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Hver fjerde type 2-diabetespatient får
ikke diabetesmedicin inden for det
første år
Læger fravælger ofte medicinsk behandling af især ældre velregulerede patienter
med type 2-diabetes, viser data fra det store DD2-kohortestudie.
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Af de 1.158 patienter fik 26 pct. ikke behandling med
blodsukkersænkende medicin inden for det første år. 62 fik behandling
med ét lægemiddel, næsten udelukkende metformin, og de sidste 12 pct.
var sat i behandling med mere end ét diabeteslægemiddel.
Undersøgelsen viser, at faktorer som komorbiditet, ung alder (under 40
år), fedme og dårlig blodsukkerkontrol øgede sandsynligheden for at
komme i medicinsk behandling inden for det første år efter diagnosen.
Undersøgelsens resultater belyser ikke direkte, om andelen af patienter,
der ikke kommer i medicinsk behandling, er et udtryk for en afventende
behandlingsstrategi hos de ordinerende læger, behandlingssvigt eller en
helt tredje årsag.
Årsagen kan f.eks. være, at en del af de 26 pct. ikke-medicinsk
behandlede er velbehandlede patienter med let diabetes, hvor lægen
har vurderet, at de vil være i stand til at gennemføre livsstilsændringer
og opnå et vægttab, frem for at blive sat i medicinsk behandling.
Derimod er resultaterne ikke i overensstemmelse med vejledningen fra
Dansk Selskab for Almen Medicin, som anbefaler, at alle
nydiagnosticerede type 2-diabetespatienter skal have metformin fra
begyndelsen.
Flere end 52.000 danske type 2-diabetespatienter deltager på
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nuværende tidspunkt i DD2-kohortestudiet.

Vores bloggere

Niels-Bjørn Albinus
nba@dagensmedicin.dk

Hvis nu angsten
har bidt sig fast,
skal man så ikke
imødekomme
patientens ønske?
Efter min mening
nej.

Kommentarer

Kommentar:

Niels Kroman

Vi giver den
svagelige borger
medicin med hjem
fra hospitalet, men
glemmer at fylde
det tomme
køleskab.

Dit navn
Søren Friborg

KOMMENTER

Vibeke Krøll

Som medlem har du accepteret reglerne for debatten

Er der slet ingen
faglig stolthed
tilbage?

0 kommentarer
Sorter efter Nyeste

Søren Brix

Københavns Kommune samler
diabetesbehandling

ANNONCE

Københavns Kommune vil skabe et fyrtårn, som kan møde fremtidens udfordringer
med større ekspertise. Derfor bliver alle tilbud til diabetespatienter n...

Michael Borre

Kalender

Dansk studie kan føre til
fundamentale ændringer i
individualiseret behandling
I et stort interventionsstudie afprøver forskere ved DD2-projektet nye processer,
som skal give diabetespatienter en mere målrettet behandling.
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