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Brugen af værktøj til klinisk beslutningsstøtte til hjælp for den praktiserende læge med bl.a. 
at vælge antihypertensiv medicin kombineres i et nyt studie med app, der giver patienten 
personlig feedback og støtte. Et kig ind i fremtiden?

antihypertensive behandling af diabe-
tespatienterne. Læs også om forsk-
ningsprojektet DICTA, hvor et klinisk 
kontrolleret studie, som skal undersø-

-
on, skydes i gang januar 2021. Vi søger 
praksisser, der har lyst til at deltage. Se 
mere på www.dicta.dk.

Baggrund
Type 2-diabetes er en af de hurtigst 
voksende kroniske sygdomme i Dan-
mark. Der er i dag registreret ca. 
230.000 personer med type 2-diabetes. 
I 1996 blev der registreret 114.000 per-
soner med diabetes, hvilket betyder, at 
prævalensen de seneste 20 år er mere 
end fordoblet (1). Dette store antal 
mennesker med type 2-diabetes skal 
tilbydes livslang opfølgning og be-
handling i almen praksis. 

Indledning

2-diabetes følges i almen praksis. Med 
mange nye behandlingstiltag på områ-
det kan det for læger og praksisperso-
nale være en stor opgave at holde sig 
opdateret på de nyeste kliniske anbe-
falinger. Derudover kan det være en 
udfordring for patienterne at opnå og 
fastholde en sund livsstil. Et forsker-
team fra Forskningsenhederne for Al-
men Praksis i Odense og Aalborg, Ste-
no Diabetes Center Sjælland, Steno 
Diabetes Center Odense, Dansk center 
for strategisk forskning i type 2-diabe-
tes (DD2) og Liva Healthcare har der-
for igangsat et større forskningspro-
jekt, hvor formålet er at udvikle og te-
ste en digital intervention målrettet 
denne patientgruppe. Vi præsenterer 
her fremtidens behandling af type 
2-diabetes. Vi sætter også fokus på den 

NYT FRA FORSKNINGSENHEDERNE



23Månedsskrift for almen praksis / januar 2021

DICTA – et forskningsprojekt i  
almen praksis
Apps og digitale løsninger viser poten-
tiale til at kunne hjælpe både patienter 
og sundhedsprofessionelle med at 
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Fakta 1 / Om DICTA – et forskningsprojekt i almen praksis.

• Fem testpraksisser har været involveret i udvikling og pilottest af den digitale intervention.

• Det klinisk kontrollerede studie i DICTA starter 1. januar 2021, hvor praksis løbende rekrutteres og 

randomiseres til enten en interventionsgruppe eller kontrolgruppe det første år. Kontrolgruppen får 

mulighed for at anvende den digitale løsning efter et år. 

• Det forventes at rekruttere 100 praksisser og 600 patienter.

• Projektet afsluttes i 2023. Hvis interventionen viser sig at have en effekt, er målet at implementere 

løsningen som et nationalt tilbud til alle landets lægepraksisser.

• Hvis en praksis opfylder nedenstående inklusionskriterier, kan de booke et uforpligtende DICTA-

møde, inden de tager stilling til, om de ønsker at være med i projektet. Mødet kan bookes på 

www.dicta.dk.  

*Projektgruppen består ud over Pernille Ravn Ja-
kobsen af Carl J. Brandt, Jens Søndergaard, Dorte 
Ejgg JaJarbørbøl, l Michael Hecht Olsen, Laura Hesseldal,
Petter e HauHaululund Gæde, Jens Steen Nielsen, Janne 
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håndtere de udfordringer, der er i for-
hold til behandling af type 2-diabetes 
(2). Det kan eksempelvis være i form af 
at anvende patientens egne data via  
smartphone til at motivere patienten til 
at være mere fysisk aktiv, spise sundere 
og huske at tage sin medicin (3-6). 

Foto 1 / 

Foto: Colourbox
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Forskere med ekspertviden inden for 
behandling af type 2-diabetes og IT-ud-
viklere fra Cambio Healthcare og Liva 
Healthcare har i samarbejde med perso-
nale fra fem testpraksisser udviklet og 
testet en ny digital intervention, der 
skal bidrage til at optimere forløbet for 
diabetes type 2-patienter i almen prak-
sis. Forskningsprojektet hedder DICTA, 
som står for DIgital Coaching af patien-
ter med Type 2-diabetes og klinisk be-
slutningsstøtte i Almen praksis. 

Den digitale intervention i DICTA 
består af to dele: Et digitalt coaching-
forløb, hvor patienten får støtte til at 
bedre egenomsorgen ved hjælp af en 
sundere livsstil samt en algoritmeba-
seret beslutningsstøtte til almen prak-
sis. Indholdet i interventionen er illu-

12 mdr. 

Digital coaching af patienter med 
type 2-diabetes
Den digitale livsstilscoaching af pa-

tienterne i DICTA varetages af en 
sundhedsfaglig vejleder. Patienten 
henvises til digital coaching i forbin-
delse med inklusion i DICTA-projektet. 
Vejledningen foregår via en app, som 
patienten henter ned på sin smartpho-
ne. Forløbet indledes med en times on-
linemøde, hvor den sundhedsfaglige 
vejleder, der typisk vil være uddannet 
diætist, hjælper patienten med at op-
stille realistiske mål for at opnå en 
sundere livsstil. Herefter går patienten 
i gang med at registrere for eksempel 
sin kost, motion, antal skridt og søvn 
via appen. Patienten kommunikerer 
jævnligt asynkront med den sund-
hedsfaglige vejleder. Personalet i prak-
sis kan online følge med i patientens 
forløb via et direkte link i patientens 
journal, hvor graden af målopnåelse 
for et sundere liv illustreres gennem 
letforståelige grafer. Disse data kan let 
anvendes under opfølgende konsulta-
tioner til at understøtte patientens 
indsats med at bedre egenomsorgen. 

Figur 1 / 

DICTA: Et samarbejde  

mellem patient, sundheds-

faglig vejleder og almen 

praksis.
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Algoritmebaseret beslutningsstøtte 
til almen praksis
Ud over den digitale livsstilscoaching 
består den digitale intervention i DIC-
TA også af et algoritmebaseret beslut-
ningsstøtteværktøj målrettet optime-
ret farmakologisk behandling af type 
2-diabetes og eventuel hypertension. 
Værktøjet kaldes KliBs (Klinisk Beslut-
ningsstøtte). Ved beslutning om start 
på farmakologisk behandling skal man 
først vurdere, hvilken type diabetes 
patienten har, idet det er afgørende for 
valg af behandling: steroidinduceret 

Ud over den digitale livsstilscoaching  
består den digitale intervention i DICTA 
også af et algoritme baseret beslutnings-
støtteværktøj målrettet optimeret  
farmakologisk behandling af type  
2-diabetes og eventuel hypertension

››

diabetes bør primært behandles med 
måltidsrelateret insulin og sekundært 
med metformin, medens LADA (Latent 
Autoimmune Diabetes of Adults) med 
BMI<25kg/m2 og sekundær diabetes 

Figur 2 / 

Algoritme for farmakologisk 

behandling af type 2-diabetes 

2018. DSAM (3)
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efter pancreatitis primært bør behand-
les med basal insulin og sekundært 
med måltidsrelateret insulin. 

Den farmakologiske behandling af 
alle andre former for type 2-diabetes i 
DICTA følger en algoritme baseret på 

de eksisterende guidelines illustreret 

medmindre eGFR<30, hvor GLP1-RA 

andet og tredje valg henholdsvis SGL-

Case:

Niels er 69 år. Haft type 2-diabetes i 2 år. Følges i almen praksis med kvartalskontrol hos sygeplejer-

sken og årskontrol med lægelig opfølgning. Niels har ikke andre alvorlige sygdomme. 

Niels har det godt. Han går daglige ture med hunden. Vægten er til den høje side og stigende, men Niels 

har valgt ikke at deltage i nogle af de kommunale kurser, han er blevet tilbudt gennem sin læge, da han 

synes, at den daglige gåtur med hunden er nok motion. BMI på 30. Ryger et stop pibetobak dagligt.

Ved seneste blodprøvemåling er Hba1c 60 mmol/mol (steget fra 55 mmol/mol), BT 145/91, LDL-koleste-

rol: 2,6 mmol/l, albumin/kreatinin-ratio: <30 mg/g. 

Medicin: tbl. metformin 500 mg 2x2, tbl. atorvastatin 40 mg x1, tbl. losartan 100 mg x 1

Lægens overvejelser før årskontrollen: 

Har Niels nået sine behandlingsmål? 

Hvad er mulighederne for nonfarmakologisk behandling? Er Niels tilbudt rygestop? Hvorfor er han ikke 

interesseret i henvisning til kommunalt forløb? 

Er den farmakologiske behandling optimal? Hvad skal prioriteres i den farmakologiske behandling? Li-

pidstatus, hypertension og/eller diabetesmedicin?  

Fakta 2 / Hvilke praksisser og hvilke patienter kan være med i DICTA?

Inklusionskriterier for praksis:

• Beliggende i Region Syddanmark eller Region Sjælland

• Anvender XMO-journalføringssystemet

• Deltager i DD2 (Dansk center for strategisk forskning i type 2-diabetes)

Inklusionskriterier for patienter:

• Diagnosticeret med type 2-diabetes inden for de sidste 4 år

• Alder mellem 18 og 80 år

• HbA1c > 48

• Deltager i DD2 eller vil være villig til at deltage

• Indehaver af en smartphone

• Må ikke have andre alvorlige livstruende sygdomme

• Må ikke være gravid eller planlægge graviditet
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kendt åreforkalkningssygdom er andet 
og tredje valg GLP1-RA og SGLT2i. Ved 
problemer med hypoglykæmi gives 
ikke SU-præparater, og insulin forsø-
ges undgået. Hvis vægttab har høj pri-
oritet, anbefales GLP-1 RA eller SGL-
T2i, men hvis lav pris er afgørende, an-
befales SU-præparater eller insulin. 
DPP-4i anbefales ikke til patienter i be-
handling med GLP1-RA.

Algoritmen for den blodtrykssæn-
kende behandling er i overensstem-
melse med Dansk Hypertensionssel-
skabs og Dansk Cardiologisk Selskabs 
guidelines og baseret på nedenstående 

-
re. Man benytter den første kolonne 
med et sygdoms- eller observationskri-
terie, som den enkelte patient opfylder.

ACE-hæmmere og angiotensin II-re-
cepterblokkere (ARB) regnes for lige-
stillede, og man anbefaler brug af lang-

tidsvirkende præparater inden for hver 
gruppe. Blandt beta-receptor-blokkere 
frarådes atenolol. Nebivolol og til dels 
carvedilol har muligvis færre cerebrale 
bivirkninger end metoprolol. Som diu-

-
zied (Centyl®) eller indapamid frem 
for hydrochlorthiazid (mulig associati-
on med hudkræft), eller furosemid (fx 
Furix®), der dog er mere vanddrivende 
end blodtrykssænkende. Algoritme til 
forslag til blodtryksbehandling beskri-

Behandling af type 2-diabetes i  
almen praksis
Når diagnosen type 2-diabetes er stil-
let, sætter den praktiserende læge 
sammen med patien ten de behand-
lingsmål, som danner grundlag for råd-
givning, behandling og eventuel hen-
visning til kommunale rehabiliterings-
tilbud eller hospital (7). 

Figur 3 / Algoritme for individualiseret antihypertensiv behandling i DICTA*

*Forklaring til figur 3: AF - AFLI: atrieflimmer. ACE: ACE-hæmmer. ARB: Angiotensin II Recepter-Blokker. CCB: Calcium Channel Blocker. AMI: Akut Myo-

kardie Infarkt. CHF: Chronic Heart Failure. CKD: Chronic Kidney Disease. PAD: Peripheral Artery Disease. Black: afrikanere, afroamerikanere og 

afroeuropæere.

Figur 3 / Algoritme for individualiseret antihypertensiv behandling i DICTA*

*Forklaring til figur 3: AF - AFLI: atrieflimmer. ACE: ACE-hæmmer. ARB: Angiotensin II Recepter-Blokker. CCB: Calcium Channel Blocker. AMI: Akut Myo-

kardie Infarkt. CHF: Chronic Heart Failure. CKD: Chronic Kidney Disease. PAD: Peripheral Artery Disease. Black: afrikanere, afroamerikanere og 

afroeuropæere.
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Kolonnerne læses fra venstre, og man skal stoppe, hvis en patient opfylder et sygdoms/observations kriterie
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Nedenstående case illustrerer et ek-
sempel på en praktiserende læges 
diagnostiske overvejelser i forbindelse 
med en årskontrol. 

Livsstilsintervention
Parallelt med farmakologisk behand-
ling anbefales det, at patienten støttes 
og motiveres til at tage ansvar for 
håndteringen af egen sygdom. Studier 
har vist, at patientuddannelse med fo-
kus på øget egenomsorg kan forbedre 
den glykæmiske kontrol væsentligt 
hos patienter med type 2-diabetes og 
derved bidrage til at forebygge senføl-
ger (8-10). Mange patienter henvises 
derfor til gruppebaseret eller individu-
elt baseret patientuddannelse i kom-
munalt regi. De kommunale undervis-
ningstilbud varierer i forhold til om-
fang og varighed, og det kan være en 
udfordring for mange patienter at fast-
holde opnåede livsstilændringer efter 
et sådant forløb. Dertil kommer, at 
mange patienter vælger ikke at delta-
ge i de kurser og tilbud, som de bliver 

Farmakologisk behandling af type 
2-diabetes
Da type 2-diabetes er en multifaktoriel 
sygdom med mange forskellige fæno-
typer, har man i forsøget på at forbedre 
behandlingen udviklet mange forskel-
lige blodsukkersænkende præparater, 
der via forskellige mekanismer reduce-
rer hyperglykæmien. Ofte har patien-
terne igennem et diabetesforløb behov 

-
de præparater, hvis virkningsmekanis-
mer er komplekse, og hvor evidensen 
for de enkelte præparater ændrer sig 
løbende. Derfor er den farmakologiske 
behandling af type 2-diabetes multidi-
mensionel, vanskelig og tidskrævende, 

samlede indsats. 
-

valget ved farmakologisk behandling 
af type 2-diabetes fortsat metformin. 
For patienter med kendt hjerte-kar-
sygdom eller nefropati er SGLT2-hæm-
mer eller GLP-1-receptoragonister an-
det valg. For patienter uden kendt hjer-
te-kar-sygdom eller nefropati kan man 
som andet valg vælge frit mellem alle 
6 typer antidiabetika under hensynta-
gen til virkningsmekanismer, nyre-

vægt, risiko for hypoglykæmi, bivirk-
ninger og pris, hvilket kan være både 
vanskeligt og tidskrævende. 

Type 2-diabetes og hypertension
Hovedparten af patienter med type 
2-diabetes har også hypertension (12). 
Sammen med det forhøjede blodsukker 
accelererer det forhøjede blodtryk al-
dersrelaterede hjerte-kar- og nyreforan-

dysfunktion af hjertets venstre hoved-
kammer, åreforkalkning og øget aorta-
stivhed samt nefropati med albuminuri 
og øget kreatinin (13). Disse forandrin-

De kommunale undervisningstilbud 
varierer i forhold til omfang og varighed, 
og det kan være en udfordring for mange 
patienter at fastholde opnåede livsstil-
sændringer efter et sådant forløb

››

henvist til. Barrierer kan være afstan-
den til stedet og mangel på transport-
muligheder og/eller udfordringer med 
at få hverdagen til at hænge sammen 
og derved få tid til at komme af sted. 
Andre patienter ønsker ikke at deltage 
i gruppebaseret patientuddannelse og 
efterspørger mere individualiserede og 

NYT FRA FORSKNINGSENHEDERNE



29Månedsskrift for almen praksis / januar 2021

ger øger risikoen for udvikling af klinisk 
hjerte-kar- og nyresygdom, men van-
skeliggør også samtidig normaliserin-
gen af det forhøjede blodtryk (14-16). 

af et forhøjet blodtryk yderst vigtigt 
hos patienter med type 2-diabetes. Fle-
re undersøgelser har vist, at hyperten-
sion er særligt farligt for patienter med 
type 2-diabetes, hvorfor man anbefaler 

-
ter med type 2-diabetes (hjemmeblod-
tryk<130/80 mmHg) (17-20). Derfor er 

-
trykssænkende præparater i fuld dosis 
for at normalisere blodtrykket.

Farmakologisk behandling af hyper-
tension hos patienter med type 
2-diabetes
Da blokering af renin-angotensin-sy-
stemet med angiotensin converting 
enzyme- (ACE) hæmmere eller angio-

tensin II recepterblokkere (ARB) har 
-

tienter med type 2-diabetes, er et præ-
parat fra en af disse to grupper første-
valg ved hypertension hos patienter 
med type 2-diabetes. Calcium-antago-
nister, specielt amlodipin, og vanddri-
vende medicin som thiazid eller thia-
zidlignende præparater har været 

-
tensive studier blandt patienter med 
type 2-diabetes, hvorfor de ofte benyt-
tes som andet eller tredje valg. Spiro-

som fjerde valg til patienter med type 
2-diabetes og behandlingsresistent hy-
pertension (20). Til patienter uden 

-
blokkere (tachy-arrythmier, iskæmisk 

vil beta-recepterblokkere typisk først 
anbefales som femte valg efterfulgt af 
moxonidin eller doxazosin.

Case fortsat:

Niels kommer nu til årskontrol. Niels skal tilbydes hjælp til rygestop, til sænkning af kolesterol, bedre 

glykæmisk kontrol og normalisering af blodtryk gennem optimeret farmakologisk behandling og livs-

stilsintervention. 

Da praksis deltager i DICTA, kan lægen henvise til et forløb med en digital livsstilscoaching, hvis Niels er 

interesseret. Niels og lægen aftaler, hvilke mål for forløbet der skal arbejdes frem mod, og Niels infor-

meres om, at lægen kan følge med i forløbet via Niels journal. 

Niels kan starte forløbet med det samme. 

Lægen overvejer, hvilken medicinsk behandling der vil være den mest optimale. Til dette anvendes 

KliBs, som lægen har adgang til via Niels journal. Baseret på blodprøvesvar, kliniske fund, diagnoser og 

Niels’ præferencer kommer KliBs med en anbefaling til farmakologisk behandling. 

Niels og lægen aftaler, at Niels skal downloade livsstilsappen og mødes med den sundhedsfaglige vejle-

der i Liva for at se, hvilke muligheder der er til en sundere livsstil.

Niels får kontrol over medicinen og får lagt et par ekstra gåture ind med hunden hver dag og overvejer 

rygestop. Lipidstatus, HbA1c og blodtryk optimeres. Sygeplejersken og lægen bruger Liva- og KliBs-ad-

gangene i journalføringssystemet til både at få styr på medicinen gennem KliBs samt til at følge livsstil-

sinterventionen og kan nu sammen med Niels vurdere forløbet.
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Ved optitrering øges dosis oftest 
hver måned for at sikre, at maksimal 

-
ler svær hypertension (hjemmeblod-

-

tuelle præparat for derved at reducere 
risikoen for bivirkninger. Man anbefa-
ler først at tillægge femte valg antihy-
pertensiva, når første-fjerde valg er op-
titreret til maksimal dosis. 

Carl J. Brandt er 
medstifter af Liva Healthcare
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