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side 22

Leder:

Sektorovergange
Kvalitet i apopleksibehandling opnås jo i samspillet mellem kompetencer fra forskellige faggrupper.
Opgaverne er forskelligartede både afhængigt af den
enkelte patients behov og af hvor han eller hun er i
forløbet. Men akutbehandling kan ikke erstatte forebyggelse af komplikationer, eller genoptræning erstatte
akutbehandling. Endvidere er effekten af akutbehandlingen jo afhængig af kvaliteten i det videre forløb,
ellers opnår patienten i den sidste ende ikke gavn
af behandlingen.
Denne tankegang, at der skal være styr på stumperne,
er jo også baggrunden for DAP, der gennem få år har
medvirket til et betydeligt dokumenteret kvalitetsløft.
Temaet for dette nummer af apopleksibladet er hvordan vi så organiserer os både i hospitalssektoren og i
primærsektoren, der efter kommunalreformen er blevet en væsentlig aktør på området.
Af artiklen Danmarkskortet fremgår hvor forskellig strukturen er i de 5 regioner. Man kan spørge sig
selv om det virkelig er nødvendigt i et så lille land?
Omvendt er det interessante jo ikke hvordan man
gør det, men at man gør det, -altså om kvaliteten er i
orden. Der er jo også andre betydelige forskelle i
hvordan man har valgt at organisere sig i regionerne
på andre områder, hvilket vil have en naturlig afsmittende virkning. Herudover er der jo oplagt forskellige
logistiske udfordringer.
Hvad angår genoptræningsplaner, tror jeg derimod,
det er noget generelt at der er langt fra hospitalet til
kommunen. Patienten ofte føler man begynder forfra,
når de bliver til borgere. Det er forståeligt, at kommunerne vil sidde for bordenden, når de jo skal betale,
men omvendt giver det ikke megen mening for den
enkelte, hvis dennes genoptræningsbehov og muligheder pludselig forandrer sig på grund af et sektorskift.
Der pågår aktuelt et udvalgsarbejde under Sundhedsstyrelsen angående både genoptræningsplaner generelt og specifikt i forhold til apopleksi. Det er mit håb,
at dette vil munde ud i at patienten ret detaljeret vil
kunne vide hvilke tilbud de får i kommunen og hvornår de får dem. På den anden side håber jeg, at de

oplysninger de får kan blive samlet i et dokument –
gerne genoptræningsplanen - og at kommunen i højre
grad kan varsles om at patienten er på vej. Herudover
er det af højeste vigtighed, at også specialiserede rehabiliteringsydelser er tilgængelige for dem der har
behov, herunder at fravalg ikke foranlediges for eksempel af alder alene. I denne forbindelse er det kognitive
område en særlig udfordring.
Aktuelt er der et tool-kit på vej fra World Stroke
Organization omfattende centrale evidens baserede tiltag i de forskellige faser af apopleksibehandling; hvad
angår den akutte/subakutte del er det i al væsentlighed
næsten identisk med DAP, men dette tool-kit dækker
hele forløbet og vil formentlig kunne bidrage i hvert
fald til en egen gennemgang af lokale tilbud. denne
bliver lagt på hjemmesiden, når den er foreligger.
European Stroke Organization har udviklet en apopleksiafsnits certificering - som heller ikke er helt klar
endnu. Denne vil nok få størst betydning i lande uden
kvalitetsprogram, i hvert fald som jeg ser det, da den
ikke går ud over hvad der indgår i DAP; denne lægges
også på hjemmesiden, når den er klar. Det er meningen, at man elektronisk kan certificere sit afsnit, men
derefter skal det auditeres, hvilket vil kræve et gebyr.
Årsmødet afholdes igen nu for 3. gang - se program
inde i bladet - reserver allerede nu dagene! Som noget
nyt indledes årsmødet med mere monofaglige workshops, der er begrænsede pladser, så husk tidlig tilmelding. Vi håber, at se rigtig mange igen i år!
Kontingentet er uændret og forfalder nu. Vi er afhængige af medlemmernes kontingent som dækker alle udgifter til selskabets drift, så husk nu venligst at betale....
Flere medlemmer vil være godt, jo flere medlemmer
jo stærkere står selskabet.
Hvis nogen ønsker at være aktive indenfor selskabet ,
eventuelt med et særligt område, hører vi meget gerne
fra Jer!

Formand
Hanne Christensen
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Apopleksiens
Danmarkskort
I alle 5 regioner ses det, at den akutte behandling af
patienter med apopleksi overvejende varetages af apopleksiafsnit forankret i neurologiske afdelinger. Der er
i den vestlige del af landet sket en centralisering af den
akutte apopleksibehandling.

Dorte Damgaard
Afdelingslæge, Neurologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital

På Dansk Selskab for Apopleksi’s årsmøde 2013
gennemgik repræsentanter fra de 5 regioner hvordan man i den enkelte region har organiseret behandlingen af patienter med apopleksi. Vi synes det
er relevant, at dele den viden med en større gruppe
og har derfor bedt samme personer ved hjælp af figur
at illustrere organisationen af apopleksibehandlingen i
de enkelte regioner. Det vil sige overlæge Boris Modrau
fra Region Nordjylland, overlæge Søren Bak fra Region
Syddanmark, overlæge Karsten Ellemann fra Region
Sjælland, overlæge Karsten Overgaard fra Region
Hovedstaden og undertegnede fra Region Midt.

Der er sket en imponerende udvikling i antal trombolysebehandlede i Danmark. I 2013 blev således 15 %
af patienter med blodprop i hjernen behandlet med
trombolyse (DAP 2013).
En væsentlig forskel regionerne synes at være i organisering af neuro-rehabilitering. I Region Hovedstaden
findes rehabiliteringsafdelinger i tilknytning til de
akutte afdelinger. I den øvrige del af landet er rehabiliteringsafdelinger ofte adskilt geografisk fra de akutte
afdelinger og der er etableret rehabilitering på hovedfunktionsniveau i tilknytning til hospitaler i patientens
lokalområde. I Region Midt er der tilknyttet udgående
apopleksiteams til afdelinger med genoptræning på
hovedfunktionsniveau.

DAP data for 2012
Indikator 1: Andel af patienter der indlægges i en apopleksienhed- Standard 90%
Sted
Opfyldt
Antal
				

Uoplyst
(%)

Apo-enhed
%

2012
95% CI

Hovedstaden

JA

3293 / 3440

4 (0)

96

(95-96)

Amager

JA

160 / 179

0 (0)

89

(84-93)

Bispebjerg

JA

559 / 599

1 (0)

93

(91-95)

Bornholm

JA

85 / 92

0 (0)

92

(85-97)

Frederiksberg

JA

161 / 168

0 (0)

96

(92-98)

Glostrup

JA

845 / 884

2 (0)

96

(94-97)

Herlev

JA

760 / 774

1 (0)

98

(97-99)

Nordsjælland

JA

685 / 705

0 (0)

97

(96-98)

Rigshospitalet

JA

38 / 39

0 (0)

97

(87 - 100)

Ingen DAP data fra Hvidovre eller Gentofte
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Region Hovedstaden
Årsmøde i Dansk Selskab for Apopleksi, Munkebjerg
Hotel 1.-2. november 2013. Af Karsten Overgaard,
Forskningsansvarlig overlæge, National Kordinator
af SITS, Medlem af European Network on ICH

RegionHovedstaden havde i 2012 1.718.418 indbyggere, hvilket forventes øget til 2.008.047 i 2040.
Middellevetiden var 79,2 år i 2010-2011.
Fordelingen af apopleksipatienterne på de enkelte
hospitaler og optageområder fremgår af nedenstående
kort. Områdehospitaler med indtag af akutte patienter og skadestuer er: Hillerød, Herlev, Bispebjerg og
Hvidovre, men planområde Syds neurologiske patienter indlægges og behandles på Glostrup Hospital.

Målet for Region Hovedstaden er, at der
på akuthospitalerne, d.v.s. Hillerød, Herlev,
Bispebjerg og Hvidovre skal være 24 timers
adgang til MR-scanning, fuldt biokemisk
laboratorium, blodbankservice og teleradiologi mellem regionens hospitaler.

Region Hovedstaden: 3440
apopleksipatienter i 2012:
Trombolyse: 500
heraf BBH: 300
Glostrup: 200
RH: endovaskulær behandling: 122

Region Sjælland
Region Sjælland er organisatorisk opdelt i nord og syddel med i alt ca. 825.000 indbyggere.
Apopleksien organiseret forskelligt i de to halvdele:
Trombolysekandidater modtages i Roskilde fra hele
regionen. Patienter med helikoptertransport fra øerne
og yderområder herunder enkelte fra Hundested i
Region Hovedstaden, som ikke har landingsplads.
Nord (ca.388.000 indbyggere)
med akut apopleksi for hele nord i Roskilde og fase 2
for alle i Holbæk, medmindre udskrivelse fra Roskilde
kan ske indenfor en uge. Alle patienter indlagt i
Roskilde tilbydes telemetri og eventuelt efterfølgende
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7-døgns Holter til screening for atrieflimren/
flagren. Afdelingen foretager al ultrasonisk undersøgelse (halskar, transkraniel doppler). TIA-klinik
i dagtid, hverdage.
Syd (ca. 437.000 indbyggere)
er opdelt i Lolland+Guldborgsund (ca.105.000 indbyggere) hvorfra alle ikke-trombolysekandidater indlægges og færdigbehandles i Nykøbing Falster. Øvrige
(ca. 332.000 indbyggere) indlægges akut i Slagelse med
fase 2 i Slagelse og Næstved. Sydregionen tilbyder ikke
systematisk screening for kardielle rytmeforstyrrelser
og ultralyd halskar foretages eksternt. Slagelse neurologer leder tillige højt specialiseret neurorehabilitering
for hele regionen, aktuelt i Vordingborg og fra 2015
planlagt flytning til Næstved.

Rø

Gribskov
Helsingør

Halsnæs
Fredensborg

Hillerød
705

Hørsholm

Allerød
Rudersdal

Egedal

Lyngby-Taarbæk

Furesø

Frederikssund

Gladsaxe

Gentofte

Ballerup

Herlev
774

BBH
599
København

Glostrup
884

Albertslund

FH
168 Frb.
Rødovre

RH
39
Amager
179

Brøndby

Høje-Taastrup

Vallensbæk

ønne
92

Ishøj

Hvidovre
Tårnby

Dragør

Bornholm
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Rehabiliterings center

Region Syddanmark

Apopleksi afsnit
Trombolyse center
Trombektomi center

Grindsted

Vejle

Odense

Esbjerg
Ringe

Svendborg
Sønderborg

Region Midtjylland

Holstebro

Aarhus

Neurorehabiltering på hovedfunktionsniveau varetages på afdelinger hvorfra apopleksi-teams udgår
Neurorehabilitering på regions-niveau varetages i
Lemvig, Skive og Hammel
Neurorehabilitering på højt-specialiseret niveau
varetages i Hammel
Lemvig

Skive

Ingen ventetid på rehabiliteringsenhederne.
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Ved mistanke om akut apopleksi køres direkte
til en neurologisk specialafdeling.

Hammel

Apopleksi-teams fra Viborg, Holstebro, Aarhus,
Randers og Horsens kommer hjem til patienterne.

Region Nordjylland
Akut apopleksibehandling varetages på
Neurologisk Afdeling, Aalborg, Universitetshospital.
Neurorehabilitering på regionsniveau varetages
på Brønderslev Neurorehabiliteringscenter.
Neurorehabiltering på hovedfunktionsniveau
varetages påde øvrige sygehuse.

Sygehus Vendsyssel
Brønderslev
Neurorehabiliteringscenter

Sygehus Vendsyssel
Hjørring

Regionsfunktion neurorehabilitering

Sygehus
Vendsyssel
Frederikshavn
Hovedfunktion
neurorehabilitering

Sygehus Mors/Thy
Thisted
Hovedfunktion
neurorehabilitering

Aalborg
Universitetshospital
Dronninglund
Hovedfunktion
neurorehabilitering

Aalborg
Universitetshospital
Regionsfunktion akut apopleksi
Trombolysecenter

Sygehus Himmerland
Farsø

Sygehus Himmerland
Hobro
Hovedfunktion rehabilitering
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Genoptræningsplanen
– Genbruges relevante oplysninger?
Af Hanne Brudholm, Margit Davies & Maj Willemoes, Hjerneskadekoordinatorer i henholdsvis
Frederikssund, Ballerup og Hvidovre Kommune.

En analyse af den eksisterende praksis
for beskrivelse af kognitive deficits i
genoptræningsplaner hos borgere
med en erhvervet hjerneskade

de kommunale repræsentanter at foretage en undersøgelse af de genoptræningsplaner de i de respektive
kommuner havde modtaget i en given periode.
Genoptræningsplanens formål
Forløbsprogrammet for voksne med erhvervet hjerneskade anbefaler, at genoptræningsplanen skal indeholde følgende:
En beskrivelse af personens funktionsevne på udskrivningstidspunktet, herunder personens aktuelle funktionsevne i relation til kropsfunktion, aktivitet og deltagelse, mentale, sansemæssige og sproglige funktionsområder. (Sundhedsstyrelsen 2011)

I december 2012 blev der i Region Hovedstaden nedsat
en arbejdsgruppe vedrørende rehabilitering af voksne
med erhvervet hjerneskade under Den administrative
Styregruppe med repræsentanter fra regionens hospitaler og fra kommunerne. Arbejdsgruppens formål var
at bidrage med anbefalinger vedrørende implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering af voksne
med erhvervet hjerneskade.

Genoptræningsplanen er en vigtig brik i indsatsen
for at skabe et sammenhængende forløb mellem den
regionale og kommunale rehabiliteringsindsats. Man
kan således konkludere, at de kommunale aktører har
behov for samme viden i deres del af rehabiliteringsindsatsen, som de regionale aktører har i hospitalsregi,
for at kunne iværksætte de rette indsatser på rette tid.

I forbindelse med arbejdsgruppens arbejde blev der
nedsat en underarbejdsgruppe bestående af denne
artikels forfattere, samt ledende neuropsykolog Hysse
Forchhammer, Glostrup hospital og ledende overfysioterapeut Hanne Forbech Skall, Herlev Hospital.

Undersøgelsens metode
For at blive klogere på den eksisterende praksis for
beskrivelse af kognitive dysfunktioner i genoptræningsplaner, valgte forfatterne af denne artikel, at
analysere genoptræningsplaner modtaget fra juli til
december måned i henholdsvis 2012 og 2013. De
gennemgåede genoptræningsplaner er udarbejdet
på forskellige hospitaler og regionale tilbud tilknyttet region hovedstaden og modtaget i Frederikssund,
Ballerup og Hvidovre kommuner.

Underarbejdsgruppens opgave var at forholde sig
til hvordan kognitive vurderinger og beskrivelser formidles i genoptræningsplaner. Netop de kognitive
deficits har en særlig opmærksomhed i Sundhedskoordinatorudvalget, hvilket er fremstillet i notat1.
Kommunernes repræsentanter kunne bekræfte at oplysninger om kognitive deficits ofte ikke tager afsæt i
ensartet praksis eller altid er fyldestgørende beskrevet
i genoptræningsplanerne, der hovedsagelig giver information om motoriske følger efter hjerneskaden.
For at sikre at denne antagelse tog afsæt i et repræsentativt antal genoptræningsplaner, og for at få et opdateret billede af formidlingen af kognitive deficits, valgte

Undersøgelsens målgruppe er borgere i alderen 18-65
år med en erhvervet hjerneskade. Der er gennemgået
31 GOP fra 2012 og 23 fra 2013, I alt 54 genoptræningsplaner.
Selv om fokus i undersøgelsen var på beskrivelse af
de kognitive deficits i genoptræningsplanen, valgte vi
også at forholde os til hvorvidt de fysiske og kommuniFortsættes...
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Hver en informationsdråbe er vigtig!

kative deficits var beskrevet. Ligeledes noterede vi om
scanninger samt beskrivelser af disse var nævnt.
Endelig har vi også opgjort vores kendskab til borgere
med følger efter hjerneskade, som har vist behov for
kommunal indsat – men som ikke har modtaget en
genoptræningsplan. Det har stor betydning for disse
borgers forløb at de oftest identificeres længe efter
debut af sygdom eller traume.

Undersøgelsens resultater
I 2012 er der modtaget 31 genoptræningsplaner, hvoraf 18 indeholder en beskrivelse af kognitive deficits
– heraf har halvdelen altså 9 en reference til konkrete
ergoterapeutiske eller neuropsykologisk test. Det er
således kun 9 af de 31 genoptræningsplaner, der indeholder en konkret beskrivelse af kognitive undersøgelser og test. I 2013 ser billedet stort set enslydende ud,
her er det ca. en tredjedel af genoptræningsplanerne,
der indeholder beskrivelser af undersøgelser og test
med fokus på de kognitive deficits.
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Da det i hverken forløbsprogrammet for voksne med
en erhvervet hjerneskade2 eller i referenceprogrammet
for apopleksi3 er standardiseret hvilke oplysninger fra
test, der skal formidles i genoptræningsplanen, er kvaliteten af oplysninger meget svingende. Eksempelvis
kan der være oplysninger i en genoptræningsplan om,
at en specifik test er gennemført, men uden en direkte
beskrivelse af testresultaterne.
Dette betyder, at den kommunale udredning kan have
unødvendige overlap. Et eksempel kan være borgeren
umiddelbart før udskrivelse og dernæst straks efter bliver undersøgt med samme præcis de samme undersøgelser og test. Alternativt anvendes der uhensigtsmæssig lang tid hos mange når der skal indhentes oplysninger som burde været medtaget. I værste fald forlænger
dette borgerens rehabiliteringsforløb unødigt.
Undersøgelsen viser ligeledes, at der i langt de fleste af
genoptræningsplanerne oplyses om gennemførte CTog/ eller MR-scanninger. Beskrivelser fra scanningerne
oplyses dog kun i under halvdelen af genoptræningsplanerne fra 2012 og lidt over halvdelen fra 2013.

I maj 2009 stod der i region hovedstadens ”Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende erhvervet hjerneskade” følgende anbefalinger til
indholdet i genoptræningsplanerne

Overordnet set viser undersøgelsen, at der sjældent
beskrives hvilke rehabiliteringsindsatser- og metoder,
der konkret har været anvendt under indlæggelsen.
Samtidig ses der, at anbefalinger i genoptræningsplanerne i forhold til kognitive problemstillinger oftest
retter sig imod hvilken faggruppe, der kunne tænkes
ind i det kommunale forløb, eller der kan være forslag
om forløb hos en bestemt ekstern leverandør. Netop
dette er uhensigtsmæssigt, da vurderingen af hvem og
hvor indsatser skal iværksættes ligger hos de kommunale myndigheder.
Undersøgelsen viser generelt, at borgere, der har været
indlagt i mere end én dag på et af region hovedstadens
6 hospitaler, har modtaget genoptræningsplaner, hvor
oplysningerne om kognitive deficits er mangelfulde.
Der er i ca. 1/3 af tilfældene beskrevet kognitive deficits, men hvilke metoder borgeren er udredt med, er
oftest udeladt. Netop en beskrivelse af anvendte metoder, samt erfaringer med hvad der har virket fremmende for borgerens rehabiliteringsforløb, vil være en
meget brugbar viden for borgerens videre rehabilitering i kommunalt regi.

• Relevante funktionstest fra fysioterapi og
		 ergoterapi i det omfang de har betydning for
		 det videre genoptræningsforløb.
• Plejefaglige oplysninger.
•
		
		
		

Resultat af udredning for kognitive og kommunikationsmæssige forstyrrelser, herunder
beskrivelse af behov for eventuelt videre kognitiv
genoptrænning.

• Oversigt over medicin.
• Kopi af afsluttende samtalenotater med
		 pårørende og patient.
Følgende kan eventuelt vedlægges i det omfang
det er relevant:
• Røntgenbeskrivelser som kan være relevant for
		 det videre genoptræningsforløb.
• Kopi af større eller mindre del af den samlede
		 journal, i det omfang det findes relevant.

Fortsættes...
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Vi tilslutter os denne anbefaling, med understregning
af at detaljegraden af oplysninger har stor betydning
for borgerens videre rehabiliteringsforløb.
Det er relevant viden i hele forløbet at have beskrivelser af scanninger og hvilke test der har været anvendt,
samt vigtige observationer og anvendte metoder. Hos
denne målgruppe er oplysninger særlig vigtige i genoptræningsplanen, da borgerne har ofte har mistet
vigtige forudsætninger for selv at videregive informationer fra indlæggelsen.

Borgere med rehabiliteringsbehov
uden en genoptræningsplan
Hjerneskadekoordinatorerne og de regionale aktører
oplever en fælles udfordring i at få identificeret alle
borgere med følger efter hjerneskade, som har behov
for rehabiliteringsindsats. Derfor har vi udover opgørelsen af borgere med en genoptræningsplan medtaget en opgørelse af borgere, der er identificeret i
kommune med kognitive deficits, der giver behov for
en neurofaglig rehabiliteringsindsats, men som i forbindelse med deres hospitalsindlæggelse ikke har
fået udformet en genoptræningsplan.
”Borgere der ved udskrivelse fra hospital ikke har en
genoptræningsplan, bliver ofte identificeret på det
kommunale jobcenter i forbindelse med deres lovpligtige opfølgning i sygedagpengeafdelingen. Opfølgningen
er afhængig af, hvornår borgerens egen arbejdsgiver
indberetter sygemeldingen til jobcenteret og tidspunktet
for opfølgning er typisk 5-8 uger efter første sygedag”.
Undersøgelsen viser, at borgere uden en genoptræningsplan kan have været indlagt i både kortere og
længere tid, i dage til uger, og at de generelt set oplever tilsvarende kognitive deficits og udfordringer,
som de borgere, der ved udskrivelse modtog en genoptræningsplan.
På vegne af hjerneskadekoordinatorerne i region
hovedstaden og med afsæt i denne undersøgelse, anbefales således, at borgere med en erhvervet hjerneskade der udskrives fra en neurologisk afdeling uden
en genoptræningsplan, uanset indlæggelsestid, tilbydes en neurofaglig udredning i hospitalsregi få uger
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efter udskrivelsen. Dette vil forbedre muligheden for
at identificere borgere med kognitive deficits hurtigere,
end det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Samtidig
vil borgeren hurtigere kunne starte sit rehabiliteringsforløb i kommunalt regi og borgerens tilbagevenden
til familie- og arbejdsliv, som det så ud inden hjerneskaden, vil formodentligt ske hurtigere og med større
succes.
Vores undersøgelser af genoptræningsplaner tog afsæt
i et ønske om at afklare om der er behov for en særlig
opmærksomhed på i dette tilfælde beskrivelse af kognitive vanskeligheder. Undersøgelsen viser at på trods
af velbegrundet anbefalinger til indholdet i genoptræningsplanerne i 20094 og 20125, er der fortsat er et
stykke vej før kravene om ensartet tværsektoriel kommunikation med fyldestgørende tværfaglige informationer er imødekommet.
Vi ved, at der arbejdes på mange niveauer for at løse
opgaven og ser at der hele tiden opnås bedre resultater – det er vores opfattelse at ”genbrug” af de mange
oplysninger, der indhentes i indlæggelsesperioden
giver både ressourcemæssig og etisk mening.
På borgernes vegne håber vi, at 2014 er året hvor hver
genoptræningsplan imødekommer anbefalingerne og
dermed giver hver enkelt borger en optimal platform
for deres videre forløb i kommunalt regi.

Fodnoter:
1. Region Hovedstaden, Sundhedskoordinationsudvalg
27. nov. 2012 sag nr. 6
2. Forløbsprogrammet for voksne med en erhvervet hjerneskade
3. Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi
og TCI
4. Region Hovedstaden: Afrapportering fra arbejdsgruppen
vedrørende erhvervet hjerneskade maj 2009
5. Samme som 1
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08.45- 09.30
Update on stroke unit care
				

Helen Rodge
Newcastle U

Årsmøde i Dansk Selskab for Apopleksi
31. okt. - 1. nov. 2014
på Munkebjerg Hotel,
Munkebjergvej 125, Vejle

Fredag
PROGRAM
31.10.2014		
				
11.00 - 13.00
13.00
			
			

TEMA:
Foredragskonkurrence &
Hypertension og fysisk aktivitet

Workshops, se særskilt 			
Sandwich, ankomst, registrering,
ophængning af posters, Tardis
investigator møde, udstilling

14.00

Velkomst

Formand Hanne Christensen

Chairman:
Helle Iversen

TEMA:
Foredragskonkurrence

Udvalgt foredrag nr. 1
Udvalgt foredrag nr. 2
Udvalgt foredrag nr. 3
Udvalgt foredrag nr. 4
Udvalgt foredrag nr. 5
Kaffe, udstilling og posters

Poster chairman: Merete Lehmkuhl

			
			

Chairman:
Nete Horness

TEMA:
Hypertension og fysisk aktivitet

16.00 - 16.45
			

Blood pressure reduction in acute an subacute stroke

Phillip Bath, prof. of stroke
Nottingham University. UK.

16.45 - 17.15
			

Organisering af antihypertensiv
behandling

Nete Horness. Forskningssyge-		
plejerske, MPH, Ph.d DK

17.15 - 18.00
			

Effekt af fysisk aktivitet på vaskulær
funktion og blodtryk

Ylva Hellsten., prof. Københavns
Universitet. DK

19.00 			
			

Middag
Uddeling af Gudrun Boysen prisen for
bedste foredrag

			
			
14.10 - 14.20
14.20 - 14.40
14.40 - 14.50
14.50 - 15.00
15.00 - 15.10
15.10 - 16.00
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ers, prof of stroke care
University. UK

Lørdag
PROGRAM
01.11.2014		
			
			
			

TEMA:
Rehabilitering

Chairman
Hanne Christensen

08.45- 09.30
Update on stroke unit care
				

Helen Rodgers, prof of stroke care
Newcastle University. UK

09.30- 10.15
Rehabilitering af motorfunktionen
				
				

Katharina Stibrandt Sunnenhagen
prof. of rehabilitation Medicin
Sahlgrenska University Hospital. S.

10.15- 11.00
			

Cutting edge rehabilitation in clinical
practice and research

Joachim Liepert. Prof. Dr.
Neurorehabilitation			

Kaffe, udstilling og posters

Poster chairman: Merete Lehmkuhl

			
			

Chairman:
Hysse Forchhammer

TEMA:
Organisering

11.30 - 12.10
			

Statificering, behov og forskellige
niveauer af rehabilitering

Navn på oplægsholder følger

12.10 - 12.20

Uddeling af Posterpris

Poster chairman: Merete Lehmkuhl

12.20 - 13.20

Frokost og udstilling

11.00 - 11.30

13.20 - 13.45
			

Ideelle fysiske rammer i nyt
sygehusbyggeri

13.45 - 14.30
Dansk Apopleksiregister (DAP) i 10 år
				
14.30 - 14.45

Ordet er frit

14.45 - 15.00

Farvel

Hysse Forchhammer
led. Neuropsykolog DK
Søren Paaske Johnsen
Forskningsoverlæge Ph.D. DK

Hanne Christensen
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DSfA's Årsmøde
31. oktober - 1. november 2014
Munkebjerg Hotel, Vejle

Medlemspris: 2.300 DKK
Inklusiv overnatning, uden overnatning 1.800 DKK

Ikke medlem: 2.700 DKK
Ekskl. overnatning 2.200 DKK
Tillæg for deltagelse i Workshop 200 DKK

Deadline for tilmelding er 1. september 2014
Deadline for indsendelse af abstrakt: 1. oktober 2014
Tilmelding og indsendelse sker via hjemmesiden: www.dsfa.dk
Læs mere på hjemmesiden www.dsfa.dk
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Workshops til DSfA's årsmøde
31. okt. 2014 kl. 11.00-13.00
man cerebral vaskulit herunder prognose.
Der vil være gennemgang af cases.

Af Susanne Zielke

Basal Neuroradiologi
Vælg mellem:
Cerebral vaskulit og hypoperfusions tilstande

Oplægsholdere: Anders Christensen, Inger Seestein
(Detaljeret program følger )

Oplægsholder: Claus Simonsen PhD. afd.læge.
Århus Universitetshospital

Screeningsmetoder i relation
til dysfagi og spiseproblemer

Gennemgang af primær cerebral vaskulit og cerebral
vaskulit som led i systemisk vaskulitsygdom. Hvornår
og hos hvilke patienter skal man mistænke cerebral
vaskulit? Hvilken udredning skal patienterne gennemgå og hvornår skal man henvise patienterne til centre
med højtspecialiseret funktion? Hvordan behandler

Oplægsholdere: Peter Vögele, Susanne Zielke,
Merethe Lemkuhl (Detaljeret program følger)
OBS. Maks. 35 deltagere per workshop

Kendall SCD

™

Sekventielt kompressionssystem
med Vascular Refill Detection

Din partner i VTE-profylakse
Kendall SCD systemet har indbygget Vascular Refill Detection, en varemærkebeskyttet teknologi, som
Skabt til optimale behandlingsresultater
tilpasser kompressionen til den enkelte patient og flytter mere blod over tid.
Kendall SCD systemet har klinisk dokumentation for at nedsætte risikoen for både dyb venetrombose
og pulmonalemboli og for at forbedre overlevelsen hos apopleksipatienter.
– Skabt til optimale behandlingsresultater.

Medlemskontingent for 2014
– indbetal venligst snarest
På generalforsamlingen den 7. april 2014 blev der vedtaget et medlemskontingent på 350 kr.
Bestyrelsen skal anmode om, at kontingentet for 2014 overføres snarest muligt og senest 1. juni til
Konto 1515-10874386 i Danske bank
Anfør venligst navn på indbetalingen
Der gøres opmærksom på, at medlemspris til Årsmødet 2014 kun kan imødekommes,
hvis kontingentet for 2014 er indbetalt.
Har du fået ny adresse, bedes du også oplyse dette af hensyn til udsendelsen af bladet.
Det kan enten ske i forbindelse med indbetalingen eller til selskabets sekretariat på
mailadresse: dsfa@dsfa.dk
Udmeldelse sker per mail til selskabets sekretariat dsfa@dsfa.dk
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Generalforsamling i DSfA
7. april 2014 på Odense Universitetshospital
Af Susanne Zielke, Klinisk Oversygeplejerske, MHSc,
Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

(Region Syd) og overlæge, klinisk forskningslektor,
ph.d., dr.med. Christine Kruuse (Region Hovedstaden).
Hele årsberetningen kan læses på selskabets website
www.dsfa.dk

Det videnskabelige møde
Som et nyt initiativ i Dansk Selskab for Apopleksi
besluttede bestyrelsen, at den årlige generalforsamling
og det indledende videnskabelige møde skal afholdes
på skift i landets regioner. De videnskabelige møder
arrangeres af de lokale medlemmer i Dansk Selskab
for Apopleksi og er en præsentation af forskning og
projektarbejder fra den arrangerende region. I år var
turen kommet til Region Syddanmark, hvor Odense
Universitetshospital lagde lokaler til og hvor Charlotte
Madsen, Neurologisk afdeling Vejle Sygehus og Birgitte
Espensen, Hjerneskaderådgivningen i Odense havde
stået for planlægningen. Vi blev præsenteret for 4
inspirerende projekter, der alle gav stof til eftertanke:

•

Autoimmun neurologisk sygdom efter global
eller fokal hjerneskade, af afdelingslæge, ph.d.
Morten Blaabjerg, OUH Odense.

•

Paroksystisk atrieflimren og cerebralt infarkt,
ved læge, ph.d. studerende Kristina Høeg Vinther
OUH Svendborg

•

Projekt +65 årig, ved projektleder, ergoterapeut
Dorthe Rokkedal, Odense kommune

•

Ambulant follow- up efter apopleksi. Stud.med.
Stine Hald og Elisabeth Lauritzen Syddansk
Universitet

Generalforsamlingen
I årsberetningen, fremlagt af formand Hanne
Christensen, blev der rettet en særlig tak til redaktør
Nete Hornnes, der har ydet en stor faglig og arbejdsmæssig indsats i forhold til medlemsbladet. En stor
del af æren for det høje niveau - både indholdsmæssigt og æstetisk tilfalder Nete. Nete har imidlertid valgt
ikke at fortsætte som redaktør og i stedet kommer der
to nye redaktører 1. reservelæge, Charlotte Madsen

Alle de opstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt
og bestyrelsen fortsætter uændret.

Uddeling af DSfA's ærespris 2013
Dansk Selskab for Apopleksis ærespris blev i år givet
til ægteparret Lene og Lars Eplov. Selskabet vil gerne
bidrage til, at pårørende og patientperspektivet bliver
bedre belyst, og dette kan ikke lade sig gøre uden hjælp
fra de væsentligste aktører, nemlig patienterne og pårørende. Ægteparret har på en inspirerende og saglig
måde, fortalt åbent om deres oplevelser som apopleksipatient og pårørende i artikler og på konferencer mm.
På årsmødet i Dansk Selskab for Apopleksi 2013 formidlede Lene Eplov oplevelser og budskab med både
følelser og intellekt, hvilket gav deltagerne indsigt i,
hvordan det er at være syg og være patient og pårørende. Med diplomet følger en ærespris på 5.000 kr.

Afdelingslæge Morten Blaabjerg fortæller om sit projekt på det
videnskabelige møde før generalforsamlingen i Odense.
Apopleksi 2014 / nr.1
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Kolofon
Bestyrelsen

Redaktører medlemsblad

Formand
Overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med.
Hanne Christensen
Neurologisk afdeling
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
hanne.krarup.christensen@
regionh.dk
Næstformand
Overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med.
Helle Iversen
Neurologisk afdeling
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
helle.iversen01@regionh.dk
Faglig sekretær
Klinisk oversygeplejerske MHSc (N)
Susanne Zielke
Neurologisk afdeling
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
susanne.schaarup@regionh.dk
Kasserer
Afdelingslæge ph.d.
Dorte Damgaard
Neurologisk Afdeling F
Århus Sygehus
Nørrebrogade 44, 8000 ÅrhusC
dortdamg@rm.dk
Bestyrelsesmedlem
Fysioterapeut MR
Birgitte Espensen
Hjerneskade Rådgivningen i Odense
birgitte_espensen@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Led. neuropsykolog, ph.d.
Hysse Birgitte Forchhammer
Neurologisk afdeling
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57,2600 Glostrup
hysse.birgitte.forchammer@
regionh.dk
Bestyrelsesmedlem
Udviklingsergoterapeut
Peter Vögele
Fysio-Ergoterapiafdeling V
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57,2600 Glostrup
Peter.voegele@regionh.dk
Suppleanter
Overlæge, ph.d.
Jacob Marstrand
Neurologisk afdeling Bispebjerg
Hospital
Bispebjerg Bakke 23, 2400
København NV
marstrand@dadlnet.dk
Klinisk oversygeplejerske, MR
Merete Lehmkuhl
Rehabiliterende Afdeling H
Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57,2000
Frederiksberg
merete.lehmkuhl@regionh.dk
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1.reservelæge
Charlotte Madsen
Neurologisk afdeling
Sygehus Lillebælt Vejle
charlottemadsen@dadlnet.dk
Overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med.
Christina Rostrup Kruuse
Neurologisk afdeling
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
christina.rostrup.kruuse@
regionh.dk
Web
Redaktør web
Overlæge, ph.d.
Jacob Marstrand
Revisorer
Overlæge
Ole Davidsen
Afdeling for Neurorehabilitering
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
Ole.davidsen@hvh.regionh.dk
Overlæge ph.d.
Per Meden
Neurologisk afdeling H:S
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
pm05@bbh.regionh.dk
Indmeldelse
Kan ske via selskabets hjemmeside: www.dsfa.dk
eller DSFA’s sekretariat
Gydevej 1
Snekkersten
dsfa@dsfa.dk
Kontingent
Personligt medlemskab 350 kr
årligt. Kontingentet indbetales
senest 1. juni
Medlemstal
214
Oplag
250
Layout og produktion
www.proff-art.dk

Pradaxa® (dabigatran) er indikeret til forebyggelse
af aPoPleksi og systemisk emboli hos
voksne Patienter med nonvalvulær atrieflimren,
med en eller flere risikofaktorer*
* Såsom tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI); alder ≥ 75 år; hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ 2); diabetes mellitus; hypertension.

Referencer: 1. Produktresume Pradaxa 2. Produktresume Xarelto 3. Connolly et al.. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361: 1139–1151 and Connolly et al. Newly
identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med. 2010;363: 1875–1876. 4. Patel MR et al. Rivaroxaban versus Warfarin in Nonvalvular Atrial Fibrillation N Engl J Med 2011;365: 883–91 5. Connolly et al. The
Long-Term Multicenter Observational Study of Dabigatran Treatment in Patients With Atrial Fibrillation (RELY-ABLE) Study. Circulation. 2013;128: 237-243 6. Larsen et al. Efficacy and Safety of dabigatran
etexilate and warfarin in “real-world” patients with atriel fibrillation. JACC; 2013; 61; no. 22; 2264–73
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 risikofaktorer, såsom tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral
iskæmi (TCI); alder ≥ 75 år; hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ 2); diabetes mellitus; hypertension. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for aktivt stof eller ét hjælpestof. Svært nedsat nyrefunktion (CrCL
< 30 ml/min). Læsion eller tilstand med betydende risiko for større blødning. Samtidig behandling med anden antikoagulans (UFH, LMWH, warfarin, rivaroxaban, apixaban osv.). Nedsat leverfunktion
eller leversygdom, som forventes at påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med systemisk ketoconazol, cyclosporin, itraconazol, tacrolimus og dronedaron. Patienter med kunstige hjerteklapper,
der kræver antikoagulant behandling. Bivirkninger*: Meget almindelige (over 10%): Mindre blødninger fra forskellige foci. Almindelige (1-10%): Gastrointestinal blødning, mavesmerter, diarré, dyspepsi
og kvalme, unormale leverfunktionstest. Ikke almindelige (0,1-1%): Trombocytpeni, lægemiddeloverfølsomhed, udslæt, pruritus, intrakraniel blødning, mavesår, gastrooesophagitis, gastroesofagael
reflukssygdom, opkastning, dysfagi. Sjældne (mindre end 0,1%) bivirkninger samt bivirkninger med ukendt hyppighed er anført i det fulde produktresumé. Særlige advarsler og forsigtighedsregler
vedrørende brugen*: Forsigtighed udvises ved alder mellem 75 og 80 år, ved moderat nedsat nyrefunktion, hos patienter med gastritis, øsofagitis eller gastroøsofageal refluks og hos patienter med
generelt øget risiko for blødning. Kirurgi og indgreb: Pradaxa skal evt. pauseres før operation eller invasiv procedure grundet en øget risiko for blødning – se produktresuméet. Fibrinolytikabehandling
kan overvejes ved akut iskæmisk apopleksi, hvis patientens dTT, Ecarin clotting tid (ECT) eller aPTT ikke overstiger den øvre værdi af normalområdet. Interaktioner*: Grundet øget risiko for blødning
bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af NSAID (T½ >12 timer), ASA, clopidogrel, ticragrelor samt P-glycoprotein (P-gp) induktorer og -inhibitorer. Graviditet og amning: Pradaxa bør
ikke anvendes. Dosering*: 150 mg to gange dagligt. Patienter ≥ 80 år samt ptt i verapamil-behandling (indgives samtidigt) anbefales 110 mg to gange dagligt. Før opstart bør nyrefunktionen vurderes
ved beregning af kreatinin clearance (CrCL) for eksklusion af ptt med svært nedsat nyrefunktion (CrCL < 30 ml/min). Under behandling bør nyrefunktionen vurderes i kliniske situationer ved mistanke
om et fald i nyrefunktionen (f.eks. hypovolæmi, dehydrering og samtidig behandling med visse typer anden medicin). Hos ptt > 75 år og hos ptt. med nedsat nyrefunktion bør nyrefunktionen vurderes
mindst én gang om året. Patienter kan behandles med Pradaxa i forbindelse med kardiovertering. Kapslerne skal altid indtages uåbnede. Ved skift fra VKA til Pradaxa skal VKA seponeres, og Pradaxa
initieres når INR < 2,0. Overdosering*: Aktiveret protrombin-komplex eller faktor VIIa kan overvejes. Pakninger og priser (uge 15/2014): 110 mg: 10 kapsler, kr. 143,90; 60 kapsler, kr. 754,20; 150
mg: 60 kapsler, kr. 754,20; 3*60 kapsler, kr. 2.218,95 (Priserne er inkl. recepturgebyr). Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk Udlevering: B. Tilskudsberettiget. Registreringsindehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH.
De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsens godkendte produktresumé af 18. december 2013. Information om øvrige indikationer kan findes i
produktresumeet, som vederlagsfrit kan rekvireres fra den danske repræsentant Boehringer Ingelheim Danmark A/S, Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, Medicinsk Information eller
via info.cop@boehringer-ingelheim.com

Sammenligningsskema for Pradaxa® (dabigatran), Marevan® (warfarin) og Xarelto® (rivaroxaban) udelukkende for indikationen apopleksiforebyggelse ved atrieflimren
Pradaxa® (dabigatran) – 18. december 2013
Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos
voksne patienter med nonvalvulær atrieflimren, med
Terapeutisk en eller flere risikofaktorer, såsom tidligere apopleksi
indikation eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI); alder ≥ 75
år; hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ 2); diabetes mellitus;
hypertension.
Doseringshyppighed 2 gange dagligt.

Marevan® (warfarin) – 29. juli 2011

Xarelto® (rivaroxaban) – 15. aug. 2013

Forebyggelse og behandling af tromboemboliske
komplikationer.

Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos
voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren samt
én eller flere risikofaktorer som f.eks. hjerteinsufficiens,
hypertension, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus,
forudgående apopleksi eller forbigående iskæmisk
anfald.
1 gang dagligt.
• Aktiv klinisk signifikant blødning
• Samtidig behandling med anden antikoagulantia
• Læsion eller tilstand, hvis den betragtes som
værende af betydelig risiko for svær blødning

Øget blødningsrisiko.

Øget blødningsrisiko.

En række lægemidler øger eller nedsætter effekten af
marevan.

• CYP3A4- og P-gp-hæmmere. CYP3A4-induktorer
• Trombocytfunktionshæmmere

Symptomatisk behandling. Antidoten vitamin K
administreres primært.

Symptomatisk behandling. Ingen specifik antidot.

Bivirkninger Anæmi, næseblod, dyspepsi, mavesmerter, diarré, GIAlmindelige (1-10%) blødning, unormal leverfunktion, uro-genital blødning.

Næseblod, hæmoptyse, hæmaturi, tendens til blå
mærker, blødning i øjets bindehinde, GI-blødning.

Anæmi, svimmelhed, epistaxis, mavesmerter,
dyspepsi, GI-blødning.

110 mg: 10 kapsler, 143,90 kr.; 60 kapsler, 754,20 kr.
Pakninger og priser 150 mg: 60 kapsler, 754,20 kr; 180 kapsler, 2.218,95 kr.
pr. 4. april 2014

2,5 mg: 100 stk.; 127,50 kr.

15 mg: 28 stk., 640,10 kr; 42 stk. 949,20 kr.;
98 stk., 2.149,70 kr.; 100 stk., 2.193,10 kr.
20 mg: 28 stk., 640,10 kr.;
98 stk., 2.149,70 kr.; 100 stk., 2.193,10 kr.

Særlige advarsler og Nedsat nyrefunktion, øget blødningsrisiko eller alder
forsigtighedsregler over 75 år.
Interaktion med andre • P-gp inhibitorer eller P-gp-induktorer
lægemidler • Trombocytfunktionshæmmere
Overdosering

Symptomatisk behandling. Ingen specifik antidot.
Oprethold tilstrækkelig diurese.
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1 gang dagligt.
• Patienter med forhøjet blødningsrisiko
• Svær leverinsufficiens

• Patienter med svært nedsat nyrefunktion (CrCL <
30 ml/min)
• Aktiv klinisk signifikant blødning
• Samtidig behandling med andre antikoagulantia
Kontraindikation
• Patienter med hjerteklapproteser, der kræver
behandling med antikoagulantia
• Læsion eller tilstand, der betragtes som en
betydende risikofaktor for en større blødning
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Pradaxa® (dabigatran) er indikeret til forebyggelse af
aPoPleksi og systemisk emboli hos voksne Patienter med
nonvalvulær atrieflimren, med en eller flere risikofaktorer*
* Såsom tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI); alder ≥ 75 år; hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ 2); diabetes mellitus; hypertension.

Informationen i skemaet omhandler forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli ved non-valvulær atrieflimmer
ved behandling med standarddoseringerne 150 mg Pradaxa® (dabigatran) og 20 mg Xarelto® (rivaroxaban).

Xarelto® (rivaroxaban)

**

Dosering1,2
Bedre end Marevan® (warfarin) til at forebygge apopleksi og systemisk emboli3,4
Samme antal større blødninger som
Marevan® (warfarin)3,4
Bedre end Marevan (warfarin) til at
forebygge iskæmisk apopleksi3,4
®

Færre intrakranielle blødninger end
Marevan® (warfarin)3,4
Nedsat vaskulær mortalitet sammenlignet med Marevan® (warfarin)3,4
Godkendt i forbindelse med
DC-konvertering1,2
Kan anvendes med forsigtighed til
patienter med CrCL 15-29 ml/min1,2
Langtidsdata (4,3 år)5
Publicerede danske registerdata6
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Til information findes der ikke head-to-head studier mellem Pradaxa® (dabigatran) og Xarelto® (rivaroxaban).
** Dosering 150 mg 2 gange dagligt.
*** Dosering 20 mg 1 gang dagligt.
† Patienter med CrCL < 50 ml/min anbefales Xarelto® (rivaroxaban) dosisreduktion til 15 mg dagligt.
For yderligere information se det forkortede produktresumé og sammenligningsskema på side XX

†
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Pradaxa® (dabigatran)

