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Fredag formiddag uge 9 

LÆGEMIDLER 

FDA godkender middel mod hjertesvigt. Den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse, FDA, 

godkendte sidste uge lægemidlet Jardiance (empagliflozin) til brug for reduktion af voksnes risiko for 

hjerte-kar-død og hospitalsindlæggelse i forbindelse med hjertesvigt. Et placebokontrolleret studie med 

deltagelse af næsten 6000 patienter har nemlig vist, at 17 pct. af patienterne i kontrolgruppen døde pga. 

hjerte-kar-lidelse eller blev indlagt på hospital mod 14 pct. i behandlerarmen. Hjertesvigt er den 

hyppigste årsag til hospitalsindlæggelse for personer over 65 år. https://www.fda.gov/news-

events/press-announcements/fda-approves-treatment-wider-range-patients-heart-failure 

 

Tretten lægemidler godkendt i CHMP. Det europæiske lægemiddelagenturs lægemiddelkomité, CHMP, 

har på komiteens februarmøde godkendt følgende 13 nye lægemidler: Kimmtrak (tebentafusp) 

(godkendt til behandling af øjenkræft under det accelererede godkendelsesprogam); PreHevbri 

(Hepatitis B vaccine), Kapruvia (difelikefalin); Orgovyx (relugolix); Quviviq (daridorexant); Vydura 

(rimegepant); Inpremzia (human insulin (rDNA)); Truvelog Mix 30 (insulin aspart); Dimethyl fumarate 

Mylan (dimethyl fumarate), Dimethyl fumarate Neuraxpharm (dimethyl fumarate); Dimethyl fumarate 

Polpharma (dimethyl fumarate), Amversio (betaine anhydrous) og Sitagliptin Accord (sitagliptin). 

Agenturet godkendte desuden syv produkter i nye indikationer. 

https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-

chmp-21-24-february-2022 

 

Flere danske kliniske forsøg i Ukraine. Mens Rusland er ved at indtage Ukraines hovedstad Kiev, har 

flere danske medicinalselskaber (Novo Nordisk, Lundbeck og Ascendis Pharma) gang i kliniske forsøg 

flere steder i landet. Novo Nordisk kører 12 kliniske forsøg primært med semaglutid; Lundbeck to 

kliniske forsøg med Brintellix/Trintellix (vortioxetine) og Ascendis Pharma et fase 3-studie af lægemidlet  

lonapegsomatropin. Alle selskabernes kliniske forsøg foregår dog også i andre lande, og man ved derfor 

vides ikke, om krigen i Ukraine vil påvirke selskabernes samlede kliniske studier. Dette skriver 

Medwatch. 

 

 

Bavarian Nordic snart klar til fase 3-forsøg med coronavaccine. Der er nu kommet positive nyheder fra 

Bavarian Nordics fase 2-studie med firmaets coronavaccinekandidat uden hjælpestof, ABNCoV2. Dels 

har en dosis på kun 50 mikrogram vist sig at give høje antistofniveauer mod tidligere dobbeltdosis (100 

mikrogram). Dels har 28 ikke tidligere vaccinerede eller smittede personer, der fik to doser ABNCoV2 

med fire ugers mellemrum, vist høje antistofniveauer. Firmaet planlægger at starte fase 3-forsøg i første 

halvår af 2022. https://www.bavarian-nordic.com/investor/news/news.aspx?news=6480 
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Podcast om p-pillers skadelige virkninger. En ny podcast, ”P-piller på Hjernen”, beskriver og diskuterer 

flere studier om, hvordan p-piller ser ud til at have en skadelig virkning på kvinders hjerne og psykiske 

sundhed. Et studie har vist, at p-pillebrugende kvinder responderer dårligere på SSRI-behandling end 

ikke p-pillebrugende kvinder, og et andet studie med data fra mere end en mio. danske kvinder har vist, 

at sandsynligheden for at få udskrevet antidepressiv medicin, for at få diagnosen depression eller for at 

begå selvmord stiger i løbet af tre måneders p-pilleforbrug. Bag studierne står bl.a. læge og ph.d.-

studerende Søren Vinther Larsen fra Rigshospitalet og professor, overlæge i gynækologi og obstetrik, 

Øjvind Lidegaard fra Københavns Universitet. https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/5947-lad-

os-tale-om-hvordan-p-piller-fucker-med-den-kvindelige-hjernes-serotoninsystem.html 

 

 

KORT NYT 

LiF: Lav nye prismodeller. Danmarks Apotekerforening har nyligt beskrevet, hvorledes regionernes 

udgifter til medicintilskud er faldet med 142 mio. kr. i 2021 svarende til et fald på 2,3 pct. i forhold til 

2020. Dette fald koblet med generelt lave priser på tilskudsmedicin har nu fået 

Lægemiddelindustriforeningen (LiF) til tasterne. Lif mener, at tallene åbner muligheder for at øge 

ambitionsniveauet for afprøvning af innovative prisaftaler på tilskudsmedicin. Ifølge LiF vil innovative 

prisaftaler bidrage til at skabe bedre balance i medicinudgifterne, samtidigt med at flere patienter kan få 

tilbudt den mest tidssvarende behandling. En model fra sygehusområdet med konfidentielle rabatter 

står også højt på LiFs ønskeliste. https://www.lif.dk/lavere-priser-giver-luft-til-nye-prismodeller/ 

-------------------- 

Pandemiberedskab med Østrig og Israel skrinlagt. Den danske regering satte sidste år gang i forskellige 

initiativer for at stille Danmark bedre i den akutte bekæmpelse af coronapandemien. Herunder havde 

Danmark dialog med Østrig og Israel om et forskningssamarbejde om pandemiberedskab ift. både 

bekæmpelse af COVID-19 og andre fremtidige pandemier. Regeringen kan dog ikke finde opbakning 

blandt partierne bag finanslovsaftalen til samarbejdet, og har derfor nu skrinlagt samarbejdet med de to 

lande. https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/dialogen-med-israel-og-ostrig-om-

forskningssamarbejde-om-pandemiberedskab-afsluttes 

--------------------- 

Senfølgeramte uden opfølgningsplan. Halvdelen af alle kræftramte oplever moderate senfølger. 

Senfølgeramte kræftpatienter får dog langt fra altid den individuelle opfølgningsplan, de egentlig har 

krav på, med store negative konsekvenser til følge for både dem og deres pårørende. Dette beskriver og 

diskuterer Charlotte Hammer, næstformand for Senfølgeforeningen i en kronik i Sundhedspolitisk 

Tidsskrift. Opfølgningsprogrammerne skal ellers sikre, at kræftpatienter tilbydes rehabilitering efter 

deres kræftforløb, hvor målet er, at deres livskvalitet, uafhængighed og selvbestemmelse kan øges. 

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/5914-livet-i-slaebesporet-efter-en-

kraeftdiagnose.html 
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Apodans årsresultat 27-doblet. Det danske selskab Apodan, der bl.a. sælger wipes til desinfektion af 

overflader og lyntests, har 27-doblet dets årsresultat fra 1,8 mio. kr. i 2019 til svimlende 48,75 mio. kr. i 

2021, hvilket knapt kan undre, når man tænker tilbage på de seneste års desinfektions- og testkrav. 

Selskabet vil ikke fortælle, præcis hvor mange lyntests det har solgt, men fortæller, at der er tale om ”et 

pænt tocifret millionantal”. https://finans.dk/erhverv/ECE13767825/apodans-aarsresultat-er-27doblet-

siden-coronapandemiens-start/ 

 

Donation af lægemidler og medicinsk udstyr til Ukraine. Den danske regering besluttede onsdag at 

imødekomme en anmodning fra EU's kriseberedskab (HERA) om bistand til Ukraine i form af lægemidler, 

medicinsk udstyr og optioner på danske hospitalssengepladser. Indtil videre har regeringen afsat 50 mio. 

kr. til donation af lægemidler og medicinsk udstyr. Beredskabsstyrelsen bistår sundhedsmyndighederne 

med logistik og hurtig transport af donationerne. https://sum.dk/nyheder/2022/marts/danmark-

donerer-medicin-og-medicinsk-udstyr-til-ukraine 

 

Salg af jodtabletter mangedoblet. Apoteker og Matasbutikker i Danmark, Norge og Sverige oplever i 

disse dage, at salget af jodtabletter er stiger massivt. Dette skyldes befolkningens frygt for en atomkrig i 

kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Højdosis jodtabletter kan blokere for optagelsen af det 

radioaktive jod i skjoldbruskkirtlen og på den måde begrænse de skader, som radioaktivt jod kan 

forårsage. Sektionsleder og chefkonsulent i Sundhedsstyrelsens Strålebeskyttelse Kresten Breddam 

maner dog til besindighed, da jodtabletter er relevante, når man er tæt på et nukleart ulykkessted, eller 

når en radioaktiv sky er på vej. Og den situation befinder Danmark, ifølge Breddam, sig ikke i. Danmarks 

Apotekerforening beskriver desuden, at de jodprodukter, man kan købe i detailhandlen og på 

apotekerne, har for lavt jodindhold til at have en effekt, skulle man blive udsat for radioaktiv stråling. 

https://nyheder.tv2.dk/business/2022-03-02-jodtabletter-bliver-revet-ned-fra-hylderne-det-har-vi-

aldrig-oplevet-foer 

--------------- 

Beskyt miljøet mod antimikrobiel forurening. Nu… Den globale ledergruppe mod antimikrobiel 

resistens opfordrede onsdag til en global indsats for at reducere antimikrobiel forurening. Dette står at 

læse på Verdenssundhedsorganisationen WHOs hjemmeside. Gruppen anbefaler forskning og 

gennemførelse af foranstaltninger til sikker bortskaffelse af antimikrobielt affald fra fødevarer, 

menneskers sundhedssystemer, dyresundhedssystemer samt produktionsanlæg. Opfordringen kommer 

forud for FN's Miljøforsamling, der finder sted fra den 28. februar til den 2. marts, hvor landene vil 

drøfte verdens mest presserende miljøudfordringer. https://www.who.int/news/item/02-03-2022-

world-leaders-and-experts-call-for-action-to-protect-the-environment-from-antimicrobial-pollution 
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FORSKNING 

 

Patientperspektiver på farmaceuters kommunikative evner. Kommunikationsinstrumentet med navnet 

CAT (Communication Assessment Tool) er blevet pilottestet og tilpasset, så det nu også kan bruges til at 

vurdere patienters oplevelse af apoteksfarmaceuters og sygehusfarmaceuters kommunikative evner. 

Resultatet er kommet til at hedde CAT- Pharm, og er blevet testet på 97 italienske og 150 maltesiske 

patienters kommunikation med farmaceuter. CAT- Pharm indeholder bl.a. information om farmaceutens 

interesse og forståelse for patienten, måden han/hun stiller spørgsmål på, tid brugt på patienten, 

ordvalg og evne til at involvere patienten i dialogen. https://link.springer.com/article/10.1007/s11096-

022-01382-y 

------------------- 

Kødfri og kødreduceret kost reducerer kræftrisiko. Risikoen for kræft er reduceret to pct., hvis man 

spiser kød fem eller færre gange ugentligt, ti pct. hvis man spiser fisk og ikke kød, og hele 15 pct. hvis 

man er vegetar og veganer. Engelske forskere er nået frem til resultaterne ved at analysere 

sundhedsjournaler fra 472.377 voksne brittere i alderen 40-70 år. 

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-022-02256-w 

---------------------------------- 

AI kan forudsige overlevelseschance. En nyudviklet algoritme med mere end 300 variable kan sortere i 

journaldata om hjertepatienter, så læger nemmere kan vurdere en patients fremtidige risiko for at dø af 

en kranspulsåresygdom. Denne viden vil bidrage til at kunne identificere dem, der har behov for mere 

aggressiv behandling og mere opfølgning. Algoritmen er udviklet af forskere fra Rigshospitalet og 

Københavns Universitet. Forskernes ambition er, at algoritmen fremover skal integreres som en del af 

patientjournalen i Sundhedsplatformen. https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-

nyt/nyheder/nyheder/Sider/2022/februar/Kunstig-intelligens-forudsiger-den-enkelte-hjertepatients-

chance-for-at-overleve.aspx 

---------------------------------- 

Personer med skizofreni har anderledes bakteriesammensætning. Bakterier i tarmen hos mennesker 

med skizofreni er markant anderledes end hos raske kontrolpersoner. For eksempel er 

tarmmikrobiomet fattigere, men indeholder samtidig bakterietyper, der sjældent ses hos raske. Der er 

også indikationer på en sammenhæng mellem forstyrrelser i tarmmikrobiomet og patienters kognitive 

funktion. Dette viser et case-controlstudie med deltagelse af 132 patienter med skizofreni, som har kørt 

i 10 år, og hvis resultater nyligt er publiceret i Biological Psychiatry Global Open Science. 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/studie-mennesker-med-skizofreni-har-markant-anderledes-

tarmbakterier?utm_medium=email&utm_source=Vores%20nyhedsbrev 

 

Corona stammer fra Wuhanmarked. Forskere mener nu efter to års spekulationer at kunne fastslå, at 

coronapandemien stammer fra et marked i Wuhan-provinsen, skriver New York Times. Der er tale om to 

studier fra hhv. University of Arizona og University of California, San Diego, der dog endnu ikke har 
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været udsat for peer-review. Ved hjælp af data om virusgener, forskellige kort over markedets boder og 

data om de tidlige coronapatienters aktivitet på sociale medier i Wuhan har forskerne bag de to studier 

konkluderet, at coronavirussen angiveligt var til stede blandt levende pattedyr, der blev solgt på Huanan 

Seafood Wholesale Market i slutningen af 2019. https://videnskab.dk/krop-sundhed/to-nye-studier-

peger-paa-corona-stammer-fra-marked-i-wuhan 
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