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Foto: Bax Lindhardt

Mød Anne Guldager på 57 år, der i mange 
år har taget gigtmedicin, som hun ikke har 
haft gavn af. Læs om hvad der i stedet har 
været en løsning for hende.

Mange får en forkert behandling, når de får 
gigtmedicin. Her får du en række gode råd 
om gigtmedicin, samt inspiration til hvad du 
selv kan gøre.

Side 4
Hver tredje gigtpatient har in-
gen gavn af medicinen - eller 
har så store og alvorlige bivirk-
ninger, at det helt overskygger 
virkningen. Et nyt forsknings-
projekt skal hjælpe.
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Få den bedSte  
gigtmedicin

Hver tredje gigtpatient har ingen gavn af medicinen. Det har store personlige om-
kostninger. Nyt forsknings-projekt skal hjælpe dem

Torben Bagge, bagge@bt.dk

Hver tredje med gigt føler sig slet ikke  
hjulpet af den medicin, de tager – el-
ler har så store og alvorlige bivirknin-
ger, at det helt overskygger virkningen. 

Det viser en ny undersøgelse, og problemet 
er meget alvorligt både for den enkelte og for 
samfundet, mener en af Danmarks førende 
gigtforskere.

»Ca. 30 pct. af de gigtramte, som tager et 
af de såkaldte biologiske lægemidler, ople-

ver ingen gavnlig virkning overhovedet, eller 
er så plaget af bivirkninger, at de må stoppe 
med at tage medicinen,« siger Merete Het-
land, førende gigtforsker og overlæge på 
Glostrup Hospital.

»Det er naturligvis ikke en tilfredsstillende 
situation. Man kan ikke vurdere virkningen, 
før der er gået i hvert fald tre-fire måneder. 
Det betyder, at patienten i en periode går og 
har det rigtig skidt, indtil man får skiftet til et 
andet og forhåbentlig bedre præparat. Og 
oveni er det et enormt spild af penge. Den 
type medicin koster mere end en milliard kro-



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

5gigtmedicin der virker
ner om året, og udgifterne stiger støt. Men 
ca. 300.000 millioner spildes altså på me-
dicin, som patienterne kun har begrænset 
glæde af,« fortsætter Merete Hetland.

Nytteløs medicin
Hun er initiativtager til en landsdækkende da-
tabase, Danbio, der bl.a. følger de gigtpatien-
ter, som bruger biologisk medicin, og under-
søgelsen af medicinens virkninger er baseret 
på tal herfra. Mens 30 pct. af danske patien-
ter med bl.a. leddegigt, rygsøjlegigt og pso-
riasisgigt ikke har gavn af medicinen, viser 
en undersøgelse fra USAs sundhedsstyrelse 
FDA, at hele 50 pct. af de leddegigtramte – 
altså hver anden – finder medicinen nytteløs.

Merete Hetland er bekymret for de følger, det 
whar for en hel del af patienterne:

»Da lægen famler lidt i blinde, risikerer syg-
dommen at bide sig fast og at forværres med 
evt. uoprettelige skader, før man får indkred-
set det middel, der har den bedste virkning og 
færrest bivirkninger. Ofte må patienten prøve 
flere præparater, før det lykkes, Det kan for-
uden de personlige lidelser bl.a. også med-
føre længerevarende sygemeldinger,« siger 
Merete Hetland, der samtidig understreger, 
at der er nogle vigtige forudsætninger for, at 
en gigtsyg får gavn af sin medicin:

»Det er uhyre vigtigt, at man tager sin me-
dicin som ordineret, dvs. holder dosis, og at 
man løbende orienterer lægen om, hvordan 

det går. For denne type gigtmedicin gælder 
også, at der skal en vis tålmodighed til. Man 
kan ikke vurdere virkningen, før der er gået i 
hvert fald tre-fire måneder. Vigtigt i sammen-
hængen er også, at man husker de aftalte, 
kontrollerende blodprøver – typisk hver sjette 
eller ottende uge. Og man må ikke glemme  
at fortælle lægen, hvis man tager andre typer 
medicin, som kan tænkes at påvirke effekten 
af gigtmidlet,« understreger Merete Hetland.

Hun og andre førende gigtforskere tror på, 
at et nyt forsknings-projekt, iværksat af Dan-
ske Regioner og støttet af Gigtforeningen, vil 
kunne føre til en mere skræddersyet medi-
cinsk behandling.

Danske Regioner står således bag en så-
kaldt gigt-biobank (Dansk Reuma Biobank). 
På landets hospitaler vil gigtramte i løbet af 
2015 få taget blod- og vævsprøver.

»Via biobanken og de mange indsamlede 
prøver vil vi kunne finde f.eks. molekyler eller 
særlige gener i blodet – såkaldte bio-markø-
rer – så vi på basis af større viden kan tilbyde 
en individuelt tilpasset behandling,« siger 
overlæge Merete Hetland.

Mange fordele
Bent Hansen, formand for regionerne, ser de 
samme store muligheder:

»Jeg er slet ikke i tyivl om, at personlig me-
dicin er fremtiden. Fordelene er mange. Først 
og fremmest, at patienterne vil få en medicin, 
der virker,« siger han.

Fantastisk udvikling
Lene Witte, direktør i Gigtforeningen, siger:

»Medicin er ikke bare medicin. Hvad der 
virker godt på den ene, kan være uden effekt 
eller med voldsomme bivirkninger for den 
anden. Derfor er det en fantastisk udvikling, 
at man satser på i fremtiden at skræddersy 
medicin til den enkelte, så effekten vil blive 
bedre og bivirkningerne færre.«

« Da lægen famler lidt i 
blinde, risikerer sygdom-

men at bide sig fast og at for-
værres med evt. uoprettelige 
skader, før man får indkredset 
det middel, der har den bedste 
virkning og færrest bivirknin-
ger
Merete Hetland, gigtforsker og overlæge
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6 gigtmedicin der virker

biOLOgiSke midLer kan måSke HjæLpe
 ● Hvis anden behandling ikke virker 

tilstrækkeligt, eller hvis din gigtsygdom er 
meget svær, kan de nye, såkaldte biolo-
giske lægemidler som f.eks. Humira og 
Enbrel måske hjælpe.

 ● Midlerne er i 70 pct. af til-
fældene effektive og virker 
hurtigt. Midlerne virker ved 
at hæmme betændelses-
processerne.

 ● Et problem ved behandlin-
gen er, at den ikke virker hos 
ca. 30 pct. af patienterne, uden 
at man ved hvorfor. Patienten kan 
være nødt til at afprøve flere 
midler for at opnå gavnlig effekt.

 ● Din læge skal indstille dig 
til behandling på en reumato-
logisk og/eller dermatologisk 
sygehusafdeling. 
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7gigtmedicin der virker

Anne Guldager på 57 år er en af de 
mange gigtramte, som i årevis har fyldt 
sig med dyr gigtmedicin, som hun ikke 
har haft nogen som helst gavn af, el-
ler som har haft så slemme bivirknin-
ger, at hun ikke længere turde tage det. 

Mens hun tog den ene type uvirksom medicin 
efter den anden – meget af det såkaldt bio-
logisk medicin – blev hendes symptomer på 
den rygsøjlegigt, der viste sig for ti år siden, 
bare værre og værre.

»Jeg har virkelig følt mig som prøveklud for 
alverdens ting, og det har virkelig overrasket 
mig, hvor meget lægerne handler i blinde, 
når de griber ud efter receptblokken. I to år 
følte jeg nærmest ikke, jeg havde noget liv 
overhovedet. Jeg levede nærmest i en slags 
osteklokke. Løb ustandselig til læge, blod-
prøvekontroller osv.,« siger Anne Guldager, 
der først inden for det sidste års tid har fået 
et tåleligt liv.

»De mange præparat-skift har virkelig ko-
stet. Bl.a. har det skadet min lever. Men jeg er 

nu endt med at tage midlet Remecade, som 
har en god virkning på mine smerter og den 
udmarvende træthed, som er sygdommens 
følgesvend. Tidligere måtte jeg sove meget 
af eftermiddagen, men nu har jeg det så godt, 
at jeg i stedet kan gå en lang tur,« siger Anne 
Guldager, der får medicinen sprøjtet direkte 
ind i sine blodkar hver femte uge på Odense 
Universitetssygehus.

Træning og gåture
Hun mener, at medicin ikke bør stå alene. Det 
er også vigtigt at være aktiv i forhold til syg-
dommen:

»Jeg har fundet ud af, at jeg fungerer bedst 
med en kombination af den rette medicin og 
meget motion. Jeg laver rygtræning, øvelser 
i vand og går lange ture. Det giver mig den 
livskvalitet, jeg ikke kunne opnå, da jeg hele 
tiden skulle afprøve ny medicin, siger Anne 
Guldager, der hilser den nye gigt-biobank 
velkommen. Hun tror på, at personlig medicin 
er fremtiden. Medicin valgt bl.a. på baggrund 
af en genetisk analyse.

’jeg Har været prøvekLud’
Gigtplagede Anne Guldager 
fungerer bedst med en 
kombination af den rette 
medicin og meget motion – 
rygtræning, øvelser i vand 
og lange gåture. 

Foto: Palle Peter Skov
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8 gigtmedicin der virker

Alle danskere over 30 år husker Bengt Burg 
som den joviale og hyggelige vært på TV2’s 
Lykkehjulet. 

I denne sammenhæng er manden Bengt 
Burg dog blot “tilfældigvis” en kendt person. 
Bengt har nemlig døjet med ledproblemer, 
og det er en skavank, som han deler med 
700.000 andre danskere.

For Bengts vedkommende skulle han helt ud 
i tovene, inden han besluttede at gøre noget 
aktivt ved problemet.

Kunne ikke gå længere

”Jeg havde før beklaget mig over ledproble-
merne, men under en gåtur til købmanden 
sammen med familien, måtte jeg kapitulere. 
Jeg kunne simpelthen ikke gå længere. Dér i 
vejkanten brugte jeg 20 minutter på at samle 
kræfter til at kæmpe mig de næste 50 meter 
frem. En hel ef termiddag gik på den måde. Ud 
over at situationen var temmelig krænkende 
for mig, gjorde jeg min familie bekymret”. 
Kort efter oplevelsen så Bengt Burg en re-
klame for Movizin Complex.

”Da jeg hellere vil tage naturprodukter end at 
bruge andre metoder, besluttede jeg mig for 
at prøve tabletterne”.

VM-deltager i kapsejlads

En dag efter omkring tre måneder gik det op 
for Bengt Burg, at pro blemet var væk. 

”Du kan slet ikke forestille dig, hvad det bety-
der for mig. Det er helt fantastisk”, siger han 
med en stemme, der ikke efterlader tvivl om 
mandens oprigtige begejstring og genfundne 
livskvalitet. 

Anbefaler Movizin

Flere af sejlerne i havnen i Hornbæk, hvor 
hans båd ligger, har spurgt til hans forbedrede 
tilstand, og Bengt Burg anbefaler gerne an-
dre med lignende symptomer at prøve Movi-
zin Complex.  

”Jeg møder flere og flere på havnen i Hol-
bæk, hvor min båd ligger, som også har fået 
det bedre efter at have prøvet Movizin Com-
plex.” 

Bengt Burg tager stadig tre tabletter om da-
gen. 

”Jeg tør ikke lade være, for jeg har faktisk 
ikke tid til at være belastet af ledproblemer 
igen,” siger Bengt Burg.

KLIK HER og LÆS MERE 
oM MoVIZIN CoMPLEX

Fik bevægeligheden tilbage

Vil du prøve Movizin Complex?

•	 Movizin	Complex	virker	bedst		
	 (og	hurtigst),	når	man	kick-starter		
	 behandlingen	ved	at	tage	6	tabletter		
	 dagligt	de	første	14	dage.	Herefter		
	 fortsættes	med	3	tabletter	dagligt.		
•	 Fra	kr.	99,-	for	to	måneders	forbrug.			
•	 Movizin	Complex	kan	bestilles	på		
	 wellvita.dk	eller	på	tlf.	82	30	30	40.

oM MoVIZIN CoMPLEX 

•	 Movizin	Complex	er	
	 baseret	på	ingefær,	
	 hyben,	boswellia	samt	
	 næringsstoffer,	der	
	 bidrager	til	effekten.

•	 Movizin	Complex	
	 angriber	problemer	
	 med	leddene	fra	flere	
	 vinkler	på	én	gang.

•	 Movizin	Complex	er	rig	
	 på	c-vitamin,	der	
	 stimulerer	dannelsen	og	
	 vedligeholdelsen	af	
	 bruskvæv.

•	 Movizin	Complex	er	
	 100%	naturlig.

http://www.wellvita.dk/shop/cms-Movizin-Complex.html


UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

9gigtmedicin der virker

Alle danskere over 30 år husker Bengt Burg 
som den joviale og hyggelige vært på TV2’s 
Lykkehjulet. 

I denne sammenhæng er manden Bengt 
Burg dog blot “tilfældigvis” en kendt person. 
Bengt har nemlig døjet med ledproblemer, 
og det er en skavank, som han deler med 
700.000 andre danskere.

For Bengts vedkommende skulle han helt ud 
i tovene, inden han besluttede at gøre noget 
aktivt ved problemet.

Kunne ikke gå længere

”Jeg havde før beklaget mig over ledproble-
merne, men under en gåtur til købmanden 
sammen med familien, måtte jeg kapitulere. 
Jeg kunne simpelthen ikke gå længere. Dér i 
vejkanten brugte jeg 20 minutter på at samle 
kræfter til at kæmpe mig de næste 50 meter 
frem. En hel ef termiddag gik på den måde. Ud 
over at situationen var temmelig krænkende 
for mig, gjorde jeg min familie bekymret”. 
Kort efter oplevelsen så Bengt Burg en re-
klame for Movizin Complex.

”Da jeg hellere vil tage naturprodukter end at 
bruge andre metoder, besluttede jeg mig for 
at prøve tabletterne”.

VM-deltager i kapsejlads

En dag efter omkring tre måneder gik det op 
for Bengt Burg, at pro blemet var væk. 

”Du kan slet ikke forestille dig, hvad det bety-
der for mig. Det er helt fantastisk”, siger han 
med en stemme, der ikke efterlader tvivl om 
mandens oprigtige begejstring og genfundne 
livskvalitet. 

Anbefaler Movizin

Flere af sejlerne i havnen i Hornbæk, hvor 
hans båd ligger, har spurgt til hans forbedrede 
tilstand, og Bengt Burg anbefaler gerne an-
dre med lignende symptomer at prøve Movi-
zin Complex.  

”Jeg møder flere og flere på havnen i Hol-
bæk, hvor min båd ligger, som også har fået 
det bedre efter at have prøvet Movizin Com-
plex.” 

Bengt Burg tager stadig tre tabletter om da-
gen. 

”Jeg tør ikke lade være, for jeg har faktisk 
ikke tid til at være belastet af ledproblemer 
igen,” siger Bengt Burg.
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11gigtmedicin der virker
VæGTTAB OG MOTiON
Har man gigtsmerter, er det ifølge 
Gigtforeningen klogt først at finde ud 

af, hvilken bedring man kan opnå ved f.eks. 
motion, vægttab og måske hjælpemidler af 
forskellig slags.

MiLDe MiDLeR
Har man behov for medicin, er det 
bedst at tage – og i hvert fald begyn-
de med – milde smertestillende mid-

ler som paracetamol, f.eks. Panodil.

LAV DOSiS
Generelt anbefaler Gigtforeningen, 
at man tager så lav dosis af smerte-

medicin som muligt – i kortest mulig tid. Det 
gælder især gigtmidlerne af typen NSAID. De 
kan have en række alvorlige bivirkninger.

SKiFT MeLLeM MiLD OG STæRK
Man kan med fordel nøjes med de 
milde præparater i de perioder, hvor 

der er ro i sygdommen, og så kun tage de 
stærkere NSAID, hvis man har en forværring.

VæR OPMæRKSOM
Hvis der ikke er tilstrækkelig effekt 
af de milde præparater, kan man så 

forsøge med smertestillende piller af typen 
NSAID som f.eks. Ipren og Ibuprofen. Tager 
du NSAID fast, er det meget vigtigt at være 
opmærksom på symptomer på mavesår og 
maveblødninger. Du kan evt. i samråd med 
din læge få præparater, der forebygger ma-
vesår, som skal tages sammen med NSAID-
præparaterne.

Blandt andet svømning og træning i vand kan lindre smerterne.
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12 gigtmedicin der virker
MASSAGe OG VARMe
For mange med kroniske gigtsmerter 
vil det være muligt at skære ned på 

indtaget af smertestillende medicin ved at 
vælge andre ting, som kan lindre – f.eks. fy-
sioterapi, massage, varmebehandling. svøm-
ning og træning i vand.

PRæciS DOSiS
Medicin virker kun optimalt, hvis man 
tager præcis den dosis, lægen har or-

dineret.

HAV TåLMODiGHeD
Er man begyndt at tage en ny type 
gigtmedicin, er det vigtigt med en vis 

tålmodighed. Forskning viser, at man først 
med sikkerhed kan vurdere effekten – både 
virkning og bivirkninger – efter i hvert fald tre-
fire måneders anvendelse.

Gå TiL LæGeN
Det er vigtigt, at man ved brug af alle 
typer gigtmedicin ikke forsømmer læ-

gekontroller og blodprøver.


