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Stikkelsbær i blomst

Temaet i dette nummer af ”Apopleksi” er atrieflimren og 
apopleksi. Ikke fordi denne sammenhæng er ny, ukendt 
eller eksotisk, men fordi der er tale om en voksende risi-
kofaktor, hvor vi har en dokumenteret og effektiv behand-
ling, som desværre ikke når ud til alle relevante patienter. 
Det er altså et område, hvor udbredelse af viden kan fore-
bygge apopleksi, og det er – i al beskedenhed – formålet 
med dette nummer. 

Hvor man tidligere handlede på formodninger, er der inden for de 
seneste 30 år opbygget en viden om, hvordan apopleksi kan fore-
bygges og behandles. Der er oplagt mange resterende spørgsmål og 
områder, hvor vi kun kan arbejde i henhold til overbevisning, da evi-
densen endnu ikke er tilvejebragt. Der er dog ingen tvivl om, at vi er 
inde i en positiv udvikling, og at vi særligt i de seneste år har fået langt 
flere muligheder for udredning og behandling. Her kan nævnes, at i.v. 
trombolyse har opnået en imponerende udbredelse i Danmark, og 
de endovaskulære behandlingsmuligheder er også ved at være godt 
på vej. Hvad angår den forebyggende behandling har vi fået flere pla-
dehæmmere på paletten, der kommer alternativer til Warfarin som 
AK-behandling, og vi er ved at være på sikker grund med antihyper-
tensiva, statiner og carotis-operation. Det er en udfordring for behand-
lerne at følge med i denne udvikling til gavn for patienterne.

Derfor er det særlig vigtigt, at vi prioriterer at holde fast i vores arve-
sølv: apopleksiafsnittet med den tværfaglige strukturerede behand-
lingsindsats, der – modsat så meget andet - kan bryste sig af et A/1a 
evidensniveau og effekt hos alle patienter uanset sværhedsgrad og 
alder. Man kan også tilføje, at behandlingen er cost-effective og har 
langtidseffekt. NNT (antallet, der skal behandles)  for at undgå død 
eller afhængighed i ADL-funktioner er 16, og alle patienter kan tilbydes 
denne behandling. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter med at vedlige-
holde standarden i apopleksiafsnittene, således at de nye farmakologi-
ske muligheder kan bringe endnu et reelt løft. 

Selskabets nye hjemmeside er nu i luften, og vil løbende blive forbed-
ret og opdateret. Der vil være mulighed for debat, og vi arbejder på at 
få samlet flere evidensbaserede kliniske retningslinjer og instrukser 
med henblik på at fungere som et nyttigt bibliotek. Nucleusgruppen, 
der er nedsat med henblik på opdatering af referenceprogrammet 
under ledelse af overlæge, dr.med. Palle Petersen, følger næsten tids-
planen, og vi regner således med at kunne præsentere et nyt reference-
program omkring 2 år efter seneste udgave. 

Hanne Christensen
Formand
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v/ Charlotte Madsen, Reservelæge, Neurologisk 
Afdeling, Odense Universitetshospital

At skelne en sinusrytme(SR) fra atrieflimren/atrieflag-
ren (AF) på et standard-EKG med 12-afledninger er en 
kompetence, som alle læger, der varetager udredning 
af ætiologien til cerebralt infarkt/TCI bør stræbe efter 
at opnå og vedligeholde. Nogle vil måske mene, at 
kompetencen er let erhvervet, men tillad for en stund 
opdeling af læger i kardiologer og non-kardiologer 
hvad angår EKG-tolkning. I et substudie i den engel-
ske SAFE undersøgelse fandt man, at praktiserende 
læger havde en sensitivitet på 84,0% og specificitet på 
88,1% med hensyn til skelne AF fra SR i et standard-
EKG. Kombineret med EKG softwaretolkning øgedes 
sensitiviteten til 92% og specificiteten til 91,0%. EKG 
Softwaretolkningen var bedst, men i 10% af tilfældene 
var AF-diagnosen forkert, og i 17% af EKG’erne blev AF 
overset af det anvendte EKG tolkningsprogram alene 
(1)! Således incitament til dels at blive EKG tolknings-
ekspert (SR vs. AF) og dels til at interessere sig for i 
hvilket regi diagnosen AF er stillet i de tilfælde, hvor 
det ved første patientkontakt oplyses, at patienten har 
kendt AF.  Ærgerligt er det at tolke SR i et EKG med 
atrieflimren og måske overse ætiologien til patientens 
cerebrovaskulære iskæmiske tilfælde og tilbyde patien-
ten trombocythæmmerbehandling frem for oral anti-
koagulerende behandling (OAK) med den konsekvens, 

Definition af atrieflimren/atrieflagren - EKG tolkning for viderekomne (apopleksilæger)

at patienten ikke får den medicin, der mest effektivt 
nedsætter recidivrisikoen. Værre er det vel ved en fejl 
at konstatere AF i et EKG med SR og tilbyde patienten 
OAK og påføre en unødig blødningsrisiko.

Atrieflimren
I oktober 2010 blev kardiologernes europæiske guideli-
ne om håndtering af atrieflimren fra 2006 opdateret (2). 
EKG-definitionen af atrieflimren beskrives nu således:

Definition
AF is defined as a cardiac arrhythmia with 

the following characteristics:

  1 The surface ECG shows ‘absolutely’ irregular RR
 intervals (AF is therefore sometimes known as
 arrhythmia absoluta), i.e. RR intervals that do not
 follow a repetitive pattern.

  2 There are no distinct P waves on the surface ECG.
 Some apparently regular atrial electrical activity
 may be seen in some ECG leads, most often in
 lead V1.

  3 The atrial cycle length (when visible), i.e. the 
 interval between two atrial activations, is usually
 variable and <200 ms (>300 bpm).

Paroksystisk AF defineres som minimum ét tilfælde af 
AF på >30 sekunder

Første opgave er at finde ud af, om rytmen er regel-
mæssig eller absolut uregelmæssig. Tilsyneladende 
uregelmæssig rytme kunne eksempelvis skyldes ekstra-
systoli eller intermitterende AV-blok. Såfremt man er 
i tvivl om, hvorvidt rytmen er uregelmæssig, kan man 
anvende papirtricket: print EKG’et ud og find et stykke 
A4 papir eller lignende. Læg A4 papirkanten ud til spid-
serne af QRS-komplekserne til venstre i EKG’et og mar-
ker dem med en blyant på A4 papiret (3-5 komplekser). 
Flyt dernæst A4 papiret mod højre og se nøje efter, om 
spidsen af QRS komplekserne flugter præcis med A4 
papirmarkeringerne. Gør de ikke det, så er rytmen ure-
gelmæssig.
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Hjælp til læger med nedsat rytmesans (papirtricket):

Dernæst eftersøges p-takker i EKG’et. Hvis rytmen er 
uregelmæssig, og det ikke er muligt at se p-takker, så er 
der tale om en atrieflimren. Nogle gange er man heldig 
at kunne se flimrelinjen, men af og til kommer den ikke 
med i et standard overflade-EKG. I denne definition 
gøres der opmærksom på, at man kan blive ’snydt’ af 
tilsyneladende regelmæssig atrial aktivitet særligt i V1 
afledningen.  
QRS frekvensen kan også anvendes i diagnostikken, 
idet atrieflimren typisk ubehandlet vil ligge på en fre-
kvens omkring 130-160 (200)/min.  Normofrekvent 
atrieflimren ses hos patienter i behandling med bloke-
rende farmaka og hos patienter med høj vagustonus, 
typisk den ældre patient (3).

Atrieflagren
Relativt sjælden arytmi. Karakteriseret ved flagrebøl-
gefrekvens 200-340/min. Oftest overledes hver anden 

bølge (2:1 overledning). Ved øget overledningsratio vil 
flagrebølgen være tydelig, men ved 2:1 kan flagrelinjen 
være skjult, og EKG’et ligner sinustakykardi. Diagnosen 
sinustakykardi bør derfor altid give anledning til kon-
trol af EKG’et for atrieflagren med 2:1 overledning og 
eventuelt yderligere udredning med henblik på afkla-
ring (3). 

1. Mant J, Fitzmaurice DA, Hobbs FD, Jowett S, Murray ET, Holder
 R, Davies M, Lip GY. Accuracy of diagnosing atrial fibrillation on
 electrocardiogram by primary care practitioners and interpre-
 tative diagnostic software: analysis of data from screening for
 atrial fibrillation in the elderly (SAFE) trial. BMJ. 2007;335:380

2. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task
 Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European
 Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2010;31:2369-429

3. Sigurd B, Sandøe E. Klinisk elektrokardiologi. Verlags GMBH
 publishing partners. 2002.

 

1.	 Regelmæssig	eller	uregelmæssig?

2.	 Markér	QRS	komplekser

3.	 Flyt	A4	papiret	et	QRS	kompleks	mod	højre…	absolut	uregelmæssig	rytme.

Illustrationer: Charlotte Madsen
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Atrieflimren og peroral antikoagulationsbehandling - Risikostratificering for tromboemboli 
ved CHA2DS2-VASc-scoren og blødning ved HAS-BLED-scoren

v/ Morten Lock Hansen, Læge, Ph.d, Kardiologisk 
Afdeling P, Gentofte Hospital

Indledning
Atrieflimren (AF) er den hyppigst forekommende 
behandlingskrævende hjerterytmeforstyrrelse i den 
vestlige verden med en prævalens på 1-2 procent 
(1). I Danmark lider cirka 50-70.000 personer af AF. 
Forekomsten af AF er størst hos de ældre, og med 
en aldrende befolkning med stigende levetid, vil 
AF-prævalensen stige markant i de nærmeste år (2). 
AF er associeret med en overdødelighed, primært på 
grund af risiko for tromboemboliske komplikationer 
- apopleksi og perifer systemisk emboli. AF er ætiolo-
gisk ansvarlig for op til 25 procent af alle apopleksier. 
Apopleksi ved AF er ofte fatal, og de overlevende har 
sværere komplikationer end patienter uden AF (1).

Peroral antikoagulations (AK) behandling
Peroral AK-behandling med vitamin K-antagonister 
(VKA) er den mest effektive antitrombotiske behand-
ling hos patienter med AF. Sammenlignet med placebo 
nedsættes risikoen for apopleksi med næsten 65 pro-
cent (3). VKA-behandling har også vist sig overlegen 
over for acetylsalicylsyre (ASA) med en risikoreduktion 
på næsten 40 procent (4). VKA-behandling er associe-
ret med øget risiko for blødning, specielt ses en fordob-
ling i antallet af de frygtede intrakranielle blødninger 
(3). VKA-behandling er derfor et tveægget sværd, og 
ikke alle patienter skal behandles. Hos den enkelte 
patient med AF bør gevinsten ved behandling (nedsat 
tromboemboli- risiko) opvejes mod komplikationerne 
(øget blødningsrisiko).

Risikofaktorer for tromboemboli
Ved AF ses en gennemsnitlig fem-foldig øgning af risi-
koen for tromboemboli. Der er dog en betydelig indivi-
duel variation, og den tromboemboliske risiko afhæn-
ger af øvrige risikofaktorer. Velvaliderede risikofaktorer 
for tromboemboli ved AF er: hjertesvigt, hypertension, 
stigende alder, diabetes mellitus og tidligere apopleksi 
(5, 6).

Risikostratificeringer for tromboemboli 
- CHADS2 scoren:
De identificerede risikofaktorer har medført udvikling 
af flere skemaer til stratificering af den tromboemboli-
ske risiko hos patienter AF (6, 7). Formålet har været at 
identificere patienter med en høj tromboembolisk risi-
ko, hvor netop VKA- behandling er indiceret. CHADS2 
scoren er det bedst kendte og hyppigst anvendte risi-
kostratificeringsskema (Tabel 1) (6). CHADS2 scoren 
er relativt simpel, de kendte risikofaktorer indgår, og 
scoren strækker sig fra 0 til 6 point (tidligere apopleksi 
tæller 2 point). I tidligere internationale AF-guidelines 
anbefalede man livslang VKA-behandling til patienter 
med CHADS2 score ≥ 2 (høj risiko), VKA eller ASA ved 
CHADS2 score = 1 (intermediær risiko) og ASA ved 
CHADS2 score = 0 (lav risiko) (8). Hvor den gavnlige 
effekt af VKA-behandling ved CHADS2 score ≥ 2 er sik-
ker, er der betydelige mangler med CHADS2 scoren ved 
stratificering af lav og intermediær risiko. Ved CHADS2 
score = 1 er den årlige risiko for tromboemboli næsten 
3 procent (6), og behandling med VKA har vist sig 
bedre end ASA (9). Der er også stor usikkerhed om 
effekten af ASA-behandling ved CHADS2 score = 0 (10, 
11).  Endelig har populationsstudier vist, at CHADS2 
scoren stratificerer en stor andel af patienterne i lav- 
eller intermediær-risikogrupperne, hvorfor de ofte ikke 
vil modtage VKA-behandling

Risikostratificeringer for tromboemboli 
- CHA2DS2-VASc-scoren
Senest er der foreslået et paradigmeskifte, hvor fokus 
skal rettes mod identifikation af patienter med en 
sandt lav risiko for tromboemboli.  Hos denne gruppe 
af patienter er VKA eller ASA ikke indiceret, mens der 
hos de øvrige skal overvejes VKA-behandling. I det 
seneste risikostratificeringsskema, CHA2DS2-VASc-
scoren (Tabel 1), har man ændret på CHADS2 scoren 
(alder ≥ 75 år tæller 2 point) og inkluderet nye risiko-
faktorer (vaskulær sygdom, alder 65-74 år og kvinde-
ligt køn) (12). Validerende undersøgelser har vist, at 
CHA2DS2-VASc-scoren er bedre end CHADS2 scoren 
til at identificere patienter med høj (CHA2DS-VASc 
score ≥2) og lav (CHA2DSVASc score = 0) risiko, og 
CHA2DS2-VASc-scoren mindsker andelen af patien-

...fortsættes
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ter i gruppen med en beregnet intermediær risiko 
(CHA2DS2-VASc score = 1) (13). 

Risikofaktorer og risikostratificering for blødning 
– HAS-BLED-scoren
Selvom blødningsrisikoen ved VKA-behandling synes 
mindre, bør risikoen ved behandlingen altid nøje vur-
deres. Et nyt risikokostratificeringsskema for blødning, 
HAS-BLED-scoren, har vist en tydelig sammenhæng 
mellem en stigende score og risikoen for blødning 
(Tabel 2) (14). En høj blødningsrisiko (HAS-BLED-
score ≥ 3) kontraindicerer ikke VKA-behandling, men 
behandling anbefales opfulgt af tæt monitorering.

Aktuelle anbefalinger
I de nyeste internationale AF-guidelines anbefales 
til vurdering af indikation for VKA-behandling risi-
kostratificering for tromboemboli med CHADS2 og 
CHA2DS2-VASc-scorerne (Figur 1 og Tabel 1) (1). Hos 
patienter med en CHADS2 score på ≥2 anbefales VKA. 
Hos patienter med en CHADS2-score på 0-1, eller 
hvor yderligere risikostratificering findes indiceret, 
anbefales risikostratificering med CHA2DS-VASc. VKA-
behandling anbefales ved CHA2DS-VASc score ≥2, 
mens ingen VKA (eller ASA) anbefales ved CHA2DS-
VASc score 0. Hos patienter med CHA2DS2-VASc score 
på 1 bør fordele og ulemper ved VKA-behandling nøje 
overvejes og drøftes med patienten. Der er ofte behov 
for at vælge mellem VKA-behandling og ASA. Korrekt 
valg forudsætter en grundig vurdering af blødningsri-
sikoen. Ved valg af VKA bør denne være lav (HAS-BLED 
0-1). 

Perspektiver
Implementering af de nyeste AF-guidelines vil betyde, 
at VKA-behandling skal anvendes til et langt større 
antal patienter, primært de patienter, som tidli-
gere faldt i en gråzone (CHADS2 score på 0-1). ASA-
behandling synes ikke at mindske risikoen for trombo-
emboli, og blødningsrisikoen er ikke mindre end ved 
VKA, hvorfor ASA som alternativ til VKA-behandling 
vil forsvinde hos langt de fleste patienter. Det må 
understreges, at stigende alder medfører øget risiko for 
blødning – men også for tromboemboli, og VKA bør 
ikke undlades hos de ældre grundet bekymring om 
blødningsrisiko.  
  

Tabel	1.	Risikofaktorer	for	tromboemboli	ved	AF,	CHADS2-	og	
CHA2DS2-VASc-	score	og	den	årlige	risiko	for	tromboemboli	

Figur 1. 
Flowchart til vurdering 
af indikation for 
AK-behandling ved AF

CHADS2score≥2†

Nej Ja

Alder ≥75 år

Nej Ja

≥2 øvrige risikofaktorer

Nej Ja

1 øvrig risikofaktor

Nej

Ja

Udred for øvrige risikofaktorer
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Tabel	2.	Risikofaktorer	for	blødning	ved	AF	ved	HAS-BLED-
score	og	den	årlige	risiko	for	blødning

AK-behandling

AK-behandling eller ASA

Nej

Congestive heart failure
Hypertension
Age ≥75 yrs (doubled)
Diabetes
Stroke/TIA/thromboembolism
(doubled)

Øvrige risikofaktorer:
Vascular disease
Age 65-74 yrs
Sex category female
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v/ Louisa Christensen, Læge, Ph.d-studerende 
og Hanne Christensen, Klinisk Forskningslektor, 
Overlæge, dr.med., Ph.d, Neurologisk Afdeling, 
Bispebjerg Hospital

I en befolkning med stadigt flere ældre borgere stiger 
andelen af personer med atrieflimren (AF), og frem-
skrivninger udsiger mere end en fordobling inden for 
de næste 10 – 20 år. AF er en væsentlig risikofaktor for 
apopleksi, der afhængigt personens øvrige risikofak-
torer medfører en absolut risiko for apopleksi på op til 
20% om året. 

På Bispebjerg Hospital har vi opgjort, at 23,5% af de 
patienter, der bliver indlagt med iskæmisk apopleksi, 
enten har kendt AF eller får diagnosticeret AF ved EKG 
i 12 afledninger eller telemetri under indlæggelse.  AF 
er en veldokumenteret risikofaktor for apopleksi, og 
antikoagulerende behandling anbefales ved fravær af 
kontraindikationer til denne patientgruppe. Den klare 
evidens er baggrund for, at der fortsat skal være fokus 
på diagnostik af AF og på betydningen af at opnå bred 
tilslutning til effektiv sekundær profylakse hos disse 
patienter. 

Diagnosen AF
AF kan være kronisk, persisterende eller paroxystisk. 
Persisterende AF adskiller sig fra kronisk AF ved at 
kunne konverteres af kardiologen ved elektrokonver-
sion eller medicinsk behandling med antiarytmika.
 
Paroxystisk AF udgør en særlig udfordring, da den kun 
ved særligt held fanges i et tilfældigt EKG i 12 aflednin-
ger. Patienten kan have symptomer af sin AF – der så 
benævnes symptomatisk AF, men ofte mærker patien-
ten intet til det. Symptomer ses oftest ved AF med en 
høj frekvens, hvor patienten oplever hjertebanken og 
eventuelt symptomer på hjertesvigt på grund af den 
høje belastning af hjertet. Apopleksi med baggrund i 
ikke-erkendt AF ses hyppigst ved asymptomatisk AF, 
som således påkalder sig særlig interesse i forbindelse 
med apopleksi. 
I Referenceprogrammet (1) og ESO (2) anbefales som 
minimum, at der udføres EKG i 12 afledninger, men det 

Atrieflimren: En stadigt hyppigere årsag til apopleksi

giver jo kun et øjebliksbillede. Længerevarende obser-
vation kan udføres som telemetri i 24 – 48 timer under 
indlæggelse, der måske påviser AF. Det vil dog i praksis 
ofte give et praj om, at patienten bør udredes yderli-
gere for AF ved dokumentation af talrige supraventri-
kulære arytmier.
 
Der findes flere metoder til fortsat hjertemonitorering 
efter udskrivelsen. En R-tester er et nemt lille apparat 
til langtidsmonitorering, der er til rådighed på de fleste 
hospitaler. Imidlertid skal det aktiveres for at optage, 
hvorfor det primært er egnet til symptomatiske aryt-
mier. Ved Holter-monitorering registreres og gemmes 
hjerterytmen med eksterne elektroder påsat kroppen i 
3 eller op til 7 dage. Apparatet optager alt, og er derfor 
også egnet til asymptomatiske arytmier, men elektro-
derne kan give en del artefakter. 

Figur 1 viser en opgørelse over, hvor mange 
AF-diagnoser man har kunnet stille i den samme apo-
pleksipopulation afhængigt af undersøgelsesmetoden. 
Der er således ikke megen tvivl om, at det er vanskeligt 
at udelukke AF efter apopleksi. Således kender vi heller 
ikke den ’sande’ frekvens af AF efter apopleksi. 
I vores forskningsgruppe udføres aktuelt et pro-
jekt under ledelse af Ph.d-studerende, læge Louisa 
Christensen. I dette projekt benytter vi den aktuelt ulti-
mative metode til at detektere AF: en implanteret loop-
recorder, Revealâ, der kan registrere og sende patien-
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1xECG                    Multiple ECG        24h Holter         7d Holter

   2,7%                              6,8%                        11,8%                          17,5%

Figur	1.	Varigheden	af	EKG-observation	er	bestemmende	for	
antallet	af	dokumenterede	tilfælde	af		AF	
(Jabaudon	D.	Stroke	2004;	35:	1647-1651)
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Atrieflimren: En stadigt hyppigere årsag til apopleksi

tens hjertelyd i op til tre år. Vi er ved at være halvvejs i 
studiet, og har indtil videre dokumenteret atrieflimmer 
hos næsten 20% af de inkluderede: patienter, som 
ikke fået diagnosticeret AF ved indlæggelses-EKG og 
telemetri. Og dagene med atrieflimmer ser ikke ud til 
bare at komme lige først i forløbet tæt på apopleksien. 
Vi ser frem til at kunne opgøre de endelige data efter 
observation af 100 patienter i mindst 1 år. Figur 2. [vi 
planlægger at tage billede af Louisa med kittel, devise 
og sendeudstyr]

Behandling.
Som Kåre Palnum beskrev i sin artikel i sidste nummer 
af ”Apopleksi”, får langt fra alle patienter med AF med 
indikation for AK-behandling og fravær af kontrain-
dikationer denne overordentligt veldokumenterede 
behandling. Marevan reducerer patientens risiko for 
recidivapopleksi med 67% mod cirka 25% ved behand-
ling med Magnyl alene. Det er oplagt, at Marevan er et 
højrisiko-præparat med en ikke ubetydelig risiko for 
blødninger og en vanskelig farmakokinetik foruden en 
del besvær i form af kostregler og blodprøvetagninger. 
Dette forklarer dog ikke,  – den høje apopleksirisiko og 
den betydelige risikoreduktion taget i betragtning – at 
så mange personer ikke er i den mest effektive behand-
ling.

Der findes en række studier, der har søgt at afklare, 
hvorfor AK-behandling ikke gennemføres (3), og årsa-
gerne falder i tre grupper: medicinske årsager, patien-
tens funktion og patientens ønsker. Hyppige årsager til 
at Marevan behandling opgives er således, at patienten 

er svær at stikke, eller viger tilbage for blodprøver samt 
tidligere blødningskomplikationer. 

I NIP-opgørelsen (4) for 2009 ses at AK-behandling 
blev iværksat hos 73% af de patienter, hvor der var 
indikation og ingen kontraindikation, men vi ved ikke, 
hvor mange der fortsat var i behandling 1 år senere. En 
svensk opgørelse dokumenterer, at 31,7% af patienter 
med apopleksi og AF udskrives i AK-behandling og 61,8 
% i Magnyl uden angivelse af, hvor mange der havde 
kontraindikationer (4). Mange flere patienter kunne 
således formentlig have gavn af AK-behandling, og der 
er gode argumenter for, at man spørger ind til årsager-
ne til fravalg af AK-behandling. 

Der er nye antikoagulantia på vej i nær fremtid, som 
udmærker sig ved, at de har en mere hensigtsmæs-
sig farmakokinetik, således at der ikke er behov for 
INR-kontroller, og dysregulering er langt mindre sand-
synlig. Det er muligt, at det, at der er flere præpara-
ter at vælge imellem hvad angår antikoagulantia, vil 
medføre, at flere patienter - og læger - vil acceptere en 
AK-behandling medførende reduktion i apopleksireci-
div.

Atrieflimren er en væsentlig risikofaktor for apopleksi, 
hvor langtidsmonitorering kan være nødvendig for at 
stille diagnosen. AK-behandling er veldokumenteret 
og effektiv, men møder ofte modstand fra patienter og 
læger, hvilket formentlig er årsagen til underbehand-
ling. Apopleksirecidiv kunne i mange tilfælde forebyg-
ges ved bedre udbredelse af AK-behandling.
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v/ Klaus Kaae Andersen, Ph.d, Kræftens Bekæmpelse 
Zorana Jovanovic Andersen, Ph.d, Afdeling for Statistik 
og Epidemiologi, Tom Skyhøj Olsen, Overlæge 
dr. med., Apopleksiafsnittet, Frederiksberg Hospital

Ryger man 15 cigaretter om dagen afkortes livsfor-
løbet med 8-10 år, og man skal tilmed belave sig på, 
at de sidste 10 år af ens korte liv vil være forbundet 
med langvarig belastende sygdom (1). På baggrund 
af sådanne tal skulle man vel egentlig forvente, at der 
ikke fandtes så meget som en eneste ryger i kongeriget 
Danmark. Ikke desto mindre ryger 30% af den voksne 
danske befolkning dagligt (1). Foruden lungecancer, 
KOL og andre gebrækkeligheder giver rygning som 
bekendt også anledning til apopleksi. Sammenlignet 
med ikke-rygere er rygeres risiko for apopleksi næsten 
fordoblet. 

Hyppigste årsag til apopleksi 
hos unge og midaldrende
Tal fra det Nationale Indikatorprojekt (NIP) viser, at 
rygning ligger på førstepladsen blandt risikofaktorerne 
for apopleksi hos unge og midaldrende apopleksiramte 
(2). I gruppen 40-60-årige med apopleksi er omkring 
55% rygere, og rygning er således den suverænt hyp-
pigst forekommende risikofaktor for apopleksi i den 
aldersgruppe (Figur 1). Andelen af rygere i baggrunds-
befolkningen er ca. 30% (1), så rygning er altså over-
repræsenteret hos apopleksipatienter med hele 25%. 
Til sammenligning er andelen af apopleksipatienter 
med hypertension i samme aldersgruppe lidt under 
40% (Figur 1), medens den i baggrundsbefolkningen er 
cirka 20%; altså en overrepræsentation på cirka 20%. 
Rygning har således mindst lige så stor betydning for 
forekomsten af apopleksi hos unge og midaldrende 
som hypertension, der samlet set anses som den risiko-
faktor, der forårsager flest apopleksier – i størrelsesor-
denen 40%.

”Harvest effect”
Forekomsten af rygning hos patienter med apopleksi 
topper i 50-års alderen, hvor den nærmer sig 65% hos 
mændene (Figur 1). Herefter falder frekvensen jævnt, 
og blandt 70-årige med apopleksi er kun 40% rygere. 
Faldet kan forklares ved, at folk simpelthen er blevet 

Rygning: Hyppig årsag til både blodpropper 
og blødninger i hjernen

klogere med alderen og har lagt tobakken på hylden, 
men faldet er utvivlsomt også et resultat af den højere 
dødelighed blandt rygere. Som årene går, falder flere 
og flere rygere fra, så der bliver færre og færre rygere 
at ”tage af”, og dermed bliver der af naturlige grunde 
færre og færre rygere blandt dem, der rammes af apo-
pleksi – det, der også kaldes ”the harvest effect”. 

Rygere får også hjerneblødninger
Der er ingen tvivl om, at rygning øger risikoen for 
hjerneblodpropper. Derimod er sammenhængen mel-
lem rygning og forekomst af hjerneblødning endnu 
ikke klarlagt. Data fra NIP tyder imidlertid på, at ryg-
ning også er en risikofaktor for hjerneblødning (3). En 
undersøgelse baseret på cirka 40.000 apopleksipatien-
ter. hvoraf cirka 4.000 havde hjerneblødning, viste, at 
selvom rygning både giver anledning til hjerneblod-
propper og hjerneblødninger, så har rygere 25% større 
risiko for at få hjerneblødning end ikke-rygere, når de 
rammes af apopleksi.

Overlevelse
Eftersom rygning (>15 cigaretter dagligt) afkorter ens 
liv med 10 år, må man forvente, at rygning også påvir-
ker rygeres overlevelse efter en apopleksi. Det er også 
tilfældet. Chancen for at være i live 1 år efter apoplek-
sien halveres sammenlignet med ikke-rygende apo-
pleksiramte; og det samme gælder 5-års overlevelsen 
(4). Rygning påvirker derimod ikke i nævneværdig grad 
overlevelseschancerne i den helt akutte fase. Her er den 
altdominerende risikofaktor apopleksiens sværheds-
grad. Sammenlignet med denne er alle andre risikofak-
torer betydningsløse, om end man godt kan forestille 
sig, at en ryger, der foruden apopleksi også lider af KOL, 
har vanskeligere ved at overleve en komplicerende lun-
geinfektion end en apopleksiramt, der ikke er ryger. 

Passiv rygning
Man kan egentlig undre sig over den tilbageholdenhed, 
der igennem mange år var overfor indførelse af rygefor-
bud på arbejdspladser, offentlige institutioner, restau-
ranter og værtshuse, når man ser på den risiko, der er 
forbundet med passiv rygning. Det viser sig nemlig, at 
risikoen ved passiv rygning, når det kommer til stykket, 
ligger tæt på risikoen ved aktiv rygning.  En nyligt pub-
liceret engelsk metaanalyse (5) viser, at hvis man som 
passiv ryger udsættes for tobaksrøg fra bare 5 cigaretter 
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dagligt, øges den relative risiko for apopleksi med 16%. 
Hvis det drejer sig om røg fra 10 cigaretter dagligt, er 
risikoforøgelsen 31%, er det røg fra 15 cigaretter dagligt 
er det 45%, og hvis man udsættes for tobaksrøg sva-
rende til 40 cigaretter dagligt øges den relative risiko 
med 60%;  altså ikke langt fra den risiko der er forbun-
det ved at være aktiv ryger, hvor risikoforøgelsen er på 
80-90%. Tilbringer man en aften på et værtshus, hvor 
der ryges, er risikoen for at blive ramt af en apopleksi 
altså stort set fordoblet, hvad enten man er aktiv ryger 
eller ej. Der findes således ikke nogen nedre bagatel-
grænse, hvor under røg fra cigaretter er harmløs.

Stof til eftertanke
De personlige og samfundsmæssige omkostninger, 
der er forbundet med apopleksi, er enorme. Set i det 

lys er det skræmmende, at så mange apopleksier ene 
og alene er forårsaget af tobaksrygning. Apopleksi ram-
mer lige hårdt, hvad enten man er ung eller gammel, 
men det gør unægteligt indtryk, at de tobaksrelaterede 
apopleksier først og fremmest rammer arbejdsføre folk, 
som er midt i deres liv. De senere år er der investeret 
betydelige beløb i den akutte intensive behandling, og 
det er netop overfor apopleksier i denne aldersgruppe, 
at behandlingen er allermest intensiv – hvor alle sejl 
sættes til. At der er så mange af dem, og at de helt 
kunne være undgået, må give stof til eftertanke. NIP-
databasen er fyldt med argumenter for en yderligere 
intensiveret indsats for at begrænse tobaksrygning.
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Figur	1.	Forekomst	(prævalens)	af	hypertension	og	daglig	rygning	hos	40.102	patienter	med	apopleksi	som	følge	af	hjerneblod-
prop.	Stiplet	blå:	mænd;	rød:	kvinder.	Data	fra	det	Nationale	Indikatorprojekt.
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v/ Ledende terapeut Teresa Bjorholm, 
Regionshospitalet Lemvig

DSFA’s ærespris 2011

DSFA’s bestyrelse har i år valgt at give æresprisen 
til Fysioterapeut Karen Hastrup Arentsen.

Karen er specialist i neurofysioterapi og 
IBITA instruktør. Karen er ansat som Klinisk 
Praksisudvikler i neurofysioterapi ved  
Neurorehabiliteringsenhederne på Lemvig og 
Holstebro sygehuse og Tværfaglig Klinisk 
Praksisudvikler ved Regionshospitalet Hammel 
Neurocenter, Landsdelsfunktionen.

I 2005 blev Karen som den første i Danmark 
specialist i neurofysioterapi; så også på den 
måde har hun været pioner i udvikling af den 
neurofysioterapeutiske faglighed. Karen har været 
med til at styrke tværfagligheden i indholdet i 
hjerneskaderehabiliteringsprogrammer, specielt 
inden for apopleksi.

Karens ekspertise er funderet i nationale og 
internationale fora både med hensyn til praksis, 
undervisning og forskning, og hun er vejleder 
for adskillige Ph.d-studerende. Karen har 
oversat fagbøger til dansk, og hun er en værdsat 
foredragsholder ved nationale og internationale 
møder og konferencer.

Karen er meget optaget af læringsprocesser og er 
exceptionel til at udvikle, styrke, supervisere og 
formidle den faglige viden til fysioterapeuter og 
andre faggrupper.

Karen Hastrup Arentsen har med sin grundighed, 
entusiasme og engagement inden for apopleksi 
– specielt inden for rehabilitering - og med sine 
faglige og organisatoriske kompetencer været med 
til at udvikle tværfaglige teams og til at opbygge, 
kvalitetssikre og styrke tværfagligt samarbejde i 
det ganske land.

 Tidligere års uddelinger:

 Tom Skyhøj: 
  ”Apopleksiafsnit, det første gennembrud”
 Gudrun Boysen: 
  ”Bispebjerg, bedst, bedre, først”
 Grethe Andersen: 
  ”Trombolysebehandling, der duer”
 Doris Christensen: 
  ”Evidensbaserede kliniske retningslinier,
  kvalitet i sygeplejen”                           
 Palle Petersen: 
  Grundighed og kvalitet i
  Referenceprogrammet
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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 patienter med primær hyperkolesterolæmi inklusiv familiær 
hyperkolesterolæmi (heterozygot variant) eller kombineret hyperlipidæmi (sv.t. type IIa og 
IIb i Fredericksons klassifikation), hvor diæt og andre ikke-farmakologiske foranstaltninger er 
utilstrækkelige. Reduktion af totalkolesterol og LDL-kolesterol hos patienter 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 patienter, 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 bør indstilles med intervaller på 4 uger eller mere. 
Den maksimale dosis er 80 mg én gang dagligt. Dosis kan gives på et hvilket som helst tidspunkt 
af døgnet, med eller uden føde. Børn bør kun behandles af specialister. Kontraindikationer*: 
Overfølsomhed over for indholdsstofferne. Aktiv leversygdom eller uforklarlig vedvarende 
stigning i serumtransaminaserne svarende til mere end 3 gange den øvre referenceværdi. 
Myopati. 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 med mellemrum under behandlingen. Ved 
vedvarende stigning i transaminaserne på 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). Effekt på skeletmuskulaturen: Myalgi, myositis og myopati som kan udvikle sig 
til rhabdomyolyse er rapporteret hos patienter med Zarator®. Afbryd behandlingen ved klinisk 
signifikant stigning i kreatinfosfokinase (CPK-niveauer) >10 gange øvre referenceværdi. Zarator® 
bør gives med forsigtighed til patienter med prædisponerede faktorer for rhabdomyolyse. 
CPK-værdien bør måles før initiering af behandling med statiner i følgende situationer: nedsat 
nyrefunktion, hypotyreose, personlig eller familiær anamnese med arvelige muskelsygdomme, 
tidligere leversygdom i anamnesen og/eller hvor der indtages store mængder alkohol, tidligere 
muskeltoksicitet med statin- eller fibratbehandling i anamnesen, hos ældre >70 år. Hvis CPK-
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 rhabdomyolose er øget, hvis Zarator® gives samtidig med 
ciclosporin, erythromycin, clarithromycin, itraconazol, ketoconazol, nefazodon, niacin, 
gemfibrozil, andre fibrater eller HIV proteasehæmmere. Risiko for myopati kan også øges ved 
samtidig administration af ezetimibe. Alternative (non-interaktion) behandlinger bør overvejes i 
stedet for denne type medicin, hvis det er muligt. I tilfælde hvor samtidig anvendelse af denne 
type medicin er nødvendig, bør fordele og risici for samtidig behandling nøje overvejes. Der 
anbefales en lavere initialdosis af atorvastatin, når patienter får medicin, der øger atorvastatins 
plasmakoncentration. Med hensyn til ciclosporin, clarithromycin og itraconazol bør den 
maksimale dosis af atorvastatin nedsættes (se produktresumé afsnit 4.5). Indeholder lactose, 
Interstitiel lungesygdom kan i 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).  Interaktioner*: 
Risiko for myopati under behandling med stoffer i denne klasse øges ved samtidig indgift af 
ciclosporin, fibrater, niacin, makrolidantibiotika herunder erythromycin, azol-antimykotika HIV-
proteasehæmmere og har i sjældne tilfælde resulteret i rhabdomyolyse med nedsat nyrefunktion 
sekundært til myoglobinuri.  Fordele og risici bør omhyggeligt vurderes ved samtidig 
medicinering med ovennævnte stoffer. Der anbefales en lavere initialdosis af atorvastatin, når 
patienter får medicin, der øger atorvastatins plasmakoncentration. Med hensyn til ciclosporin, 
clarithromycin og itraconazol bør den maksimale dosis af atorvastatin nedsættes, og der anbefales 
klinisk monitorering af disse patienter. Diltiazemhydrochlorid: Efter initiering af diltiazem eller 
efter dosisjustering anbefales klinisk monitorering af disse patienter. Risiko for myopati er derfor 
øget ved samtidig anvendelse af ezetimibe og atorvastatin. Samtidig anvendelse af atorvastatin 
og induktorer af cytochrom P450 3A (f.eks. efavirenz, rifampin, prikbladet perikon) kan føre til 
variable reduktioner i atorvastatins plasmakoncentration. Både verapamil og amiodaron er kendt 
for at hæmme CYP3A4-aktiviteten og samtidig anvendelse af atorvastatin kan føre til en øget 
eksponering til atorvastatin. Risiko for atorvastatin-induceret myopati kan øges ved samtidig 
brug af fibrater. Samtidig indgift af Zarator® og et oralt antikonceptivum 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 omhyggeligt, når der føjes Zarator® til behandlingen. Fucidinsyre: 
Der er set alvorlige muskelproblemer som rhabdomyolyse, og patienterne bør monitoteres tæt 
med eventuel midlertidig seponering af atorvastatin. Store mængder grapefrugtjuice bør ikke 
indtages samtidigt med Zarator® (se produktresumé afsnit 4.5). Graviditet og amning*: Må 
ikke anvendes. Bivirkninger*: De hyppigste bivirkninger (over 1%) er primært gastrointestinale 
inkl. obstipation, flatulens, dyspepsi, kvalme og diarré. Derudover er følgende almindelige 
bivirkninger set (>1%): Nasopharyngitis, smerter i næse- og halssvælg, epitaxis, allergiske 
reaktioner, hyperglykæmi, hovedpine, svimmelhed, myalgi, artralgi, smerter i ekstremiteter, 
muskuloskeletale smerter, muskelspasmer, hævdede led, rygsmerter samt abnormale 
leverfunktionstest og forhøjet kreatininphosphokinase i blodet. Overdosering*: Behandles 
symptomatisk. 

Priser og pakninger ekskl. recepturgebyr (AUP) pr. 5. april 2011:
Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse Pris
49 07 97 Filmovertrukne tabletter 10 mg 30 stk. kr.  472,15
49 08 05 Filmovertrukne tabletter 10 mg 100 stk. kr.  1494,40
49 08 13 Filmovertrukne tabletter 20 mg 30 stk. kr.  472,15
49 08 21 Filmovertrukne tabletter 20 mg 100 stk. kr.  1494,40
49 08 39 Filmovertrukne tabletter 40 mg 30 stk. kr.  472,15
49 08 54 Filmovertrukne tabletter 40 mg 100 stk. kr.  1494,40
00 12 25 Filmovertrukne tabletter 80 mg 30 stk. kr.  472,15
00 12 39 Filmovertrukne tabletter 80 mg 100 stk. kr.  1494,40
Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

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 01. november 2010. 
Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 
Ballerup, tlf. 44 20 11 00.
(ZARA 033 ASmPC V5.0).

zarator_Pligttext_87x260.indd   1 05/04/11   11.11
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Produktinformation. De med * markerede afsnit er omskrevet/forkortet i forhold til det 
godkendte produktresumé. Det godkendte produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres fra 
sanofi-aventis Denmark A/S.
Multaq ® (dronedaron) filmovertrukne tabletter 400 mg. Indikationer: MULTAQ er indiceret 
hos voksne klinisk stabile patienter med nuværende eller tidligere ikke-permanent 
atrieflimren (AF) for at forebygge tilbagefald af AF eller at nedsætte ventrikelaktionen. 
Dosering og indgivelsesmåde*: Voksne og ældre: 400 mg to gange daglig, taget som en 
tablet i forbindelse med et morgenmåltid og en tablet i forbindelse med et aftensmåltid. 
Bør ikke tages sammen med grapefrugtjuice. Behandling med antiarytmika klasse 
I eller III skal ophøres inden behandling med Multaq påbegyndes. Effekt og sikkerhed 
var sammenlignelige hos både ældre og yngre patienter. Dosisjustering anses ikke som 
nødvendig til ældre patienter. Pædiatrisk population: Sikkerhed og virkning hos børn under 
18 år er endnu ikke klarlagt. Multaq kan derfor ikke anbefales til denne patientgruppe. 
Nedsat leverfunktion: Multaq er kontraindiceret hos patienter med alvorlig leverinsufficiens 
på grund af mangel på data. Ingen dosisjustering nødvendig hos patienter med mild eller 
moderat nedsat leverfunktion. Nedsat nyrefunktion: Multaq er kontraindiceret hos patienter 
med alvorlig nyreinsufficiens, kreatininclearance < 30 ml/min). Ingen dosisjustering 
nødvendig hos andre patienter med nedsat nyrefunktion. Behandling kan påbegyndes 
hos ambulante patienter. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det aktive stof eller 
over for et eller flere af hjælpestofferne, 2. eller 3. grads AV-blok, eller syg sinusknude 
syndrom (gælder ikke ved brug i forbindelse med fungerende pacemaker), bradykardi, 
patienter i ustabil hæmodynamisk tilstand (patienter svarende til NYHA klasse IV og 
ustabile klasse III-patienter), samtidig administration med potente CYP 3A4-inhibitorer, 
lægemidler der inducerer torsades de pointes, QTc Bazett interval  ≥ 500 msek., alvorlig 
nedsat leverfunktion,  alvorlig nedsat nyrefunktion. Særlige advarsler*: Patienter med 
stabil hjerteinsufficiens, NYHA klasse III eller LVEF <35 %: Anvendelsen af dronedaron 
er kontraindiceret hos ustablie patienter med NYHA klasse III og IV hjerteinsufficiens. 
Multaq anbefales ikke hos stabile patienter med nylig (1 til 3 måneder) NYHA klasse 
III hjerteinsufficiens eller med LVEF <35 %, pga. manglende erfaring. Patienter med 
nyopstået eller forværret hjerteinsufficiens under behandlingen: Anvendelse af MULTAQ 
er kontraindiceret hos patienter med NYHA klasse IV og ustabil klasse III hjerteinsufficiens. 
Patienterne skal informeres om at kontakte en læge, hvis de udvikler eller oplever tegn 
eller symptomer på forværret hjerteinsufficiens. Håndtering af stigninger i plasmakreatinin: 
Plasmakreatininværdier bør måles 7 dage efter påbegyndt behandling med dronedaron. 
Der er observeret stigning i plasmakreatinin ved anvendelse af dronedaron 400 mg to 
gange daglig med plateau efter 7 dage. Denne værdi bør anvendes som ny baselineværdi, 
i det dette kan forventes ved behandling med dronedaron. Stigning i kreatininæmi bør ikke 
nødvendigvis føre til seponering af ACE-hæmmere eller AIIRA’er. Patienter med nedsat 
nyrefunktion: Multaq er kontraindiceret hos patienter med kreatininclearance < 30 ml/
min. Elektrolytforstyrrelser: Elektrolytforstyrrelser (kalium- eller magnesiummangel) bør 
korrigeres inden påbegyndelse og under behandling med dronedaron. Forlænget QT-
interval: Dronedraon kan inducere en moderat forlængelse (ca. 10 msek.) af QTc Bazett 
interval, relateret til den forlængede repolarisering. Disse ændringer er forbundet med 
den terapeutiske effekt af dronedaron og afspejler ikke toksicitet. Opfølgning anbefales 
under behandling. Hvis QT-Bazett intervallet er ≥ 500 msek., bør dronedaron seponeres. 
Proarytmiske effekter kan forekomme f.eks. ved samtidig behandling med lægemidler 
der begunstiger arytmi og/eller elektrolytforstyrrelser. Patienter med galaktoseintolerans: 
Patienter med sjældne, arvelige problemer med galactoseintolerans, Lapp lactasemangel 
eller glucose- og/eller galactosemalabsorption, bør ikke anvende Multaq. Leverskader: 
Der bør udføres leverfunktionstests før behandling med dronedaron påbegyndes, 
og derefter hver måned i 6 måneder efter behandlingsstart, ved 9. og 12. måned efter 
behandlingsstart, og herefter periodisk. Hvis ALAT-niveauet stiger til  ≥3 × den øvre 
grænse af referenceintervallet (ULN), skal ALAT-niveauet bestemmes på ny inden for 
48 til 72 timer. Hvis det  bekræftes, at ALAT-niveauet er  ≥3 × ULN skal behandlingen 
med dronedaron seponeres. Der skal udføres hensigtsmæssige undersøgelser og nøje 
observation af patienten indtil ALAT er normaliseret. Patienter bør informeres om, at 
de omgående skal rapportere alle symptomer på potientielle leverskader. Interaktion*: 
Dronedaron metaboliseres primært af CYP3A4. Derfor kan CYP3A4-inhibitorer- og 
induktorer interagere med dronedaron. Dronedaron er en moderat inhibitor af CYP3A4, en 
svag inhibitor af CYP2D6, samt en potent inhibitor af P-glycoproteiner (P-gp). Derfor kan 
dronedaron potentielt interagere med lægemidler der er substrater af P-glycoproteiner, 
CYP3A4 eller CYP2D6 (statiner, calciumantagonister, sirolimus tacrolimus, perorale 
kontraceptiva, betablokkere, antidepressiva, digoxin og grapefrugtjuice). En potentiel 
farmakodynamisk interaktion kan også forventes med betablokkere, calciumantagonister 
og digitalis, og der bør foretages EKG og dosisjusteres om nødvendigt. MAO-hæmmere 
kan nedsætte clearance af dronedarons aktive metabolit og skal derfor anvendes med 
forsigtighed. Graviditet og amning*: Dronedaron bør ikke anvendes under graviditet. 
Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende effektive præventionsmetoder under 
behandling med Multaq. Beslutning om hvorvidt amning fortsættes/afbrydes eller 
behandlingen med Multaq skal fortsættes/seponeres bør træffes på baggrund af en 
vurdering af fordelene ved amningen for barnet overfor fordelene ved behandlingen 
med MULTAQ for kvinden. Trafikfarlighed*: Der er ikke foretaget undersøgelser af 
virkningen på evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner. Bivirkninger*:  
Meget almindelige: Stigning i plasmakreatinin, Forlænget QTc Bazett. Kongestiv 
hjerteinsufficiens. Almindelige: Bradykardi, diarré, opkastning, kvalme , abdominalsmerter, 
fordøjelsesbesvær, udslæt (inklusiv generaliseret makuløst, makulopapuløst), pruritus, 
træthed, asteni. Abnorme leverfunktionstests Ikke almindelige: Dysgeusi, erytem 
(inklusiv erytema og erytematøst udslæt), eksem, lysfølsomhedsreaktioner, dermatitis, 
allergisk dermatitis. Sjælden: Ageusi. Hepatocellulær leverskade, inklusive livstruende 
akut leverinsufficiens. Overdosering*: Det er ukendt hvorvidt dronedaron og/eller dets 
metabolitter kan fjernes ved dialyse (hæmodialyse, peritonealdialyse eller hæmofiltrering). 
Der findes er ingen specifik antidot. I tilfælde af overdosering skal behandlingen være 
støttende, og rettet mod at lindre symptomer. Pakning og priser (ESP) pr. 21-02-2011: 
Multaq 400 mg 20 stk. (vnr. 03 96 31) kr. 388,90. Multaq 400 mg 100x1 stk. (vnr 03 96 
43) kr. 1333,25. Se dagsaktuel pris på www.medicinpriser.dk. Tilskud: Individuelt tilskud: 
Udlevering: B. Dansk repræsentant: sanofi-aventis Denmark A/S – Slotsmarken 13 – 2970 
Hørsholm - Tlf. 45 16 70 00. Indehaver af markedsføringstilladelsen: sanofi-aventis, 174 
avenue de France, F-75013 Paris, Frankrig.
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MULTAQ® til behandling af 
ikke-permanent atrieflimren, 
for signifikant reduktion af 
kardiovaskulære indlæggelser 
eller død hos AF patienter.1

anbefales nu som 
førstevalg til behandling af 

mange patienter med 
atrieflimren.* 
ESC Guidelines for
Atrieflimren 2010.2

* Undtaget er AF patienter med kongestiv hjertesvigt klasse III/IV 
(Kategoriseret af Hjerteforeningen i New York, NYHA) eller ustabil 
kongestiv hjertesvigt klasse II (NYHA). 
Referencer:
1. Hohnloser SH et al. N Engl J Med 2009;360:668-78 
2. ”ESC guideline for the management of atrial fibrillation”
    European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehq278

MULTAQ® opnår klasse 1A anbefaling i de nye 

ESC Guidelines for behandling af atrieflimren.2 MULTAQ® 
(DRONEDARON)  
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Jeg kan ikke forestille mig at lave andet
Det, andre frygter, er hverdag for mig.

Jeg ignorerer varmen og røgen, men er opmærksom på nedstyrtende træ.

I få minutter er familien i den brændende bygning  

vigtigere end min egen.
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