskelle i be
efter indlæggelse med
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ehandlingskvalitet og prognose
d apopleksi i Danmark
v/ Vivian Langagergaard, 1. Reservelæge, Ph.d og
Søren Paaske Johnsen, Overlæge, Ph.d, Klinisk
Epidemiologisk Afdeling, Århus Sygehus, Århus
Universitetshospital, Science Center Skejby

En række studier har påvist, at der er betydelige socioøkonomiske forskelle i risikoen for apopleksi samt
den efterfølgende prognose. Personer med lavere
socioøkonomisk status har således en højere risiko for
at få en apopleksi, herunder også en øget risiko for at
dø på grund af apopleksi. Forklaringen på disse forskelle kan blandt andet være forskelle i livsstil (f.eks.
rygning, alkoholindtag, kost og motion) på tværs af
forskellige socioøkonomiske grupper i befolkningen.
Mere kontroversielt er det dog, at en række studier i
udlandet har rapporteret, at der også findes socioøkonomiske forskelle i kvaliteten af den behandling, pleje
og rehabilitering, som sundhedsvæsenet tilbyder. Det
vil sige, at der er en risiko for, at patienter med lavere
socioøkonomisk status får en ringere behandling.
Endnu er dette spørgsmål dog kun sparsomt belyst,
og det er derfor også uklart, i hvilket omfang socioøkonomiske forskelle i behandlingskvaliteten er med
til at forklare socioøkonomiske forskelle i prognosen
hos patienter med apopleksi. I et nyligt publiceret
studie er dette spørgsmål derfor blevet belyst blandt
danske patienter med apopleksi. Studiet blev baseret
på data indhentet fra NIP-apopleksi og inkluderede
alle patienter i Danmark i alderen 18-65 år, som blev
registreret med apopleksi i perioden januar 2003 til
december 2007. I alt blev 14.545 patienter inkluderet
i undersøgelsen. Data om vitalstatus og genindlæggelse blev udtrukket fra henholdsvis CPR-registeret og
Landspatientregisteret.
Patientkarakteristika
Information om socioøkonomisk status blev indhentet
fra Danmarks Statistik. Til analyserne blev patienterne
stratificeret efter indkomst beregnet som den gennemsnitlige husstandsindkomst de sidste 5 år inden
indlæggelsen. Patienterne blev opdelt i tre lige store
indkomstgrupper (høj, medium, lav). Der blev ligeledes stratificeret efter højeste opnåede uddannelsesniveau: (1) videregående uddannelse, (2) gymnasial/
erhvervsuddannelse, (3) folkeskolens afgangsprøve

samt efter beskæftigelsesstatus året før indlæggelsen
(i arbejde, arbejdsløs, førtidspensionist). ”Arbejdsløs”
dækkede patienter, der var arbejdsløse, på efterløn,
kontanthjælp eller på anden måde økonomisk inaktive. Herudover var der informationer til rådighed vedrørende alder, køn, civilstatus, boligtype, Scandinavian
stroke scale score, tidligere apopleksi eller myocardieinfarkt, atrieflimren, diabetes mellitus, claudicatio
intermittens, rygevaner, alkoholforbrug og Charlsons
komorbiditetsindex.
Behandlingsindikatorer
Opfyldelsen af følgende syv NIP-kvalitetsindikatorer
inden for tidsfristen blev brugt til vurdering af behandlingskvaliteten i den akutte fase: 1) Indlæggelse på
apopleksiafsnit 2) Trombocythæmmende behandling
3) AK-behandling 4) CT/MR-scanning 5) Vurdering af
patientens behov for fysioterapeutisk genoptræning 6)
Vurdering af patientens behov for ergoterapeutisk genoptræning 7) Vurdering af ernæringstilstand.
Statistisk analyse
I analyserne blev andelen af patienter i hvert stratum
for indkomst, uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus, der fik opfyldt alle relevante NIP-indikatorer,
bestemt. Derefter blev det beregnet hvor stor en andel,
der fik opfyldt hver enkelt relevant NIP-indikator.
Relativ risiko (RR) for at få opfyldt indikatorerne blev
beregnet for hvert stratum for indkomst, uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus med ”høj indkomst”,
”videregående uddannelse” og ”i arbejde” som reference. Dernæst blev Cox Proportional Hazards regression benyttet til at beregne hazard ratios (HRs) for død
og genindlæggelse efter henholdsvis 30 dage og et år.
Analyserne blev justeret for patientkarakteristika og
andelen af opfyldte NIP-indikatorer. Med henblik på at
undersøge den ”rene” effekt af henholdsvis indkomst,
uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus på dødelighed og genindlæggelsesrisiko blev analyserne til sidst
desuden justeret for de to øvrige parametre for socioøkonomisk status.
Opfyldelse af behandlingsindikatorer
Der var væsentlige forskelle i andelen af opfyldte
behandlingsindikatorer mellem patienter med høj
og lav socioøkonomisk status. De største forskelle
optrådte blandt patienter med lav indkomst og førApopleksi 2011 / nr.2

19

tidspensionister, idet RR for at få opfyldt alle relevante
indikatorer var henholdsvis 0,82 (95% CI 0,78-0,86) og
0,83 (95% CI 0,79-0,87), sammenlignet med patienter
med høj indkomst og patienter i arbejde. For patienter med kort uddannelse var RR 0,90 (95% CI 0,850,95) sammenlignet med patienter med videregående
uddannelse.
Dødelighed og genindlæggelse
I alt døde 697 patienter (4,8%) inden for 30 dage og
1202 patienter (8,3%) døde i løbet af det første år efter
apopleksien. De ujusterede analyser viste en højere
30-dags og 1-års dødelighed blandt patienter med

middel/lav indkomst og patienter, der var arbejdsløse/
førtidspensionister, mens uddannelsesniveau ikke
havde væsentlig indflydelse på dødeligheden. Som
forventet forekom der en reduktion i HR for død efter
justering for patientkarakteristika, inklusive kliniske og
sociodemografiske karakteristika. Yderligere justering
for forskelle i behandlingskvalitet havde kun marginal
indflydelse på de justerede HRs. De fuldt justerede
analyser viste en væsentligt forøget dødelighed efter
30 dage (HR: 1,57 (95% CI 1,25-1,97)) og efter 1 år for
arbejdsløse patienter og efter 1 år for førtidspensionister sammenlignet med patienter i arbejde. (Resultater
for dødelighed efter 1 år fremgår af Tabel 1).

Tabel 1 Hazard Ratios for død efter 1 år i forhold til socioøkonomisk status

Ujusteret
HR (95% CI)

Justeret 1*
HR (95% CI)

Justeret 2†
HR (95% CI)

Fuldt justeret‡
HR (95% CI)

Indkomst
Høj
Middel
Lav

1,00 (reference)
1,00 (reference)
1,00 (reference)
1,38 (1,19-1,60)        1,16 (1,00-1,36)       1,16 (0,99-1,35)
1,67 (1,45-1,92)
1,14 (0,97-1,34)
1,15 (0,98-1,35)

1,00 (reference)
1,06 (0,90-1,25)
0,95 (0,79-1,14)

Uddannelse
Lang
Middel
Kort

1,00 (reference)
1,04 (0,88-1,24)
1,19 (1,00-1,41)

1,00 (reference)
0,98 (0,82-1,18)
0,96 (0,79-1,16)

1,00 (reference)
0,98 (0,82-1,18)
0,96 (0,79-1,16)

1,00 (reference)
0,94 (0,78-1,12)
0,88 (0,72-1,07)

Beskæftigelse
I arbejde
Arbejdsløs
Førtidspensionist

1,00 (reference)
1,81 (1,56-2,09)
2,49 (2,18-2,84)

1,00 (reference)
1,52 (1,29-1,79)
1,38 (1,16-1,63)

1,00 (reference)
1,52 (1.30-1,80)
1,39 (1,18-1,65)

1,00 (reference)
1,58 (1,32-1,88)
1,47 (1,22-1,77)

* Justeret for patientkarakteristika (køn, alder, Charlsons komorbiditetsindex score, diabetes mellitus,
myocardieinfarkt, atrieflimren, tidl. apopleksi, hypertension, claudicatio intermittens, sværhedsgrad af apopleksi,
rygning, alkohol, boligtype og civilstatus) og hospitalsafdeling.
† Justeret for patientkarakteristika, hospitalsafdeling og andel af opfyldte relevante NIP-indikatorer.
‡ Justeret for patientkarakteristika, hospitalsafdeling, andel af opfyldte relevante NIP-indikatorer og uddannelse og
beskæftigelsesstatus eller indkomst og beskæftigelsesstatus eller indkomst og uddannelse.

...fortsættes næste side
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1318 patienter (9,1%) blev genindlagt
inden for 30 dage og 4498 (31%) blev
genindlagt i løbet af det første år efter
apopleksien. De fuldt justerede analyser viste en væsentligt forøget risiko
for genindlæggelse efter 30 dage og
efter et år for arbejdsløse og førtidspensionister.
Således tyder landsdækkende danske
data på, at lav socioøkonomisk status
blandt yngre patienter i Danmark
- på trods af et skattefinansieret
sygehusvæsen – er associeret med en
lavere sandsynlighed for at modtage
optimal akut apopleksibehandling.
Samtidig fremgår det, at patienter,
som er arbejdsløse eller førtidspensionister, har større dødelighed og
genindlæggelsesrisiko. Forskellene i
behandlingskvalitet blandt patienter
med høj og lav socioøkonomisk status kan dog ikke forklare disse fund.
Studiet er publiceret i Stroke, Aug.
2011 under titlen ”Socioeconomic
Differences in Quality of Care and
Clinical Outcome After Stroke – A
Nationwide Population-based Study”
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Forkortet produktinformation for Zarator® (atorvastatin)
Filmovertrukne tabletter 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg
Indikationer: Supplement til diæt ved forhøjet total-kolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B og triglycerider hos voksne, unge
samt børn over 10 år med primær hyperkolesterolæmi inklusiv familiær hyperkolesterolæmi (heterozygot variant) eller kombineret
hyperlipidæmi (svarende til type IIa og IIb i Fredricksons klassifikation), hvor diæt og andre ikke-farmakologiske foranstaltninger
er utilstrækkelige. Reduktion af totalkolesterol og LDL-kolesterol hos voksne med homozygot familiær hyperkolesterolæmi som supplement til anden lipidsænkende behandling, f.eks. LDL-aferese, eller hvis anden behandling ikke er tilstrækkelig. Forebyggelse
af kardiovaskulære hændelser hos voksne, som har en høj risiko for debut af en kardiovaskulær hændelse, som supplement til
afhjælpning af andre risikofaktorer (se produktresumé afsnit 5.1). Dosering*: Patienten bør sættes på en standard kolesterolsænkende diæt, inden der gives Zarator. Der bør fortsættes med denne diæt under behandling med Zarator. Dosis bør individualiseres
i henhold til basisniveau for LDL-kolesterol, mål for behandlingen og behandlingseffekt. Startdosis er sædvanligvis 10 mg én gang
dagligt. Dosis skal justeres med intervaller på 4 uger eller mere. Den maksimale dosis er 80 mg én gang dagligt. Zarator skal
anvendes med forsigtighed hos patienter med leverinsufficiens og er kontraindiceret ved aktiv leversygdom. Ældre: Ingen særlige
forholdsregler. Børn: Zarator er indiceret til børn over 10 år med hyperkolesterolæmi. Børn bør kun behandles af specialister. Dosis
kan gives på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet, med eller uden føde. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for indholdsstofferne. Aktiv leversygdom eller uforklarlig vedvarende stigning i serumtransaminaserne svarende til mere end 3 gange den øvre
referenceværdi. Under graviditet eller amning. Kvinder i den fertile alder, som ikke benytter sikker antikonception. Særlige advarsler
og forsigtighedsregler vedr. brugen*: Leverpåvirkning: Der bør tages leverprøver før behandlingens start og periodisk under behandlingen. Ved vedvarende transaminasestigning mere end 3 gange den øvre referenceværdi, anbefales dosisreduktion eller seponering af Zarator. Forsigtighed tilrådes hos patienter, som indtager store mængder alkohol og/eller med leversygdom i anamnesen.
Forebyggelse af apopleksi ved aggressiv reduktion af kolesterolniveauerne (SPARCL): der henvises til produktresumeets afsnit 4.4 og
5.1). Påvirkning af skeletmuskulaturen: Myalgi, myositis og myopati som kan udvikle sig til rabdomyolyse er rapporteret hos patienter
med Zarator. Afbryd behandlingen ved klinisk signifikant stigning i kreatinkinase (CK-niveauer) >10 gange øvre referenceværdi.
Zarator bør gives med forsigtighed til patienter med prædisponerede faktorer for rabdomyolyse. CK-værdien bør måles før initiering
af behandling med statiner i følgende situationer: nedsat nyrefunktion, hypotyreoidisme, personlig eller familiær anamnese med
arvelige muskelsygdomme, leversygdom i anamnesen og/eller indtagelse af store mængder alkohol, tidligere muskeltoksicitet med
statin- eller fibratbehandling, hos ældre >70 år, tilstande hvor en øgning af plasmakoncentrationer kan forekomme. Hvis CK-værdien
er >5 gange den øvre referenceværdi, bør behandling ikke startes. Patienter skal opfordres til at rapportere muskelsmerter, kramper
eller svaghed, især hvis disse er ledsaget af utilpashed eller feber. Risiko for rabdomyolose er øget, hvis Zarator gives samtidig
med lægemidler, der øger Zarators plasmakoncentration. Risiko for myopati kan også øges ved samtidig administration af andre
lægemidler, f.eks. fibrater, erythromycin, niacin og ezetimibe. Alternative behandlinger (uden interaktion) bør overvejes for disse
lægemidler, hvis det er muligt. Hvis samtidig anvendelse af denne type medicin er nødvendig, skal fordele og risici ved samtidig
behandling nøje overvejes. Derudover bør det overvejes at nedsætte initialdosis af Zarator, hvis der behandles samtidig med en
potent CYP3A4-hæmmer (se produktresumé afsnit 4.5).Samtidig behandling med fucidinsyre anbefales ikke. Pædiatrisk population er ikke undersøgt for udviklingsmæssig sikkerhed. Interstitiel lungesygdom kan i meget sjældne tilfælde forekomme, særlig ved
langtidsbrug, og ved mistanke skal behandlingen seponeres. Symptomerne kan inkludere dyspnø, tør hoste og forværring af den
generelle helbredstilstand (træthed, vægttab og feber). Indeholder lactose. Interaktioner*: Risiko for myopati, rhabdomyolyse samt
andre muskelrelaterede bivirkninger under behandling med Zarator øges ved samtidig brug af bl.a. CYP3A4-hæmmere, hæmmere
af transportproteiner, fibrater, niacin, makrolidantibiotika herunder erythromycin. Fordele og risici bør omhyggeligt vurderes ved samtidig medicinering med lægemidler i ovennævnte grupper. Der anbefales en lavere initialdosis af Zarator, når patienter får medicin,
der øger Zarators plasmakoncentration. Samtidig indgift af Zarator og orale kontraceptiva førte til forhøjede plasmakoncentrationer
af norethindron og ethinylestradiol. Plasmakoncentration af Zarator bliver lavere, når det indgives samtidigt med colestipol. Patienter
i warfarin- eller digoxin-behandling bør monitoreres passende, når der føjes Zarator til behandlingen. Fucidinsyre: Der er set alvorlige muskelproblemer som rhabdomyolyse, og patienterne bør monitoteres tæt med eventuel midlertidig seponering af Zarator.
Store mængder grapefrugtjuice bør ikke indtages samtidigt med Zarator (der henvises i øvrigt til produktresuméets afsnit 4.5 tabel
1 samt 2). Fertilitet, graviditet og amning*: I dyreforsøg påvirkede Zarator ikke fertiliteten. Må ikke anvendes under graviditet
eller amning. Bivirkninger*: De hyppigste bivirkninger (over 1%) er primært gastrointestinale inkl. obstipation, flatulens, dyspepsi,
kvalme og diarré. Derudover er følgende almindelige bivirkninger set (>1%): Nasopharyngitis, allergiske reaktioner, hyperglykæmi,
hovedpine, smerter i næse- og halssvælg, epitaxis, myalgi, artralgi, ekstremitetssmerter, muskelspasmer, hævdede led, rygsmerter
samt abnormale leverfunktionstest og forhøjet CK-niveau. Ikke almindelige (0,1-1%): Hypoglykæmi, vægtstigning og -tab, svimmelhed, paræstesi, hypæstesi, dysgeusi, amnesi, uskarpt syn, tinnitus, opkastning, abdominalsmerter, ructus, hepatitis, urticaria,
hududslæt, kløe, alopeci, nakkesmerter, muskelsvaghed, utilpashed, asteni, brystsmerter, perifert ødem, træthed, feber, leukocyturi.
Bivirkningsprofil hos den pædiatriske population svarer til den set hos voksne patienter. Der er begrænset erfaring med sikkerhed
ved langtidsbehandling hos børn og unge. Overdosering*: Behandles symptomatisk.
Priser og pakninger ekskl. recepturgebyr (AUP) pr. 19. september 2011:
Vnr
Lægemiddelform og styrke
Pakningsstørrelse
49 07 97
Filmovertrukne tabletter 10 mg
30 stk.
49 08 05
Filmovertrukne tabletter 10 mg
100 stk.
49 08 13
Filmovertrukne tabletter 20 mg
30 stk.
49 08 21
Filmovertrukne tabletter 20 mg
100 stk.
49 08 39
Filmovertrukne tabletter 40 mg
30 stk.
49 08 54
Filmovertrukne tabletter 40 mg
100 stk.
00 12 25
Filmovertrukne tabletter 80 mg
30 stk.
00 12 39
Filmovertrukne tabletter 80 mg
100 stk.
Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Pris
472,15
1.494,40
472,15
1.494,40
472,15
1.494,40
472,15
1.494,40

Udlevering: B.
Tilskud: Der er generelt klausuleret tilskud til Zarator på flg. vilkår: ”Patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem
behandling med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler. Lægen skal påtegne
recepten "Tilskud".
De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé
dateret den 29. april 2011. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup,
tlf. 44 20 11 00.
(ZARA 10 20 40 80FCT 050 ASmPC V6.2 07Jun2011.doc).
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