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Investments

Grants

Scientific research
Diabetes treatment
Innovation
Education & outreach
Humanitarian and social causes

Principal investments
Venture investments
Seed investments
Financial investments

Investment result in 2018:
EUR 1.5 billion
(DKK 11.5 billion)

Awarded in 2018:
EUR 522 million
(DKK 3.9 billion)

*) Through Novo Holdings, 
the Foundation has A-shares
in Novo Nordisk and 
Novozymes. 

A-shares have 10 times 
voting power per share

25.5% SHARES
71.2% VOTES

28.1% SHARES
75.8% VOTES

Dividends

100% SHARES

Dividends

* *
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1.7 billion

EUR 235 million

Applications 
received

Awarded ~DKK

Grants
awarded

Success rate 
for research
applications

2018 
in numbers

3.9 billion

EUR 520 million

Paid out ~DKK

2614 ~17% 463



3000
jobs in 
science

2800
new 

publications

23%
publ. among

top 10% 
most cited in 

the world

53%
publ. in intl. 

collaboration

12%
publ. with 
industry

collaboration

6%
publ. cited in 

patents

719
PostDocs

506
PhDs 8%

of all 
scientific
articles

coming out 
of Denmark

8%
of all new 

PhDs

6% 
public 

research 
funding

170
company-
researcher 

collaboration
s

Impact 
2018

20,000
patients 

treated at 
SDC-DK
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• Hvad er Parkinson’s syge?

• Lidt om behandling

• Træning, fysisk aktiviteter, rehabilitering

• Cannabis

• Tværsektorielle udfordringer
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Emner







Ca 1500 f.Kr.: Indien: 
Ayurvedic tekster: Kampavata
Kampa: tremor; Vata: den væske som styrer bevægelse. 
Charaka Samhita: 'Tremors of hands and feet; difficulty with 
body movements'.  
Behandling: Fava bønner

1500-tallet: Leonardo da Vinci beskrev en “paralytisk” tilstand med rysten.

1700-tallet: John Hunter, beskrev patienter med ‘severe tremor on 
awakening 
who do not complain from tiredness in the muscles.’

Parkinson’s sygdom 



“The Shaking Palsy” 
by James Parkinson 1817

James Parkinson, 1817
Jean-Martin Charcot, 1867

Clinical classification and differential diagnosis
Suggests the eponyme “Maladie de Parkinson”
First treatment: belladonna 

Friedrich Heinrich Lewy, 1912
Intracytoplamatic inclusions

Constantin Trétiakoff, 1919 
Cell loss in the substantia Nigra

Herbert Ehringer og Oleh Hornykiewicz, 1960
Loss of dopamine in the striatum

Donald Calne et al, 1992
British Brain Bank Criteria

Postuma et al. 2015
Evidence based diagnostic criteria

Parkinson J. An Essay on the Shaking Palsy; 1817.



“The Shaking Palsy” 
by James Parkinson 1817



James Parkinson blev født i London den 11. april 1755.

Far: John Parkinson, kirurg og apoteker 

Mor: Mary Parkinson

Født og opvokset i den lille London-forstad Shoreditch. Hans liv var centreret 
omkring Shoreditch, og han er således døbt, gift og begravet i den lokale 
kirke. 

James studerede ved London Hospital Medical College i 1776 og tog sin 
eksamen fra Royal College of Surgeons. 

I 1781 giftede James Parkinson sig med Mary Dale. Parret fik seks børn.

Parkinson overtog klinikken efter at sin fars død i 1794. 

Parkinson døde 21. december 1824, 69 år efter et slagtilfælde.

Hvem var James Parkinson?



Social reformator
Parkinson var en aggressiv social reformator og en udtalt kritiker af den britiske 
premierminister William Pitt. 

Han offentliggjorde talrige brochurer under eget navn og pseudonymet "Old 
Hubert", der argumenterede for direkte valg af borgere til House of Commons og 
almindelige valg. 

Han var medlem af flere hemmelige politiske samfund, og hans tilknytning til 
London Corresponding Society for Reform of Parliamentary Representation, 
resulterede i blev afhørt ved en offentlig høring. 

I 1794 blev medlemmer af samfundet anklaget for at plotte at myrde King George 
III med et gift-behandlet dartpil fra et luftgevær. Alle anklager blev til sidst frafaldet.

Hvem var James Parkinson?



Publikationer
Mellem 1799 og 1807 publicerede Parkinson adskillige medicinske artikler, 
herunder en afhandling om behandling af gigt, der konstaterede, at daglige indtag 
af soda gav lindring fra smerte og hævelse (1795). 

I 1812 skrev han en rapport om, hvordan en perforeret blindtarm kunne føre til 
peritonitis og død.

”An Essay on the Shaking Palsy” blev offentliggjort i 1817. 
Andre havde tidligere skrevet om emnet rystelammelse, herunder den antikke græske læge 
Galen, men Parkinson’s beskrivelser var så omfattende, at han påvirkede patologer og andre 
læger til at studere tilstanden. 

40 år senere gav den franske læge Jean-Martin Charcot syndromet navnet 
Parkinsons syge.

Hvem var James Parkinson?



Hvem var James Parkinson?

James Parkinson udgav også bøger om palæontologi. 

Mens han var i gang med undersøgelse af fossilerne, opdagede han, at der ikke var meget hjælp at hente 
i den britiske litteratur om emnet. 

I 1804 blev den første bind af hans Organic Remains of a Former World udgivet. Andet bind blev udgivet i 
1808 og tredje i 1811. 

Parkinson illustrerede selv værket og hans datter Emma farvede nogle af illustrationerne.
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“The Shaking Palsy” 
by James Parkinson 1817
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First treatment: belladonna 

Friedrich Heinrich Lewy, 1912
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Constantin Trétiakoff, 1919 
Cell loss in the substantia Nigra
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Parkinson J. An Essay on the Shaking Palsy; 1817.



Hvad beskrev Parkinson?

Tøffen
Frysning

Balancebesvær, 
evt. Fald 

Rysten i hvile 
eller ved 
aktion

StivhedLangsomhed
Små 

bevægelser

Bradykinesi Rigiditet

Gang- og 
balanceTremor



Tab af pigmenterede dopaminerge neuroner i substantia 
nigra og alfa-synuclein-positive Lewy-bodies



Patient

Rigidity

Tremor

Bradykinesia

Postural 
instability

Parkinsonism



Terminale del af
dopaminergt axon

Dopamin 
frigives

Receptorer på 
modtagercellen

123I-FP-CIT
“DAT-skan”

Radioaktivt mærket 
cocain-derivat med 
høj affinitet for de 
præ-synaptiske 
mono-aminerge 
re-uptake sites.

Præ-synaptisk
DopaminTransporter
DAT-receptor

Diagnostiske hjælpemidler



Dokumentere tab af dopaminerge neuroner i striatum (DAT)

Udelukke fokale årsager til tabet (MR)

Hvad kan vi med paraklinik?



Motoriske:
Langsomhed/færre bevægelser 
Stivhed
Rysten 
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Symptomer ved Parkinson’s syge

Bradykinesi
Rigiditet
Tremor

Lægesprog

}
Obligatorisk 

1 af 2

Diagnostiske kriterier

Non-motoriske:
Nedsat lugtesans
Forstyrret søvn 
Forstoppelse
Overaktiv blære
Nedsat koncentration
Depression



Motoriske:
Langsomhed/færre bevægelser 
Stivhed
Rysten 
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Symptomer ved Parkinson’s syge

Bradykinesi
Rigiditet
Tremor

Lægesprog

}
Obligatorisk 

1 af 2

Diagnostiske kriterier

Non-motoriske:
Nedsat lugtesans
Forstyrret søvn 
Forstoppelse
Overaktiv blære
Nedsat koncentration
Depression

Timing:
Ofte før debut at bevægesymptomer
Ofte før debut at bevægesymptomer – bedres ofte undervejs
Ofte før debut at bevægesymptomer – veksler meget
2-4 år efter debut – for dem som får det – obs andre årsager
Kan bedres ved behandling og debut ofte efter mange års sygdom
Ofte før debut at bevægesymptomer – bedres ofte undervejs



Non-motor symtomer

Parkinson symptomer

Nedsat lugtesans
Forstyrret søvn 
Forstoppelse
Overaktiv blære
Nedsat koncentration

Langsomhed i bevægelser
Stivhed i muskler
Rysten
”Poker-face”
Lav stemme



Braak’s hypothesis
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Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 26

Nedsat lugtesans

REM sleep behaviour disorder

Depression
Parkinsonisme

Autonomic failure

Forstoppelse 



Non-motor symtomer

Parkinson symptomer

Langsomhed i bevægelser
Stivhed i muskler
Rysten
”Poker-face”
Lav stemme



Non-motor symtomer

Parkinson symptomer

Motoriske komplikationer

Non-motoriske komplikationer

Svingninger i effekten af 
medicin
Overbevægelser 
Frysning/futten

Søvn
Vandladning 
Forstoppelse
Humør



Non-motor symtomer

Parkinson symptomer

Motoriske komplikationer

Non-motoriske komplikationer

Kognitiv dysfunktion/demens

20-60%
Lette symptomer
Nedsat overblik
Langsom tænkning



Non-motor symtomer

Parkinson symptomer

Motoriske komplikationer

Non-motoriske komplikationer

Ca 20 år



• Wermuth et al 2000: DK: 102/105

• Wermuth et al 1997: FO 187,6/105

• Pringsheim et al 2015: Metaanalyse Europa: 315/105

Hyppighed af Parkinsons syge 
Sammenligning 



• Med en population over 40 år på 2,4 milliard svarer dette til prævalens på 7,5 
mill på verdensplan.

• Tidligere estimater har lydt på 6,5 mill.

• Befolkningsstigningen for >50 år frem til 2030 = ca en fordobling.

• I DK ca 3 mill > 40 år sv.t. 9.450 patienter med PD i DK

• I FO ca 32.000 > 40 år sv.t. ca 100 patienter med PD i FO







Parkinsonisme
Bradykinesi, Rigiditet, Tremor, 

Postural instabilitet

Idiopatisk Parkinson’s 
syge

Atypiske Parkinson-
syndromer

Demens med Lewy-bodies

Multiple System Atrophy (MSA)

Progressive Supraclear Palsy
(PSP)

Corticobasal degeneration (CBD)

Arvelige sygdomme 
med parkinsonisme

F.eks. Gentiske former for 
Parkinsons syge

Andre former, f.eks
metaboliske sygdomme 

Symptomatisk 
parkinsonisme

Vakulær parkinsonisme, post-
traumatisk parkinsonisme m.fl.

Medikamentel parkinsonisme 
(oftest antipsykotika)

Andre årsager



Lewy Bodies



Det helt dominerede protein i Lewy bodies er 
α-synuclein.

Består af 140 aminosyrer, <40kDa
α –synuclein er et protein som er forbundet med synaptiske vesikler (Maroteaux et al., 1988). 

I modsætning til mange andre proteiner involveret i neurodegeneration, er α -synuclein lokaliseret 
specifikt i nerveterminalen (George et al. 1995; Iwai et al., 1995).

Flere non-neurale væv, herunder erytrocytter (røde blodlegemer) udtrykker også α -synuclein 
(Barbour et al., 2008), men proteinet er relativt specifikt for nervesystemet (Iwai et al., 1995).

Lewy Bodies



Alpha-synuclein i Parkinsonisme
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Monomer
Oligomer

Fibriller





Monomer
Oligomer

Febriller
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Braak’s hypothesis







Medicinsk behandling
Tablet-behandling
• Dopamin-agonister
• Levo-dopa
• MAO-B
• Amantadin
Andre former
• Plaster-behandling
• Medicin-pumper
• Dyb hjerne stimulation

Ikke-medicinsk behandling
• Træning, Træning, Træning, Ernæring, Søvn --- livet… og lidt dans…. ;-)

Behandlingen

Virker som 
dopamin

Bliver til dopamin
inde i hjernen

Påvirker 
omsætningen af 

dopamin

Sifrol ® - Pramipexol
Requip® - Ropinirol
Neupro® - Rotigotin

Sinemet® 
Madopar®



Ideopatic Parkinson’s disease

Slight symptom relief:
Try MAO-B inhibitor

Functional disability?

YES NO

Dopamine agonist
<70-75 years

Levodopa
Up to 400 mg/day

If no adverce
effects:

Increase dose

If dopamine agonists contraindicated
Increase dose

Early combination Therapy
Dopamine Agonist + Levodopa 3-400 mg/day

Combination Therapy
Dopamine Agonist + Levodopa

Motor Fluctutions
Add MAO-B inhib Insufficient effects

Drug resistant tremor
Disabling dyskinesia

Try Amantadine

Uncontrolable motor complications
Consider device-aided therapy



Motoriske:
Langsomhed/færre bevægelser 
Stivhed
Rysten 
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Behandling af 
symptomer ved Parkinson’s syge

Bradykinesi
Rigiditet
Tremor

Lægesprog

Non-motoriske:
Nedsat lugtesans
Forstyrret søvn 
Forstoppelse
Overaktiv blære
Nedsat koncentration
Depression



Medicinsk behandling

Kognitiv dysfunktion

Fysioterapi

Rehabilitering 

Effekter
Metoder
Set-up

Effekter
Metoder
Set-up



Hvad er rehabilitering?
Rehabilitering er kendetegnet ved samarbejdet mellem patient, pårørende og 
fagfolk.

Rehabilitering er

• Koordineret, sammenhængende og vidensbaseret

• Baseret på en holistisk tilgang og fokuseret på deltagelse

Målet er at

• opnå og fastholde et uafhængigt og meningsfuldt liv

• hjælpe personer, der oplever eller sandsynligvis vil opleve ”handicap” med at 
opnå og opretholde optimal funktion i samspil med deres miljøer

Marselisborgcenteret, 2004

WHO, 2011
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Hvad er den relevante for Parkinson –
rehabilitering, træning og fysiske aktiviteter?

De typer træningsstrategier, der studeres hos PD-patienter, er mange og der er 
overlap i definitioner af træning versus fysioterapi. 

Udtrykkene fysioterapi, træning og rehabilitering bruges ofte ”slingrende”.

”Fysisk aktivitet” er enhver kropsbevægelse, der produceres ved kontraktioner 
af muskler, der øger energiforbruget.

Det kan være som at gå med hunden og husholdningsopgaverne.

”Fysioterapi” og ”træning” er metoder for at lette mere effektiv bevægelse; men 
det bruger også andre elementer, såsom kognitive strategier, der ikke 
traditionelt betragtes som øvelse.
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Hvad er rehabilitering, træning, fysisk aktivitet i 
Parkinsons sygdom?

Der er solid dokumentation for, at traditionel træning som styrketræning og aerob 
træning eller balance træning forbedrer mobilitet.

• Styrke og fleksibilitet

• Aerob træning

• Balance træning
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Hvad er rehabilitering, træning og fysisk 
aktivitet ved Parkinson’s syge?

I betragtning af hvad vi ved om den komplekse karakter af PD-
specifikke problemer/underskud/udfordringer, der bidrager til dårlig 
balance og gang, er det usandsynligt, at EN øvelse, for eksempel 
aerob træning i sig selv, nødvendigvis vil forbedre f.eks. 
balancekontrol relevant.

Vi har brug for større forståelse af den multifaktorielle karakter af 
f.eks. balance- og gangunderskud i PD.



Rehabilitering i Danmark 
Vederlagsfri Fysioterapi = gratis

• Finansieret af det offentlige

• Henvisning fra egen læge eller neurolog

• Forskellige kriterier fx med handicap på grund af en kronisk progressiv sygdom

Kommunal rehabilitering

• Rehabiliteringsplan på grund af indlæggelse

• Tab af funktionsniveau

• Jobrehabilitering

• Rehabilitering i hverdagen

Rehabilitering i hospitaler

• Rehabiliteringscentre



Hvem har gavn af træning?

• Patienter, der udfører fysisk træning inden diagnosen, har et 
bedre resultat af fysioterapeutisk behandling efter sygdommens 
start.

• Patienter, der deltager i boot camp-træning, har en større 
gevinst (styrke og BDNF)



What to measure? 
Hvad er den relevante evaluering?

CSF-BDNF?

Muskelstyrke?

Ganghastighed? Skridtlængde? Gåafstand?

Generel bradykinesi?

Overlevelse?

Forbrug af dopaminerg medicin?

Tidsforbrug med fysiske aktiviteter?

Barrierer for fysiske aktiviteter og træning?

Kognitiv evaluering? Kognitiv progression?

Livskvalitet?

Niveau eller hyppighed af depression?

Selvvurderet helbred? Selvvurderet Parkinsons sygdom? 

Physical acitivity increases BDNF in Parkinson’s Disease (Marusiak, J.;et al. J. Rehabil. Med. 2015. a.o)



Hvad er den relevante evaluering?

CSF-BDNF?

Muskelstyrke?

Ganghastighed? Skridtlængde? Gåafstand?

Generel bradykinesi?

Overlevelse?

Dopaminerg medicin?

Tidsbrug med fysiske aktiviteter?

Barrierer for fysiske aktiviteter og træning?

Kognitiv evaluering? Kognitiv progression?

Livskvalitet?

Niveau eller hyppighed af depression?

Selvvurderet helbred? Selvvurderet Parkinsons sygdom?

What to measure? 

Physical acitivity increases muscle strength (Ranazzina et al, Clin Intervent Age 2017 a.m.o.)



Hvad er den relevante evaluering?

CSF-BDNF?

Muskelstyrke?

Ganghastighed? Skridtlængde? Gåafstand?

Generel bradykinesi?

Overlevelse?

Dopaminerg medicin?

Tidsbrug med fysiske aktiviteter?

Barrierer for fysiske aktiviteter og træning?

Kognitiv evaluering? Kognitiv progression?

Livskvalitet?

Niveau eller hyppighed af depression?

Selvvurderet helbred? Selvvurderet Parkinsons sygdom?

What to measure? 

Treadmill training increases gait speed and 
improves balance (Mehrholz J et al Cochrane, 2015 a.m.o.)

Men det påvirker ikke gåafstand eller
kadancer eller risikoen for at stoppe træningen.



Hvad er den relevante evaluering?

CSF-BDNF?

Muskelstyrke?

Ganghastighed? Skridtlængde? Gåafstand?

Generel bradykinesi?

Overlevelse?

Dopaminerg medicin?

Tidsbrug med fysiske aktiviteter?

Barrierer for fysiske aktiviteter og træning?

Kognitiv evaluering? Kognitiv progression?

Livskvalitet?

Niveau eller hyppighed af depression?

Selvvurderet helbred? Selvvurderet Parkinsons sygdom?

What to measure? 

Strength training improves general bradykinesia (Santos et al Eur J Phys Rehabil Med. 2017
Kolk et al Mov.Dis.2013 a.m.o.)



Hvad er den relevante evaluering?

CSF-BDNF?

Muskelstyrke?

Ganghastighed? Skridtlængde? Gåafstand?

Generel bradykinesi?

Overlevelse?

Dopaminerg medicin?

Tidsbrug med fysiske aktiviteter?

Barrierer for fysiske aktiviteter og træning?

Kognitiv evaluering? Kognitiv progression?

Livskvalitet?

Niveau eller hyppighed af depression?

Selvvurderet helbred? Selvvurderet Parkinsons sygdom?

What to measure? 

Talrige undersøgelser har vist forbedring af QoL, 
forbedring af ikke-motoriske symptomer (NMS), 

depression og risici for hallucinationer



Hvad betragtes som resultat af resultater, 
og hvordan måles det?

Fysisk funktion
Psykisk funktion
Social funktion
Sundhedsrelateret livskvalitet
Reduktion i hjemmeplejen
Forsinket henvisning til plejehjem
Re-hospitalsindlæggelse
Død



Patient reported outcome measures 
(PROM)

PROM er patientens perspektiv på situationen og det funktionelle niveau - uden 
fortolkning fra sundhedspersonalet.

Patient  
Journal/data

Diverse 
prøvesvar/skanninger

Konsultationer

Patientrapporterede resultater



Betydningen af og barriererne for tværfaglig 
forskning og behandling af Parkinson’s sygdom



Forløb

Medicinsk behandling

Kognitiv dysfunktion

Fysioterapeutisk behandling

Rehab ophold

Sygeplejersker i forløbet

EVT avanceret terapi



Patient og behandlerkontakt

62,3år

20 år = 7.120 dage = 170.880 timer
Pt ses hver 9. mdr i ½ time = 25 timer = 0,01% af tiden hos neurologen

Pt træner 2 timer pr uge i fx 75% af uger = 78 timer/år = 0,9% af tiden hos fysioterapeut

Transporttid til neurolog: 45 min hver vej – 3x transporttid sammenlignet med neurologtid 
;-)



Forløb

Medicinsk behandling

Kognitiv dysfunktion

Fysioterapeutisk behandling
Rehab ophold

Sygeplejersker i forløbet

EVT avanceret terapi

Praksis

Neurologisk afdeling

Kommunale aktører



Mekanismer

Konsekvenser 

Biologi

Adfærd

Coping/motivation

For hvem?

For hvad? 

Cellebiologi

Kognitiv profil

Bio/psyko/sociale forhold

SYGDOM

Monomer
Oligomer

Fibriller



At arbejde evidensbaseret

Evidens

Mekanismer

Konsekvenser 

Biologi

Adfærd

Coping/motivation

For hvem?

For hvad? 

Metoder/indsats
Virker på:
• Hvad 
• Hvem
• Hvornår
• Hvilke omstændigheder

Velovervejet
Systematisk
Eksplicit
Ekspertise 

Cellebiologi

Kognitiv profil

Bio/psyko/sociale forhold

Anvendelse af aktuelle bedste viden 
om
• Forløb
• Funktionsevne
• Tab af funktionsevne
• Behandling

SYGDOM



Relation mellem

• UPDRS data, skanningssvar, blodprøver, alt biologisk data

• Kognitve profil

• At leve med kronisk sygdom

• Performance hos fysioterapeut

• Helbred

• QoL

• Livsudfoldelse

• At have det rart

DATA?



LÆGE PATIENT

FAMILIE

VENNER/
LOKALMILJØ/
”SAMFUND”

Biologi
Cellebiologi
Menneske
Behandling 



Non-motor symtomer

Parkinson symptomer

Nedsat lugtesans
Forstyrret søvn 
Forstoppelse
Overaktiv blære
Nedsat koncentration

Langsomhed i bevægelser
Stivhed i muskler
Rysten
”Poker-face”
Lav stemme



N
on-m

oto
r-sym

ptom
er

Symptomer 
- ”usynlige”

Rysten

StivhedLangsomhed

Depressio
n

Nedsat 
lugtesans

For-
stoppelse

Træthed

Søvnfor-
styrrelser



LÆGE PATIENT

FAMILIE

VENNER/
LOKALMILJØ/
”SAMFUND”

Forventninger:
1. At blive set som menneske og ikke 

som ”syg hjerne”
2. At modtage fuld moderne (nyeste) 

information og behandling
3. At lægen er fuldt opdateret og kan 

forstå ens forventninger og 
udfordringer



Det “typiske” læge-patient forhold…..

• Den typiske tilgang til læge-patient-interaktion er at fokusere på sygdommen 
snarere end personen med sygdommen1

• »Power« til at træffe beslutninger om behandling har tendens til at sidde hos 
lægen eller anden specialiseret HCP2.
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1. Bauman AE, et al. Med J Aust 2003;179:253–6
2. Stewart MA. Can Med Assoc J 1995;152(9):1423–33



Typisk er dynamikken, at lægen er førende i 
samtalen og patienten lytter

Patient er passiv
modtager1

Patient er passiv
modtager1

Læge styrer
konsultation1
Læge styrer

konsultation1

Læge er førende i samtalen

Læge bruger
videnskabeligt/fagligt sprog

Konsultationen er hovedsagelig
problemløsende

Lægen træffer suverent de 
endelige beslutninger om 
behandling

Patienten stiller få spørgsmål

Hvis forholdet er godt, har
patienten stor tillid til “eksperten”

Hvis forholdet er dårlig, er 
patienten passiv overfor Lægen

Patientens søger sjældent selv
(nye) løsninger

van der Eijk M, et al. Parkinsonism Relat Disord 2013;19:923–7
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Hvad ønsker patienterne sig af lægen?
Patienter med PD ønsker, at deres læge:

• Lytter1

• Tage deres bekymringer alvorligt 1

• Forklarer sygdom og symptomer1

• Giver alle de nyeste oplysninger om PD og behandling1,2

• Betragter den som mennesker med et sundhedsproblem og ikke som 
bærere af en sygdom3

• Ikke blive betragtet som passive objekter, men som aktive individer, der 
arbejder i partnerskab med HCP’s om beslutninger og behandling2

1. Hatano T, et al. J Int Med Res 2009;37:717–26
2. van der Eijk M, et al. Parkinsonism Relat Disord 2013;19:923–7

3. Kremer JA et al. Minerva Medicoleg 2011;102:505



Hvorfor er kommunikation med patienterne 
så vigtig?

• De behandlingsmæssige resultater kan forbedres med god 
patient-læge kommunikation 1,2

• Inddragelse i beslutninger om terapi korrelerer med signifikant 
højere niveauer af tilfredshed hos patienter med PD (P = 0,003) 2

• Dette gælder især ”distress relief” (P <0,0001) 2

• Tilfredshed er også signifikant korreleret med livskvalitet (QoL) 2,3

1. Stewart MA. Can Med Assoc J 1995;152(9):1423–33
2. Grosset KA & Grosset DG. Mov Disord 2005;20(5):616–9

3. Shimbo T, et al. Qual Life Res 2004;13:81–9 



Patient-læge kommunikationens 
konsekvenser for patienternes livskvalitet

En multinational Global Parkinsons Disease Survey af personer 
med PD (n = 1020) og deres pårørende (n = 687) undersøgte, 
hvilke faktorer påvirker QoL (HRQOL)

Tre faktorer viste sig at påvirke QoL og forklarede 60% af 
variationen i HRQOL blandt personer med PD:

Depression målt ved Beck Depression Inventory (p <0,001)

”Tilfredshed med forklaring af tilstanden og diagnose"(p <0,05)

”Følelsen af optimisme", som er relateret til den stil og form for 
kommunikation, især ved første diagnose (p <0,05)

The Global Parkinson’s Disease Survey (GPDS) Steering Committee. Movement Disorders 2002;17(1):60–7 
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LÆGE PATIENT

FAMILIE

VENNER/
LOKALMILJØ/
”SAMFUND”



Motoriske:
Langsomhed/færre bevægelser 
Stivhed
Rysten 

88

Behandling af 
symptomer ved Parkinson’s syge

Bradykinesi
Rigiditet
Tremor

Lægesprog

Non-motoriske:
Nedsat lugtesans
Forstyrret søvn 
Forstoppelse
Overaktiv blære
Nedsat koncentration
Depression



LÆGE PATIENT

FAMILIE

VENNER/
LOKALMILJØ/
”SAMFUND”

LÆGER/
VIDENSKABELIGE 

MILJØER

LOKALMILJØ/
SAMFUND



Forløb

Medicinsk behandling

Kognitiv dysfunktion

Fysioterapeutisk behandling

Rehab ophold

EVT avanceret terapi



Forløb

Medicinsk behandling

Kognitiv dysfunktion

Fysioterapeutisk behandling

Rehab ophold

Sygeplejersker i forløbet

EVT avanceret terapi

Andres hjælp i forløbet

Kompleks 
fase





Biomedicinsk forskning

”Funktionsevne” forskning

Biomedicinsk forskning
Forskning i tekniske løsninger og metoder

Forskning i praksis
Effekt og mål

Integreret funktionsevneforskning
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Biomedicinsk forskning

”Funktionsevne” forskning

Biomedicinsk forskning
Forskning i tekniske løsninger og metoder

Forskning i praksis
Effekt og mål

Integreret funktionsevneforskning
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Relevante data?

Relevante data?

Relevante data?

Relevante data?

Relevante data?



Viden



LÆGE PATIENT

FAMILIE

VENNER/
LOKALMILJØ/
”SAMFUND”

LÆGER/
VIDENSKABELIGE 

MILJØER

LOKALMILJØ/
SAMFUND

Sundhedsvæsen, 
inklusive

Sygeplejersker
Fysioterapeuter



Udredningsgaranti betyder stort fokus på 
ventelister og ”behandlelige”.
Hvis udredningsgaranti ikke overholdes, 
går der penge fra Hospital til private 
sektor.
Hvis et hospital ikke har kapacitet 
drænes muligheder for tværfaglighed, 
idet det ikke ”kan betale sig”!



LÆGE PATIENT

FAMILIE

VENNER/
LOKALMILJØ/
”SAMFUND”

LÆGER/
VIDENSKABELIGE 

MILJØER

LOKALMILJØ/
SAMFUND

Sundhedsvæse
n, inklusive

Sygeplejersker
Fysioterapeuter

Health professionals
Policy makers

Politicians 

Landet, verden og livet



Adfærdsmæssig indsigt kan forbedre 
sundhed og sundhedspleje/behandling

Forståelse af adfærd for at forbedre sundhedsresultaterne
• Vi er nødt til bedre at forstå, hvorfor usund adfærd opstår og/eller hvorfor syge ikke tilpasser deres 

adfærd

• Vi bliver nødt til bedre at forstå hvordan det at have en kronisk sygdom påvirker livet (udover hvad 
selve sygdommen gør)

• Vi bliver nødt til bedre at forstå sammenhængen mellem adfærd og det at have en sygdom i hjernen 
(som jo laver adfærden!)

• Vi bliver nødt til bedre at forstå hvad sundhedspersonalet gør for de kronisk syges helbred og 
selvoplevede helbred 

• Vi er nødt til bedre at forstå, hvordan sundhedssystemet påvirker adfærd (og information af og fra) 
hos personale

• Vi er nødt til bedre at forstå adfærden hos dem, der styrer/fører tilsyn med sundhedssystemet

Adfærdsmæssig indsigt vil betyde nye løsninger på politiske problemer
• Udfordre eksisterende måder at forstå adfærd på



Hawton et al. BMJ (2013)



PATIENT

FAMILIE

VENNER/
LOKALMILJØ/
”SAMFUND”

I en undersøgelse viste det sig, at pårørende hos patienter med PD (n = 109) brugte gennemsnitligt 22 
timer pr. uge på at yde pleje, hvilket havde en væsentlig effekt på skjulte omkostninger, især tabt 
indkomst.  

Whetten-Goldstein K, J Am Geriatr Soc. 1997.

Et andet studie har demonstreret i en undersøgelse af 1.211 pårørende, der blev sammenlignet med 
6.055 kontrolplejepersoners hos individer med andre sygdomme.
I løbet af et år havde PD-pårørende signifikant højere forsikrings-, medicinske, forbrug af receptpligtig 
medicin og uafhængige omkostninger end andre pårørende (p < 0,01 for alle sammenligninger). 
Derudover havde PD-plejere et markant højere indkomsttab over 5 år end andre ($ 5.967 mod $ 2.634, 
p = 0,03).

Oguh O, et al. Parkinsonism Relat Disord. 2013.



LÆGE PATIENT

FAMILIE

VENNER/
LOKALMILJØ/
”SAMFUND”

LÆGER/
VIDENSKABELIGE 

MILJØER

LOKALMILJØ/
SAMFUND

Sundhedsvæsen, 
inklusive

Sygeplejersker
Fysioterapeuter

Health professionals
Policy makers

Politicians 

Landet, verden og livet



Forskningmiljøerne
Der findes begrænset viden om, hvordan man forbedrer kvaliteten af   sundhedsvæsenet 
mellem alle sektorer, og hvordan man skaber et sammenhængende patientcentreret 
sundhedssystem.

Tværfaglig forskning finansieres dårligt, da de fleste finansieringsorganer, offentlige såvel 
som private, favoriserer klassisk monodisciplinær forskning, som er lettere at underkaste peer 
review, og som det er lettere at forudsige konsekvenser af. 

Derfor forbliver frugtbare tværfaglige miljøer ”underdyrket”. 

De videnskabelige miljøer inden for sundhedsvæsenets forskning, der er baseret på de 
forskellige kompetencer og miljøer (biomedicinsk forskning, bioteknologi, 
folkesundhedsforskning, socioøkonomisk forskning, sundhedsøkonomi, samfundsvidenskab 
og humanitær forskning) er meget stærke i de nordiske lande. 
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Nye behandlingsmuligheder
Personal medicine

Big data
At stole på ”Data Science” 
i form af store datamængder,
stor kompleksitet og hidtil usete 

konsekvenser for sundhedsvæsenet

Artificial Intelligence
At bruge Big Data ud over hvad vi selv kan se

Multidiciplinær behandling
At facilitere samarbejde mellem læger, 
sygeplejersker, fysioterapeuter
Biokemikere, data forskere og patienter

”Fra skov til enkelte træer”
At blive bedre til at prædiktere 
forløb hos enkelte personer



Condition 1 Condition 2 Condition 3 Condition 4

Disease

Life



Condition 1 Condition 2 Condition 3 Condition 4

Disease

Life



Health data drawn from health care system, LPR, 
Pharma database, municipalities etc
Demographics; education, area, municipality etc

Condition 1 Condition 2 Condition 3 Condition 4 Disease
Project 

data

Life

Project data

Specific disease data drawn
from Health Care system etc

Paraclinical data etc

D
A

TA





Non-motor symtomer

Parkinson symptomer

Nedsat lugtesans
Forstyrret søvn 
Forstoppelse
Overaktiv blære
Nedsat koncentration
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Symptomerne mærkes

Symptomerne ses
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Symptomer 
- non-motor

Rysten

StivhedLangsomhed

Depressio
n

Nedsat 
lugtesans

For-
stoppelse

Træthed

Søvnfor-
styrrelser
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Progression

Risiko for komplikationer



At leve med en 
kronisk sygdom

Kapacitet/evner

Fysiologiske

Viden 

Fysisk tilstand

Helbred 

Hukommelse, 
opmærksomhed 

= kognitiv profil

Muligheder

Sociale påvirkninger

Miljøet omkring Miljø, ressourcer, kontext



Kvantitative

data

Ratings

Målinger

Kvalitative data

Samtaler

Oplevelser 

Mixed methods

Oplevelser 
beskriver 
ratings

Samtaler 
uddyber 
målinger

+



Kvantitative variable, 

Fx: Non-motor-rating

Dopa forbrug

Kvalitative variable, 

Fx: Følelsen af ”bodily discomfort” 

SøvnkvalitetKan vi forudsige behov for
”ikke-medicinsk” behandling?
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Nye behandlingsmuligheder
Personal medicine

Big data
At stole på ”Data Science” 
i form af store datamængder,
stor kompleksitet og hidtil usete 

konsekvenser for sundhedsvæsenet

Artificial Intelligence
At bruge Big Data ud over hvad vi selv kan se

Multidiciplinær behandling
At facilitere samarbejde mellem læger, 
sygeplejersker, fysioterapeuter
Biokemikere, data forskere og patienter

”Fra skov til enkelte træer”
At blive bedre til at prædiktere 
forløb hos enkelte personer



Tværsektoriel
- generisk/organisation

Institut for 
FolkesundhedSundhedsøkonomiPrimærsektor health

care

Tværsektoriel
- data

Udvikling af digital 
technologies
Sygehuse

Sundhedsdata/artificiel intelligence

Tværsektoriel
- patient/pårørende

Institut for 
FolkesundhedSygehuse

Humanistisk forskning

Tværsektoriel
- Rehabilitering

National center for 
rehabilitering
Sygehuse
Kommuner

Tværsektoriel
- Sundhedsfaglig 

kvalitet og kvantitet

Institut for 
FolkesundhedSygehuse

Specifikke områder

Tværsektoriel
- Education of patients

???

Sygehuse
Patientforeninger(?)/

Videnskabelige selskaber

Overordnet tema: HELE patientens forløb og liv med sygdom
Strategi-punkter (”N-H-poster”)



Forløb

Medicinsk behandling

Kognitiv dysfunktion

Fysioterapeutisk behandling
Rehab ophold

Sygeplejersker i forløbet

EVT avanceret terapi

Praksis

Neurologisk afdeling

Kommunale aktører
Effekt
Metoder
Påvirkning af daglivet
Patientoplevet helbred

Effekt
Metoder
Påvirkning af daglivet
Patientoplevet helbred



Biomedicinsk forskning

”Funktionsevne” forskning

Biomedicinsk forskning
Forskning i tekniske løsninger og metoder

Forskning i praksis
Effekt og mål

Integreret funktionsevneforskning
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Konsekvenser

Når sundhedsprofesionelle har større 
behov for at koordinere og 
samarbejde vil der være et større 
behov for sundhedsteknologi.

Det stiller det også større krav til 
leverandører af sundhedsteknologi. 

Der er behov for, at teknologi kan 
bruges i forskellige situationer, og for 
at teknologierne kan samarbejde 
for at give sikre, nemme og hurtige 
resultater.
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Cannabis

Cannabis, enårig plante (Cannabis sativa), der stammer fra Centralasien, og som dyrkes i bl.a. 
Asien, Afrika og Nordamerika. 

Planten har været kendt som kulturplante siden oldtiden og dyrkes for sine fibre, sin olie, som fås 
fra frøene, og for sin euforisk virkende harpiks. 

Cannabis har været dyrket i Danmark til fremstilling af tovværk, reb, sække, sejldug og garn til de 
store sejlskibe. 

Den forekommer forvildet i Danmark. 



Cannabis

Over 60 farmakologisk aktive forbindelser eller phytocannabinoider er blevet isoleret fra cannabis, 
herunder 

• Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), det primære psykotrope stof

• Cannabidiol (CBD) det nonpsykoaktive stof med potentielle terapeutiske egenskaber inden for 
Parkinson’s syge.



Cannabis

Over 60 farmakologisk aktive forbindelser eller phytocannabinoider er blevet isoleret fra cannabis, 
herunder 

• Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), det primære psykotrope stof med potentielle terapeutiske 
egenskaber inden for Parkinson’s syge.

• Cannabidiol (CBD) det nonpsykoaktive stof med potentielle terapeutiske egenskaber inden for 
Parkinson’s syge.



Lægemidler

Godkendte lægemidler:

• SATIVEX ® - Delta-9-tetrahydrocannabinol = THC

Indikation: Behandling af moderat til svær spasticitet på grund af multipel sklerose (MS)

Lægemidler på udleveringstilladelse
Lægemidlerne Marinol og Nabilone, som indeholder syntetisk fremstillede cannabinoider. 
Producenterne af Marinol og Nabilone har ikke søgt om godkendelse i Danmark.

Produkter, der er optaget i Forsøgsordningen om medicinsk cannabis
Den 1. januar 2018 trådte lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis kraft. Dermed blev der 
åbnet en mulighed for, at læger kan udskrive andre typer cannabisprodukter til medicinsk brug



Hvorfor?

• Cannabinoide stoffer er blevet foreslået som terapier i PD (García-Arencibia et al., 2009). 

• Blokering af CB1-receptorer, som findes i basale kerner (hvor Parkinsons syge spiller en 
betydelig rolle), har en effekt ved at reducere motorisk symptomer hos PD-patienter (Fernández-

Espejo et al., 2005; González et al., 2006; Kelsey et al., 2009). 

• Hertil kan blokering af CB-1 receptorer give forbedring af den terapeutiske virkning af moderate 
doser af levodopa (Kelsey et al., 2009). 

• Begge effekter er i overensstemmelse med den overaktivitet af  cannabinoidsystemet som er 
observeret i dyremodeller for Parkinsons sygdom (Di Marzo et al., 2000; Romero et al., 2000; Lastres-Becker et 

al., 2001; Gubellini et al., 2002; Pisani et al., 2005).



Hvorfor?

• Cannabinoide stoffer er blevet foreslået som terapier i PD (García-Arencibia et al., 2009). 

• Blokering af CB1-receptorer, som findes i basale kerner (hvor Parkinsons syge spiller en 
betydelig rolle), har en effekt ved at reducere motorisk symptomer hos PD-patienter (Fernández-

Espejo et al., 2005; González et al., 2006; Kelsey et al., 2009). 

• Hertil kan blokering af CB-1 receptorer give forbedring af den terapeutiske virkning af moderate 
doser af levodopa (Kelsey et al., 2009). 

• Begge effekter er i overensstemmelse med den overaktivitet af  cannabinoidsystemet som er 
observeret i dyremodeller for Parkinsons sygdom (Di Marzo et al., 2000; Romero et al., 2000; Lastres-Becker et 

al., 2001; Gubellini et al., 2002; Pisani et al., 2005).



Hvorfor? - 2

• Mus som mangler CB1 receptorer, og som man har givet ”Parkinson” (læsioner med 6-hydroxy-
dopamin) får mindre alvorlige dyskinesier, når de bliver behandlet med levodopa sammenlignet 
med dyr som er ”normale” (Pérez-Rial et al., 2010).



TIME-OUT!

En husmus vejer op til 30g.

Laboratoriemus stammer fra husmus.

Laboratoriemus (og rotter) kan man give ”Parkinson” 
med 6-hydroxy-dopamin eller MPTP. Det er de 
hyppigste anvendte dyremodel for Parkinson.



Stoffer med god effekt på 
6-hydroxy-dopamin-mus (eller MPTP-mus – eller rotter)

Stof/middel Dosis pr kg mus Dosis i et voksent menneske 
(70kg)

Levo-dopa

Dopaminagonister

MAO-B inhibitor
Selegiline/Rasagiline

Anti-oxidanter (vitamin C eller E) Vitamin C: 30-1.000 mg/kg
Vitamin E: 3-100 mg/kg

2.100 – 70.000 mg; 500mg/tbl
21- 7.000 mg; 200mg/tbl

Co-enzyme Q10 1.600-2.000mg/kg 112.000-140.000mg
100mg/tbl

Østrogen 0,01-0,1mg/30g 23,3-233 mg; 2 mg/tbl

Grøn the 2-30mg/kg 140-2.100mg; 5-50mg/kop the



Stoffer med god effekt på 
6-hydroxy-dopamin-mus (eller MPTP-mus – eller rotter)

Stof/middel Dosis pr kg mus Dosis i et voksent menneske 
(70kg)

Levo-dopa

Dopaminagonister

MAO-B inhibitor
Selegiline/Rasagiline

Anti-oxidanter (vitamin C eller E) Vitamin C: 30-1.000 mg/kg
Vitamin E: 3-100 mg/kg

2.100 – 70.000 mg; 500mg/tbl
21- 7.000 mg; 200mg/tbl

Co-enzyme Q10 1.600-2.000mg/kg 112.000-140.000mg
100mg/tbl

Østrogen 0,01-0,1mg/30g 23,3-233 mg; 2 mg/tbl

Grøn the 2-30mg/kg 140-2.100mg; 5-50mg/kop the

Cannabinol 25mg/kg 1750 mg; 20mg/ml



Cannabis

Parkinsonisme:
Nabilone (kemisk CBD): 0,03 mg/kg
CBD: 10mg/kg
Dyskinesier: 
Cannador, et oralt cannabisekstrakt med 1,25 mg CBD og 2,5 mg THC, titreret Cannador op til 0,25 mg / kg THC.



På trods af den lave antal deltagere i studierne og kvaliteten af disse, viser tyder data på, at cannabinoid-
agonister og antagonister, sandsynligvis er ineffektive for både dyskinesier og motoriske symptomer.

Yderligere undersøgelse ved anvendelse af forskellige doser, formuleringer eller mål symptomer (fx 
dystoni, psykose, søvn) kan være berettiget. 

Bivirkninger i studierne var hypotension, svimmelhed, visuelle hallucinationer, og søvnighed.

Cannabis

Parkinsonisme:
Nabilone (kemisk CBD): 0,03 mg/kg
CBD: 10mg/kg
Dyskinesier: 
Cannador, et oralt cannabisekstrakt med 1,25 mg CBD og 2,5 mg THC, titreret Cannador op til 0,25 mg / kg THC.



Konklusion

Teoretisk kan cannabinoler have en effekt på:

• Langsomhed

• Rysten 

• Effekt af medicin (l-dopa)

• Dyskinesier (ufrivillige overbevægelser)

Hyppigste bivirkninger er

• Kvalme

• Svimmelhed 

• Visuelle hallucinationer

Enkelte studier har vist effekt

Ingen studier har vist effekt

Enkelte studier har vist effekt

Enkelte studier har vist effekt









Konklusioner

• Vi bliver nødt til bedre at forstå hvordan det at have en kronisk sygdom 
påvirker livet (udover hvad selve sygdommen gør)

• Vi bliver nødt til bedre at forstå sammenhængen mellem adfærd og det at 
have en sygdom i hjernen (som jo laver adfærden!)

• Vi bliver nødt til bedre at forstå hvad sundhedspersonalet gør for de kronisk 
syges helbred og selvoplevede helbred

• Vi bliver nødt til at etablere et vidensbaseret samarbejde mellem sektorer i 
kroniske forløb

• Teknologier og datadeling vil kunne bidrage til design af bedre forløb

• Vi bliver nødt til at LAVE den relevante viden – sammen!


