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Omnimin indeholder 28 
vitaminer, mineraler, antioxidanter 
og andre essentielle næringsstoffer.

OmniX er til dig, der ønsker at 
undgå jern og vitamin K.

Multivitaminer 
med fokus på styrke 
og optagelighed

OmniMINI Multi er udviklet til børn fra 
3-10 år og indeholder alle nødvendige 
vitaminer og mineraler for en krop i 
voksealderen.

Fo r h a n d l e s  h o s  H e l s a m ,  h e l s e ko s t b ut i k ke r,  M ata s  s a mt  u d va l g te  a p ote ke r.               w w w. b i o sy m .d k 



#01 · 2022

Magasinet LægeLiv handler om lægens liv. Ikke så meget faget og forskningen. 
Men det hele liv, hvor også travlhed, tvivl og mere holistiske temaer fylder.  
Det er magasinet, som giver anledning til at reflektere og slappe af.

Udgiver:
Helse
Mediegruppen as
AI Innovation House
Innovations Allé 3, 7100 Vejle

Media-Partners
Alhøjvej 2 Stilling 
8660 Skanderborg

Forside:
Lasse Hyldager Fotografilm

Distribution:
LægeLiv sendes til landets praktiserende  
læger, speciallæger og privathospitaler

Annoncesalg:
Annette Brink, Media-Partners
T. 5383 1466 
annettebrink@media-partners.dk

Marianne Nørup
Journalist

Kristine Buske Nielsen
Journalist

Jette Warrer Knudsen
Ansvarshavende redaktør

Kontakt redaktionen: 
redaktion@magasinet-lægeliv.dk
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Det er en kunst at udsmykke  
sin klinik

Kunst kan ikke helbrede  
men virke helende

Det giver mig en særlig glæde at 
arbejde for de svageste og mest 
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Vent ikke for længe med  
at søge hjælp
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Leder

Måske kan du holde 
fri lige om lidt efter 
en lang arbejdsdag. 
Eller måske har du 
nået weekenden og 

sidder med benene oppe med en kop 
kaffe eller et glas vin i hånden.  
 Inden for din rækkevidde ligger 
et nyfødt magasinbarn og venter på 
at blive holdt om af netop dig. Jeg 
håber, du rækker ud efter magasinet 
LægeLiv, som er dedikeret til de 
praktiserende læger og kliniklæger, 
som hver eneste dag er med til at 
sørge for, at vi danskere har en solid 
og sund levefod, som gør, at vi med 
tryghed kan gå eller løbe livet i 
møde.

Du er et yderst vigtigt omdrej-
ningspunkt i enhver danskers liv. Vi 
stiller store krav til lægen, som ikke 
bare er en person og faggruppe men 
en institution.

Lægen er i de flestes øjne noget 
helt særligt med sin store indflydelse 
på vores liv og død. Et kæmpestort 
ansvar, som kan belaste, presse og 
gnave i privatlivet. Så hvem passer 
på lægen og stiller skarpt på menne-
sket bag kitlen og ser på det hele liv, 
hvor også travlhed, tvivl, uretfær-
dighedsfølelse og mere holistiske 
temaer fylder? Det gør dit nye  
magasin, LægeLiv. Det er maga- 
sinet, som gerne skal give anledning 

til at reflektere og slappe af med 
noget læsestof, du ikke finder andre 
steder. Kort sagt så møder LægeLiv 
lægen på hjemmebane med artikler 
og fortællinger, som ikke handler så 
meget om faget og forskningen. Den 
type læsestof ved jeg, du har rigeligt 
af i forvejen. Så hjertelig velkommen 
i LægeLiv, som magasinet Helse,  
Mediegruppen og Media-Partners 
står bag. LægeLiv udkommer fire 
gange årligt, og jeg glæder mig til 
sammen med redaktionen at gå på 
jagt efter meningsfyldte og anderledes 
vinkler, som du forhåbentligt ikke 
kan lade være med at dykke ned i.

Du er altid velkommen til at  
kontakte mig og redaktionen med 
forslag og ideer til, hvad netop du 
gerne vil se udfoldet i dit nye magasin.

Jeg og teamet bag LægeLiv håber, 
du vil hilse det nye magasin velkom-
ment og tage godt imod det. LægeLiv 
er nemlig dedikeret til dig, fordi du 
er noget ganske særligt og uerstatte-
ligt i vores allesammens tilværelse.

Rigtig god læselyst!

Så hvem passer på lægen og 
stiller skarpt på mennesket 
bag kitlen og ser på det hele 
liv, hvor også travlhed, tvivl, 
uretfærdighedsfølelse og mere 
holistiske temaer fylder? 
Jette Warrer Knudsen, ansvarshavende redaktør

Noget 
ganske 
særligt
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JARDIANCE® har ved behandling af patienter med  
type 2-diabetes og kardiovaskulær sygdom vist:d-g,3,4

Behandling af type 2-diabetes1

Signifikant reduktion af:b,c,1,2

nopq

 HbA1c
1,2

 Vægt1,2

 Blodtryk1,2

JARDIANCE® er indiceret til behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2 diabetes mellitus som supplement til diæt og motion. Gives som monoterapi, når metformin betragtes som 
uhensigtsmæssigt på grund af intolerans som supplement til andre antidiabetika. 
For studieresultater vedrørende kombinationer, effekt på glykæmisk kontrol og kardiovaskulære hændelser samt studiepopulationer, se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1 i produktresumeet.

a. Med “opnå mere’ menes reduktion af: 3P-MACE, kardiovaskulær død, hospitalisering for hjertesvigt samt nyopstået eller forværring af nefropati hos type 2-diabetes patienter med hjertekarsygdom.1 

b. JARDIANCE® er ikke indiceret til vægttab eller blodtrykssænkning 

c. I et fase 3 studie, som inkluderede 637 patienter, var det primære endepunkt ændring i baseline HbA1c ved uge 24 sammenlignet med placebo tillagt behandling med metformin. Der blev opnået en HbA1c reduktion 
på 0,70% og 0,77% for henholdsvis 10 mg og 25 mg Jardiance og 0,13% i placebogruppen. De sekundære effektmål inkluderede ændring i kropsvægt og systolisk blodtryk ved uge 24 og viste en reduktion på 2,08 kg 
og 2,46 kg for henholdsvis 10 mg og 25 mg Jardiance (0,45 kg reduktion i placebogruppen), og en reduktion på det systoliske blodtryk med 4,5 og 5,2 mmHG for henholdsvis 10 mg og 25 mg Jardiance (0,4 mmHG 
reduktion i placebogruppen).2

d. EMPA-REG OUTCOME® inkluderede 7.020 voksne patienter med type 2-diabetes og kendt hjertekarsygdom (koronararteriesygdom, perifær arteriel sygdom, myokardielt infarkt (MI), ustabil angina eller apopleksi) 
sammenlignet med placebo tillagt standardbehandling.3  Studiet havde til formål at vurdere ikke-inferioritet for det sammensatte primære endepunkt med afprøvning af superioritet som en præspecificeret analyse.3

e. Det primære sammensatte endepunkt i EMPA-REG OUTCOME® viste 14% RRR af 3P-MACE (CV-død, ikke-fatal MI og ikke-fatal apopleksi). ARR af 3P-MACE var 1,6% (et fald fra 12,1% til 10,5%). ARR af delkomponenten 
CV-død var 2,2% (et fald fra 5,9% til 3,7%).3 

f. Dette sekundære endepunkt viste 35% RRR af HHF (ARR 1,4%, et fald fra 4,1% til 2,7%).3 Det sammensatte mikrovaskulære endepunkt viste 39% RRR i delendepunktet for nyopstået eller forværring af nefropati  
(progression til makroalbuminuri, fordobling af serumkreatinin med eGFR på ≤45 ml/ min/1,73 m2, initiering af renal substitutionsterapi, dødsfald på grund af nyresygdom). ARR af nyopstået eller  
forværring af nefropati var 6,1% (et fald fra 18,8% til 12,7%).4 

g. Blandt de sekundære endepunkter forekom ingen risikoreduktion i ikke-fatal MI, silent MI, ikke-fatal apopleksi, og hospitalisering for ustabil angina. I det sekundære sammensatte mikrovaskulære  
endepunkt, forekom kun risikoreduktion i delendepunktet for nyopstået eller forværring af nefropati.4
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Stafetten

Man kan jo ikke bare beslutte,  
at man skal grine hver dag.  
Det skal man hele tiden  
arbejde på at sikre
Thilde Sangild Villemann, praktiserende læge
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Hos Lægerne i Pouls-
gade i Herning bliver 
der grinet, fejret og 
drukket portvin om 
fredagen. For allerede 

inden klinikken åbnede, havde Thilde 
Sangild Villemann en klar idé om, 
hvordan miljøet skulle være for 
både patienter, personale og hende 
selv. Det skulle være et sted med 
positivitet og overskud.  

Derfor gjorde hun også meget ud 
af at finde ud af, hvad hun mente, 
der skulle til, for at den ambition 
kunne indfries i hverdagen og arbej-
dede benhårdt hen mod at skabe det 
miljø, hun drømte om.

 – Det er jo meget forskelligt fra 
praksis til praksis og person til 
person, hvilke rammer man trives 
under. Men for mig var det vigtigt 
at undgå ‘surstråling’, som bare 
stjæler energi fra alle de andre og 
at have fokus på glæde og alt det, vi 
gør godt, siger Thilde.

I august 2018 slog praktiserende 
læge Thilde Sangild Villemann 
dørene op til en ny praksis i  
Herning. I dag kører hun klinikken 
sammen med Jane Marquart  
under et helt bestemt mantra. 
Der skal nemlig være rum og 
overskud til, at der kan grines 
hver dag.

TEKST:
Clara Edgar

FOTO:
Lasse Hyldager Fotografilm

Portvin og 
positivitet i 

Poulsgade

Vi besøger et  

lægehus, der har 

gjort noget særligt 

for arbejdsmiljøet

H v e r  g a n g  i  L æ g e L i v
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Glæden ved de små sejre 
Det betyder i praksis, at der bliver afsat tid til, 
at alle samles fra morgenstunden og lige siger 
godmorgen og ser hinanden i øjnene. Her kan 
man også få lov til at sige, hvis man har en 
dårlig dag.

 – Ved at få det sagt, så kan vi andre tage 
hensyn til det, og det bliver lidt afmonteret, 
så det går ikke så meget ud over hele miljøet, 
som hvis man går og mugger lidt for sig selv, 
siger Thilde.

Der bliver også gjort et stort nummer ud 
af at fejre alt fra fødselsdage til ugens små 
opture og sejre. Det kan være en patient, som 
har smidt nervøsiteten og for første gang har 
grinet i klinikken, at der er blevet stillet en 

vigtig og korrekt diagnose, eller at det er  
lykkedes at få en diabetespatient ind til  
kontrol for første gang ved at være lidt  
fleksibel. Stort som småt, det hele bliver fejret.

 – Jeg synes, vi skal huske at tale om alt det, 
vi gør godt, og ikke kun fokusere på de utilsig-
tede hændelser. Selvfølgelig skal vi snakke om 
dem, og det gør vi også, men det giver bare en 
helt anden stemning og gejst, når det ikke kun 
er det dårlige, som fylder, siger Thilde.

 
Benhårde prioriteringer
For løbende at sikre, at trivslen er i top, har 
Thilde og Jane afsat tid til administrativt 
arbejde og ledelse.

Stafetten

Det er jo meget forskelligt fra praksis 
til praksis og person til person, hvilke 
rammer man trives under. Men for mig 
var det vigtigt at undgå ‘surstråling’ 
Thilde Sangild Villemann, praktiserende læge

8 LægeLiv  #01 · 2022



– Man kan jo ikke bare beslutte, at man  
skal grine hver dag. Det skal man hele tiden 
arbejde på at sikre, og det er naivt at tro, at 
man kan gøre det uden at bruge tid på ledelse, 
siger Thilde. 

Det betyder også, at de har stort fokus på 
opgaveglidning, hvor sygeplejerskerne spiller 
en stor rolle. 

– For os er det åbenlyst, at vi ikke både kan 
sikre vores egen og personalets trivsel inden-
for de rammer, vi vil arbejde under, hvis ikke 
vi uddelegerer og giver sygeplejerskerne et 
større ansvar, som de faktisk også sætter stor 
pris på, siger Thilde.

 Køber sig tid
Hun understreger, at den arbejdsgang ikke 
vil fungere for alle eller i alle praksis. Men i 
Poulsgade er det en del af nøglen til succes.

– Min erfaring siger mig, at man er nødt til 
at finde ud af, hvad der giver arbejdsglæde og 
prioritere benhårdt. For os er det afgørende 
at købe os tid til supervision, ledelse og også 
at være sociale sammen. Derfor fungerer den 
her model for os, og det er også noget, patien-
terne er rigtig glade for, siger Thilde. 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S  
Strødamvej 52, 2100 København Ø 
www.boehringer-ingelheim.dk

Referencer:
1: JARDIANCE® produktresumé
2. Häring HU et al. Diabetes Care 2014; 37(6):1650-1659
3: Zinman et al, N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128
4: Wanner C et al. N Engl J Med 2016 375:323-34
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Jardiance® (empagliflozin) - pligttekst for diabetesindikation (T2DM)
Forkortet produktresumé
Indikationer*: Til behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes mellitus som supplement til diæt og motion. Gives som monoterapi, når metformin betragtes som 
uhensigtsmæssigt på grund af intolerans eller som supplement til andre antidiabetika. For studieresultater vedrørende kombinationer, effekt på glykæmisk kontrol og kardiovaskulære 
hændelser se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1 i produktresuméet. Kontraindikationer: Overfølsomhed for det aktive stof eller for et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger*: Meget almindelig 
(≥ 10%): Hypoglykæmi (i kombination med sulfonylurinstof eller insulin), volumendepletering. Almindelig (1-10%): Vaginal moniliasis, vulvovaginitis, balanitis og andre genitale 
infektioner, urinvejsinfektion, tørst, forstoppelse, pruritus (generaliseret), udslæt, øget vandladning, forhøjede serumlipider. Ikke almindelig (0,1-1%): Urticaria, angioødem, dysuri, 
øget serumkreatinin, nedsat glomerulær filtrationshastighed, forhøjet hæmatokrit. Sjældne (mindre end 0,1%): Nekrotiserende fasciitis i perineum (Fourniers gangræn), diabetisk 
ketoacidose. Særlige advarsler og forsigtighedsregler*: Ketoacidose: I sjældne tilfælde er der set ketoacidose, herunder livstruende og dødelige tilfælde. Opleves opkastninger, 
mavesmerter, udtalt tørst, udtalt træthed, vejrtrækningsbesvær eller konfusion, skal Jardiance-behandlingen afbrydes, og patienten skal straks tjekkes for ketoacidose uanset 
blodglukoseniveau. Behandlingen bør afbrydes hos patienter, der indlægges med henblik på større kirurgiske indgreb eller på grund af akutte alvorlige medicinske sygdomme. 
Det anbefales, at disse patienter overvåges for ketonstoffer via en blodprøve. Jardiance-behandlingen kan genoptages, når ketonstofværdierne er normale og patientens tilstand 
er blevet stabil. Nedsat nyrefunktion: Den glykæmiske virkning af Jardiance afhænger af patientens nyrefunktion. Nyrefunktionen bør vurderes, før behandling indledes og derefter 
regelmæssigt, samt før initiering af et andet lægemiddel, som kan have en negativ virkning på nyrefunktionen. Til behandling af type 2-diabetes med kendt kardiovaskulær sygdom 
kan Jardiance 10 mg initieres eller fortsættes ned til eGFR 30 ml/min/1,73m2. Til behandling af type 2-diabetes uden kendt kardiovaskulær sygdom kan Jardiance 10 mg initieres 
ned til eGFR 60 ml/min/1,73m2 eller fortsættes ned til 45 ml/min/1,73m2. Til behandling af hjertesvigt med eller uden type 2-diabetes kan Jardiance 10 mg initieres eller fortsættes 
ned til eGFR 20 ml/min/1,73m2. Ved terminal nyresygdom eller dialyse bør Jardiance ikke anvendes. Ældre: Hos patienter på >75 år skal der tages højde for den øgede risiko for 
volumendepletering (f.eks. samtidig diuretika, ACE-hæmmere). Terapeutisk erfaring hos patienter >85 år er begrænset, og initiering af behandling anbefales ikke. Urinvejsinfektioner: 
Midlertidig afbrydelse skal overvejes ved komplicerede urinvejsinfektioner. Fourniers gangræn: Patienter skal have besked om at søge lægehjælp ved symptomer på Fourniers 
gangræn. Ved mistanke om Fourniers gangræn bør behandling med Jardiance afbrydes og øjeblikkelig behandling (antibiotika og kirurgisk debridement) iværksættes. Amputation af 
underekstremitet: Det er vigtigt at rådgive diabetespatienter om rutinemæssig forebyggende fodpleje. Pædiatrisk population: Sikkerhed og virkning er ikke klarlagt. Lactose: Tabletterne 
indeholder lactose. Interaktioner*: Jardiance kan potensere den diuretiske virkning af thiazid- og loop-diuretika og øge risikoen for dehydrering og hypotension. Ved kombination med 
insulin eller sulfonylurinstoffer kan risikoen for hypoglykæmi være øget. Samtidig brug af kendte UGT-enzym-induktorer bør undgås pga. potentiel risiko for nedsat virkning. Graviditet 
og amning*: Bør undgås ved graviditet. Må ikke anvendes under amning. Trafiksikkerhed*: Ved kombinationsbehandling med sulfonylurinstof eller insulin bør patienter rådes til 
at tage forholdsregler for hypoglykæmi. Dosering*: Startdosis er 10 mg én gang dagligt i mono- og i kombinationsterapi. Dosis kan øges til 25 mg én gang dagligt hos patienter, 
hvis eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2. Højeste daglige dosis er 25 mg. Ved kombinationsbehandling med sulfonylurinstof eller insulin kan en lavere dosis af sulfonylurinstof eller insulin 
overvejes for at reducere risikoen for hypoglykæmi. Ældre, pædiatrisk population og nyrefunktion: Se Særlige advarsler og forsigtighedsregler. Lægemiddelform: Filmovertrukne 
tabletter. Pakninger og priser: 10 mg: 30 tabl. og 90 tabl.; 25 mg: 30 tabl. og 90 tabl. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: B. Tilskudsberettiget. 
Registreringsindehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH. De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Yderligere 
information findes i produktresuméet (www.boehringerone.dk), som vederlagsfrit kan rekvireres hos Boehringer Ingelheim Danmark A/S (ansvarlig for markedsføring i Danmark), 
Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, eller via: info.cop@boehringer-ingelheim.com. BIDK: v3

T2D = Type 2-diabetes,  CVD = Kardiovaskulær sygdom,  
RRR = Relativ risikoreduktion, ARR = Absolut risikoreduktion
HHF = Hospitalisering for hjertesvigt
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Thilde og kollegerne gør et stort nummer ud af at fejre 
alt fra fødselsdage til ugens små opture og sejre.
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  En skovsø. Et nærbil-
lede af en blomst. 
Et lysglimt igennem 
trætoppe.

Der findes ikke 
mange undersøgel-
ser af, hvad patien-

ter foretrækker at kigge på, når de 
er indlagt eller sidder i lægens  
venteværelse. Men nogle studier 
fra sygehuse har peget på, at de fleste 
patienter foretrækker at kigge på 
naturmotiver, fordi det fremkalder 
gode minder og medfører ro og 
positiv distraktion.

– Problemet er, at studierne er 
af lav kvalitet, blandt andet fordi 
de er udført uden for kontekst. Det 
fortæller Anette Stenslund, som 
er sociolog, har en ph.d. i medi-
cinsk kultur og samfund, og lige 
har udgivet en bog om atmosfære 
i design. Hun har fulgt arkitekter 
og kunstnere på nært hold gen-
nem diverse forskningsprojekter 
og har beskæftiget sig meget med 
kunst i hospitalsmiljøer. Blandt 
andet har hun gennemført et stort 
forskningsprojekt, hvor hun har 
talt med godt 600 patienter, pårørende 
og sundhedsfagligt personale på 
fem danske sygehuse om deres 
oplevelse af kunsten omkring 

dem. Stenslund vil gerne rokke ved 
opfattelsen af, at en bøgeskov på 
væggen altid er den bedste løsning. 
Hun medgiver fuldt ud, at natur- 
oplevelser kan være en vigtig 
faktor for menneskers velbefin-
dende, men ikke nødvendigvis som 
vægudsmykning.

– Mine studier viser meget 
tydeligt, at udsigt til udendørsare-
aler betyder mere end billeder af 
’natur’. Selv hvis der ikke er grønne 
arealer uden for vinduerne, så 
overtrumfer udsigten til livet uden 
for klinikken meget ofte det, der 
hænger på væggene eller står på 
bordene. Trafik, biler, mennesker, 
cykler, marker. Det at kunne ori-
entere sig i forhold til tid og sted er 
væsentligt i den situation, patienter 
befinder sig i. Det er faktisk altaf-
gørende, fortæller hun.

Ingen facitliste til kunst
En gennemgående konklusion i 
Stenslunds forskning er, at kunst 
giver patienterne oplevelser, men 
der kan ikke opstilles en facitliste 
over, hvilken type kunst der virker 
bedst. – Kunstneriske udsmykninger, 
som nogle patienter finder glæde 
ved, kan andre føle ubehag ved.
Ikke blot vores smag og behag, 

Det, I har hængende på væggen i lægeklinikken, påvirker 
både patienter og personale. Men det vigtigste er ikke kunst- 
værkerne, det er helhedsindtrykket, fortæller kultursociolog 
Anette Stenslund, som her giver gode råd til valg af kunst  
og anden udsmykning. Nøgleordet er kvalitet.

Det er en kunst  
at udsmykke  
sin klinik

TEKST:
Marianne Nørup

FOTO:
Lasse Hyldager Fotografilm,
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Universitet som  
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arkitektur og 

design
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men også vores aktuelle livssituation 
farver den måde, vi relaterer til 
kunst og omverdenen i sin helhed 
på. Nogle gange kan kunst distrahere 
positivt – vi behøver adspredelse, at 
aflede tanker eller kedsomhed.   
Andre gange har vi brug for ro til at 
samle tankerne, og i de situationer  
er det bekvemt med kunst eller 
udsmykning, som giver os lidt mere 
plads og ikke bogstaveligt talt skriger 
os i hovedet med kraftige farver, 
bevægelser eller forandringer, som 
vi skal forholde os til.

Det samme er gældende på en 
lægeklinik, mener sociologen.

– Som patient, der venter på en 
konsultation hos lægen, kan man 
eksempelvis føle sig anspændt eller 
nervøs, og det kan være rart at for-
holde sig til noget helt andet – f.eks. 
kunsten i venteværelset. Men det 
kan også være, man har brug for at 
koncentrere sig om, hvad man skal 
huske at sige til lægen, og dermed 
har behov for ikke at blive distra-
heret.

Misforstået hensyntagen
En almindelig antagelse er, at ab-
strakt kunst kan vække ubehagelige 
associationer hos patienter. Men det 
er ikke noget, Anette Stenslund har 
fundet belæg for – når man ser bort 
fra steder, hvor der færdes men-
nesker med psykiske lidelser eller 
delirøse patienter. Faktisk oplever 
hun, at det kan være en misforstået 
hensyntagen.

– Jeg har set det på hospitaler. 
Man vil ikke påvirke patienterne 
negativt, og så kan man med gode 
intentioner ønske at skåne dem for 
’brutal kunst’ eller abstrakt kunst.  
 Men man skal være varsom med 
at lade subjektive reaktioner på 
kunst blive normsættende. For hvad 
skal kunst kunne? Skal den ’please’ 
og få folk til at føle sig godt tilpas?  
 Eller skal den vække tanker og 
fantasi og lade smerte være smerte? 
Måske somme tider ligefrem dyrke 
smerte eller dvæle ved smerten?  
 Hos praktiserende læger mener  
jeg sagtens, man kan lade kunst 
være kunst.

Omvendt skal man også passe på 
med at gå i den anden grøft, tilføjer 
hun. Alt for meget spræl og kradse 
farver kan virke useriøst, og hvis et 
kunstværk gør for meget opmærk-
som på sig selv, kan det forstyrre.

Foretag bevidste valg
– Motiv- og stilmæssigt er der altså 
ikke nogen præcis opskrift, man 
kan følge, når man vælger kunst til 
sin klinik. Men man bør altid være 
bevidst i sit valg, påpeger Anette 
Stenlund, og her er kvalitet en  
afgørende faktor.

– Mange vil f.eks. sætte spørgs-
målstegn ved, om plakater med 
kunsttryk er kunst. Nogle billeder 
kan være af god kvalitet og virke 
godt, også selvom de måske ikke 
ligefrem er kunst. De kan sagtens 
være smukke, dragende eller fantasi-
fulde af den grund, siger hun.

 
Men andre plakater er blevet så 
klichefyldte, at de mister deres 
karisma.

Fremtidens klinik og konsultation skal rumme flere funktioner og åbne op for nye 
samtaler. Hvor det ikke blot er kunsten og farverne, der skaber rummet - men derimod 
møbler og interiør, der sammen danner rammen om mødet med patienterne. Her er et 
bud på en løsning fra møbelproducenten Omann.
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– Tag Monet’s åkander, for at 
sætte det på spidsen. Er det ikke 
lige før, de skingert skriger sveden 
ud i håndfladerne på patienter i 
dagens Danmark? Den type plakat-
kunst er blevet kulturprodukter, 
som har ændret deres oprindelige 
udtryk, og som vi møder med en 
bestemt forforståelse. 

Helheden er afgørende
At vælge kvalitet betyder vel at 
mærke ikke, at det kun er dyre 
kunstværker, der duer.

– Ud fra et solidt funderet em-
pirisk grundlag, og på vegne af de 
mange patienter, jeg har talt med, 
tør jeg godt sige, at det vigtigste ikke 
er, om det er dyre originaludgaver, 
der pryder lægernes konsultations-
rum og venteværelser. Det vigtigste 
er, at indretningen er håndteret 
med omtanke: Om vinduerne er 
pudsede, om gulvet er rent, om der 
er vand i hanen på toilettet, om 
elevatoren virker, om stolene er til 

at sidde på, og der er knager til over-
tøjet, om der er farve på væggene, om 
der står blomster i smukke krukker, 
og om der hænger noget på væg-
gene. Men sådan set også om der 
bliver talt pænt i telefonen, og om 
ventetiden er overkommelig. Miljøet 
opleves som en helhed, lyder det fra 
kultursociologen.

– Hvis man som patient møder 
kvalitet i de ydre rammer, og hvis 
man fornemmer, at her har nogen 
gjort sig umage med at skabe et 
rart sted, så har man en tendens 
til at opleve lægens praksis som 
værende af lige så høj kvalitet. Hvis 
rammerne derimod er slidte eller 
snuskede, risikerer man, at patien-
terne tænker: Når de ikke kan tage 
vare på det fysiske, kan de så tage 
vare på mig? Det viser min forsk-
ning, fastslår Anette Stenslund. 
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Komælksallergiske spædbørn har op til           
4 gange højere risiko for at udvikle andre 
allergiske symptomer senere i livet1

Kun Nutramigen tilsat LGG® har 
videnskabeligt bevist at kunne hjælpe med    
at stoppe dominoeffekten2,3

Information til sundhedsfagligt personale.
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GODE RÅD,  
NÅR I  SKAL  
UDSMYKKE 
KLINIKKEN 

Se på helhedsindtrykket, 
frem for kun at tænke 
kunst som noget, der 
hænger indrammet  
på væggen. Hvilken 
stemning ønsker I at 
udtrykke? Helheds- 

indtrykket skal udstråle, 
at I har gjort jer umage.

Vær ikke berørings- 
angste, når I vælger 

kunst, men vær bevidste  
i jeres valg. Udtrykket 

skal føles ærligt.

 Drop originalværker, 
hvis ikke pengene rækker. 

Invitér f.eks. klinikkens 
brugere til at tegne eller 
skrive deres historier og 
lav en stor oplagstavle. 
Det behøver ikke være 

dyrt og fancy.

Kunst påvirker os alle, 
men der er ikke noget 

fast svar på, hvordan. Et 
godt råd kan derfor være 
at gå efter noget, I selv 
kan lide at se på, når I 
er på arbejde; og at gå 
efter kunstværker, man 

kan dvæle ved, men også 
vriste sig fri af, så de ikke 

forstyrrer og fylder for 
meget.

Bring gerne naturen 
ind via brug af organiske 
materialer, planter, vand, 
stenskulpturer, akvarium 

osv.

At kunne se ud på 
årstiderne er noget af 

det, der virker allerbedst 
på patienternes (og jeres 

eget) velbefindende. 
Måske kan I indrette 

venteværelset, så stolene 
vender ud mod udsigten?

 Husk, at skærme kan 
være et forstyrrende 

element for patienter og 
personale, og de opfattes 

sjældent som 'god stil' 
eller stemningsskabende.

Hvis man fornemmer, at her har 
nogen gjort sig umage med at skabe 
et rart sted, så har man en tendens 
til at opleve lægens praksis som 
værende af lige så høj kvalitet 
 
Anette Stenslund,  kultursociolog

Klinik
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  Lærke finder en stak af 
gamle magasiner og blade 
frem. Blandt andet flere 
udgaver af Familiejour-
nalen og Hjemmet fra 
1960’erne. Farverne er en 
smule falmede, formatet 

er større, end vi kender det i dag, og sproget 
bærer præg af den tid, det er trykt i. Hun 
har opsnuset de gamle blade gennem 
en kvinde, der indrammer og sælger de 
gamle forsider og reklamer. Et lidt andet 
formål end det, som bladene får, når de 
kommer i Lærkes hænder. Og dog. For 
hun arbejder også med at forevige dele af 
den lille tidslomme i kunstværker, om end 
med et lidt andet udtryk.

Læge og billedkunstner 
Lærke Egefjord bruger nemlig bladene, 
når hun underviser mennesker med 
demens på kurser, hvor de får lov til at 
klippe, klistre, rive, tegne og skrive med 
elementer fra de gamle sider og akvarel- 
blyanter. Hun forklarer, hvordan de 
gamle reklamer, emner, sider og billeder 
kan vække minder til live hos hendes 
kursister og være en god indgang til at 
fortælle historier.

– Bladene her er fra dengang, deltagerne 
var unge, og vi ved, at det, man oplever 
fra man er 18 – 30 år, bare fæstner sig  
dybere. Det er også derfor, vi synes,  

musik fra vores ungdom er fedest, så 
selvom det er længe siden, vil mennesker 
med demens ofte kunne genkende og huske 
noget, og så kan jeg hjælpe dem med at få 
nogle historier frem, siger Lærke.

Hun beskriver, hvordan rejsen til 
fortiden giver deltagerne nogle andre 
ting at tale om, og at snakken hurtigt 
går i lokalet, hvor der kan blive en helt 
fritidsagtig stemning med summende 
stemmer, sakse, farver og små udklip.

Det er dog vigtigt for hende at under-
strege forskellen på at finde den barnag-
tige glæde og nysgerrighed frem hos sine 
deltagere, og så at behandle dem som 
børn. For selvom demenssygdommen på-
virker deres evner på forskellige måder, 
som betyder, at de måske kan have svært 
ved at bruge en saks, og i stedet skal rive 
udklip ud fra siderne med fingrene, at de 
ikke kan huske mange instrukser i træk, 
eller at de gentager sig selv og skal have 
mere hjælp, så er det vigtigt for Lærke, at 
der ikke bliver talt ned til dem.

– Rammerne skal være rigtige, for det 
vigtigste i momentet er, at deltagerne får 
en god oplevelse med at være kreative og 
lave en collage, så de måske også får lyst 
til at være kreative derhjemme. Derfor 
har vi også arbejdet meget med, hvilke 
øvelser, redskaber og måder vi skulle 
gøre det på, for at give de bedste forud-
sætninger, forklarer Lærke.

Lærke Egefjord er uddannet læge og billedkunster og arbejder i dag  
med at forene de to grene, når hun underviser mennesker med demens og 
deres pårørende. Kunsten er ikke en kur, men for Lærke at se, er kreativitet 
en måde at holde hjernen i gang, og dermed måske forhale sygdomsforløbet 
en smule, ligesom det er en måde at give både fysisk og psykisk ro til  
mennesker, der virkelig trænger til et pusterum.

Kunst kan ikke  
helbrede men  
virke helende

TEKST:
Clara Edgar

FOTO:
Martin Ravn
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Men ud over, at det er vigtigt for 
Lærke som billedkunstner at give 
kursisterne et godt møde med krea-
tiviteten, er hun som læge også inte-
resseret i, hvordan kunst og kreativ 
udfoldelse faktisk påvirker os fysisk 
og psykisk, og dermed kan påvirke 
vores helbred og livskvalitet.

Den kunstneriske åre blev blottet
At Lærke kom til at arbejde med 
mennesker med demens, deres 
pårørende og integrere kunsten i sit 
virke som læge er på mange måder 
en tilfældighed. Oprindeligt havde 
hun nemlig en tanke om, at hun ville 
arbejde i industrien, hvilket hun 
også kom til. Hun tog orlov fra sit 
studie og forskede i diabetesmedicin 
for Novo Nordisk. På et tidspunkt fik 
hun så at vide, at man ville under-
søge, om den medicin kunne have 
en effekt på demenssygdomme. 

Og under det kliniske studie kom 
hun i kontakt med mennesker med 
demens, og blev optaget af de men-
nesker, hun mødte. Herfra begyndte 
hun at holde videnskabelige fore-
drag om emnet, og i 2015 debuterede 
hun som skønlitterær forfatter med 
en bog, der faktuelt belyste demens, 
men samtidig var en fiktiv fortæl-
ling.

I hendes eget liv kom kunst og 
kultur til at fylde mere og mere, og 
hun blev optaget af, hvis og hvordan 
kunst og kreativitet kunne spille en 
rolle for de mennesker, hun interes-
serede sig for. Så hun afsøgte den 
videnskabelige litteratur og gjorde 
flere interessante fund.

Blandt andet fandt hun ud af, at 
det var bevist, at det at gå på museum 
kan virke demensforebyggende, 
ligesom man på scanninger kan se, 
at frontallappen hos raske menne-

Case

KORT OM 
LÆRKE 

EGEFJORD

Uddannet læge i 2010

Har arbejdet på  
forskellige sygehus- 
afdelinger og som 

hjerneforsker inden 
for demens

Forfatter og  
foredragsholder

Udvikler og under-
viser på forløbet, 

Kreativitet & Mind- 
fulness, for pårørende 

til personer med 
demens

Samarbejder med 
Syddansk Universitet, 
Aarhus Universitet og 
University of Montreal 
omkring forsknings- 

projekter, der skal 
gøre os klogere på, 

hvordan kunsten 
indvirker på vores 
hjerner hos både 

syge og raske

Bor i Aarhus

Artiklen har tidligere 
i en længere version 

været bragt i magasinet 
Helse.

Det er svært at sige præcist og i 
hvilket omfang, kreativitet kan 
påvirke sygdommen, for det er ikke 
et emne, der er undersøgt til bunds
 
Lærke Egefjord, læge og kunstner

16 LægeLiv  #01 · 2022



sker lyser op, når de bliver præsen-
teret for kunst. Derudover blev hun 
mere og mere bevidst om, at man 
kan lære nyt hele livet igennem og 
skabe nye forbindelser i hjernen, 
hvilket også gælder mennesker med 
demens. Og derfor fandt hun det 
interessant at arbejde med, hvor-
dan det at lære eller holde kreative 
færdigheder ved lige, kunne gavne 
mennesker med demens.

– Det er svært at sige præcist og 
i hvilket omfang, kreativitet kan 
påvirke sygdommen, for det er ikke 
et emne, der er undersøgt til bunds.  
 Det, vi ved, er, at kreativitet er 
rigtig godt for raske mennesker, og 
at det er vigtigt for mennesker med 
demens at bruge og holde hjernen i 
gang, hvilket kan virke udsættende 
på sygdommen. Men jeg vil ikke 
sige, at man kan lave collager, og så 
er alt godt, forklarer Lærke,

En følelse af lykke
Lærkes interesse for at arbejde med 
kunsten spirede som nævnt frem 
fra en interesse i sit eget liv. Hun 
kunne mærke, hvordan det at male, 
skabe og være kreativ særligt virkede 
lindrende i stressede perioder, og 
ønsket om at arbejde kreativt voksede 
i hende.

I starten vidste hun ikke, hvad 
det var, der gjorde, at hun kunne 
glemme tid og sted fuldstændigt, 
når hun stod med sine farver foran 
lærredet – for modsat indenfor 

lægeverdenen, hvor hun tillærte sig 
en masse teori og omsatte den til 
praksis, var det lige modsat inden-
for det kreative felt. Her gjorde hun 
bare, og prøvede bagefter at finde 
teoretisk viden til at bakke de prak-
tiske oplevelser op. Det var her, hun 
stiftede bekendtskab med begrebet 
flow.

Flow er en tilstand, hvor man 
ikke er bundet af fortiden eller 
spekulerer på fremtiden, men hvor 
man er hundrede procent til stede i 
nuet.

– Så forsvinder timerne jo bare, 
og jeg kan komme til at tage fejl 
af koppen med kaffe og den med 
malervand, fordi jeg bare er i zonen, 
forklarer Lærke om sin egen oplevelse 
med den tidsløse tilstand.

 Det interessante ved flow ud fra 
et lægefagligt synspunkt er, at det 
ud over at føles godt psykisk også 
har fysiske påvirkninger. Flow 
virker afslappende på nervesystemet, 
og blodtrykket falder, når man er i 
flow. Der er derudover lavet under-
søgelser i lykke, der viser, at når 
folk tænker tilbage på, hvornår de 
mærkede en stor følelse af lykke og 
mening, hang det overvejende  
sammen med en tilstand af flow. 

– Flow er en afslappende tilstand, 
men det er ikke at ligge i en hænge- 
køje, selvom det også kan virke af-
stressende. For at komme i flow skal 
man udfordres på en måde, man 
kan mestre. 

Kunsten kan ikke være skadelig
Kunst og kreativitet oser på Lærkes 
arbejdsværelse i hjemmet. Lærreder 
står stavlet sammen, der er blyanter, 
farver, pensler, sakse, akvarel- 
tegninger, bøger, bøtter og blade i 
massevis. For hende er der ingen 
tvivl om, at kreativ udfoldelse gør 
gode ting for os. Hun kan mærke 
det på sig selv, når hun pakker 
penslerne ud og begynder at plastre 
det tomme motiv til med farver og 
mønstre, og hun kan se det på sine 
kursister.

Både dem med og uden demens. 
Men som læge er hun også påpas- 
selig med at oversælge kunstens  
evner, mere end videnskaben  
tillader. Derfor vil hun heller ikke 
sige, at man kan male demens i stå.     
 Hvad, der til gengæld er sikkert 
– og det gælder os alle sammen – er, 
at de færdigheder, vi ikke bruger, 
forsvinder, og at hjernen har godt af 
at blive brugt og udfordret.

Sammenholder man det med den 
viden, der allerede findes om bero- 
ligende effekter ved musik, flow,  
følelsen af lykke, vigtigheden af 
samvær og stresshåndtering, ser 
Lærke ikke, at der er nogen, der kan 
tage skade af at være kreativ på en 
eller anden måde. For modsat så 
mange traditionelle behandlings-
former, har kunsten ingen bivirk-
ninger og kan derfor ikke være 
skadelig.

– Der var faktisk en journalist, 
der ringede og spurgte, om kunst 
kan være skidt, og jeg vendte det 
med flere andre, og vi kunne simpelt-
hen ikke finde noget, der bakkede 
den påstand op, så vi svarede, at vi 
syntes, han skulle droppe at lave det 
indslag.

Hvor stor effekt collage kan have 
på demens, mangler der stadig mere 
viden om. Men for Lærke er succes-
kriteriet, at alle deltagere får en god 
dag, hvilket hun kan se, at de gør. 

Og i takt med, at de gode dage 
med demens bliver færre, må det 
siges at være lidt af en gave.
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  Vanetænkning og plejer 
flyttede ikke ind, da 
praktiserende læge Jannik 
Falhof og to venner fra 
studietiden besluttede sig 

for at forlade deres veletablerede læge-
job for i stedet at udøve deres lægeger-
ning i et af de områder, som ellers har 
allersværest ved at tiltrække læger.

Lige præcis den omvendte bevæ-
gelse sammenlignet med, hvad de 
fleste læger foretrækker at gå efter.

Men sådan blev det i 2016, da de tre 
ungdomsvenner etablerede Lægefælles- 
skabet i Grenaa. Et område med 
mange ældre mennesker og mange 
såkaldt tunge patienter med multi-
diagnoser.

– Lige siden studietiden har vi været 
optaget af, hvordan vi bedst muligt 
kunne virke som læger, så det gav 
optimal mening for os selv og vores 
patienter. Det har givet anledning 
til masser af gode diskussioner som 
førte til, at vi gerne ville drive en 
praksis sammen. Og i 2016 bød der 
sig en mulighed for at realisere vores 
fælles drøm her i Grenaa, fortæller 
Jannik Falhof.

LægeLiv møder ham i klinikken 
hos Lægefællesskabet i det gamle 
Grenaa Sygehus – en mandag morgen 
på selve dagen for, at landets prakti-
serende læger pludselig skulle bistå 
med at vaccinere danskerne mod 
Covid-19. Det speeder noget op for 

TEKST:
Jette Warrer Knudsen

FOTO:
Joachim Rode/Ritzau Scanpix, 

Pia Ejs

Jannik Falhof

Det giver mig en  
særlig glæde at arbejde 
for de svageste og  
mest sårbare

Interview

I Lægefællesskabet i Grenaa har Jannik Falhof og hans 
kolleger gjort det til en dyd at udfordre sig selv og sparke 
døren ind til nye og anderledes greb – alt sammen for at få 
mødet med patienterne til at gå op i en højere enhed.
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Jeg plejer at sige, at jeg hellere  
vil være læge for bekymrede syge 

end for bekymrede raske
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travlheden, for alt imens venteværelset bliver 
tømt for patienter, tropper nye op med både 
forventningsfulde og krævende attituder om 
hurtigst muligt at få vaccinen skudt i skulderen.

Men Jannik Falhof har til trods for travl-
heden meget på hjerte i formidlingen af sine 
kongstanker om, hvordan vi bedst muligt 
bevarer familielægestrukturen, arbejdsglæden 
hos praksislægerne og deres personale – og 
ikke mindst, hvordan vi kommer den store 
ulighed i sundhed til livs.

Hellere læge for de syge
Hvis vi lige dvæler ved uligheden et øjeblik, 
så er den i høj grad noget, som Jannik Falhof 
kæmper for at få rettet op på. Derfor kalder 
han det da også for en glæde – går faktisk så 
langt som til at sige, at det er sjovt at fungere 
som læge et sted, hvor der i så høj grad er brug 
for lægelige kerneopgaver.

– Jeg plejer at sige, at jeg hellere vil være 
læge for bekymrede syge end for bekymrede 
raske. Han taler med eftertænksomhed, mens 
han stiller sin kaffekop på bordet. Vi har 
fundet en stilhedslomme i personalekantinen, 
altimens vaccinehungrende patienter stadig-
væk myldrer ind i venteværelset.

At arbejde som læge i et yderdistrikt af-
prøvede Jannik Falhof faktisk for år tilbage, 
da han arbejdede som distriktslæge i Norge,  

Det handler jo 
ofte om at finde 
nye strukturer og 
samarbejdsformer

Innovation og viljen til at 
udfordre sig selv er en  
kerneværdi i Lægefælles- 
skabet i Grenaa.

Interview
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hvor den gerning faktisk bliver set på som prestige-
fyldt, fortæller han.

– Og der fik jeg bekræftet det vigtige i at for-
stå, hvor langt vi vil kunne komme i forhold til at 
knække uligheden i sundhed, hvis vi som læger kan 
se komplekse og resourcessvage patienter som en 
glæde at arbejde med fremfor en byrde – uanset, 
hvor de bor i landet. 

Inden Jannik Falhof valgte at nedsætte sig i 
Grenaa, var han praktiserende læge i Aarhus. Og 
han savner ikke den tid, selvom patientgruppen dér 
var langt mere ressorcestærk end hans nuværende.

– Det her er hardcore lægearbejde, som giver 
rigtig meget mening helt ind til benet. Ikke mindst, 
fordi vi her på klinikken har valgt at udfordre 
os selv i at blive bedre og bedre til at klare vores 
opgaver, siger Jannik Falhof og tilføjer, at det som 
udgangspunkt handler om ikke at lade sig standse af 
begrænsninger men tværtimod om at udfordre dem 
og give den gas med nye måder at drive praksis på.

Et eksempel er, at de tungeste og mest ressource-
krævende og sårbare patienter i Lægefællesskabet i 
Grenaa, får stjernestatus. Ja du læste rigtigt. Stjerne-
status.

– Stjernepatienterne giver vi maksimal opmærk-
somhed. Der er ekstra konsultationstid til dem og 
mulighed for ekstra sygebesøg. Men der er så også 
mulighed for at pille stjernerne af dem igen, når de 
ikke længere har behovet, forklarer Jannik Falhof, 

der tilføjer, at han og kollegerne i Lægefællesskabet i 
stor udstrækning gør brug af data, når de skal vurdere, 
hvordan klinikken bliver bedst mulig tilgængelig for 
den enkelte patient.

Viljen til at vise nye veje
For Jannik Falhof og hans kolleger er det helt overord-
net vigtigt at have et fælles værdisæt. Og det var alle-
rede på plads fra begyndelsen. Dernæst har det også 
været vigtigt at skabe tværgående behandlerteams, 
hvor ikke mindst sygeplejerskerne har en fremtræ-
dende rolle. Der er hele syv sygeplejersker ansat i 
Lægefællesskabet, som også tæller en fysioterapeut.

Men det, der især træder frem, er Lægefælles- 
skabets vilje til at vise nye veje ved selv at afprøve 
nye metoder og ideer.

– Det handler jo ofte om at finde nye strukturer og 
samarbejdsformer. Vi vil f.eks. meget gerne arbejde 
endnu tættere med kommunen for at undgå systemer, 
som rent faktisk i sig selv er med til at gøre folk syge 
og fastholde dem i et uheldigt sygdomsbillede, siger 
Jannik Falhof.

Det her er hardcore 
lægearbejde, som giver 
rigtig meget mening helt 
ind til benet
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Interview

Innovation, har de et særligt blik 
for i Lægefællesskabet. Så meget, at 
innovation har fået sin helt konkrete 
og faste plads. Den er nemlig lagt 
godt tilrette i sit helt eget selskab.

– Ved at pille innovation ud af 
driften og lægge den i et særligt 
selskab, er vi sikre på, at vi får skabt 
tid og gjort plads til den, uden at 
vi får dårlig samvittighed. Vi får 
en større ro og mere overskud til 
processen i at se det svære fra nye 
vinkler og finde løsninger, fortæller 
Jannik Falhof.

– Det handler om at turde ryste 
posen mindst én gang om året og se 
kritisk på os selv og på, om vi er på 
rette kurs ud fra vores fælles mål-
sætninger og værdier, siger Jannik 
Falhof, som efter dagens arbejde på 
klinikken lader op i en spejderhytte 
i nærheden af Lægefællesskabet. 
Ved at hugge brænde og nyde den 

storslåede natur kobler han mentalt 
fra og får ny energi. Det gør han 
for at undgå for meget pendleri, da 
hans privatadresse er i København, 
hvor hans nærmeste familie bor på 
nær en søn, som er læge i Aalborg.

 Et andet batteri, der er rigtig vig-
tigt for ham, er musik. Han er både 
udøvende musiker og komponist. 

LægeLiv besøgte ham faktisk dagen 
før hans debutkoncert på VoxHall 
i Aarhus, som forinden var blevet 
aflyst hele tre gange pga. corona.  
Det skete så igen, så Jannik Falhof 
har stadig den begivenhed til gode.

– Musikken er virkelig en vigtig 
ventil for mig – jeg tænker på noget 
helt andet, og når jeg så er tilbage i 
klinikken igen, er jeg ladet godt op 
igen med energi og overskud til at 
tage imod vores patienter. 

KORT OM 
JANNIK  
FALHOF

Født i 1966
Blev uddannet læge 

i 1996

Har arbejdet som 
praktiserende læge 

siden 1998. De første 
9 år i en lille bygd i 
Norge (Vågå,) hvor 
han tog sin specia- 

listuddannelse i 
almen medicin

Fra 2008-16 medejer 
af en midtbypraksis  

i Aarhus

Er nu en del af 
Lægefællesskabet i 

Grenaa med ialt fem 
læger

Er også læge- 
konsulent i Kiap en 

dag om ugen og 
kører lægevagt

Er gift med Anne og 
har to voksne børn 
samt tre børnebørn

Bor i København og 
pendler til Grenaa  

de tre dage om ugen, 
han arbejder  

i Lægefællesskabet

Musiker, guitarist 
og udgav en plade i 
2020 med projektet 
thedreams. Pladen 

hedder ‘Scratches in 
the Surface,’ 

og der er lavet en 
bog med digte om 

processen
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Invitation til symposium for 
læger og sygeplejersker

Har videnskaben 
fundet nøglen 
til at udsætte 
aldring?

Interventionsstudiet KiSel-10 viser flere år efter en interessant forskel i 
mikroRNA og telomerer hos de to grupper ældre, der enten fik Q10 og 
selen eller placebo. De nye resultater afslører, at nutrienter kan udsætte 
aldringsprocessen.

Professor Urban Alehagen
Professor og kardiolog Urban Alehagen 
er tilbage i Danmark og vil med den 
helt nye viden fra KiSel-10-studiet 
gennemgå, hvilke mekanismer de to 
næringsstoffer selen og Q10 sætter 
i gang i kroppen, og hvordan det 
påvirker helbred og aldring helt ned på 
kromosomplan.

Læs mere og tilmeld dig på 
www.pharmanord.dk/symposium

Læge Pia Norup
Læge Pia Norup, kendt fra tv, som 
arbejder med funktionel medicin, vil 
følge op på Urban Alehagens indlæg 
med vinklen: Hvordan oversætter vi 
forskningen til brugbar viden omkring 
livsstil og næring?

København den 4. maj 2022
Aarhus den 5. maj 2022
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Du skal styre en praksis og være leder 
for dine medarbejdere. Du skal løbende 
uddanne dig og dine kollegaer, så I 
hele tiden bliver mere fagligt dygtige. 
Du skal jonglere med penge og fagfor-

ening. Konflikter og fyringer. Og samtidig lytte, 
når patienten sætter sig i stolen med problemer og 
symptomer. Men hvem lytter til dig?

Som læge kender du nok det pres, der ligger på 
dine skuldre, og som over tid kun bliver tungere 
og tungere. Det kan også være forklaringen på, at 
der er en større procentdel, der oplever stress og 
udbrændthed i faget. 

I PLO’s tilfredshedsundersøgelse fra 2016 fandt 
man, at 38 procent af de praktiserende læger angav 
at være udbrændte, og 7 procent endda havde over-
vejet selvmord. De graverende tal fik to hovedud-
dannelseslæger og lektor ved Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet, Annemette Bondo Lind til at 
dykke længere ned i problemstillingen med prak-
tiserende læger og deres work-life-balance. Den ny 
undersøgelse blev publiceret i 2020.

– Vi kan se i vores undersøgelse, at trivslen  
ligger en lille smule bedre sammenlignet med 

undersøgelsen fra 2016, men det ser stadig skidt 
ud. Det er slående, at både mænd og kvinder op-
lever at være stressede, og mange kan have svært 
ved at få balancen mellem arbejde og privatliv til 
at gå op, fortæller Annemette Bondo Lind, der også 
holder kurser for læger med fokus på at håndtere 
stress og udbrændthed.

Svært at være læge og forælder
Undersøgelsen viste en forskel på de to køn. Mens 
det hos kvinderne var 24 procent, der oplevede deres 
work-life-balance som under middel, var tallet hos 
mændene 14 procent.

– Vi ved, at kvinder er mere sensible over for 
stress både fysiologisk og kulturelt. Således angiver 
dobbelt så mange kvinder, hele 48 procent, at føle 
sig stressede sammenlignet med 24 procent blandt 
de mandlige læger, ligesom kvinderne også har 
sværere ved at prioritere egne behov. Når mænd 
kommer hjem fra arbejde, falder deres blodtryk, 
mens det stiger for kvinderne, når de kommer 
hjem. Men vi kan se i vores undersøgelse af lægerne,  
at både mænd og kvinder føler et stort pres i 
rollen som forældre – det gælder for 24 procent af 

Vent ikke for 
længe med at 
søge hjælp

Work/life balance

Som en anden superhelt forventes det, at praktiserende læger 
kan klare både patientkonsultationer, ledelsesopgaver og hjemme-
fronten. Men undersøgelser viser, at stress og pres fylder tanke-
vækkende meget hos læger. Selvom det kan virke uoverskueligt,  
er det vigtigt at bede om hjælp, lyder det fra to eksperter.

TEKST:
Kristine Buske

FOTO:
Privat, Pia Baun
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kvinderne og 21 procent af mændene, at de føler 
sig utilstrækkelige som forældre, fortæller Anne-
mette Bondo Lind, der dog ikke er bekymret for, at 
presset går ud over patienterne.

– Undersøgelsen tyder på, at det ikke er patien-
terne, der lider nød. Lægerne har en høj public 
service-motivation, hvor de hele tiden tilsidesætter 
sig selv frem for patienterne og hellere får deres 
børn passet frem for at melde sig syge på arbejde. 
Men konsekvensen kan blive, at når man bliver 
stresset, så har man sværere ved at udvise empati 
for andre og lytte.

Læger i patientens stol
En af dem, der kender problematikken på nært 
hold, er Grethe Harbo. Hun er tidligere overlæge 
og praktiserende speciallæge med et spændende 
og aktivt arbejdsliv, indtil hun en dag mærkede, at 
hun ikke kunne blive ved på den måde. Nogle år 
efter, da hun havde kæmpet sig op igen – og fundet 
en ny måde at være læge på – besluttede hun at 

hjælpe andre læger, der oplever pres og stress. 
Det gør hun som lægefaglig coach og foredrags-
holder med firmaet Lægens Stol, hvor hun hjælper 
lægekollegaer med at finde redskaber, så de finder 
tilbage til arbejdsglæde og nærvær.

– Det er mange forskellige udfordringer, læger 
kommer til mig med. Det er ambitiøse og ansvars-
fulde mennesker, som ikke giver så let op, og som 
har gået med nogle belastninger i alt for lang tid. 
Holdningen er lidt, at vi HAR patienter, vi ER ikke 
patienter. Til sidst kan det være en lille ting, som 
får det hele til at flyde over. Som jeg plejer at sige: 
”Kun en tåbe frygter ikke en dråbe”, fortæller 
Grethe Harbo.

Hun tilbyder lægefaglig coaching samt kurser 
og workshops. Både mænd og kvinder, yngre og 
ældre læger fra hele landet kommer til Lægens Stol 
i Thy. Men Grethe kan se et mønster i, at lægerne 
kommer med forskellige udfordringer, alt efter 
hvor langt de er i karrieren.

Grethe Harbo er tidligere overlæge og praktiserende speciallæge. Nu hjælper hun læger, 
der er tynget af mentalt pres, til at genfinde balancen mellem arbejde og privatliv.

En lille ting kan få 
det hele til at flyde 
over. Som jeg plejer 
at sige: “Kun en tåbe 
frygter ikke en dråbe”
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– Yngre læger oplever ofte et 
stort pres, de er bange for at lave 
fejl, at få klager og ikke at være 
sikre nok fagligt. Det handler om 
ikke at kunne slå til. For ældre  
læger handler det mere om, at de 
har fået alt det, de drømmer om. 

Klinik, en spændende karriere 
og en dejlig familie. Men de føler, 
at deres liv er styret af andres 
krav og forventninger, og at de 
ikke kan være nærværende og til 
stede – hverken i deres arbejde 
eller derhjemme.

Find modet til at springe ud
Nogle af de udfordringer, som 
Annemette Bondo Lind peger 
på, kan føre til det høje pres hos 
læger, ligger i sundhedssektorens 
struktur.

– Det store pres på sygehussek-
toren har ført til kortere indlæg-
gelser, hvor patienterne sendes 
hurtigere hjem, og det giver flere 
komplekse sager hos den prak-
tiserende læge, siger Annemette 
Bondo Lind. Hun mener dog, at 
den største udfordring ligger i 
den udprægede tarzankultur, som 
lægerne lider under. 

– Det er vigtigt for både lægerne 
og resten af samfundet, at vi taler 
højt om, at læger også kan være 
sårbare ligesom alle andre men-
nesker. Og så skal man sørge for et 
trygt miljø i den enkelte praksis, 
hvor man kan gå til sine kollegaer, 
når man er presset, så man kan 
løse det sammen på arbejdspladsen, 
mener Annemette Bondo Lind.

Grethe Harbo tilføjer:
– Inden jeg startede op med  

Lægens Stol, vidste jeg godt, at 
der var problemer, men jeg vidste 
ikke, at de var så store. Det er  
meget sårbart og svært at ind-
rømme, at vi som læger selv kan 
få brug for hjælp. Det er stadig et 
tabu, som vi ikke er meget for at 
tale om. Vi er nødt til at ændre den 
kultur. 

Hun fortæller, at én af de læger, 
der har fået hjælp hos Lægens Stol, 
udtrykker det på denne måde:

”Det er godt, at jeg tog modet til 
at ‘springe ud’ og bede om hjælp, 
så jeg er kommet videre”.

Work/life balance

5 G O D E R Å D FR A 
L Æ G E N S S TO L

#01
F R A O F F E R T I L A K T I V

Det er aldrig for sent at 
gøre noget. Du har  

ansvar for dit eget liv og 
kan ændre på de ting, der 

ikke er godt for dig.

#02
M Æ R K E F T E R 

Hovedet er fyldt med 
tanker og bekymringer. 

Find ro i kroppen og hold 
inde et øjeblik. Giv dig selv 

mulighed for at finde ro 
og mærke efter, hvad der 
er vigtigt for dig. Her kan 

mindfullness være et godt 
redskab til at hjælpe dig 

med denne proces.

#03
H V I L K E R O L L E R  

Ø N S K E R D U?

Hvilke roller har du valgt, 
og hvilke er du blevet pålagt? 

Hvilke er gode og givende, 
og hvilke er drænende? Hvilke 
skal du styrke, og hvilke skal 
du slippe? Det er vigtigt at få 

klarhed over dine  
prioriteringer.

#0 4
K E N D D I N E  

R E A K T I O N S M Ø N S T R E

Vi har alle noget med i 
livsrygsækken, som har 
betydning for, hvordan  

vi handler i pressede  
situationer. Bliv opmærksom 
på, hvornår og hvordan du 

handler automatisk – og 
hvordan du kan håndtere  

potentielle konflikt- 
situationer på en mere 
hensigtsmæssig måde.

#05
D R AG O M S O R G  
FO R D I G S E LV

Compassion i læge- 
arbejdet gør, at du lærer 

at rumme andres følelser, 
sygdom og lidelse – og 

din egen, uden at gå ned 
på det. På den måde kan 
du også nemmere undgå 

udbrændthed.

Hosting i Europa gør det let
Løsningen er online tilgængelig fra franske 
servere, hvilket gør implementeringen simpel  og 
den daglige brug sikker, da alle GDPR foreskrifter 
er overholdt.

Helt ny type  
talegenkendelse 
til læger

Profiltræning og dårlig  
genkendelse hører fortiden til
Teknologiske løsninger udvikles for at hjælpe  
medarbejdere, men en travl hverdag kan spænde  
ben for effektiv brug af teknologien, som i stedet  
ender med at skabe frustrationer. Den udfordring 
løser den nye talegenkendelse. Ny innovativ teknologi 
og nye algoritmer leverer hurtigere og bedre genken-
delse. Den mere præcise rapportering betyder færre 
frustrationer for brugerne.

Brugerne er i gang  
med det samme
Glem derfor alt om langsommelig opstart og  
langvarig træning. Efter blot få minutters tale  
gengiver den nye talegenkendelse en tekst med 
96-97 procents nøjagtighed. Det betyder skarp og 
præcis rapportering lige fra første anvendelse.

Teknologien er nu så god, og vi kan erstatte redskaber som mus og tastatur  
og komme hurtigere i mål ved bare at tale til computeren. 

Vores nye talegenkendelse genkender hurtigt og præcist, og er samtidig 
intuitiv og meget nem at gå til.

Kontakt os 
for at høre mere. 

T: 70 10 55 10
sales@omilon.com 

Annemette Bondo Lind mener, at den største udfordring for lægers mentale 
helbred er tarzankulturen, som rigtig mange læger er præget af.
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Hosting i Europa gør det let
Løsningen er online tilgængelig fra franske 
servere, hvilket gør implementeringen simpel  og 
den daglige brug sikker, da alle GDPR foreskrifter 
er overholdt.

Helt ny type  
talegenkendelse 
til læger

Profiltræning og dårlig  
genkendelse hører fortiden til
Teknologiske løsninger udvikles for at hjælpe  
medarbejdere, men en travl hverdag kan spænde  
ben for effektiv brug af teknologien, som i stedet  
ender med at skabe frustrationer. Den udfordring 
løser den nye talegenkendelse. Ny innovativ teknologi 
og nye algoritmer leverer hurtigere og bedre genken-
delse. Den mere præcise rapportering betyder færre 
frustrationer for brugerne.

Brugerne er i gang  
med det samme
Glem derfor alt om langsommelig opstart og  
langvarig træning. Efter blot få minutters tale  
gengiver den nye talegenkendelse en tekst med 
96-97 procents nøjagtighed. Det betyder skarp og 
præcis rapportering lige fra første anvendelse.

Teknologien er nu så god, og vi kan erstatte redskaber som mus og tastatur  
og komme hurtigere i mål ved bare at tale til computeren. 

Vores nye talegenkendelse genkender hurtigt og præcist, og er samtidig 
intuitiv og meget nem at gå til.

Kontakt os 
for at høre mere. 

T: 70 10 55 10
sales@omilon.com 



Bøger 
& film
I hver udgivelse af LægeLiv 
har redaktionen udvalgt en 
håndfuld film- og bogtip til 
dig. Her får du de første.

LØFT OG STYRK 
FORMERNE PÅ  
28 DAGE MED 
MIKROTRÆNING

Express Opstrammer er den kloge 
kvindes genvej til en stærk krop, 
en velformet silhuet og masser af 
energi og overskud, hedder det i 
omtalen af Anna Bogdonovas nye 
bog.

Klog, fordi der er så meget andet at 
bruge sin tid på end træning. Gen-
vej, fordi de 28 øvelser á 5 minutter 
er den mest (tids)effektive vej til et 
nyt spejlbillede, et nyt selvbillede 
og et stærkt helbred. For altid.

Hver øvelse er udviklet til at akti-
vere muskler, knogler og bindevæv 
maksimalt i hele kroppen. Desuden 
bekæmper øvelserne væskeophob-
ninger, appelsinhud, inflammation 
og sikrer stabilt blodsukker, høj 
forbrænding og balance i hormoner 
og nervesystem. Derfor er det 
mikrotræning med makroeffekt.

Anna Bogdonova er trænings- 
ekspert med speciale i trænings- og 
sundhedsstrategier. Hun står bag 
onlinetræningsklubben En Stærk 
Sag og har også skrevet best-
seller-bøgerne Skyhøj Forbrænding, 
Veldrejet og Smertefri.

Express Opstrammer, 
Anna Bogdonova. 
Vejledende udsalgspris: 249,95 kr. 
Udgivet på Gyldendals Forlag.

PANDEMIENS  
HISTORIE TILHØRER 
OS ALLE

Historien om Covid-19 pandemien 
tilhører ikke ét land, én instruktør 
eller ét folk. Pandemiens historie 
tilhører os alle. På godt og på ondt. 
I stort og i småt. I modgang og 
medgang.

The Antiviral Film Project (AVFP) 
perspektiverer Covid-19 og 
inviterer publikum med ind i 24 
lande og 24 filmskaberes unikke 
fortællinger. Projektet lanceres 
med Thomas Levins film ‘Lysår’.

AVFP støtter Læger uden Grænser. 
Organisationen modtager 50  
procent af omsætningen, når 
filmene lejes via organisationens 
hjemmeside. 

– Vi behandler og bekæmper  
sygdomme verden over. Også  
Covid-19. Vi ved, at historien om 
pandemien er helt forskellig fra 
land til land. Ved at leje ‘Lysår’ 
og kommende AVFP-film støtter 
du Læger uden Grænser og kan 
samtidig nyde filmkunst, der sætter 
vores liv og hverdag i corona- 
perspektiv, siger Malin Palmer, 
direktør for Læger uden Grænser  
i Danmark.

Alt afregnes via Bingeable – en ny 
Video On Demand-platform med 
blockchain-teknologi, der giver alle 
parter fuld økonomisk indsigt og 
sikrer, at alle indtægter fordeles 
retvist.

Læs mere på msf.dk/lysaar/

SOV TRYGT I 
BØRNEHØJDE

Også børn kan have svært ved at 
falde i søvn, og det går selvsagt 
også ud over forældrenes liv- 
givende søvn. Men der er hjælp at 
hente hos læge Anna Knakkergaard 
og illustrator Julie Dam. Sammen 
har de skabt, Drømmejunglens 
univers, som er historier i børne-
højde og på børnenes præmisser. 
Godnathistorierne er baseret på 
beroligende hypnoseteknikker, 
og de hjælper børnene til at yde 
selvomsorg og mestre grublerier 
ved sovetid. Drømmejunglens univers 
består både af bøger, en plakat- 
samling, en app. samt et website.

Anna Knakkergaard er læge, mor 
til fem og arbejder terapeutisk med 
børn og familier i forhold til en 
lang række problematikker. En del 
af børnene, som kommer til Anna 
Knakkergaard, har søvnproblemer 
eller angst i forhold til at sove i 
egen seng eller sammen med 
venner eller for f.eks. at tage med 
på en klassetur.

De to højtlæsningsbøger hedder:
Drømmejunglen og Drømme- 
fangeren af Anna Knakkergaard og 
Julie Dam. (Fås også som lydbøger.) 

De er udgivet på forlaget  
Jungledrømme
Vejledende udsalgspris: 
249,95 kr. pr. stk.

28 LægeLiv  #01 · 2022



Fermenteret  
rødkløverekstrakt  

tilsat calcium,  
magnesium og  

D-vitamin

NYT KOSTTILSKUD

Vedligeholdelse  
af knogler 

Til kvinder 50+

Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler. Samtidig bidrager rødkløver til vedligeholdelse af  
normale knogler. D-vitamin bidrager til normal optagelse af calcium. Calcium og D-vitamin hjælper med at reducere  
tabet af knoglemineral hos kvinder i den postmenopausale alder. Lav knoglemineraltæthed er en risikofaktor i forhold  
til knoglebrud som følge af osteoporose. Reduktionen i tabet af knoglemineraltæthed opnås kun med et dagligt ind tag  
fra alle kilder på minimum 1.200 mg calcium og 20 μg D-vitamin fra alle kilder.

KOSTTILSKUD

KOSTTILSKUD:  Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides. Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide,  
ammende eller børn under 11 år. Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost. Opbevares utilgængeligt for børn.

Vores produkter finder du hos din autoriserede 
forhandler eller på www.natur-drogeriet.dk

Loppefrøskaller 
er rige på fibre
og støtter en normal mave

Loppefrøskaller medvirker til at 
vedlige holde et normalt tarmsystem 
og under støtter passagen gennem 
tarmene.

Fordøjelse*
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TEKST:
Cecilie Agner

FOTO:
Privat, Adobe stockVideokonsultation:

En styrke eller 
en trussel mod 
den nære  
patientrelation?

Digitale konsultationer

Det fysiske lægebesøg er vigtigt for mange patienter. Lægen 
skal lytte, spørge ind og holde i hånden. Spørgsmålet er, hvilken 
plads digitale konsultationer har i almen praksis? For er video  
et godt alternativ eller en ulv i fåreklæder? Vi har spurgt en  
praktiserende læge og en forsker om udfordringerne og  
mulighederne ved konsultationer på distancen.

P    atienten sidder i vente- 
værelset med benene 
over kors. En stille sum-
men breder sig mellem 
stolene og afbrydes indi-

mellem af en telefon, der ringer.  
 Ugeblade med flossede kanter og 
falmet tryk-sværte ligger spredt på 
det runde bord. Foden vipper op og 
ned, op og ned i takt med viserne på 
væguret, men i det samme går døren 
til lægens kontor op. Patienten rejser 
sig, hilser på lægen og følger med 
indenfor. Alt er, som det plejer.

Når den praktiserende læge 
møder en patient, foregår det oftest 
i det fysiske rum. Et rum med plads 
til at tale om sygdom, tabuer og 
livets svære udfordringer. Lægen og 
patienten har en fortrolig relation, 
som måske er bygget op gennem 
flere år. Spørgsmålet er, om relationen 
forsvinder, i takt med at digitale 
konsultationer vinder indpas?

Den gode konsultation  
starter i venteværelset
Jens Søndergaard er speciallæge  
i almen medicin, professor og leder 
af Forskningsenheden for Almen 
Praksis ved SDU. Forskningsenheden 
er involveret i et landsdækkende 
projekt, som skal kortlægge brugen 
af digitale konsultationer i almen 
praksis. Men svaret er ikke sort-
hvidt.

– For nogle mennesker er det bøvlet 
at skulle til lægen. For andre er 
der foruden sygdom og sundhed et 
stænk af socialt samvær. Jeg tror, at 
forudsætningen for den gode video-
konsultation er, at læge og patient 
kender hinanden i forvejen, siger 
Jens Søndergaard og tilføjer:
– Ofte starter den gode fysiske  
konsultation allerede, når man 
henter patienten i venteværelset og 
smalltalker om patientens tilstand 
og om, hvad der huskes fra sidst. 

Det har normalt ikke samme plads 
i videokonsultationen, som er mere 
snæver, siger han.

På patientens præmisser
– Selvom den sociale småsnak fylder 
mindre, og videokonsultationen 
går hurtigere, viser data fra inter-
nationale og danske undersøgelser, 
at patienterne faktisk er tilfredse 
med video, både sammenlignet med 
telefonsamtaler og det fysiske frem-
møde, fortæller Elisabeth Assing 
Hvidt, der er mag.art., ph.d., lektor 
på SDU og projektleder for et natio-
nalt projekt om videokonsultationer 
i almen praksis i samarbejde med 
Jens Søndergaard.

– Digitale konsultationer har givet 
patienterne en ny mulighed for at 
få nem og hurtig kontakt til lægen. 
Samtidig er det en stor motivation for 
lægerne, at de rent faktisk kan spare 
deres patienter for tid, siger hun.
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Videokonsultationer 
er ikke enten-eller, 
men et supplement 
til den eksisterende 
kommunikation 
med face-to-face 
konsultationer 
Jens Søndergaard, speciallæge i almen  
medicin, professor og leder af Forsknings- 
enheden for Almen Praksis ved SDU.

Elisabeth Assing Hvidt peger på, 
at de fleste patienter gerne vil have 
muligheden for at kunne vælge mel-
lem forskellige konsultationsformer, 
når de booker tid hos lægen. Særligt 
kronikere, nogle psykisk sårbare og 
immobile ældre bruger video som 
supplement til den fysiske konsulta-
tion. Her er læge-patient-relationen 
allerede etableret, fordi de ofte kom-
mer hos lægen. For børnefamilier, 
der har mange bolde i luften, sparer 
konsultationer på distancen også tid.

Jens Søndergaard tilslutter sig, at 
bestemte patientgrupper kan nyde 
godt af video som konsultations-
form. Bare man er opmærksom på, 
at vigtige observationer ikke går 
tabt.

– Videokonsultationer er ikke  
enten-eller, men et supplement til 
den eksisterende kommunikation 
med face-to-face konsultationer.   
 Man skal huske, at kommunika-
tion foruden at se og høre også er 
at røre, mærke, lugte og observere, 
siger han.

”Lægebesøg kan  
da klares på video”
Jens Søndergaard og Elisabeth 
Assing Hvidt er enige om, at video 
skal bruges fornuftigt. Erfaringer 
fra England og USA viser, at digitale 
konsultationer i forbindelse med 

Covid-19 har skabt større ulighed 
i sundhed, fordi nogle patient-
grupper ikke formår at være med 
digitalt. En bekymring, som bliver 
taget alvorligt hos de danske 
forskere.

– Vi kan ikke bare køre derud-
ad med nye, fancy teknologiske 
tilbud til patienter uden at se på, 
om dem, der bruger tilbuddene, 
faktisk er dem, der har allermest 
brug for sundhedsvæsenet. Derfor 
skal vi undersøge, om der er en 
social slagside ved videokonsulta-
tioner, forklarer Elisabeth Assing 
Hvidt og bliver suppleret af Jens 
Søndergaard:

– Hvis normen pludselig bliver, 
at lægen er noget, man kan klare 
på video, så bliver det ikke accep-
teret at bruge det fysiske fremmøde.  
Det er skidt, hvis vi kommer 
dertil.

Status på fremtiden
Spørgsmålet er, om digitale konsul-
tationer helt kommer til at erstatte 
det fysiske fremmøde? For hvis vi 
vinker farvel til face-to-face konsul-
tationen, forsvinder det relationelle 
bånd mellem læge og patient så? 
Ifølge Jens Søndergaard er svaret 
nej til, at det fysiske møde udgår.

– Jeg håber, at der er god plads 
til, at mange konsultationer stadig 

foregår face-to-face. Der er så mange 
dimensioner, som man ikke opfatter 
på video. Video er et supplement 
på lige fod med telefon- og mail-
konsultationer. Vi må ikke have et 
samfund, hvor det kører så stærkt, 
så det ikke længere er acceptabelt at 
bruge en time på at tage til lægen.
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Faglighed og brodne kar

Langt de fleste læger arbejder hver dag benhårdt på at hjælpe 
deres patienter. Alligevel er det ikke det, som fylder i medierne.  
Det er uheldigt, fordi det både skader læger og patienter,  
når møgsager bliver til underholdning i bedste sendetid.

Når lægen  
fremstilles som 
skurken i den 
hvide kittel

  A lle kan komme 
til at begå fejl, 
og det er nok de 
færreste bran-
cher, som kan 
sige sig fri for, 
ikke at have et 

broddent kar eller to i rækkerne. 
Men det er også de færreste, 

som vil opleve, at få deres fejl ud-
stillet i bedste sendetid i dokumen-
tarprogrammer, skåret over en 
dramaturgi designet til at udstille 
én som skurk. Medmindre man 
altså er læge. 

For medierne kaster sig glade- 
ligt over sager om læger, der  
snyder eller har overset symptomer. 
Det er på sin vis ikke underligt, 

fordi det kan have meget store 
konsekvenser, når læger laver 
fejlskøn, og ende med at koste liv, 
lemmer og førlighed. Men ifølge 
formand for Lægeforeningen, 
Camilla Rathcke, har den ensidige 
mediedækning meget uheldige 
følger for både patienter og læger.

– Vi er jo kommet et sted hen, 
hvor de her programmer er blevet 
til underholdning i bedste sende-
tid, og det er jo klart, at det har 
en pris for den enkelte læge, der 
udstilles som skurk. Men proble-
met er større end som så, fordi 
programmerne også kan skabe 
utryghed hos borgere og patienter 
om lægers virke generelt set og 
også kan være med til at skabe 

TEKST:
Clara Edgar

FOTO:
Privat
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Fejl kan ske. Det er ulykkeligt og også 
ulykkeligt for lægen. Men det kommer 
vi altså ikke til livs ved at hænge den 
enkelte ud og skabe en masse frygt
Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen

en nulfejlskultur. Og det kan også 
skabe en forventning i befolkningen 
om, at der placeres et ansvar hos en 
enkelt person, frem for et fokus på, 
at vi skal lære af de fejl, der uund- 
gåeligt vil ske, siger hun.

For Camilla er der ingen tvivl om, 
at befolkningen gerne må få viden 
og indsigt i, når læger begår fejl – 
også alvorlige fejl. Men hun synes, 
det er problematisk, når fortællingen 
om læger alene handler om det  
negative, og at det danner grundlag 
for politiske beslutninger.

En ond spiral
Når de få sager bliver til den store 
fortælling, så er det næsten natur-
ligt, at de skal få konsekvenser for 
lægestanden i bred forstand. Men 
for Camilla Rathcke at se, er måden, 
som man fra politisk side reagerer 
på de historierne i medierne,  
ekstremt uhensigtsmæssig. 

– Det vækker selvfølgelig nogle 
følelser hos nogle politikere og 
chefer hos myndighederne, når man 
for eksempel ser en ung pige miste 
armen til en kødædende bakterie på 
tv. Men det er for mig at se en fejl, 
når man så forsøger at komme den 
slags til livs ved at skabe systemer, 
som er ekstremt skyldsorienterede, 
og det er præcis det, man har gjort, 
siger hun.

Hun oplever, at der i klage- og 
tilsynssystemerne de senere år, 
hvor mediedækningen i hendes op-
tik også er intensiveret, er kommet 
større og større fokus på at placere 
ansvar hos de enkelte læger frem-
for et fokus på det samlede forløb, 
patienten har været igennem eller 
den organisation, lægen virker i, og 
at det stik imod hensigten ikke leder 
til bedre eller tryggere behandling.

– Det er ikke en læringsproces, 
men alene en placering af et indivi-
duelt ansvar hos en enkelt læge, og 

det har stor negativ indflydelse på 
lægens virke. Vi kan se, at det leder 
til defensiv medicin og overbehand-
ling, som er det stik modsatte af pa-
tientsikkerhed, men en konsekvens 
af, at man er så bange for at begå en 
fejl, siger hun.

Faktisk viser undersøgelser, at 
44 procent af lægerne siger, at det 
har negativ eller meget negativ 
indflydelse på deres arbejdsliv, hvis 
de modtager en klage, og 51 procent 
svarer, at det også påvirker privat-
livet.

– Fejl kan ske. Det er ulykkeligt og 
også ulykkeligt for lægen. Men det 
kommer vi altså ikke til livs ved at 
hænge den enkelte ud og skabe en 
masse frygt, siger Camilla Rathcke.

Heidi Bøgelund er ledelseskon-
sulent i PLO, og holder blandt andet 
kurser og oplæg for praktiserende 
læger. Her mærker hun fra tid til  
anden, at den negative mediedis-
kurs kan tynge. 

– Det er noget, lægerne er ærger-
lige over, når der ind imellem tales 
negativt om deres stand. Langt, 
langt, langt de fleste læger har en 
ekstremt høj etik og har gået på uni-
versitetet i mange år for at kunne 
hjælpe mennesker, så for mig at se, 
er den negative fremstilling virkelig 
uretfærdig, siger Heidi Bøgelund.

Falsk fremstilling
Noget af det, Heidi holder oplæg for 
praktiserende læger om, er arbejds-
glæde og trivsel, hvor hun blandt 
andet understreger, at det er vigtigt, 
at lægerne husker at passe på sig 
selv og restituere. Men hun forklarer,  
at det for mange kan være en ud-
fordring, fordi de er så ansvarlige 
omkring deres arbejde og deres 
patienter, at de tager det som en 
naturlighed, at de selv kommer i 
anden række.

– Det er noget særligt at være 
læge, fordi man står med liv og død 
mellem hænderne. Derfor er de 
også ekstremt seriøse, og ser det 
som vigtigere at tage hånd om deres 
patienter end sig selv, selvom det 
selvfølgelig er en uhensigtsmæssig 
strategi på sigt, siger Heidi.

For hende er det et udtryk for, 
hvor meget ordentlighed, der er i  
lægestanden, og hvor dybt deres 
lægeløfte ligger. Derfor synes hun 
også, at det er urimeligt, når de 
udstilles i et negativt lys i offentlig-
heden.

– Det er et vilkår, at man som 
læge kan begå en fejl eller lave et 
fejlskøn, og det er jo virkelig lægens 
værste mareridt. Men det kan ske, 
også selvom man bruger sin faglig-
hed til at lave den bedst mulige vur-
dering, fordi det kan være ekstremt 
komplekst. Så når det i medierne 
bare fremstilles som, at patienterne 
har fået en dårlig behandling, så gør 
det ondt, og det tager slet ikke højde 
for kompleksiteten, siger Heidi. 

Hun har været konsulent i mere 
end 400 privat praksis, hvor hun 
oplever en høj grad af pligtopfylden-
hed og patienttilfredshed hos privat- 
praktiserende læger, og hun har 
ikke mødt en eneste af de ‘skurke’, 
som lægerne ellers fremstilles som i 
specifikke sager i pressen.

– Den fortælling får ikke tilstræk-
keligt plads i medierne, siger hun.
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Konsultation

Jeg har holdt tre ugers sommerferie og er tilbage i praksis. 
Som altid er jeg spændt på, hvordan det er gået med mine  
patienter, mens jeg har været væk. Jeg får en overlevering af 
mine kolleger, som jeg plejer. Denne gang er det anderledes.  
Én af mine patienter er død. Alt for tidligt, alt for ung og uventet.

Jeg er vant til, at der er travlt, 
og at der skal arbejdes  
hurtigt for at nå i mål med de 
patienter, der har behov for 
opmærksomhed i løbet af en 

arbejdsdag. En rytme, en puls, der 
uden at kræve opmærksomhed, 
tilpasser sig dagens opgaver. Denne 
gang er det anderledes. Da jeg sidder 
for mig selv, er det som om, jeg går 
i stå.

 Vi var næsten jævnaldrene, hun 
har efterladt sig mand og to mindre 
børn. Jeg vidste godt, at hun var  
syg, da jeg henviste hende til under-
søgelse på sygehuset. Men for det 
første havde jeg ikke mistanke om 
kræft, og for det andet viste det sig, 
at hendes kræftsygdom på diagnose- 
tidspunktet var udbredt og meget 
aggressiv.

TEKST:
Henrik Rasmussen, 
praktiserende læge

FOTO:
Anders Brohus

Hun var 
kun 46 år 
gammel

HENRIK 
R ASMUSSEN

Er fast skribent i  
magasinet Helse, 
hvor han i hver  
udgave skriver  

Konsultation. ”Hun 
var kun 46 år  

gammel” blev bragt i 
Helse i september- 

udgivelsen 2021

Henrik Rasmussen er 
praktiserende læge i 

Lægehus Nord i  
Kolding. Udover at 
være speciallæge 
i almen medicin 

interesserer Henrik 
sig for led- muskel- 

og skeletsygdomme, 
akupunktur og  
kognetiv terapi.  
Henrik arbejder  
desuden med  
udvikling af  

kvalitetssikring i 
almen praksis
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Så det ikke komme 
Jeg gennemgår forløbet til lægekonference for 
at vurdere, om der var noget, vi kunne have 
gjort anderledes. Jeg gennemgår minutiøst 
forløbet med mine kolleger, der konkluderer, 
at de ville have håndteret patienten på samme 
måde. Der er ikke formelt sket nogen fejl. Allige-
vel virker det helt forkert, at en ung kvinde på 
den måde kan dø fra mand og børn, uden at vi 
har set det komme. Hvis vi bare havde vidst, 
hvor syg hun var, kunne vi måske have gjort 
noget for at redde hende. Nu er det for sent. Det 
sidder i kroppen. Normalt lægger jeg praksis og 
dagens patienter fra mig, når jeg forlader kon-
sultationen. Denne gang er det anderledes. Hun 
og hendes familie er i min bevidsthed og følger 
med mig hjem.

Magtesløs 
Jeg kontakter hendes mand for at snakke forløbet 
igennem. Vi taler om det ulykkelige i deres 
situation. Han er helt knust, og jeg er magtesløs 
i forhold til at hjælpe ham i denne situation.  
 Det er meningsløst, det er ulykkeligt, og jeg 
har intet at tilbyde ud over at være i denne svære 
situation sammen med ham. Lige nu har han 
ikke overskud til at tale med mig, og vi aftaler, 
at han får en tid om nogle uger, når begravelsen 
er overstået, og der er lidt mere ro på. Han vil 
gerne tale forløbet igennem, og det, synes jeg, 
er en god idé. Jeg vil også gerne tale med ham 
om hans situation. Primært vil jeg gerne, at 
han skal vide, at jeg er der. At jeg kender ham 
og hans situation og ved, hvad han står i. Jeg 
tilbyder desuden at henvise ham til psykolog og 
fortæller om muligheden for, at hans børn kan 
komme i sorggruppe.

Jeg sidder en uge senere en lørdag morgen på 
terrassen med en kop kaffe og tænker igen over 
forløbet, mens solen langsomt insisterer på, at 
en smuk dag har taget sin begyndelse. 

Livets sårbarhed
Når livet rammer med en lammende og uigen-
kaldelig kraft som i denne situation, konfron-
teres vi med livets sårbarhed. Vi bliver mindet 
om, at livet er sårbart og i yderste konsekvens 
uden for vores kontrol. Vi kan ikke kontrollere 
de vigtigste ting i vores liv. Vi kan derimod 
være tilstede og investere i de mennesker og de 
livsopgaver, der giver mening i vores liv. Også 
når det er svært. Vi kan møde dagen ny hver 
morgen med den sårbarhed og de fine mulig- 
heder, der er i det flygtige og levede liv.

Luftrenseren fjernerover 99% af allepartikler i luften.
Også virus ogbakterier.

Lerbækvej 8, 2680 Solrød Strand
4344 4400

info@nordic2care.com
www.nordic2care.dk

Prøv gratis i 14 dage.
Lej fra kr. 139,- pr. md.

Øg trygheden iØg trygheden i
venteværelsetventeværelset
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For nogle er det 
nemt at betro sig til 
venner og familie, 
for andre kan det 
være svært at tale 

med sine nærmeste, 
fordi de er for tæt på

Det Nationale Sorgcenter

Kort 
nyt
Her får du redaktionens  
udvalgte tip til dig.  
Vi håber, du kan bruge 
dem i din praksis.

SAMMEN OM  
SORGEN

Mange pårørende og efterladte 
oplever at være alene i et kaos af 
følelser under alvorlige sygdoms-
forløb eller efter et dødsfald.

For nogle er det nemt at betro sig 
til venner og familie, for andre kan 
det være svært at tale med sine 
nærmeste, fordi de er for tæt på.

På Sorglinjen kan man anonymt 
tale eller skrive med frivillige, som 
er både unge og ældre. Fælles for 
dem er, at de alle selv har mistet en 
nærtstående og kender mange af 
de følelser, der melder sig i sorgen. 
Hver aften klokken 17-21 sidder de 
frivillige klar ved telefonen for at 
lytte og dele ud af egne erfaringer.

Ring på: Tlf. 7020 9903
www.sorgcenter.dk

L IVET SKAL LEVES 
T IL DET S IDSTE

Hospicefilosofien er fundamentet 
for arbejdet. Den sætter fokus på, 
hvordan hvert enkelt menneske 
har betydning simpelthen fordi, vi 
hver især er den, vi er - og, at vi har 
denne betydning helt til det sidste. 
Derfor er det med hospicefilosofien 
vigtigt at skabe de bedste rammer 
for, at livet kan leves lige til det 
sidste.

Indsatsen på hospice kan medføre, 
at patientens tilstand stabiliseres 
i en sådan grad, at patienten kan 
udskrives til eget hjem, enten for 
en periode for derefter at blive 
genhenvist til hospice, eller indtil 
livets afslutning.

Tlf. 2147 5544  
www.hospiceforum.dk

SAMARBEJDE 
OM HJÆLP T IL 
UDTRAPNING

MedicinRådgivningen er et gratis 
og anonymt tilbud til alle patienter 
på receptpligtig vanedannende 
medicin, som ønsker hjælp til 
udtrapning. Rådgivningen har 
et godt samarbejde med mange 
alment praktiserende læger og 
misbrugscentre i hele Danmark. 
MedicinRådgivningen tilbyder 
hjælp til at lave udtrapningsplaner 
og tager de støttende samtaler, 
og patienterne kan blive tilknyttet 
en fast kontaktperson og få glæde 
af MedicinRådgivningens online 
støttegrupper.

Læs mere på www.smr.dk  
eller rekvirér MedicinRådgiv- 
ningens hæfte på info@smr.dk

MIGRÆNE &  
HOVEDPINE- 
FORENINGEN 
FYLDER 25 ÅR

Foreningen har i alle årene hjulpet 
mange mennesker med gode råd 
og utallige foredrag rundt i landet.

Og foreningen har kæmpet for 
bedre vilkår og kortere ventetider 
på de få behandlingssteder, der 
findes herhjemme.

Jubilæumsdagen fejres søndag  
den 22. maj i Nyborg. 

Se mere om tilmelding på  
www.hovedpineforeningen.dk
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Annonce



H vert år mister omkring 54.000 
mennesker i Danmark livet.  
Statistikken taler sit eget faktuelle 
sprog. Men for mange af os slipper 
ordene op, når vi skal tale om 

døden og den sorg, der følger med.
Organisationen Landsforeningen Liv&Død 

arbejder for at sikre en værdig afslutning 
på livet og for at nedbryde tabuet omkring 
døden.

– Vi bliver konfronteret med døden mere 
end nogensinde før. Bøger, artikler, podcasts 
og radio- og tv-udsendelser beskæftiger sig 
med døden og dét at miste i langt højere grad 
end tidligere. Alligevel er det stadig sådan, at 
mennesker i sorg oplever, at venner og fami-
lie holder sig væk eller går over på det andet 
fortov. Så længe en sørgende oplever det, så 
længe er der brug for, at vi sætter fokus på 
døden, siger Kirsten Søndergaard, direktør i 
Landsforeningen Liv&Død og tilføjer:

 – Vi skal ikke tale om død og sorg hele 
tiden, men det er vigtigt at få det vendt som 
en naturlig del af alt andet i livet. Det er min 
erfaring, at mennesker som selv har mistet 
rigtig gerne vil tale om det, mens dem, der 
ikke har mistet, ofte har mindre lyst til at gå 

ind i en snak om tab og sorg. Man behøver 
ikke nødvendigvis sætte ord på – alene dét at 
være sammen er en stor trøst for mange, siger 
Kirsten Søndergaard.

Når sproget giver fortabt
Hvad siger man, når man møder en pårørende 
i dyb sorg eller et menneske, som står ved 
livets afslutning? 

Som hospitalspræst på Rigshospitalet møder 
Lotte Mørk mennesker i krise hver eneste 
dag. Hendes svar er helt enkelt.

– Måske er der ikke noget sprog, som rækker 
til at rumme døden og meningsløsheden. Jeg 
taler med mange, som ikke har ord. Jeg vil 
gerne opponere imod ideen om, at vi skal 
kunne tale om det og dermed kunne mestre 
det. Vi skal ikke kunne mestre noget så særligt 
og vanvittigt som døden. Erkendelsen ligger i 
at sige: Der er ikke noget sprog, hvis vi forstår 
sprogets funktion som noget, der kan fikse 
død og sorg. Nej! Og mennesker, som er på 
kanten af livet, de vil ikke nødvendigvis tale 
om døden. Jeg oplever tit, at både pårørende 
og døende allerhelst vil tale om livet. Det 
kalder nogen for sygdomsfornægtelse, men 
vores menneskelige eksistens er tæt knyttet 

At være i det svære

Der findes kun én eneste ting, som vi ved med sikkerhed og 
som gælder for os alle: Vi skal dø. Men for mange af os er det 
svært at bære den erkendelse og endnu sværere at rumme, at  
vi også skal miste vores kære. Men døden er en uomgængelig 
del af livet, så hvordan hjælper vi bedst os selv og hinanden,  
når døden rykker tæt på os?

TEKST:
Mette Buch Jensen

FOTO:
Adobe stock, Unsplash

Den svære 
erkendelse
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til håb. Vi har brug for at glemme, at 
vi skal dø – vi leger, at vi ikke skal dø, 
også når døden er helt tæt på. Ganske 
enkelt, fordi det er for smertefuldt at 
forholde sig til.

Hvordan hjælper du mennesker i sorg?
– Jeg træder åbent ind i mødet med et 
andet menneske i en tro på et ånde-
ligt fællesskab, der forbinder os. Jeg 
har ingen plan, men fralægger mig 
al kontrol, hvilket gør mig sårbar. Jeg 
tør gå ind i det møde på den måde, 
fordi jeg har lavet en ansvarsfor-
deling med Gud. Jeg gør min del, og 
han gør sin del. I sidste ende er vi 
ens, vi har ét liv og én død. Og i det 
spontane fællesskab kan der ske små 
mirakler. Afmagten sidder i hjertet, 
ikke i hovedet, og jeg træder ind som 
præst, der skal hjælpe med sjælesorg. 

Det er min funktion. Og jeg læner mig 
ind i, at vi er tre: Dig, mig og Gud. Vi 
kan ikke det her alene, vi har brug for 
noget større. For mig er det min tro. 
For andre er det noget andet.  
 Det vigtigste er, at der er en større 
historie end din og min, som netop 
fortæller, at kærligheden er stærkere 
end døden – kærligheden fortsætter 
på trods af døden. Man skal samtidig 
turde magtesløshedens rum, hvilket 
forudsætter, at du tør erkende dine 
egne begrænsninger. Vi kan ikke 
tage ansvar for døden, for den har vi 
ingen magt over.

Hvad er dit vigtigste budskab, når det 
handler om døden og sorgen?
– I vores samfund må sorg helst ikke 
fylde noget. Vi må ikke gå i stykker, 
men sorg lægger livet øde. Tal om det, 

GODE R ÅD 
TIL AT 

HJÆLPE 
MENNESKER 

I  SORG

Giv dig til kende over 
for den sørgende. 

Du kan for eksempel 
sige: ” Jeg føler med 
dig” eller ”Jeg er her, 

og jeg tænker på dig”
Hvis du ikke ved, hvad 

du skal sige – så sig 
det.

Det værste, du kan 
gøre, er at ignorere 

den sørgende og 
tabet.

Du kan ikke gøre en 
sørgende mere ked 
af det ved at tale om 

den afdøde.

Hvis den sørgende 
begynder at græde, 
så er det, fordi ved-

kommende har brug 
for at græde.

Måske du tænker, at 
der nok er nogen, 
som er tættere på 

den sørgende, end du 
er. Det skal ikke  

afholde dig fra at 
ringe, sms´e eller 

møde op.

Der er ofte brug for 
helt konkrete og 

lavpraktiske ting: Lav 
for eksempel noget 
mad, stil det og gå 

evt. igen.

Kilde: Kirsten Sønder-
gaard, direktør, Lands-

foreningen Liv&Død

I vores samfund må sorg 
helst ikke fylde noget. Vi 
må ikke gå i stykker, men 
sorg lægger livet øde
Lotte Mørk, præst på Rigshospitalet
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som det ER. Jeg er fan af virkelighe-
den og af realiteterne. Og jeg kunne 
rigtig godt tænke mig, at vi lavede 
decideret folkeoplysning om døden. 
Der er mange mennesker, som ikke 
har et konkret kendskab til døden, 
fordi vi ikke længere deler erfaringer 
om døden med hinanden. Før i tiden 
var hele familien samlet om den 
afdøde, som lå derhjemme i en åben 
kiste. I dag tager professionelle sig 
af alt omkring døden, fordi vi ikke 
tør være med den. Folkeoplysningen 
skulle indeholde alt dét, der sker 
med os, både fysisk, psykisk, socialt, 
eksistentiel og åndeligt, når man 
dør, og når man mister. Vi lover 
måske hinanden at dø i hinan-
dens arme, men bliver bange for 
de naturlige dødstegn, så en mere 
realistisk afslutning bliver, at vi 
må ringe 112, og så flytter døden på 
hospitalet.

De vigtige ritualer
Også psykolog og professor Mai-Britt 
Guldin, Videncenter for rehabi-
litering og palliation på Odense 
Universitetshospital, beskæftiger 
sig indgående med døden og sorgen, 
både i terapisamtaler, foredrag og 

undervisning. Som psykolog i sund-
hedssystemet oplevede hun tidligt, 
at mange patientsamtaler havde fokus 
på diagnoser, men ikke handlede ret 
meget om den underliggende sorg og 
angst for døden.

– Jeg lagde mærke til, at patien-
terne ikke spurgte: ”Skal jeg dø,” 
selvom det var helt oplagt at tale 
om. Og som fagperson savnede jeg 
redskaber og muligheder til at åbne 
for den snak, som lå lige for. Derfor 
besluttede jeg mig for at gøre sorg til 
noget, vi kan tale om i hverdagen.

Mai-Britt Guldin har siden 2005 
forsket, undervist, holdt oplæg og 
skrevet bøger om tab, sorg og døden, 
og hun har oplevet en enorm inte-
resse for emnet.

– Det voksede helt eksplosivt fra 
starten. Jeg tror, det handler om, at 
vi havde en meget forældet forståelse 
af sorg, som vi kan datere hundrede 
år tilbage i tiden. Dengang skulle 
sorg og død håndteres alene og i 
stilhed. Det var ét menneske og én 
familie, som var i sorg. Der var en 
andægtighed omkring døden, som 
for mange bundede i et religiøst 
aspekt. Man stod meget alene med 
sin sorg, fordi sorgen blev opfattet 
som en indre ting. Nu har jeg været 
psykolog i over 20 år, og jeg kan se 
en kæmpe forandring i vores sam-
fund over tid. Vi har fået en anden 
følelseskultur, som betyder, at død 
og sorg er langt mere integreret i 
hverdagslivet og i hverdagssproget.  
 Mange svære ting er nu i langt 
højere grad flyttet ud i fællesskabet, 
som noget der kan håndteres i 
fællesskabet og i sammenhæng med 
andre. Vi har fået en anden forståelse 
af, at andre mennesker er vigtige 
og i forbindelse med for eksempel 
mindehøjtideligheder, opstår der et 
fælles sorgudtryk, siger Mai-Britt 
Guldin.

Hun peger samtidig på vigtig-
heden af at have ritualer omkring 
døden.

– Ritualer sætter rammen for 
nogle bestemte ting, som vi skal i en 
bestemt rækkefølge. Vi bliver passet 
på inden for den ramme og får plads 
til at rumme de voldsomme følelser, 
der er i spil. Ritualerne behøver 
ikke være kirkelige eller religiøse, 
men kan udføres på en måde og i en 
sammenhæng, som giver mening 
for den enkelte.

Også hospitalspræst Lotte Mørk 
understreger ritualernes enorme 
betydning i sorgprocessen.

HOSPICE ER FOR 
ALLE MED BEHOV

Vores vision er, at hospice er for alle menne-Vores vision er, at hospice er for alle menne-
sker med livstruende sygdomme med brug for sker med livstruende sygdomme med brug for 
pleje og lindrende behandling, når den hel-pleje og lindrende behandling, når den hel-
bredende behandling er ophørt. Hospicerne i bredende behandling er ophørt. Hospicerne i 
Danmark er altså ikke forbeholdt én bestemt 
patientgruppe.

Nogle af de mennesker, der kan have gavn af 
den lindrende behandling med henblik på at 
højne livskvaliteten til det sidste, er:

ALS - patienter
Hjertepatienter
KOL - patienter 
Kræftpatienter

Når du henvises til hospice, vil din henvisning 
blive vurderet i et tværfagligt forum ud fra en 
række fælles nationale kriterier, der er med til 
at afgøre, om hospice er det rette tilbud for dig.

Som patient eller pårørende kan du rette hen-
vendelse direkte til de lokale hospicer via 
telefon eller mail. Din henvendelse kan også 
ske med assistance fra egen læge, sygehuslæ-
ge eller en sygeplejerske.

Du kan fi nde en liste med kontaktoplysninger 
på: www.hospiceforum.dk/hospicerwww.hospiceforum.dk/hospicer

STØT HOSPICEARBEJDET
Brug MobilePay 20234 eller www.hospiceforum.dk/stoetnu 

BLIV MEDLEM Se hvordan på hospiceforum.dk/blivmedlem

Kirkegade 70, 6700 Esbjerg – Tlf.: 21 47 55 44 – hospiceforum@hospice.dk 
Besøg vores hjemmeside hospiceforum.dk

ET HOSPICEOPHOLD ER GRATIS FOR PATIENTEN
Et hospice er et specialiseret tilbud på samme måde som en sygehusafdeling og indlæggelse er derfor gratis for 
patienten. Hospicerne er også omfattet af reglerne om frit sygehusvalg.

BAG OM  
K ILDERNE

LOT T E M Ø R K

Præst på Rigs- 
hospitalet og tidligere 
præst på Bispebjerg 

Hospital.  
I 2016 udkom hendes 
bog “På en måde skal 

vi dø – fortællinger 
om livet”, der er  

skrevet på baggrund 
af hendes mange 
møder med men-

nesker på kanten af 
livet. Udover arbejdet 
som hospitalspræst 
holder Lotte Mørk 

foredrag, arrangerer 
konferencer og  
holder oplæg.

M A I - B R IT T  
G U L D I N

Psykolog og professor 
i rehabilitering og 

palliation på Odense 
Universitetshospital. 
Hun er blandt andet 

forfatter til bogen 
”Tab og sorg. En 

grundbog for profes-
sionelle,” som handler 

om, at sorgen ikke 
kan behandles væk, 
men skal accepteres 
som en del af livets 

sorgfuldhed.

K I R S T E N  
S Ø N D E R G A A R D

Direktør i Lands- 
foreningen Liv&Død; 

en humanitær, almen-
nyttig organisation, 
som arbejder for at 

sikre alle mennesker 
en værdig afslutning 

på livet, at hjælpe 
mennesker med at 
få deres sidste vilje 

opfyldt og at  
nedbryde tabuet 
omkring døden.

At være i det svære

UDVIDET  
SORGORLOV TIL 

FORÆLDRE 

Fra den 1. januar 2021 
har man som forældre 
ret til udvidet sorgorlov 

i 26 uger, hvis man 
mister et barn under 

18 år. Retten gælder for 
begge forældre – uanset 

om man er biologiske 
forældre eller adoptiv-

forældre.

40 LægeLiv  #01 · 2022



HOSPICE ER FOR 
ALLE MED BEHOV

Vores vision er, at hospice er for alle menne-Vores vision er, at hospice er for alle menne-
sker med livstruende sygdomme med brug for sker med livstruende sygdomme med brug for 
pleje og lindrende behandling, når den hel-pleje og lindrende behandling, når den hel-
bredende behandling er ophørt. Hospicerne i bredende behandling er ophørt. Hospicerne i 
Danmark er altså ikke forbeholdt én bestemt 
patientgruppe.

Nogle af de mennesker, der kan have gavn af 
den lindrende behandling med henblik på at 
højne livskvaliteten til det sidste, er:

ALS - patienter
Hjertepatienter
KOL - patienter 
Kræftpatienter

Når du henvises til hospice, vil din henvisning 
blive vurderet i et tværfagligt forum ud fra en 
række fælles nationale kriterier, der er med til 
at afgøre, om hospice er det rette tilbud for dig.

Som patient eller pårørende kan du rette hen-
vendelse direkte til de lokale hospicer via 
telefon eller mail. Din henvendelse kan også 
ske med assistance fra egen læge, sygehuslæ-
ge eller en sygeplejerske.

Du kan fi nde en liste med kontaktoplysninger 
på: www.hospiceforum.dk/hospicerwww.hospiceforum.dk/hospicer

STØT HOSPICEARBEJDET
Brug MobilePay 20234 eller www.hospiceforum.dk/stoetnu 

BLIV MEDLEM Se hvordan på hospiceforum.dk/blivmedlem

Kirkegade 70, 6700 Esbjerg – Tlf.: 21 47 55 44 – hospiceforum@hospice.dk 
Besøg vores hjemmeside hospiceforum.dk

ET HOSPICEOPHOLD ER GRATIS FOR PATIENTEN
Et hospice er et specialiseret tilbud på samme måde som en sygehusafdeling og indlæggelse er derfor gratis for 
patienten. Hospicerne er også omfattet af reglerne om frit sygehusvalg.



– Ritualer markerer overgange, 
og de er så meningsfulde, fordi de 
taler til hjertet og ikke til hovedet. 
Ritualer ændrer rummet og bringer 
orden i kaos. Man behøver ikke 
folde sine hænder eller ligge på knæ 
for at lade ritualerne manifestere 
den relation, der er og den kærlig-
hed, der er. Jeg har lige begravet et 
barn, det er totalt meningsløst. Der 
findes ikke ord som kan lindre, men 
det kan ritualerne. At velsigne, at 
sige en bøn. Vi fornemmer, hvad der 
sker, og det rækker ud over ordene 
og giver os mulighed for at handle i 
afmagten, siger Lotte Mørk.

Studenterkørsel til gravsted
En gruppe nybagte studenter ærer 
deres afdøde klassekammerat med 
studenterkørsel til hans gravsted, 
Facebook-profiler kan ændres til et 
mindested for den afdøde, og Inter-
nettet tilbyder, at man kan tænde et 
digitalt lys til ære for en afdød.

Alt sammen elementer, som peger 
på, at vores sorgkultur er i foran-
dring. For nogle bliver det smagløst, 
for andre en måde at udtrykke sin 
sorg på.

– Jeg oplever, at vi er inde i en god 
udvikling, hvor vi genopfinder sorg- 
udtryk og ritualer på en mere fri 
måde. Vi skal fortsat øve os i at tale 
om dét, der er svært, men det er mit 
indtryk, at de yngre generationer 
hjælper os godt på vej, blandt med 
en digital sorgkultur, siger psykolog 
og professor Mai-Britt Guldin.

Både hende, hospitalspræst Lotte 
Mørk og direktør i Landsforenin-
gen Liv&Død, Kirsten Søndergaard, 
fremhæver, at sorgprocessen er in-
dividuel, og at hver enkelt skal have 
plads og tid til at sørge. Sorg er ikke 
noget, der skal overstås.

– Der sker en masse praktisk i 
forbindelse med begravelsen, og 
mange er ofte omkring den efter-
ladte. Bagefter er der tid til at sørge. 
Hvor alle andre vender tilbage til en 
kendt hverdag, sker det ikke for den, 
der har mistet. Og især dér kan den 
sørgende have brug for andre.  
 Husk at nævne den afdøde og lad 
vedkommende være en naturlig del 
af samtalen. Livet går videre, men 
sorgen over at have mistet er der for 
altid, siger Kirsten Søndergaard.

Artiklen har tidligere været bragt  
i magasinet Helse.

... Vi tør tale om sygdom, død og sorg 

På Sorglinjen kan vi give håb
om, at det er muligt at få et

godt liv igen. Dem vi har mistet
bliver ikke levende igen, men
de får et nyt liv, når vi taler om

dem.

Da min mor var syg, ville jeg
ikke dele min frygt med mine
forældre. På Sorglinjen har

brugerne lov til at være
'egoistiske', for de skal jo ikke
passe på os, der sidder i den

anden ende af røret.

Sygeplejerske og frivillig på Sorglinjen, Malene
Elrond på 66 år

Pædagogstuderende og frivillig på Sorglinjen, Alberte
Beck Scheibel på 23 år

Sorglinjen er en del af Det Nationale Sorgcenter. Her kan man tale
eller skrive med en frivillig, der selv har mistet en nærtstående.

Chat og telefon er åben alle dage fra kl. 17 til 21

Telefon: 70 209 903

Har du fået vores pakke? 
Vi har lige sendt 25.000 hæfter ud til bl.a.  
alle alment praktiserende læger i Danmark.
Hæftet er en guide til dig og dine patienter 
angående støtte til udtrapning af 
receptpligtig vanedannende medicin.

Vi håber, at hæftet kan være med til at 
etablere et godt samarbejde mellem 
MedicinRådgivningen, brugerne og 
praktiserende læger og andre behandlere.

Tager du medicin  
mod angst,  

depression, søvnløshed  
eller smerter?

Læs dette hæfte om  
uheldige virkninger af din medicin  

og få gratis støtte til udtrapning  

og abstinenshåndtering

4880299-Medicinafhængighed.indd   14880299-Medicinafhængighed.indd   1

04/01/2022   08.0004/01/2022   08.00

Mangler du hæftet,  
kan du bestille det på  

info@smr.dk

Læs mere om vores gratis tilbud 
til brugere, pårørende  

og sundhedspersonale på  
www.smr.dk

At være i det svære

VÆRD AT VIDE

Det Nationale Sorgcenter  
tilbyder specialiseret 

behandling til børn og 
unge, som oplever sygdom 
eller død hos forældre eller 
søskende samt specialiseret 
sorgterapi til ældre i Region 

Hovedstaden og på Fyn. 

Det Nationale Sorgcenter 
har fire afdelinger med 

omkring 40 medarbejdere 
og 100 frivillige, som vare-
tager den daglige drift. Det 
Nationale Sorgcenter består 
desuden af et videnscenter, 

et kompetencecenter og 
en række landsdækkende 
tilbud, drevet af frivillige.
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Psykologen

Sorg findes dér, hvor kærlighed og døden skærer hinanden. Et  
livsvilkår. Og reaktionen omfatter en lang række symptomer som 
både er fysiologiske, psykologiske, adfærdsmæssige, sociale og  
eksistentielle. Med den nyeste udgave af diagnosehåndbogen  
ICD-11, der trådte i kraft pr. 1. januar 2022, finder vi en ny diagnose 
under stressrelaterede lidelser om sorg: ”Prolonged Grief Disorder”. 
På dansk: ”Vedvarende sorglidelse”

Diagnosen har været meget udskældt 
For hvordan kan en naturlig reaktion på 
at miste blive til en psykiatrisk diagnose? 
En sygelig tilstand? Ifølge diagnosekrite-
rierne er en sorg udover 6 mdr. fra tabet 
‘usædvanlig lang tid’. Er det overhovedet 
rimeligt at sætte tid på sorg? Er det ikke 
bare et udtryk for vores effektiviserings-
kultur, hvor der ikke er plads til at være 
et sørgende menneske? Jeg kunne være 
bekymret for, om en diagnose vil øge 
forventningspresset til sørgende om at 
‘komme videre’.

Netop menneskets enestående evne til 
at indgå i betydningsfulde relationer med 
andre gør os i stand til at sørge. Sorgen kan 
kun undgås, hvis vi ikke elsker. Langt de 
fleste mennesker oplever sorg som smerte- 
fuldt og stressende. Og med en diagnose 
risikerer vi at overbehandle en naturlig 
reaktion.

Johannes Møllehave har en engang 
udtalt: ”Alle ved, at de skal dø, men næsten 
ingen tror på det”. Så når døden banker på, 
bliver vi revet ud af vores vildfarelse om, 
at vi er udødelige. Og vi skal kunne tale 
om, at nogle ting i livet gør ondt, uden det 
behøver at være sygt.

Det positive ved den debat, den nye 
diagnose har affødt, er, at vi måske i højere 
grad har fået øjnene op for de mennesker, 

N å r  s o r g  b l i v e r 
t i l  e n  d i a g n o s e

OM  
JE ANNE 

FLØE

Jeanne Fløe er 
autoriseret psykolog 
og specialist i både 

klinisk psykologi 
og sundhedspsyko-

logi med base på 
Sydvestjysk Sygehus i 
Esbjerg. Sideløbende 
står hun bag klinikken,  

Psykologen på 
Bryggen – på Islands 
Brygge i København. 

Jeanne Fløe er fast 
klummeskribent i 

Helse. Denne tekst er 
fra Helses september-

udgivelse i 2021.

hvor sorgen fylder så meget, 
at den forstyrrer deres livs-
kvalitet. For diagnose eller 
ej, så findes der efterladte, 
for hvem sorgen er blevet 
invaliderende. Og måske 
diagnosen vil åbne mulig-
hed for at tilbyde den rette 
hjælp til en gruppe, der 
tidligere er blevet underbe-
handlet eller fejlbehandlet.

En udfordring med diag-
nosen er imidlertid, at den 
bygger på en klinisk vur-
dering, hvor fagpersonen 
skal kunne skelne mellem 
naturlig sorg og vedvarende 
sorglidelse. Eller endnu 
værre: Diagnosen stilles 
på baggrund af en symp-
tomtjekliste med krydser i 
et skema.

Sorg er kærlighedens 
pris, og det er ikke i sig selv 
sygt at sørge. Det betyder 
ikke, at man ikke kan have 
behov for hjælp. Spørgsmålet 
er hvilken hjælp?

Er det overhovedet rimeligt at sætte  
tid på sorg? Er det ikke bare et udtryk 
for vores effektiviseringskultur, hvor 

der ikke er plads til at være et  
sørgende menneske?

TEKST:
Jeanne Fløe

FOTO:
Privat
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HAR DU KOL?
- og har du inden for de sidste 12 måneder haft 
mindst 2 behandlingskrævende forværringer.

Så kan du muligvis deltage i forsøget.

Sundhedsvidenskabeligt 
lægemiddelforsøg 

med ny biologisk medicin 
til patienter med KOL 

og hyppige KOL 
forværringer. 

For at kunne indgå i forsøget kræves det derudover blandt andet:
•  At du er 40 år eller derover. 
•  At du har daglige symptomer – som for ex. åndenød og hoste
•  At du er eller har været ryger
Hvis du kan sige ja til alle punkterne , så er forsøget måske noget for dig.

Formål med forsøget:
Forsøget er et internationalt klinisk forsøg og formålet er, at undersøge effekten 
og sikkerheden af en ny form for behandling – biologisk medicin. Der undersøges 
blandt andet, om forsøgsmedicinen kan mindske antallet af forværringer i KOL. 
Forsøgsmedicinen gives som injektion og lægges oveni din vanlige medicin. 

Forsøget strækker sig over 1-3 år  og du skal komme til undersøgelser i klinikken 
ca. 20 gange i løbet af forsøgsperioden. (Der gives kørselskompensation efter 
statens takster til transport)

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité (journal nr: H-19060129 
og Lægemiddelstyrelsen (journal nr. 2019-001800-39), og er sponsoreret af 
medicinalfirmaet AstraZeneca AB.

Hvis du er interesseret i at høre mere om dette forsøg, er du velkommen til at 
kontakte os.

Hvidovre Hospital: Eva Brøndum, 3862 2177, Eva.Broendum@regionh.dk

Vejle Sygehus: Lene Kragsig Broch-Mikkelsen, 7940 9055.

Ålborg Universitetshospital: Rikke Mathiesen, 9766 0672, lungemedforskning@rn.dk

Bispebjerg Hospital: Mette Boye, 3091 4759, Mette.Boye@regionh.dk

Odense Universitetshospital: Maibritt Christensen, 2136 1483, Maibritt.christensen@rsyd.dk

Sjællands Universitetshospital, Roskilde: Peter Hammerslev, 2332 8126, phm@regionsjaelland.dk

Århus Universitetshospital: Dorte Kristensen, 7846 2106, ankriten@rm.dk

Annonce



Ny i praksis: Skal – skal ikke?

Appel t i l  de unge

Lad ikke den faste 
familielæge dø!

Læger i almen praksis melder om stigende arbejdspres, lange arbejdsdage 
og flere patienter. En hverdag, som kan afholde mange yngre læger fra  

at vælge den levevej. Dét er et problem, hvis vi i fremtiden skal sikre  
patienterne en fast familielæge. LægeLiv har spurgt en praktiserende læge, 
der også er uddannelseskoordinator om, hvordan det går med at tiltrække 

yngre arbejdskraft til almen praksis.

TEKST:
Cecilie Agner

FOTO:
Pia Ejs

 Egentlig var det slet 
ikke meningen, at 
Joachim Frølund 
skulle fortsætte som 
praktiserende læge 

hos Lægehuset Afdeling Vest efter 
endt uddannelse. Men da han i 
2011 var færdig med sit speciale, 
og muligheden for at købe sig ind 
bød sig, var han ikke i tvivl.

– Jeg syntes virkelig, at det 
var et dejligt sted at være, og jeg 
havde lyst til at være her, siger 
Joachim Frølund, som er praktise-
rende læge og kompagnon i Læge-
huset Afdeling Vest i Ikast-Brande.

Mange årsager kan pege  
samme vej
Papirerne blev skrevet under, 
allerede dagen efter Joachim 

Frølund kunne bryste sig af titlen 
speciallæge i almen medicin. En 
beslutning, som for ham var let 
at træffe, men som i dag ikke er 
givet for nyuddannede special-
læger. 

Men hvad skyldes det? Spørger 
man Joachim Frølund, skal man 
være forsigtig med at forsimple 
tingene. For årsagerne kan være 
mange – og bekymringerne store. 

– For unge læger er noget af 
det, der betyder mest, at de har 
gode kolleger og et godt arbejds-
miljø. Det gør sig også gældende 
for køb af praksis, siger den 
48-årige læge, som ved siden af 
sin hverdag i den midtjyske prak-
sis virker som klinisk lektor ved 
Aarhus Universitet og uddannel-
seskoordinator for uddannelses-

JOACHIM 
FRØLUND

Praktiserende  
læge, klinisk lektor  
og uddannelses- 

koordinator.
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læger i den vestlige del af Region 
Midtjylland. 

Han møder de unge læger tidligt og 
ser på tæt hold, hvilke faktorer der 
spiller ind, når tiden af moden til 
at træffe et valg for fremtiden.

– Alle de praktiserende læger, 
jeg kender, arbejder rigtig mange 
timer. Langt de fleste ligger på 
over 45 timer om ugen. Er man 
først ejer, så har man ret travlt. Det 
kan holde mange tilbage i starten, 
forklarer Joachim Frølund.

Bolde i luften
Joachim Frølund oplever også, at 
mange læger føler sig pressede i 
hverdagen. Særligt, når de skal 
balancere en lovende karriere 
med madpakker, lektielæsning og 
parforhold. En tendens, som måske 
kan influere på beslutningen om at 
købe sig ind i en praksis.

– I dag lever mange af vores 
unge læger et travlt familieliv, 
hvor både mand og kone er i gang 
med karriere. Så passer det måske 
bedre at være ansat i en praksis 
nogle år frem for at blive selvstæn-
dig med det samme, uddyber han.

Fra drøm til handling
Men er de yngre læger mere kræsne 
end tidligere generationer? Eller  
ser billedet rent faktisk anderle-
des ud, end vi tror? Ifølge Joachim 
Frølund har specialernes popula-
ritet altid bølget op og ned. I dag 
er tendensen, at flere søger mod 
almen medicin. Tal fra Sundheds-
styrelsen viser, at der i 2015 var 

199 besatte hoveduddannelsesfor-
løb på landsplan, mens der i 2020 
var 291 besatte forløb. En stigning 
på næsten 50 procent.
 – Når jeg taler med de yngre  
læger, kan jeg høre, at langt de 
fleste drømmer om at købe sig ind 
i en praksis, siger Joachim Frølund 
og tilføjer:

– Almen medicin er jo bare et  
fantastisk speciale. Det tror jeg, at 
der er flere, der har fået øjnene op 
for.

For unge læger er noget af det, der betyder mest, 
at de har gode kolleger og et godt arbejdsmiljø. 
Det gør sig også gældende for køb af praksis 
Joachim Frølund, praktiserende læge, klinisk lektor  
og uddannelseskoordinator

Joachim Frølund var ikke selv i 
tvivl. Han købte sig ind i en praksis 

lige efter sin uddannelse som  
speciallæge i almen medicin.
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Produkt-
info
Her får du redaktionens  
udvalgte tip til dig.  
Vi håber, du kan bruge 
dem til inspiration.

STÆRKT  
MAKKERPAR T IL 
HJERTE-STYRKE

Tilskud med Bio-Quinone Q10 og 
SelenoPrecise har vist sig at have 
gode effekter for hjertekarsystemet.

Flere studier har understreget 
tilskuddenes virkning – både hver 
for sig og tilsammen. Det danske 
Q-Symbio-studie, der viste Q10s 
effekt hos hjertesvigtpatienter og 
helt nye studier på selen, der viser, 
at spormineralet kan gøre en for-
skel i forbindelse med hjertesvigt, 
er nogle af årsagerne til den store 
interesse for tilskuddene.

Derudover giver det svenske Kisel 
10-studie et godt indblik i, hvad 
tilskud som Bio-Quinone Q10 og 
SelenoPrecise kan betyde for raske 
ældre. Her fik halvdelen af 443 
borgere over 70 år tilskuddene i 
fire år. Efterfølgende var risikoen 
for hjertekar-død reduceret med  
43 procent Professor Urban Alleha-
gen, som stod i spidsen for studiet, 
kommer til Danmark den 4. og 5. 
maj (henholdsvis København og 
Aarhus), hvor han vil fortælle om 
det banebrydende studie, der siden 
har givet mange nye indblik i krop-
pens aldring og hjertesundhed.

Læs mere og tilmeld dig på  
www.pharmanord.dk/symposium

NYT PROBIOTIKA 
T IL BØRN

Nutramigen® 2 er nyt i Danmark  
og indeholder nu LGG®  
(Lactobacillus rhamnosus GG). 

Hvad får de mælkeoverfølsomme 
spæd- og småbørn ud af denne 
forbedring?

Barnet bliver hurtigere tolerant 
overfor mælk- og mælkeprodukter 
og kan spise den samme mad som 
resten af familien.

Derudover har studier vist, at børn, 
som har haft mælkeallergi og 
fået Nutramigen® tilsat LGG®, kan 
nedsætte risikoen for at udvikle 
andre allergiske sygdomme, som 
f.eks. astma, eksem, høfeber og 
allergisk urticaria senere i livet.

Nutramigen® 2 LGG® er både 
smagsforbedret og laktosefrit og 
den eneste hypoallergene moder-
mælkserstatning baseret på  
kaseinpeptider og LGG®

ELEGANTE  
DAMEBRILLER

Det engelske luksusmærke,  
Mulberry, har et bud på, hvordan 
du bliver helt skarp med dine briller 
– også modemæssigt. Du finder 
brillerne eksklusivt og dermed kun 
hos Thiele.

Vejl. pris: 

3.195,-

NYUDVIKLET RØD-
KLØVERPRODUKT

Herrens Mark har videreudviklet 
deres fermenterede rødkløverpro-
dukt ved bl.a. at tilsætte calcium, 
magnesium og D3-vitamin til 
det nye kosttilskud Regobone®, 
som er målrettet kvinder 50+ og 
er til vedligeholdelse af knogler. 
Produktet indeholder patenteret 
og fermenteret rødkløverekstrakt 
med opkoncentreret mængder af 
de aktive plantestoffer; isoflavoner 
i aglykon form og er nu tilsat  
calcium, magnesium og D3 vitamin.

Calcium er nødvendig for ved-
ligeholdelse af normale knogler. 
Calcium og D-vitamin hjælper med 
at reducere tabet af knoglemineral 
hos kvinder efter overgangsalderen. 
Lav knoglemineraltæthed er en 
risikofaktor i forhold til knoglebrud 
som følge af osteoporose.

Mere info: www.herrens-mark.dk 
Tlf. 6478 1052

JEG ER RIGTIG 

Alle mennesker er født rigtige, 
men alligevel går mange men-
nesker rundt med følelsen af at 
være forkerte. En følelse, som ofte 
starter i barndommen, fordi barnet 
oplever pres fra omverdenen. Hvis 
forkertheden får lov at vokse, bliver 
den til stress, angst og ensomhed 
hos både børn, unge og voksne. 
Bogen Jeg er rigtig' af Chris Norre, 
giver indsigt i, hvad forkerthed er, 
og hvor den kommer fra samt 8 
enkle redskaber til at arbejde med 
forkertheden.

Vejl. pris 200,- 

Kan købes på www.griffle.dk
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PREMENS kan købes på PREMENS.dk 
og førende webshops samt helsekostbutikker

PREMENS er et kosttilskud som bl.a. indeholder salvie som bidrager 
til velbefindende i forbindelse med menstruation, vitamin B6 som 
bidrager til at regulere den hormonelle aktivitet samt vitamin B2 
som bidrager til at mindske træthed og udmattelse samt bibeholde 
normal hud. Derudover indeholder PREMENS Omega-3 fra Krillolie 
og IroflavTM.

Kosttilskud skal ikke anvendes som et alternativ til en varieret kost eller sund livsstil.

PMS?
– SÅ ER PREMENS ET PRODUKT 

LIGE FOR DIG

PREMENS FORHANDLES AF
NORDIC CONSUMER HEALTH DANMARK, NÆRUMGÅRDSVEJ 1, 2850 NÆRUM
FOR MERE INFORMATION HENVISES TIL PREMENS.DK

FØLG PREMENS PÅ:

B
Y-
R
O
.D
K



Praktiserende læge og nyudnævnt 
professor, Niels Kristian Kjær, 

Vester Sottrup i Sønderjylland. Niels 
fortæller blandt andet om det gode 
liv som mangeårig praktiserende 

læge. Et job, som han mener, alt for 
ofte bliver beskrevet så negativt, at 

det kan skræmme nye læger væk 
fra at nedsætte sig i praksis. Det vil 

Niels Kristian Kjær gerne have lavet 
om på. For det handler om verdens 

bedste job, siger Niels, der er en 
alsidig herre. I sin fritid dyrker han 
skovbrug, han er også ivrig pilot og 

glad for veteranbiler og veteran- 
flyvemaskiner.

Pensioneret, 
og hvaʼ så?
Hvornår er tiden inde til at gå på pension?

Hvad sker der, når læger lægger kitlen? Hvilke muligheder 
er der for at bevare en vis tilknytning til faget? Vi giver 
et overblik og kommer med eksempler på pensionerede 
læger, som ikke helt har givet slip endnu.

Glæd dig til næste udgave af LægeLiv, hvor du 
igen får en bred vifte af artikler med anderledes 
perspektiver på dit fag. Bliv inspireret af at få et 
indblik i, hvordan andre læger i dit fag har valgt 
at lægge kabalen.

LægeLiv 
møder:

U d k o m m e r  d e n  1 7.  m a j  2 0 2 2

        Fokus:

Pension

Næste gang  
i LægeLiv

02

TEMA OM  
FREMTIDENS  

KL INIK

Hvordan ser familielæge- 
modellen ud om ti år?

Fremtidens lægehus. Hvordan vil 
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Xarelto (rivaroxaban) 10 mg, 15 mg, 20 mg filmovertrukne tabletter. Teksten er forkortet i forhold 
til det godkendte produktresumé. Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres veder-
lagsfrit fra Bayer A/S, Tlf. 45 23 50 00. Læs venligst produktresuméet inden ordinering 
af lægemidlet. Indikation: 15 mg og 20 mg tabletter: Forebyggelse af apopleksi og systemisk 
emboli hos voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren (NVAF) med en eller flere risikofaktorer 
som f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens, hypertension, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, forudgående 
apopleksi eller forbigående iskæmiske anfald. Dosering: Den anbefalede dosis er 20 mg én gang 
dagligt, hvilket er maksimal daglig dosis. Ved moderat nedsat eller svært nedsat nyrefunktion er 
den anbefalede dosis 15 mg én gang dagligt. Behandling med Xarelto kan initieres eller fortsættes 
hos patienter, der får behov for kardiovertering. For pt som gennemgår PCI med indsat stent er der 
begrænset erfaring med 15 mg Xarelto ×1 dg (10 mg i tilfælde af moderat nedsat nyrefunktion) i 
kombination med P2Y12-hæmmer i max 12 mdr. efter stent.

Tidsperiode Doseringsplan
Total daglig 
dosis

Forebyggelse af apopleksi og 
systemisk emboli ved NVAF

Fortsat 
behandling

20 mg en gang dagligt eller 
15 mg en gang dagligt  
(CrCl 15-49 ml/min)

20 mg eller 
15 mg

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et/flere af hjælpestofferne. Aktiv, 
klinisk signifikant blødning. Læsion/tilstand med betydelig risiko for svær blødning (f.eks. nuværende/
nylige ulcerationer i mavetarmkanalen, maligne tumorer med høj blødningsrisiko, nylige hjerne- eller 
spinale skader, nyligt gennemgået hjerne-, spinal- eller øjenkirurgi, nylig intrakraniel blødning, 
kendte eller mistænkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurysmer eller 
større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormiteter). Samtidig behandling med andre 
antikoagulantia, f.eks. ufraktioneret heparin (UFH), lavmolekylære hepariner, heparinderivater, orale 
antikoagulantia bortset fra i de specifikke tilfælde, hvor der skiftes antikoagulations-behandling, 
eller når UFH gives i doser, der er nødvendige for at holde et centralt vene- eller arteriekateter 
åbent. Leversygdom, forbundet med koagulationsdefekt og klinisk relevant blødningsrisiko (inkl. 
Child-Pugh B og C). Graviditet og amning. Forsigtighed: Som ved andre antikoagulantia bør 
patienter, som får Xarelto, overvåges nøje for tegn på blødning. Forsigtighed bør udvises ved øget 
blødningsrisiko med klinisk overvågning for symptomer på blødning og evt. hæmoglobin/hæmatokrit. 
Blødningsrisiko kan øges med alderen. Behandling bør afbrydes ved svær blødning. Xarelto bør ikke 
anvendes til patienter med CrCl på < 15 ml/min. Xarelto skal bruges med forsigtighed hos patienter 
med CrCl 15-29 ml/min. Bør anvendes med forsigtighed i pt med nedsat nyrefunktion som samtidig 
behandles med andre lægemidler, der øger plasmakoncentrationerne af rivaroxaban. Frarådes til 
pt med kunstig hjerteklapper. Ved moderat nedsat leverfunktion kan ses øget blødningsrisiko. Som 
ved andre antitrombotika anbefales rivaroxaban ikke til patienter med øget blødningsrisiko. Spinal/
epiduralanæstesi eller -punktur: Patienten skal overvåges hyppigt for symptomer på neurologisk 
svækkelse og hvis sådan opstår skal der øjeblikkeligt stilles diagnose og iværksættes behandling. 
Fjernelse af epiduralkateter skal ske mindst 18 timer for unge patienter og 26 timer for ældre patienter 
efter sidste dosis og næste dosis må tidligst gives 6 timer efter fjernelse. Ved traumatisk punktur 

pauseres i 24 timer. Ved kirurgi og invasive indgreb: Xarelto bør så vidt muligt seponeres mindst 
24 timer før indgrebet baseret på en klinisk vurdering. Hvis indgrebet ikke kan udskydes må den 
øgede blødningsrisiko afvejes mod behovet for hurtig intervention. Rivaroxaban bør seponeres ved 
første forekomst af et alvorligt hududslæt eller andre tegn på overfølsomhed som f.eks. slimhinde 
læsioner. Interaktioner: Frarådes hos pt som samtidig får systemisk beh. med lægemiddel som 
er både kraftig hæmmer af CYP3A4- og P-gp (ketoconazol, itraconozol, voriconazol, posaconazol, 
HIV-proteasehæmmere, eks. ritonavir). Interaktion med clarithromycin, erythromycin, flucanazol 
kan potentielt være signifikant hos højrisikopatienter. Dronedaron, bør det ikke gives sammen med 
rivaroxaban. Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der får samtidig behandling med NSAID 
(herunder acetylsalicylsyre), trombocytaggregationshæmmere og SSRI/SNRI-præparater. Samtidig 
brug af stærke CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin, phenytoin, carbamazepin) bør undgås da det kan 
medføre et fald i plasmakoncentrationerne af rivaroxaban. Fertilitet, graviditet og amning: Bør 
ikke anvendes. Overdosering: Der findes en specifik antidot (andexanet alfa). Ved overdosering med 
Xarelto kan det overvejes at bruge aktivt kul til at reducere absorptionen. Ved blødning skal næste 
Xarelto administration udsættes, eller seponeres efter lægens vurdering. Hensigtsmæssig symptomatisk 
behandling kan benyttes f.eks. mekanisk kompression, kirurgisk hæmostase, væskesubstitution og 
hæmodynamisk understøttelse, blodprodukter (pakkede røde blodlegemer eller friskfrosset plasma, 
blodplader). Såfremt blødningen ikke kan standses, skal der overvejes administration af protrombin-
kompleks koncentrat (PCC), aktiveret protrombin kompleks koncentrat (APCC) eller rekombinant 
faktor VIIa (r-FVIIa). Bivirkninger: Almindelige: Anæmi, svimmelhed, hovedpine, blødning i øjet 
herunder konjuktiva, hypotension, hæmatom, epistaxis, hæmoptyse, gingival blødning, blødning fra 
mave-tarmkanalen, gastrointestinale og abdominale smerter, dyspepsi, nausea, obstipation, diaré, 
opkastning, forhøjede aminotransferaser, pruritus, udslæt, ekkymose, kutan og subkutan blødning, 
smerter i ekstremitet, blødning i urogenitalkanalen (herunder hæmaturi og menoragi), nedsat nyre-
funktion, feber, perifert ødem, nedsat generel styrke og energi, post-procedural blødning, kontusion, 
sårsekretion. Ikke almindelige: Trombocytose, trombocytopeni, allergisk reaktion, allergisk dermatitis, 
angioødem og allergisk ødem, cerebral og intrakraniel blødning, synkope, takykardi, mundtørhed, 
nedsat leverfunktion, forhøjet bilirubin, forhøjet basisk serumforfatase, forhøjet GGT, urticaria, 
hæmartrose, utilpashed, forhøjet LDH, forhøjet lipase, forhøjet amylase. Sjældne: Gulsot, stigning i 
konjungeret bilirubin, koletase, hepatitis, muskelblødning, lokalt ødem, vaskular pseudoaneurisme. 
Meget sjældne: Anafylaktiske reaktioner, inkl. anafylaktisk shock, Stevens–Johnsons syndrom/toksisk 
epidermal nekrolyse og DRESS syndrom. Ikke kendt hyppighed: Kompartmentsyndrom, nyresvigt/
akut nyresvigt sekundært til blødning med hypoperfusion. Pakningsstørrelser: 10 mg: 10/30/100 
tabletter. 15 mg: 28/42/98/100 tabletter. 20 mg: 28/98/100 tabletter. Receptpligtigt. Udlevering: 
B. Tilskud: Generelt tilskud. For aktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Dato for SPC: August 2021. 
Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bayer AG, 13342 Berlin, Tyskland. Dansk repræsen-
tant: Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 6. DK-2300 København S. Tlf. 45 23 50 00. 
 PP-XAR-DK-0407-5 – September 2021

▼     Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger 
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede 
bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen eller direkte til Bayer. 
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Et liv med 
diabetes

STENO DIABETES CENTER 
NORDJYLLAND

Nyt videounivers om diabetes på Helbredsprofilen.dk
– til patienter og professionelle

51LægeLiv  #01 · 2022

ANNONCE:

Bayer



PP
-X

A
R-

D
K-

09
42

-1
 

Ja
nu

ar
 2

02
2

X
A

R
D

0
4

0
2

 –
 B

ilb
o

a. Defineret i studiet.

Referencer: 1. Xarelto produktresume. 2. Andrade JG, Krahn AD, Skanes AC et al. Values and Preferences 
of Physicians and Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation Who Receive Oral Anticoagulation Therapy 
for Stroke Prevention. Can J Cardiol 2016; 32: 747–753. 3. Salmasi S et al. BMJ Open 2020; 10:e034778.

*Indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med ikkevalvulær 
atrieflimren med én eller flere risikofaktorer som f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens, hypertension, alder 
≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi(TCI/TIA).

Beskyttelse mod stroke forudsætter, at 
dine patienter husker deres behandling. 
Med Xarelto kan du give dine AF-
patienter en behandling, hvor studie 
viser at 92 % huskede alle doser 
Xarelto inden for den seneste ugea. 
Højest af alle DOAK i studiet2

Forebyggelse af stroke ved atrieflimren*

Vidste du at?

•   1 ud af 3 patienter med atrieflimren ikke følger det 
anbefalede behandlingsregime (non-adhærens)3

•   Disse patienter har 2–3 gange så høj risiko for at få 
et stroke sammenlignet med patienter, der følger det 
anbefalede behandligsregime3

•   AK-behandling med 1 tablet, 1 × dagligt er associeret 
med højere adhærens3

Hvad ville dine patienter vælge? 
1 tablet, 1 × dagligt er den optimale dosering med Xarelto til  
din patient med atrieflimren1
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