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FORORD

Denne håndbog er til dig, der har kæmpe-
celle- karbetændelse. Her kan du få svar på 
de spørgsmål, som ofte melder sig, når man 
får konstateret sygdommen: 
”Hvad er  kæmpecelle-karbetændelse?”, 
”Hvor udbredt er sygdommen, og hvad 
skyldes den?”, ”Hvilke symptomer giver 
sygdommen, og hvordan udvikler den 
sig?”. 

Du kan også læse om de forskellige 
 undersøgelser, der kan indgå, når lægen 
 stiller diagnosen, og om behandling af 
 kæmpecelle-karbetændelse. 

Håndbogen er et supplement til den 
information, du får på hospitalet. Spørg din 
læge, hvis du har spørgsmål til din sygdom 
og behandling.

Kæmpecelle-karbetændelse er en akut 
sygdom, der kan udvikle sig hurtigt, og 
derfor er det vigtigt at få stillet diagnosen 
og komme i behandling i tide. I et interview 
fortæller en forsker i billeddiagnostik om, 
hvordan forbedret billeddiagnostik for-
håbentligt kan være med til at sikre hurtige-
re og mere præcis diagnose i fremtiden. 

Du kan også møde øjenlægen, der for-
klarer, hvorfor ubehandlet kæmpecelle- 
karbetændelse kan gå ud over synet, og du 
får sygeplejerskens gode råd til at komme 
godt gennem behandlingsforløbet.

Håndbogen indeholder også praktisk 
information, der kan være nyttig, når du har 
kæmpecelle-karbetændelse. Fx om forsik-
ring på rejser og forskellige støttemulig-
heder. 

Sidst, men ikke mindst, får du et indblik 
i Hella og Hennings personlige beretninger 
om tiden op til og efter, at de fik konstateret 
kæmpecelle-karbetændelse.

Vi i fagredaktionen håber, at du vil få 
gavn af håndbogen.

Med venlig hilsen

Overlæge Uffe Møller Døhn
Overlæge Mette Yde Matthiesen 
Sygeplejerske Tina Thygesen
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OM KÆMPECELLE- 
KARBETÆNDELSE

Kæmpecelle-karbetændelse er en sygdom, 
hvor kroppens immunsystem igangsæt-
ter en betændelsesreaktion i de store og 
 mellemstore pulsårer, også kaldet arterier. 

KÆRT BARN HAR MANGE NAVNE
Kæmpecelle-karbetændelse hedder på 
engelsk Giant Cell Arteritis (GCA). På dansk 
kan sygdommen også hedde kæmpecelle 
arteritis. 

Sygdommen kaldes også arteritis tem-
poralis, som betyder ”betændelse i pulsåren 
i tindingen”. Efter at 
man er blevet klar over, 
at sygdommen ofte 
også rammer pulsårer 
andre steder i kroppen, 
bruger man dog hellere 
betegnelsen kæmpecelle- 
karbetændelse som samlet betegnelse for 
sygdommen.

TO UNDERTYPER
Kæmpecelle -karbetændelse kan opdeles 
i to undertyper, afhængigt af hvilke puls-
årer i kroppen sygdommen involverer. 
Den ene og mest almindelige undertype er 
 kraniel  kæmpecelle-karbetændelse (eller 
på  engelsk C-GCA, som står for Cranial 
Giant Cell Arteritis). Hvis du har  kraniel 
 kæmpecelle-karbetændelse, har du bl.a. 
betændelse i pulsårerne i tindingen (arteritis 
 temporalis). 

Den anden undertype hedder storkars- 
kæmpecelle-karbetændelse (eller på 
 engelsk  LV-GCA, som står for Large-Vessel 
Giant Cell Arteritis). Hvis du har storkars- 
kæmpecelle-karbetændelse, har du betæn-
delse i den store legemspulsåre (aorta) eller 
de blodkar, der forgrener sig ud fra legems-
pulsåren til armene og/eller benene.  

HVOR UDBREDT ER KÆMPECELLE- 
KARBETÆNDELSE?
Kæmpecelle-karbetændelse rammer  sæd- 

vanligvis kun mennesker 
over 50 år. Hvert år får 
mindst 450 danskere på 50 
år eller ældre kæmpecelle- 
karbetændelse.1 Cirka 
dobbelt så mange kvinder 
som mænd får sygdom-

men. Kæmpecelle- karbetændelse er mere 
udbredt blandt nordeuropæere, og særligt 
skandinaver og disses efterkommere i fx 
Nordamerika, end i resten af verden. 

Kæmpecelle-kar betændelse 
er en betændelses tilstand 
i de store og mellemstore 
pulsårer i kroppen.

Hvad er kæmpecelle-karbetænd-
else? Hvor udbredt er sygdommen, 
og hvad skyldes den? Hvilke symp-
tomer giver sygdommen, og hvor-
dan udvikler den sig? Få svaret her.
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HVAD SKYLDES KÆMPECELLE- 
KARBETÆNDELSE?
Årsagen til kæmpecelle-karbetændelse er 
ukendt, og man mener ikke, at sygdom-
men er arvelig. Nogle undersøgelser har 
vist, at folk, der ryger, har en øget risiko for 
kæmpe celle-karbetændelse, mens andre 
 undersøgelser har vist, at livsstil og miljø-
mæssige faktorer ikke spiller en afgørende 
rolle i forhold til, hvem sygdommen ram-
mer.

HVORDAN UDVIKLER KÆMPECELLE-  
KARBETÆNDELSE SIG?
Langt de fleste med kæmpecelle-karbetæn-
delse bliver helt raske igen, hvis de får 
behandling. Dog kan den type kæmpecelle- 
karbetændelse i pulsårerne, som løber til 
tindingen (arteritis temporalis), påvirke 
synet – og i visse tilfælde give permanente 
synsskader, hvis man ikke kommer i hur-
tig  behandling. Læs mere om synsskader i 
interviewet med øjenlægen på side 24.  

Har man kæmpecelle-karbetændelse i den 
store legemspulsåre eller de blodkar, der for-

grener sig ud fra den til armene og/eller be-
nene (storkars-kæmpecelle-karbetændelse), 
er der en lille risiko for udvikling af udpos-
ninger på pulsårerne (også kaldet et aneuris-
me). Vokser disse udposninger sig for store, 
kan de briste, og det kan være livstruende. 
Har du storkars-kæmpecelle-karbetændelse, 
vil du derfor i nogle tilfælde blive undersøgt 
for, om du har sådanne udposninger.

Du skal være opmærksom på tilbagefald 
af symptomer eller nyopståede symptomer  
både under og umiddelbart efter dit be-
handlingsforløb, særligt hvis du får øjen-
symptomer, da det kræver omgående  
behandling. Hvis du får tilbagefald eller  
oplever symptomer på kæmpecelle- 
karbetændelse under dit behandlingsforløb, 
er det vigtigt, at du straks tager kontakt til 
din læge.  

1. Elling P et al. Synchronous variations of the  
incidence of temporal arteritis and polymyalgia  
rheumatica in different regions of Denmark;  
association with epidemics of  Mycoplasma pneumo-
niae infection. J Rheumatol. 1996;23(1):112–9

Langt de fleste med  
kæmpecelle-karbetændelse 
bliver helt  raske igen, når 
de følger  behandlingen.



KRANIEL KÆMPECELLE-KARBETÆNDELSE (C-GCA)
• Kroppen bliver påvirket af betændelsestilstanden, og derfor vil du ofte føle dig træt og 

kan opleve feberfornemmelse (dog sjældent over 38 °C), nedsat appetit, mindre vægttab 
og nattesved.

• Hovedpine i et afgrænset område, ofte kun i den ene side af hovedet. Oftest sidder 
 hovedpinen omkring tindingen, men den kan også sidde i panden eller i baghovedet.

• Ømhed i hovedbunden, også kaldet skalp-ømhed på fagsprog. Fx at det føles ømt, når  
du reder håret eller har hat på.

• Smerter i kæben, når du tygger mad, taler osv. 
• Synsforstyrrelser – forekommer enten som sløret syn (ofte på det ene øje), eller som 

 forbigående synstab (også på det ene øje). I visse tilfælde kan der opstå forbigående eller 
permanent blindhed, hvis du ikke kommer i behandling hurtigt.  

8 OM KÆMPECELLE-KARBETÆNDELSE

SYMPTOMER PÅ KÆMPECELLE-KARBETÆNDELSE



STORKARS-KÆMPECELLE-KARBETÆNDELSE (LV-GCA)
• Kroppen bliver påvirket af betændelsestilstanden, og derfor vil du ofte føle dig træt, 

opleve feberfornemmelse (dog sjældent over 38 °C), nedsat appetit, mindre vægttab 
og nattesved.

• I mere sjældne tilfælde kan du opleve træthed i armene, når de holdes løftet, eller at 
du ikke kan gå ret langt, fordi muskelgrupperne i dine ben syrer til. Dette er en følge 
af nedsat ilttilførsel til arme og ben. 
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KÆMPECELLE-KARBETÆNDELSE OG MUSKELGIGT

Kæmpecelle-karbetændelse optræder ofte samtidig med sygdommen 
 muskelgigt, også kaldet Polymyalgia Reumatika (PMR).  Muskelgigt er som 
oftest lokaliseret til skuldre og hofter. Muskelgigt er en betændelsestilstand, 
der sidder i leddene og i de væv, der omgiver dem, særligt sener og slim-
sække. 

Nogle af symptomerne på de to sygdomme er ens, men sygdomsforløbet, 
risikoen for komplikationer og behandlingen er forskellig. Det er derfor 
vigtigt at få afklaret, om du har kæmpecelle-karbetændelse. Symptomerne 
ved både kæmpecelle-karbetændelse og muskelgigt starter ofte langsomt 
og udvikler sig over uger. Derfor kan der ofte gå længere tid, før man går til 
lægen med symptomerne.

Muskelsmerter og stivhed er det mest almindelige symptom på muskel-
gigt. Mange oplever symmetrisk ømhed og stivhed i muskelgrupper nær 
skuldre, bryst og hofter i begge sider af kroppen. Smerterne og stivheden 
optræder især fra morgenstunden, og mange vågner sidst på natten.  
Mange oplever også  begrænset bevægelighed i løbet af dagen, fx at det er 
svært at løfte  armene eller rejse sig fra en stol.
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HVORDAN STILLES  
DIAGNOSEN?

Kæmpecelle-karbetændelse diagnosticeres 
typisk ved en kombination af flere under-
søgelser:

• Lægeundersøgelse
• Blodprøver
• Billedundersøgelser (ultralydsunder-

søgelse eller PET/CT-scanning)
• Biopsi (også kaldet vævsprøve) fra  

pulsåren i tindingen

De undersøgelser, du skal igennem, af-
hænger af, hvilke typer symptomer du 
oplever. En vigtig del af processen med at 
stille diagnosen kæmpecelle-karbetændelse 
er at udelukke andre sygdomme, der kan 
give lignende symptomer og samme blod-
prøvesvar som kæmpecelle-karbetændelse. 
Valget af undersøgelser kan også afhænge 
af, hvilke sygdomme du har i forvejen. 

På grund af de mange forskellige symp-
tomer ved kæmpecelle-karbetændelse, 
kommer du ofte ud for, at du bliver set af 
flere forskellige speciallæger.

LÆGEUNDERSØGELSE
Lægeundersøgelsen afhænger af, hvilke 
typer symptomer der er dominerende, og 
om der er begrundet mistanke om andre 
sygdomme. Hvis fx lægen har mistanke om, 
at du har betændelse i pulsårerne i tindin-
gen, vil han eller hun mærke efter, om de er 
ømme, fortykkede eller knudrede. Eller hvis 
du har øjensymptomer, kan lægen vurdere, 
at der er behov for særlige øjenunder søgelser. 
Du kan læse mere om synspro blemer og 
kæmpecelle- karbetændelse på side 24.

BLODPRØVER
Der findes ikke en blodprøve, der kan stille 
diagnosen kæmpecelle-karbetændelse med 
sikkerhed. En blodprøve vil dog ofte kunne 
vise, om du har en aktiv betændelsestil-
stand i kroppen. Andre blodprøver vil også 
kunne sige noget om din tilstand. Fx har 
mange med kæmpecelle-karbetændelse en 
lav blodprocent. Lægen vil i nogle tilfælde 
også tage blodprøver for at udelukke andre 
sygdomme, som har samme symptombille-
de som kæmpecelle-karbetændelse, fx andre 
gigtsygdomme og infektionssygdomme. 

BILLEDUNDERSØGELSER
Billedundersøgelser har vist sig at være 
meget brugbare – både til at stille diagno-
sen kæmpecelle-karbetændelse og til at 
udelukke andre sygdomme. I Danmark 
er ultralyds undersøgelse og evt. PET/CT- 
scanning de mest brugte former for billed-
undersøgelser.  
Læs mere i interviewet med forskeren i 
billed diagnostik på side 36. 

Lægeundersøgelse, blodprøver, 
billedundersøgelser og biopsi. 
Der findes forskellige undersøgel-
ser, som kan hjælpe lægen med 
at stille diagnosen kæmpecelle- 
karbetændelse. Her kan du læse 
om de forskellige under søgelser.
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HVORDAN STILLES  
DIAGNOSEN?

PET/CT
Ved en PET/CT-scanning får du sprøjtet en 
lille mængde radioaktivt sukker-sporstof 
ind i blodbanen, hvorefter du får foretaget 
en CT-scanning af hoved, hals, brystkasse 
og mave. I områder af kroppen, hvor der er 
betændelse, vil der være et stort forbrug af 
sukker, og her vil det radioaktive sporstof 
samle sig og lyse op på scanningen. I nogle 
tilfælde kan scanningen være svær at tolke, 
særligt hvis der også er åreforkalkning til 
stede i de samme pulsårer.

ULTRALYDSUNDERSØGELSE

Ultralydsundersøgelse ved kæmpecelle- 
karbetændelse foregår ligesom ved en 
ultralydsundersøgelse af fx hjerte, mave 
og fostre. Lægen kan ved hjælp af ultra-
lydsscanningen undersøge både de store 
pulsårer, der løber fra hjertet, og de mindre 
pulsårer i tindingen og ansigtet. Hvis du har 
kæmpecelle-karbetændelse, vil undersøgel-
sen vise, at strukturen i pulsåren er ændret: 
Karvæggen kan være fortykket, lagene i 
blodkarret kan være ødelagte, og ofte vil 
passagen for blod være forsnævret eller 
helt tilstoppet (se illustration på side 12). 
Med ultralydsscanningen kan lægen hurtigt 
undersøge flere pulsårer i kroppen for tegn 
på kæmpecelle-karbetændelse, og svaret 
vil ofte ligge klart umiddelbart efter under-
søgelsen. Ultralydsundersøgelsen er ufarlig, 
og der anvendes ikke radioaktive sporstoffer 
eller røntgenstråler, som der gør i en PET/
CT-scanning. Derfor vælges ofte ultralyds-
undersøgelse først og kun PET/CT-scanning 
i de tilfælde, hvor det er nødvendigt.

TEMPORALIS BIOPSI
Temporalis biopsi er en anden metode, som 
kan påvise, at du har kæmpecelle-karbetæn-
delse i pulsårerne i tindingen. Det er nem-
lig en vævsprøve af pulsåren i tindingen. 
Biopsien eller vævsprøven foregår således, 
at du får en lokalbedøvelse, hvorefter lægen 
laver et lille snit i tindingen og udtager et 
vævsstykke på 1-2 cm fra pulsåren. Vævs-
stykket sendes derefter til patologisk afde-
ling på hospitalet, hvor det undersøges i et 
mikroskop.
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Hvis du har kæmpecelle-karbetændelse, 
vil strukturen i pulsåren være ændret, som 
beskrevet ovenfor. Derudover vil biopsien 
også vise et stort antal betændelsesceller. 
Disse er ofte smeltet sammen til såkaldte 
kæmpeceller – deraf navnet kæmpecelle- 
karbetændelse. 

Der går typisk 7-10 dage, fra biopsien 
er udført, til svaret ligger klart. En positiv 
biopsi kan bruges til at bekræfte mistanken 
om kæmpecelle-karbetændelse. I op til 50 % 
af tilfældene er biopsi-
en dog negativ, selvom 
der er kæmpecelle-kar-
betændelse. Du kan derfor 
sagtens komme ud for, at 
lægen vurderer, at du har 
kæmpecelle- karbetændelse, selvom biop-
sien er negativ. I helt særlige tilfælde kan 
lægen anbefale, at du får gentaget biopsien 
på den anden side af hovedet.

Selvom en biopsi er et lille indgreb i lokal-
bedøvelse, vil der, som ved alle andre kirur-
giske indgreb, være en lille risiko forbundet 
med den. Du skal især være opmærksom 

på, at de overfladiske nerver i området kan 
blive beskadiget, hvilket kan give følefor-
styrrelse i ansigtet eller lammelse af en lille 
del af ansigtsmuskulaturen.

   
DERFOR ER TIDLIG  
UNDERSØGELSE  VIGTIG
Uanset om din læge undersøger dig for 
kæmpecelle-karbetændelse ved hjælp af 
 billedundersøgelserne  eller en vævsprøve, 
skal det helst gøres så tidligt som muligt 

i forløbet. Fælles for de 
forandringer, som lægen 
kigger efter, når han eller 
hun undersøger dig, er 
nemlig, at de forsvinder 
efter nogle dage til ugers 

behandling med binyrebarkhormon. 
Læs mere på side 36, hvor en forsker i 

billeddiagnostik fortæller om de fremskridt, 
der er sket de seneste år, og hvordan disse 
fremskridt kan bidrage til hurtigere og mere 
præcis diagnose af kæmpecelle-karbetæn-
delse.

Diagnosen stilles typisk 
ved en  kom bination af 
 flere  undersøgelser.

Når du har kæmpecelle-karbetændelse, er væggen i pulsåren tykkere end 
 normalt. Det kan nedsætte eller stoppe blodgennemstrømningen.

Pulsåre hos rask person uden 
kæmpecelle-karbetændelse

Pulsåre hos person med 
kæmpecelle-karbetændelse

FORTYKKELSE AF PULSÅRENS VÆG VED  
KÆMPECELLE- KARBETÆNDELSE
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Når du har kæmpecelle-karbetændelse er 
det vigtigt, at du hurtigt kommer i medi-
cinsk behandling. Det vil være en læge med 
speciale i gigtsygdomme, kaldet en reuma-
tolog, som står for din behandling.

Hvis sygdommen ikke behandles tilstræk-
keligt og i tide, kan der nemlig opstå svære 
komplikationer. I visse tilfælde permanent 
delvist synstab eller blindhed, hvis du har 
den type kæmpecelle-karbetændelse, som 
rammer pulsårerne i tindingen (C-GCA). 

HVORDAN BEHANDLES  
KÆMPECELLE-
KARBETÆNDELSE?

Hvilke former for behandling  findes 
der, og hvordan foregår behand-
lingen? Hvor længe skal du være 
i behandling, og hvad sker der, 
når behandlingen er afsluttet? Her 
kan du læse om behandling af 
 kæmpecelle-karbetændelse.
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en indsprøjtning i blodåren i stedet for som 
en tablet. Generelt vil lægen forsøge at give 
dig den lavest mulige dosis, der giver en 
tilstrækkelig behandlingseffekt.

HVOR HURTIGT VIRKER BINYRE-
BARKHORMON-BEHANDLINGEN?
Når du har kæmpecelle-karbetændelse, 
vil behandlingen med binyrebarkhormon 
virke allerede inden for få timer. Ofte vil du 
selv fysisk mærke en effekt af behandlin-
gen  i  løbet af timer til få dage. Hvis du ikke 
mærker sikker effekt af behandlingen inden-
for 48 timer, bør lægen genoverveje, om du 
reelt har kæmpecelle-karbetændelse. Har du 
allerede udviklet synstab, kan du desværre 
ikke forvente, at du får det tabte syn til bage, 
selvom behandlingen virker. Læs mere om 
synstab og kæmpecelle-karbetændelse i 
interviewet med øjenlægen på side 24.

 Mange oplever, at de får mere energi og 
føler sig mindre trætte, når de kommer i 
behandling med binyrebarkhormon.

HVOR LÆNGE SKAL BINYREBARK-
HORMON-BEHANDLINGEN TAGES?
Målet for den medicinske behandling er 
at holde betændelsesreaktionen i pulsårer-
ne under kontrol med lavest mulig dosis 
binyre barkhormon. Dette er for helt at und-
gå eller i hvert fald minimere behandlingens 
bivirkninger. Lægen vil derfor forsøge at 
trappe dig langsomt ned i din binyrebark-
hormon-dosis, når det vurderes at være 
passende.

Behandlingstiden med binyrebarkhormon 
afhænger af, hvor hurtigt det er muligt at 
trappe dig ud af behandlingen uden tilbage-
fald. Du skal regne med en behandlings-
varighed på 1-2 år, men den kan også vare 
længere.

Enkelte patienter oplever, at nedtrap-
ningen går for hurtigt, og at de derfor får 
en lille opblussen i sygdommen. Hvis du 
får til bagefald eller oplever symptomer på 

Da disse komplikationer kan opstå meget 
pludseligt og udvikle sig hurtigt, er det vig-
tigt, at behandlingen starter, så snart lægen 
har begrundet mistanke om synstruende 
 kæmpecelle-karbetændelse i blodkaret til 
tindingen. Lægen venter derfor typisk ikke 
på, at diagnosen er blevet endeligt bekræftet 
ved fx billed undersøgelse eller vævsprøve, 
før han eller hun sætter behandlingen i gang. 

BEHANDLING MED BINYREBARK-
HORMON
Den primære behandling af kæmpecelle- 
karbetændelse er binyrebarkhormon. 
Binyre barkhormoner er en samlet beteg-
nelse for flere forskel lige typer af steroid-
hormoner og kaldes på fagsprog for 
kortikoste roider. Binyrebarkhormoner dan-
nes også naturligt i kroppens binyrer og er 
uundværlig for reguleringen af bl.a. immun-
systemet og salt- og vand balancen.

HVOR MEGET OG HVORDAN  
TAGES BINYREBARKHORMON- 
BEHANDLINGEN?
Du vil typisk starte med at få en høj dosis 
binyrebarkhormon i tabletform, kaldet 
prednisolon, én gang om dagen. Hvor stor 
en dosis, du skal have, kan afhænge af flere 
ting:

• Hvor langt henne i forløbet af  
sygdommen, du er

• Hvilke symptomer og komplikationer,  
du har haft

• Om du har oplevet bivirkninger til 
 behandlingen

• Om du har andre sygdomme,  
der skal tages højde for

• Din vægt
 
I helt særlige tilfælde, oftest ved akutte 
synstruende tilfælde, kan lægen vælge at 
give en meget høj dosis. Denne højere dosis 
gives i nogle tilfælde intravenøst, altså som 



kæmpe celle-karbetændelse under nedtrap-
ningen, er det vigtigt, at du straks tager 
kontakt til din læge, så lægen kan vurdere, 
om din dosis skal sættes op.  

Du må aldrig selv begynde at nedtrappe 
behandlingen, uden at have aftalt det med 
din læge, da du risikerer at få tilbagefald af 
sygdommen, herunder synspåvirkning.

HVILKE BIVIRKNINGER KAN 
BINYRE BARKHORMON-
BEHANDLINGEN 
GIVE?
Som ved al anden be-
handling, er der en række 
mulige bivirkninger til 
binyrebarkhormon- 
behandling, som du og 
din læge skal være op-
mærksomme på. Bivirk-
ningerne kan være milde og forbigående 
eller alvorlige og varige. Risikoen for bivirk-
ninger til binyrebarkhormon-behandling 
er generelt relateret til dosis og varighed af 
behandling, og hvis dosis er lav, er der gene-
relt færre bivirkninger.

Du kan finde information om bivirknin-
ger ved binyre barkhormon-behandling  
ved at se i indlægssedlen eller søge på det 
lægemiddel, du har fået ordineret, på  
Minmedicin.dk. Hvis du er i tvivl, om et 
symptom, som du oplever, er en mulig 
bivirkning til din behandling, skal du drøfte 
det med din behandlende læge. 

ANDRE TYPER MEDICIN TIL 
 BEHANDLING AF KÆMPECELLE- 
KARBETÆNDELSE
Binyrebarkhormon er som nævnt den mest 
almindelige behandling af kæmpecelle- 
karbetændelse. Men nogle gange kan du 
 blive tilbudt en anden type immundæm-
pende behandling. Det vil i så fald ofte 
være biologisk behandling. Aktuelt er den 
 eneste godkendte biologiske behandling til 

kæmpe celle-karbetændelse en såkaldt IL-6 
receptor hæmmer. 

IL-6 RECEPTOR HÆMMERE 
En IL-6 receptor hæmmer er et biologisk 
 l ægemiddel. En IL-6 receptor hæmmer 
 virker ved at hæmme et signal molekyle 
 kaldet interleukin-6 (eller IL-6), som er 
kraftigt opreguleret ved kæmpecelle- 
karbetændelse. Medicinen gives i kom-
bination med binyre barkhormon og vil 

hos nogle gøre det 
muligt at trappe hur-
tigere ned eller ud af 
deres binyrebarkhormon- 
behandling. Din læge 
kan overveje at sætte dig 
i behandling med en IL-6 
receptor hæmmer som 
ekstra behandling, hvis 

du fx har andre sygdomme, der betyder, at 
det er uhensigtsmæssigt for dig at være i 
binyrebarkhormon-behandling, eller hvis 
du oplever mange bivirkninger på den dosis 
binyrebarkhormon, der skal til for at kon-
trollere sygdommen.  

Behandling med en IL-6 receptor hæm-
mer kan også være en mulig behand ling,  
hvis du får flere tilbagefald i forbin delse  
med nedtrapningen af din binyre bark-
hormon- behandling. Hvor  længe, man skal 
være i behandling med IL-6 receptor hæm-
mer, afhænger af sygdommens udvikling og 
eventuelle bivirkninger.

Hvis lægen vurderer, at en IL-6 receptor 
hæmmer vil være en mulig behandling 
for dig, skal lægen sikre sig, at der ikke 
er  medicinske årsager til, at du ikke ville 
kunne tåle behandling med en IL-6 receptor 
hæmmer. Før du kan starte i behandling, 
skal du screenes for  tuberkulose og smitsom 
leverbetændelse. Det gøres ved et røntgen-
billede af lungerne og ved blodprøver.  

I starten af sygdommen 
vil du skulle gå til mange 
kontroller. Efterhånden 
som du kommer længere 
hen i forløbet, vil kontrol-
lerne blive færre.

HVORDAN BEHANDLES KÆMPECELLE-KARBETÆNDELSE?16
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HVORDAN TAGES IL-6 RECEPTOR 
HÆMMERE?
IL-6 receptor hæmmere tages som en ind-
sprøjtning i maveskindet eller i låret. De 
fleste kan efter oplæring selv håndtere 
indsprøjtningen. Alternativt kan du få en 
pårørende eller en hjemmesygeplejerske til 
at give dig medicinen. 

HVILKE BIVIRKNINGER KAN IL-6 
RECEPTOR HÆMMERE GIVE?
Som ved al anden behandling, er der en 
række mulige bivirkninger til behandling 
med IL-6 hæmmere, som du og din læge 
skal være opmærksomme på. Du kan finde 
information om bivirkninger ved at se i 
indlægssedlen eller søge på lægemidlet 
på Minmedicin.dk. Du kan få oplyst læge-
middelnavnet af din reumatolog. Det er 
vigtigt, at du selv er opmærksom på bivirk-
ninger. Du skal derfor kontakte din læge, 
hvis du fx får feber, andre tegn på infektion 
eller en allergisk reaktion.

SUPPLERENDE BEHANDLING
Ud over din kæmpecelle-karbetændelse- 
behandling, vil du i nogle tilfælde også få 
anbefalet anden supplerende medicin. Det 
kan fx være:

• Dagligt tilskud af D-vitamin, evt. i 
 kombination med kalk

• Forebyggende behandling mod 
 knogleskørhed

• Blodfortyndende medicin (hjertemagnyl)

OPFØLGNING PÅ DIN SYGDOM
Kæmpecelle-karbetændelse er en alvor-
lig sygdom, og behandlingen af den kan 
desværre også give alvorlige bivirkninger. 
Derfor vil lægen, som nævnt, hele tiden 

prøve at nedtrappe behandlingen. I den 
forbindelse skal du være under observation 
for at se, om du får tilbagefald. Det betyder 
som regel faste kontroller på en reumato-
logisk  hospitalsafdeling, hvor de er vant 
til at håndtere kæmpecelle-karbetændelse 
og komplikationerne til sygdommen og er 
opmærksomme på bivirkninger til behand-
lingen. I starten af sygdommen vil du skulle 
gå til mange kontroller. Efterhånden som du 
kommer længere hen i forløbet, vil kontrol-
lerne blive færre, typisk hver 3. til 6. måned. 

Nogle steder kan du opleve, at de faste 
kontroller foregår hos en sygeplejerske, som 
vil spørge ind til symptomer og bivirknin-
ger og justere medicinen efter et tilrettelagt 
skema. I forbindelse med kontrollerne vil du 
få taget blodprøver for at se betændelses-
tallene. Hvis du får supplerende medicin 
ud over binyrebarkhormon-behandlingen 
(fx IL-6 receptor hæmmere) er der behov for 
regelmæssige blodprøvekontroller med ca. 2 
måneders mellemrum. 

EFTER BEHANDLINGEN  
ER AFSLUTTET
Kæmpecelle-karbetændelse varer typisk 
under 2 år. Nogle oplever dog, at sygdom-
men vender tilbage, oftest i løbet af de første 
måneder efter, at behandlingen er fuldt 
nedtrappet og afsluttet. Derfor vil du typisk 
være tilknyttet reumatologisk afdeling på 
hospitalet i en periode, efter at du er trappet 
ud af behandlingen. 

Når du er trappet helt ud af medicinen, 
og der ikke har været tegn på tilbagefald af 
din kæmpecelle-karbetændelse, vil du blive 
afsluttet fra den reumatologiske hospitals-
afdeling. Der er altså ikke behov for opfølg-
ning på din sygdom, når du først er kommet 
dig over den. 
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HELLA MISTEDE 
SYNET PÅ DET ENE ØJE PÅ 
GRUND AF KÆMPECELLE- 
KARBETÆNDELSE

NY HVERDAG EFTER SYNSTAB:
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SYNET PÅ DET ENE ØJE PÅ 
GRUND AF KÆMPECELLE- 
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For et år siden mistede Hella 
pludse  lig synet på det ene øje  
på grund af kæmpecelle- 
karbetændelse. Hun fortæller  
her, hvordan  hendes mand har 
 været en stor støtte gennem 
 forløbet, og hvordan hun efter-
hånden er ved at vænne sig til  
en ny hverdag efter synstabet.

78-årige Hella bor i Allerød sammen med 
sin mand. Hun har tidligere været i behand-
ling for muskelgigt. Sidste sommer havde 
hun gennemført udtrapningen af behandlin-
gen og følte sig rask og frisk. Men pludselig 
begyndte hun at opleve nye symptomer, 
som hun aldrig havde oplevet før.

- Jeg havde det dårligt. Jeg var træt og 
havde ondt i hovedet. Jeg havde ondt i 
halsen, kæberne og ud i ørerne og kunne 
dårligt sluge eller tygge maden, fortæller 
Hella.

Mens Hella var i behandling for muskel-
gigt, havde lægen løbende spurgt ind til, om 
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Jeg havde ondt i halsen, 
kæberne og ud i ørerne og 
kunne dårligt sluge eller 
tygge maden.

hun oplevede symptomer fra hovedet. For 
det kan nemlig være tegn på kæmpecelle- 
karbetændelse, der kan optræde sammen 
med muskelgigt. Men hun havde aldrig op-
levet symptomer fra hovedet, og da hun nu 
pludselig begyndte at få disse symptomer, 
forbandt hun dem ikke med sygdommen.

SYNET FORSVINDER 
En uge efter de første symptomer bemær-
kede Hellas barnebarn, at Hellas ene øje var 
lidt smallere end det andet øje. Og weeken-
den efter oplevede Hella pludselig forbigå-
ende synstab: 

- I løbet af lørdagen forsvandt synet på 
højre øje pludselig, men det kom igen med 

MUSKELGIGT OG KÆMPECELLE-KARBETÆNDELSE

 Muskelgigt kaldes også Polymyalgia reumatika (PMR) og er en betændelses-
tilstand, der sidder i leddene og i de væv, der omgiver dem, særligt sener og 
slimsække. Kæmpecelle-karbetændelse er en betændelsestilstand i de store  
og mellemstore pulsårer i kroppen. 

 Muskelgigt og kæmpecelle-karbetændelse er altså to forskellige sygdomme, 
og de kan optræde hver for sig eller samtidig. Du kan fx starte med at have 
muskelgigt og senere også udvikle kæmpecelle-karbetændelse. Men ikke alle, 
der har muskelgigt, udvikler kæmpecelle-karbetændelse. 
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det samme. Det skete tre gange i rap. Dagen 
efter, om søndagen, forsvandt synet på højre 
øje igen. Men denne gang kom det ikke 
tilbage.

Hellas mand ringede 
straks til lægevagten, og 
Hella blev kørt på ho-
spitalet, hvor de under-
søgte, om hun havde 
fået en blodprop i øjet. 
Det havde hun ikke. En 
vævsprøve fra blodåren i tindingen og en 
PET/CT- scanning viste, at hun i stedet hav-
de  kæmpecelle-karbetændelse –  nærmere 
bestemt den undertype, hvor betændelsen 
sidder i tindingepulsåren.

HVERDAGEN EFTER SYNSTABET
Hella er i dag i behandling med biologisk 
medicin og binyrebarkhormon. Synet på 
højre øje er blevet lidt bedre, så hun nu får 
lys ind fra siden og kan se skygge og farve. 

Men midt på øjet har hun mistet synet, og 
det kommer ikke tilbage. Alligevel fungerer 
hverdagen godt, og hun har ikke behov for 

særlige hjælpemidler. Men 
hun har skullet vænne 
sig til at klare sig med 
synet på venstre øje i 
hverdagen, og hun har 
for eksempel ikke læn-
gere mod på at køre bil. 

-  I starten var det 
skræmmende. Når du kun kan se på det ene 
øje, kan det være svært at afstandsbedøm-
me. Derfor kommer jeg for eksempel nogle 
gange til at hælde ved siden af, når jeg skal 
hælde op i et glas, eller række for tidligt ud 
efter dørhåndtaget, når jeg skal åbne en dør, 
fortæller hun.

ÆGTEFÆLLEN EN VIGTIG STØTTE
Hellas mand har været en vigtig støtte for 
hende igennem hele forløbet, og hendes råd 

Det er rart, at vi er to, der 
hører, hvad lægen siger,  
så vi kan tale om det 
sammen bagefter.
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til andre i samme situation er, at det er en 
god ide at involvere sine pårørende:
- Min mand er med til alle lægesamtalerne. 
Det er rart for mig, at vi er to, der hører, 
hvad lægen siger, så vi kan tale om det 
sammen bagefter. For min mand er det også 
rart at være med til samtalerne. Han blev jo 

meget forskrækket, da jeg pludselig mistede 
synet. Det har været rart for ham at få det 
hele forklaret af en fagperson - omkring 
sygdommen, behandlingen og så videre. Vi 
lever jo sammen, så det er vigtigt, at han er 
en del af det og forstår det, fortæller Hella.
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Kæmpecelle-karbetændelse kan give tre 
forskellige typer synsproblemer: 

• Dobbeltsyn
• Forbigående synstab
• Permanent synstab

Det mest udbredte synsproblem er perma-
nent synstab, mens dobbeltsyn optræder 
mere sjældent, forklarer Michael Stormly 
Hansen:

- Kæmpecelle-karbetændelse giver be-
tændelse i pulsårer i kroppen. Betændelsen 
kan tilstoppe puls årerne og nedsætte blod-
gennemstrømningen. Blodet transporterer 
ilten rundt i kroppen, og derfor kan nedsat 
blodgennemstrømning give iltmangel i de 
organer, som ikke får nok ilt. Hvis iltmang-
len rammer øjenmusklen, kan det give 

 dobbeltsyn. Det sker ikke så tit, men hvis 
det gør, kan der typisk rettes op på det med 
en skele-operation, fortæller  Michael Storm-
ly Hansen, der er afdelingslæge på Øjen-
klinikken Rigshospitalet – Glostrup.

Mere alvorligt er det, når iltmanglen 
 rammer synsnerven. Hvis der opstår 
midler tidig iltmangel i synsnerven, kan 
det give forbi gående synstab på det ene øje 
- som  regel af få minutters varighed, hvor-
efter synet vender tilbage til det normale. 
Dette kaldes på fagsprog amaurosis fugax. 
Men det hyp pigste og alvorligste syns-
problem ved kæmpecelle-karbetændelse er, 
når iltmanglen skader syns nerven og  giver 
permanent synstab. Iltmanglen kan også 
ramme de centrale blodkar i øjets nethinde, 
hvilket ofte også giver et permanent syns-
tab.

HURTIG BEHANDLING KAN REDDE 
SYNET PÅ DET ANDET ØJE
Hvis kæmpecelle-karbetændelsen først bli-
ver opdaget i forbindelse med, at du oplever 
synstab, er det vigtigt, at du hurtigt kommer 
i behandling med binyrebarkhormon for at 
undgå, at synstabet bliver værre. 

- Synstabet opstår ofte på det ene øje først 
– og så er det vigtigt at komme i behandling 
med det samme. Behandlingen kan ikke 
redde det tabte syn på det ramte øje, men 
det kan redde synet på det andet øje. 

Hvis du ikke kommer i hurtig behand-
ling, er der nemlig stor risiko for, at det 

NÅR KÆMPECELLE- 
KARBETÆNDELSE  
GÅR UD OVER SYNET
Kæmpecelle- karbetændelse kan 
føre til synsproblemer. Det kan 
både være midlertidige syns-
forstyrrelser og varigt synstab. 
Øjenlæge  Michael Stormly Hansen 
fortæller her om, hvorfor sygdom-
men i nogle  tilfælde kan gå ud 
over synet.

INTERVIEW MED ØJENLÆGEN: 
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NÅR KÆMPECELLE- 
KARBETÆNDELSE  
GÅR UD OVER SYNET

andet øje også bliver ramt og bliver blindt 
inden for ganske få dage til uger, forklarer 
Michael Stormly Hansen.

Når folk kommer til ham med pludseligt 
opstået synstab, er han derfor meget  
opmærksom på, om det kan skyldes 
kæmpecelle- karbetændelse, specielt hvis 
personen er over 50 år: 

- Pludseligt opstået synstab er et symp-
tom på kæmpecelle-karbetændelse, og 
derfor har jeg altid det i baghovedet. Jeg 
spørger ind til, om de har oplevet andre 
symptomer på sygdommen – såsom træt-

hed, tindingesmerter, smerter når de tygger 
og ømhed i hårbunden. Hvis jeg har mis-
tanke om, at der er tale om kæmpecelle- 
karbetændelse, starter jeg straks behand-
lingen op, fortæller han.

NÅR SYNET GÅR TABT
Michael Stormly Hansen har oplevet, at folk 
med kæmpecelle-karbetændelse har mistet 
synet på begge øjne. Når det sker, kontak-
ter han Akuttjenesten, som kommer ud og 
hjælper med at etablere kontakt til psykolog, 
socialrådgiver osv.
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DERFOR KAN KÆMPECELLE-KARBETÆNDELSE  
GÅ UD OVER SYNET
Synsnerven sidder bagerst i øjet og spiller en vigtig rolle i forhold til synet: 
Når øjet opfanger lys, starter det en række nervesignaler. Synsnerven leder alle 
disse nervesignaler om til hjernen, hvor de omdannes til billeder.

ILTMANGEL I  SYNSNERVEN
Hvis synsnerven bliver skadet pga. iltmangel, kan det give permanent synstab. 
15-20 %2 af alle med ubehandlet kæmpecelle-karbetændelse får delvist eller 
fuldstændigt synstab på et eller begge øjne, fordi iltmangel har skadet syns-
nerven. Hvor stort synstabet er, afhænger af, hvor meget synsnerven er skadet. 
Hvis der ikke igangsættes behandling med binyrebarkhormon, kan man i op 
til 25-50 %2 af tilfældene opleve, at syns tabet breder sig til det andet øje, typisk 
i løbet af den første uge.

Hos nogle opstår det permanente synstab pludseligt og uden varsel. Andre har 
oplevet en eller flere episoder med forbigående synstab i tiden op til. Nogle 
har også oplevet symptomer som træthed, tindingesmerter, smerter når de 
tygger og ømhed i hårbunden, også kaldet skalp-ømhed.

ILTMANGEL I  ØJENMUSKLEN
Øjenmusklerne sidder rundt om hvert øje og sørger for, at øjet kan bevæge sig 
i forskellige retninger samt rotere. Hvis der opstår iltmangel i øjenmusklen, 
kan det give dobbeltsyn. Det optræder ikke så ofte, og en skele-operation kan 
typisk rette op på det.

2. Docken WP et al. Clinical manifestations of giant cell arteritis. www.uptodate.com

Synsnerve

Øjenmuskel
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Denne artikel er udarbejdet på baggrund af interview med og valideret af Michael Stormly Hansen, 
afdelingslæge på Øjen klinikken Rigshospitalet – Glostrup.

BINYREBARKHORMON OG GRÅ STÆR
Binyrebarkhormon er en vigtig del af behandlingen af kæmepcelle- 
karbetændelse. Binyrebarkhormon øger dog risikoen for øjensygdommen grå 
stær. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, om dit syn bliver dårlige-
re, eller om du oplever blændingsgener – fx hvis du bliver blændet af mod-
kørende biler - da det kan være symptomer på grå stær. Hvis du oplever disse 
symptomer, skal du gå til øjenlægen. Grå stær kan fjernes ved operation. 

Du må ikke stoppe med at tage din binyrebarkhormon-behandling uden at 
have talt med din læge om det, da man skal trappes langsomt ud af behand-
lingen.
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FÅ HJÆLP OG STØTTE, HVIS DU MISTER SYNET
Det er en stor omvæltning og skræmmende pludselig at miste synet helt eller 
delvist. Men der er hjælp og støtte at hente flere steder:

Dansk Blindesamfund
Dansk Blindesamfunds konsulenter står klar til at rykke ud og besøge dig, hvis 
du kommer ud for et synshandicap. Alle konsulenter har selv et synshandicap.  
De kan fx hjælpe dig med at søge om personlig assistance, at få en ledsager-
ordning, at afklare dine muligheder for beskæftigelse og forsørgelse samt 
arbejdsredskaber og at være bisidder ved vigtige møder med kommunen, 
din fagforening eller din arbejdsplads. Læs mere på Dansk Blindsamfunds 
 hjemmeside www.blind.dk.

IBOS’ Akuttjeneste 
IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede – har en Akuttjeneste, som yder 
akut støtte til patienter, pårørende og personale på hospitalet, når en patient  
har fået en pludseligt opstået synsnedsættelse. IBOS’ Akuttjeneste yder   
bistand i form af en krisesamtale med patient og eventuelle pårørende samt 
rådgivning og vejledning omkring sociale forhold, praktisk synsvejledning  
og henvisning til lokal synsrådgivning. Du kan kontakte IBOS’ Akuttjeneste  
på telefon 2849 0169 eller 3945 2545.

Synslinjen 
Synslinjen er en gratis telefonrådgivning, der støtter og vejleder mennesker, 
der får en alvorlig synsnedsættelse eller er bange for at miste synet. Synslinjen 
støtter og vejleder også pårørende og fagpersoner. Synslinjen er skabt i et sam-
arbejde mellem Dansk Blindesamfund og Øjenafdelingen på Aarhus Univer-
sitetshospital. Du kan ringe til Synslinjen på telefon 4580 0010. 

Borgerservice
Hvis du har brug for hjælp i hjemmet eller hjælpemidler, der kan gøre din 
hverdag lettere, kan du kontakte din lokale Borgerservice. De kan hjælpe dig 
med, hvor og hvordan du kan søge om hjælp.

Gigtforeningens rådgivning
Gigtforeningen giver gratis rådgivning både telefonisk og skriftligt. De har 
bl.a. en socialrådgiver, en ergoterapeut og en advokat, som sidder klar til at 
give dig personlig rådgivning. De kan fx svare på, hvilke regler og muligheder 
der er, hvis du ikke længere kan varetage dit job. De kan også rådgive dig om 
muligheden for at få personlig hjælp eller ledsager. Læs mere på Gigtforenin-
gen.dk eller ring til Gigtforeningens rådgivning på telefon 3977 8080.
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Hamrende hovedpine og ondt i 
kæben, når han tyggede. Henning  
havde flere symptomer på 
kæmpecelle- karbetændelse. Men 
han havde aldrig hørt om syg-
dommen, så det var først, da 
hans blodåre i tindingen pludselig 
 begyndte at bule ud, at han tog til 
lægen. Derfra gik det stærkt. 

- Det er skræmmende at tænke på, at jeg 
kunne have mistet synet, hvis jeg ikke 
havde reageret på min krops forandringer 
og gået til lægen, fortæller 
Henning. Han fik for  
ca. 1,5 år siden kon-
stateret kæmpecelle- 
karbetændelse og kom 
straks i behandling for at 
undgå at udvikle synstab.

- Tegnene på sygdommen 
begyndte som ondt i kæbemusklerne, 
når jeg tyggede, og hoved pine. I starten 
slog både min familie og jeg hovedpinen 
hen med, at det nok var en reaktion på 
en stressende flytning. Min hustru og jeg 
var nemlig lige flyttet fra  Sønderjylland, 

hvor vi havde boet i mange år, til Malmø 
i  Sverige  for at være tættere på vores børn 
og børnebørn, fortæller Henning.

Men hovedpinen blev værre og værre.
- Jeg måtte tit lægge mig på sofaen. 

Efterhånden fik jeg mistanke om, at der var 
noget galt. Det begyndte også at gøre ondt, 
når jeg tyggede. Men jeg vidste ikke, at 
det kunne være symptom på kæmpecelle- 
karbetændelse, for jeg havde aldrig hørt 
om sygdommen.

AFSTED TIL LÆGEN
Efter en måneds tid begyndte Hennings 
blodåre i tindingen pludselig at bule ud. Da 
gik det op for ham, at det var på tide at gå til 
lægen.

- Jeg blev forskrækket og tænkte ”det 
er ikke naturligt det her”. Så jeg tog til 

min egen læge, der tog 
en blodprøve og tjekke-
de mine infektionstal. 
Infektionstallene var alt 
for høje, så jeg blev akut 
indlagt på hospitalet 
samme aften.

Henning blev indlagt 
på reumatologisk afdeling, hvor lægen 
fortalte ham, at symptomerne og infek-
tionstallene tydede på, at han havde en 
undertype af kæmpecelle- karbetændelse. 
Mere præcist den type, hvor betændelsen 
sidder i blodårerne i tindingen. 

Jeg blev forskrækket 
og tænkte ”det er ikke 
naturligt det her”.
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Han blev derfor sat i gang med behand-
ling med det samme for at undgå at udvik-
le synstab. Hvis kæmpecelle- karbetændelse 
ikke bliver behandlet i tide, kan det nemlig 
føre til synstab. Tre timer efter, at han var 
startet op på behandlingen, gik hoved-
pinen væk. Men tankerne om, at han 
måske kunne risikere at blive blind, kørte 
rundt i hovedet på ham.

BANGE FOR AT BLIVE BLIND
- Det var skrækindjagende. Men allerede 
næste dag kom jeg over til øjenlægen på 
hospitalet. Han undersøgte mine øjne og 
kunne heldigvis se, at sygdommen ikke 
havde skadet mit syn. Det var en stor lettel-
se, fortæller Henning.

Henning fik nu taget en vævsprøve 
fra blodåren i tindingen. Ved at se på 
vævsprøven i et mikroskop kunne lægen 
bekræfte, at Henning havde kæmpecelle- 
karbetændelse. Han skulle derfor fortsætte 
behandlingen og løbende gå til kontrol på 
hospitalet.

EN LETTELSE AT FÅ AFKLARING
- Jeg havde været nervøs for, hvad det 
betød, at blodåren i tindingen pludselig 
begyndte at bule ud. Så det var en lettelse  
at få en afklaring. Så fik jeg vished for, at det 
ikke var et eller andet mystisk, jeg fejlede. 
Det var kæmpecelle-karbetændelse, som 
kan behandles med medicin, fortæller Hen-
ning.

- Jeg fik at vide, at det ikke er ualminde-
ligt, at folk over 70 år bliver ramt af syg-
dommen. Det var rart at vide, at jeg ikke 
var alene om det, forklarer Henning, der er 
75 år.

RISIKO FOR OSTEOPOROSE
Noget medicin mod kæmpecelle-karbetæn-
delse kan ”afkalke knoglerne” og dermed 
øge risikoen for at få osteoporose - det, 
der også kaldes knogle skørhed. Derfor 
fik  Henning også foretaget en såkaldt 
DXA-scanning af knoglerne for at se, om 
han var i risiko for at udvikle osteoporose. 
Han fik kalktabletter og D-vitamin, som gør, 
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at kroppen lettere kan optage kalken, samt 
forebyggende medicin mod knogleskørhed.

GLÆDER SIG TIL AT KOMME 
 TILBAGE I  EGEN KROP
Henning har nu været i behandling for  
kæmpecelle-karbetændelse i ca. 1,5  år  
og går til kontrol hver 8. uge. Behandlingen 
har virket, og han er i samråd med sin læge 
lige så stille ved at trappe ud af behandlin-
gen. Han har mistet muskel styrke og taget 
på omkring maven, så han glæder sig til at 
”komme tilbage til sin  gamle krop”, som 
han siger.  

Men mest af alt er han taknemmelig for, 
at hans sygdom blev opdaget, og at han 
kom i behandling i tide, så hans syn ikke 
har taget skade. 

BRUG FOR MERE OPMÆRKSOMHED 
OMKRING SYGDOMMEN
Henning håber, at der kommer mere op-
mærksomhed omkring sygdommen, så folk 
kan reagere i tide og gå til lægen, hvis de 
oplever symptomer.

- Jeg havde aldrig hørt om kæmpecelle- 
karbetændelse, og derfor forbandt jeg ikke 
mine symptomer med sygdommen. Selv-
om det ikke er ualmindeligt at blive ramt 
af sygdommen i min alder, tror jeg, der er 
mange, der ikke kender til den og derfor 
ikke ved, hvilke symptomer de skal være 
opmærksomme på. Det er foruroligende, 
når du risikerer at miste synet, hvis ikke du 
reagerer i tide, slutter Henning.
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- Et af de helt store fremskridt, der er sket 
de sidste 10-15 år, er, at vi læger er begyndt 
at få nogle billeddiagnostiske værktøjer, 
som vi kan bruge til at stille diagnosen 
kæmpecelle- karbetændelse, siger Berit 
 Dalsgaard Nielsen, der er PhD og 1. reserve-
læge på reumatologisk afdeling, Regions-
hospitalet Silkeborg.

SÅDAN STILLES DIAGNOSEN
Tidligere har Berit og hendes kollegaer 
stillet diagnosen på baggrund af de symp-
tomer, folk oplevede. Det kunne fx være 
hovedpine, synsforstyrrelser, ondt i kæben 
når man tygger eller en blodprøve, der viser 
forhøjet betændelsestal. Men disse symp-
tomer og fund kan også være tegn på en 

Kæmpecelle-karbetændelse er en 
akut sygdom, der kan udvikle sig 
hurtigt. Derfor er det vigtigt at få 
stillet diagnosen og komme i be-
handling i tide. Forsker i billeddiag-
nostik forudser en fremtid med en 
hurtigere og mere præcis diagnose. 
Læs her hvorfor.  

FORSKEREN FORTÆLLER



38 FORSKEREN FORTÆLLER

lang række andre sygdomme. Derfor har 
lægerne manglet en undersøgelse, der med 
sikkerhed kunne afgøre, om der er tale om 
kæmpecelle-karbetændelse. 

Hvis lægen på baggrund af symptomerne 
har mistanke om kæmpecelle-karbetændel-
se, er den mest anvendte undersøgelse til 
at bekræfte mistanken en vævsprøve, som 
hedder temporalis biopsi. Her tager lægen 
et stykke væv på 1-2 cm ud fra pulsåren i 
tindingen, som hedder arteria temporalis, 
hvorefter vævet undersøges i et mikroskop. 

Dog kan biopsien ikke med sikkerhed sige, 
om der er tale om kæmpecelle-karbetændel-
se, fortæller Berit  Dalsgaard Nielsen:

- Når du har kæmpecelle-karbetændelse, 
sidder betændelsen i forskellige blodkar 
rundt omkring i kroppen, men den sidder 
 i segmenter. Så vi kan ikke være sikre på, 
at vi får udtaget lige præcis det stykke 
væv, hvor betændelsen sidder. Derfor er en 
vævsprøve uden betændelse ikke nødven-
digvis ens betydende med, at der ikke er tale 
om sygdommen, forklarer hun.

ULTRALYDS- OG PET/CT-SCANNING

Ultralydsscanning
De fleste har hørt om ultralydsscanning i forbindelse med undersøgelse af  gravides 
maver. Men ultralydsscanning kan også bruges til at finde betændelse i  blodkar 
– og dermed bekræfte diagnosen kæmpecelle-karbetændelse. Ultralydsscanning 
er en hurtig og smertefri undersøgelse. Ultralyd er lydbølger, som ligger over det 
hørbare om råde og er uskadelige for alle væv i kroppen. Et ultralydshoved sender 
lydbølger  gennem huden og ind i kroppen. Samtidig registrerer ultralydshovedet 
de ekkoer, der kastes tilbage. Herved dannes der et billede af vævet under huden, 
og eventuel betændelse i blodkarrene kan ses.

PET/CT-scanning
PET-scanning er en billedundersøgelse, hvor der sprøjtes sukker, som er koblet til et 
radioaktivt sporstof, ind i kroppen via en blodåre. Derefter bliver kroppen scannet. 
Hvis der er betændelse et sted i kroppen, optager det betændte væv meget sukker, 
og sporstoffet får vævet til at lyse op på scanningen. CT-scanning er en avanceret 
form for røntgen, og ved at lægge billederne fra PET-scanningen og CT-scanningen 
oven på hinanden, kan lægen se, præcis hvor i kroppen betændelsen er. Det gør 
ikke ondt at blive PET/CT-scannet.
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BRUG FOR HURTIGERE OG MERE 
PRÆCISE UNDERSØGELSER
Der er brug for undersøgelser, der kan sikre 
en hurtigere og mere præcis diagnose   
- ikke mindst hos de mennesker, der har 
kæmpecelle- karbetændelse uden at opleve 
de typiske symptomer fra hovedregionen.

- Hos nogle sidder betændelsen ikke i 
pulsåren i tindingerne, 
men i pulsårer andre 
steder i kroppen. Derfor 
har de mere uspecifikke 
symptomer som feber, 
vægttab og træthed. 
Disse symptomer kan også være tegn på 
mange andre sygdomme, og derfor kan der 
gå lang tid, før de får stillet diagnosen og 
kommer i behandling. De har tit været igen-
nem en lang række under søgelser af hjertet, 
maven, tarmene osv., før de bliver sendt 
videre til PET/CT-scanning, som viser, at de 
har kæmpecelle-karbetændelse. Den lange 
ventetid kan betyde, at de mister muskel-
masse og funktionsevne, som det kan tage 
lang tid at genopbygge, fortæller hun.

ULTRALYD GIVER FÆRRE SYNSTAB 
Berit forsker derfor i, hvordan ultralyds-
scanning og PET/CT-scanning kan bruges 
til at stille hurtigere og mere præcis diag-
nose af sygdommen. 

- Tilbage i 1990’erne fandt en tysk gigt-
læge ud af, at man kunne bruge ultralyds-
scanning til at finde betændelse i pulsåren 
i tindingen. Den metode er siden blevet 
finpudset. Scanningsudstyret er blevet 
mere følsomt og specifikt, så man nu også 

kan finde betændelse i de store blodkar på 
halsen og inde i armhulen. De seneste 5-10 
år er  flere og flere begyndt at bruge ultra-
lydsscanning af blodkarrene som et redskab 
til at stille en hurtig og præcis diagnose. 
I Norge og England har man fx oprettet 
såkaldte Fast-track klinikker, hvor man kan 
komme ind til ultralydsscanning inden for 

et døgn, hvis lægen 
har mistanke om, at 
man har kæmpecelle- 
karbetændelse. Det har 
betydet, at de er kom-
met hurtigere i behand-

ling, og færre har tabt synet, fortæller Berit 
Dalsgaard Nielsen, der forventer, at der 
vil blive etableret Fast-track klinikker flere 
steder i Danmark de kommende år.

MERE FØLSOMME SCANNERE
Ultralydsscanningen kan dog ikke bruges til 
at undersøge den øverste del af hovedpuls-
åren, som ligger gemt inde bag hjertet og 
lungerne. Der kan man i stedet bruge PET/
CT-scanning – og også her er der sket en 
udvikling i teknologien. De moderne PET/
CT-scannere, der bruges i dag, er så følsom-
me, at de ofte kan påvise betændelse i selv 
de små blodkar i hovedet, fortæller hun.

- Vi har siden 2003 vidst, at PET/CT-scan-
ning kan bruges til at finde betændelse i 
de store blodkar. Men dengang var opløse-
ligheden ikke høj nok til, at vi kunne finde 
betændelse i de små blodkar i hovedet. Dels 
fordi blodkarrene i hovedet kun er 1-5 mm 
tykke, og dels fordi de ligger tæt på hjernen. 
Hjernen har nemlig fra naturens side et 

Der er brug for undersøgelser, 
der kan sikre en hurtigere  
og mere præcis diagnose.
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meget stort sukkerforbrug, og lyser dermed 
op på scanningen. Derfor var det svært at 
vurdere, om det, der lyste op på scannings-
billederne, var tegn på betændelse eller 
blot det naturlige lys fra hjernen. De PET/
CT-scannere, der bruges i dag, har en højere 
opløselighed, og min forskning har vist, at 
de ofte kan påvise betændelse selv i de små 
blodkar i hovedet, forklarer hun.

ULTRALYDSSCANNING SOM  FØRSTE 
UNDERSØGELSE
Berit forventer, at ultralydsscanning frem-
over kommer til at afløse biopsien som den 
første undersøgelse, når lægen på bag-
grund af symptomerne har mistanke om 
kæmpecelle- karbetændelse. 

Hvis ultralydsscanningen ikke kan 
bekræfte, at der er tale om kæmpecelle- 
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karbetændelse, og lægen stadig har mistan-
ke, vil næste skridt være en PET/CT-scan-
ning. Hvis der ikke er adgang til en PET/
CT-scanning senest 3 dage efter, at du er 
startet på behandling, vil lægen i stedet lave 
en biopsi. Ofte kan PET/CT-scanningen 
nemlig ikke længere påvise sygdommen, 
når du er startet på 
behandlingen. 

- Ultralydsscan-
ningen er ikke bedre 
end PET/CT-scan-
ningen til at diagno-
sticere kæmpe celle-
karbetændelse. Men den har den fordel, at 
den er hurtigere, fordi udstyret er tilgænge-
ligt på de fleste reumatologiske afdelinger, 
og langt billigere. Desuden skal du ikke 
faste inden, sådan som du skal før en PET/
CT-scanning, og du får ingen røntgenstrå-
ling, forklarer hun.

SER LYST PÅ FREMTIDEN
Ifølge Berit Dalsgaard Nielsen tegner frem-
tiden lyst:

- Vi læger er blevet mere opmærksom-
me på fordelene ved at bruge ultralyds-
scanning til at diagnosticere kæmpecelle- 
karbetændelse. De europæiske gigtlægers 
organisation, EULAR, anbefaler nu at bruge 

ultralydsscanning som den første test til 
at bekræfte mistanken, hvis udstyret og 
ekspertisen er til rådighed. Jeg tror, at flere 
læger vil blive uddannet i at ultralydsscanne 
for kæmpecelle-karbetændelse – så vi på 
den måde kan sikre en hurtigere og mere 
præcis diagnose, siger hun.

Berit forudser også, at 
teknologien bliver udvik-
let, så det bliver muligt 
at lave PET/CT-scanning 
med mindre røntgen-
stråling end i dag. Og 
at adgangen til denne 

undersøgelse bliver lettere, i takt med at der 
kommer PET/CT-scannere på flere og flere 
hospitaler, fordi de også bruges til at under-
søge for kræft.  

- Vi bliver hele tiden klogere på, hvordan 
vi kan stille diagnosen. Jeg håber og tror 
på, at brugen af ultralydsscanning og PET/
CT-scanning vil blive langt mere udbredt 
i den kommende tid - så mennesker med 
kæmpecelle-karbetændelse kan få en hur-
tigere og mere præcis diagnose, slutter Berit.

Denne artikel er baseret på interview med og 
valideret af Berit Dalsgaard Nielsen, PhD og 1. 
reservelæge på reumatologisk afdeling, Regions-
hospitalet Silkeborg.

Vi bliver hele tiden klogere på  
kæmpecelle-karbetændelse  
og hvordan vi kan stille 
 diagnosen.
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Hvis du er i arbejde, når du får konstateret 
kæmpecelle-karbetændelse er der forskel-
lige støttemuligheder afhængigt af din 
helbredstilstand. Du kan henvende dig til 
din kommune og bede om at få en samtale 
med en sagsbehandler, hvor I kan tale om 
de forskellige muligheder. Inden samtalen  
er det en god idé at skrive ned, hvilke 
eventuelle udfordringer sygdommen giver 
dig i din hverdag på arbejdet, da sagsbe-
handleren vil spørge ind til dette. Herunder 
er beskrevet forskellige støttemuligheder. 
Kapitlet er skrevet ud fra gældende regler 
og lov oktober 2019. 

FASTHOLDELSE AF DIT ARBEJDE
Det kan være en god idé at tage initiativ til 
en samtale med din arbejdsgiver og en evt. 
tillidsrepræsentant. Inden samtalen er det 

en god idé at tænke over, hvilke udfordrin-
ger sygdommen giver dig i din hverdag på 
arbejdet. Til samtalen kan I tale om, hvilke 
udfordringer din sygdom giver i forhold til 
at udføre dine arbejdsopgaver, og hvad der 
kan gøres for at imødekomme disse udfor-
dringer. 

Det kan være en god idé at udarbejde en 
fastholdelsesplan sammen med din arbejds-
giver og tillidsrepræsentant, hvor I sammen 
afstemmer forventninger, finder løsninger 
og skaber tryghed omkring din fremtid i 
virksomheden. 

PERSONLIG ASSISTANCE, 
 HJÆLPE MIDLER OG INDRETNING 
AF  ARBEJDSPLADS
Hvis du har en varig nedsat funktions-
evne, og der er opgaver, du har svært ved 
at varetage pga. fx synsnedsættelse, kan 
kommunen bevillige en personlig assistent 
til at varetage nogle af disse opgaver. Der er 
ligeledes mulighed for at få hjælpemidler til 
synsnedsættelsen. IBOS – Institut for Blinde 
og Svagsynede er et nationalt kompetence- 
og rehabiliteringscenter for mennesker med 
nedsat syn, som kan være med til at rådgive 
dig om de forskellige hjælpemidler. Læs 
mere på www.ibos.dk

DELVIS SYGEMELDING /  DELVIS 
RASKMELDING
Hvis du kan arbejde på nedsat tid i en 
 periode frem for at fuldtidssygemelde dig, 
kan du få en delvis sygemelding. Eller hvis 
du kan gå delvist i gang efter en sygemel-
ding, kan du få en delvis raskmelding.

ARBEJDSLIVET MED  
KÆMPECELLE-KARBETÆNDELSE

Det er meget forskelligt fra person 
til person, hvordan deres  sygdom 
påvirker deres hverdag. Langt de 
fleste kan sagtens passe deres 
 arbejde, som de plejer. Men nogle 
kan opleve, at deres arbejds evne er 
nedsat fx på grund af synstab. Hvis 
det er aktuelt for dig, kan du læse 
om forskellige støttemuligheder 
her. 
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ARBEJDSLIVET MED  
KÆMPECELLE-KARBETÆNDELSE
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§ 56 AFTALE 
Hvis du har ekstra fravær fra dit arbejde 
pga. sygdommen, fordi du skal til behand-
ling eller kontrol hos lægen eller har syge-
dage pga. sygdommen, kan du og din 
arbejdsgiver søge om en § 56 aftale. En  
§ 56 aftale giver arbejdspladsen mulighed 
for økonomisk kompensation svarende til 
sygedagpengerefusion for det ekstra fravær. 
Ordningen gør det nemmere for dig at være 
væk fra arbejdet, når din sygdom kræver 
det, og uden at du skal bruge feriedage/ 
afspadsering på det.

FASTHOLDELSESFLEKSJOB  
OG FLEKSJOB
Hvis din sygdom har givet dig varige 
begrænsninger, som gør, at du ikke kan 
arbejde i samme omfang, kan et fastholdel-
sesfleksjob være en mulighed. Et fasthol-
delsesfleksjob kan være løsningen, hvis din 
arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. 
I et fleksjob tilpasses arbejdsmængden og 
arbejdstempoet til din funktionsnedsættelse. 
Ved et fastholdelsesfleksjob skal du sammen 
med arbejdspladsen have forsøgt at tilpasse 
arbejdsopgaverne i 12 måneder, før du kan 
få en bevilling. Dette kan fx være gennem 
§ 56, personlig assistance, hjælpemidler, 
omplacering til andre opgaver m.m. 

Da der er særlige regler for fastholdel-
sesfleksjob, er det vigtigt, at du kontakter 
jobcenteret så tidligt som muligt i dit syg-
domsforløb. 

Hvis du ikke har et arbejde, kan din 
kommune være med til at afklare, om du er 
i målgruppen for et fleksjob typisk gennem 
en praktik. 

FØRTIDSPENSION OG LØNTILSKUD
Hvis du på grund af din sygdom ikke er i 
stand til at arbejde, kan du være i målgrup-
pen for førtidspension. Din arbejdsevne 
skal være væsentligt og varigt nedsat. Hvis 
du modtager førtidspension og ønsker at 
kombinere dette med et skånsomt job, kan 
der være mulighed for job med løntilskud 
ved førtidspension. Når du har fået tilkendt 
førtidspension, vil der være mulighed for 
at søge forskellige økonomiske tilskud som 
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fx boligsikring. Spørg din kommune, hvilke 
muligheder der er.

SENIORFØRTIDSPENSION 
Hvis din arbejdsevne er væsentligt og varigt 
nedsat, og du højest har 5 år til folkepen-
sionsalderen, har du mulighed for at søge 
seniorførtidspension. Det kræver, at du:

• Aktuelt er tilknyttet arbejdsmarkedet 
• Har arbejdet fuld tid i mindst 25 år 

 (sammenlagt) 
• Er dansk statsborger
• Bor fast i Danmark
• Har boet i Danmark i 3 år mellem  

15-årsalderen og folkepensionsalderen

Når du ansøger om seniorførtidspension,  
skal kommunen kun vurdere, om din 
 arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat i 
forhold til det arbejde, som du kan klare her 

og nu eller ved et fleksjob. Kommunen skal 
altså ikke vurdere, om du kan udvikle din 
arbejdsevne, og du skal heller ikke i revali-
dering eller ressourceforløb.

Hvis du har en midlertidig indkomst  
(fx sygedagpenge, arbejdsløshedsdag penge, 
 ledighedsydelse eller ressourceforløbs-
ydelse), opfylder du også kravet om aktuel 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Hvis du kortvarigt har modtaget kontant-
hjælp eller har været uden indtægt eller 
lignende forud for ansøgningen, laver 
kommunen en konkret vurdering af, om du 
opfylder kravet om aktuel tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

Denne artikel er udarbejdet på baggrund af in-
terview med og valideret af Camilla Vitu, social-
faglig leder, socialmedicinsk center,  Frederiksberg 
Hospital



46 FORSIKRING PÅ REJSER

SUNDHEDS FORSIKRING VED  REJSER 
I EU-LANDE SAMT NORGE, ISLAND, 
 LICHTENSTEIN OG SCHWEIZ 
Dit gule sundhedskort dækker kun rejser i 
Danmark, Færøerne og Grønland. Rejser du 
til andre EU-lande, Norge, Island, Liechten-
stein eller Schweiz, skal du have det blå 
EU-sygesikringskort med på rejsen. 

Det blå EU-sygesikringskort dækker 
udgifter til nødvendig læge- og sygehus-
behandling, medicin m.m. ved rejser i op 
til et år i et EU-land eller i Norge, Island, 
Liechtenstein eller Schweiz. Kortet dækker 
ved både akut sygdom/tilskadekomst og 
‘behovsbestemt sygehjælp’ og dækker også, 
hvis du har en kronisk sygdom og under dit 
ophold får behov for nødvendig behand-
ling. Det er  lægens afgørelse, om behandling 
er nødvendig og i givet fald hvilken be-
handling.  

Får du brug for lægehjælp i udlandet, 
skal du vælge en behandler tilknyttet den 
offentlige sygesikring i det land, du rejser i. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker nemlig 
ikke behandling på private hospitaler eller 
klinikker. 

Der kan være stor variation mellem 
 landene. I visse lande er der egenbetaling 
i det offentlige sundhedsvæsen. Det blå 
EU-sygesikringskort giver dig ret til de 
samme ydelser og på de samme vilkår 
som borgerne i det land, du opholder dig 
i. Derfor kan du risikere at skulle betale en 
del af behandlingen selv, hvis det gælder for 
borgerne i det land, du opholder dig i.

Det blå sygesikringskort dækker ikke 
hjemtransport i forbindelse med sygdom, 
så hvis du ønsker dette, skal du bestille en 
privat rejseforsikring. Vær i det hele taget op-
mærksom på, at EU-sygesikringskortet ikke 
dækker alle udgifter og situationer. Du kan 
med fordel tegne en privat rejseforsikring.

REJSER UDEN FOR EU, NORGE,  
 ISLAND, LICHTENSTEIN OG SCHWEIZ
På rejser uden for Danmark, Færøerne, 
Grønland, EU, Norge, Island, Lichtenstein 
og Schweiz kan du hverken bruge dit gule 
sundhedskort eller dit blå EU-sygesikrings-
kort. Her skal du tegne en privat rejseforsik-
ring. Generelt er det en god ide at kontakte 
forsikringsselskabet og søge om forhånds-
godkendelse, når du har en sygdom som 
kæmpecelle-karbetændelse. Forhåndsgod-
kendelsen vil ofte afhænge af, om du er 
velbehandlet på afrejsetidspunktet, og om 
du lider af andre sygdomme.

FORSIKRING FOR ØDELAGT FERIE
Hvis du gerne vil være forsikret for ødelagt 
ferie, i tilfælde af at du bliver syg på rejsen, 
skal du tegne en privat forsikring for dette. 
Det gælder uanset, hvor rejsen går hen. Du 
skal søge om forhåndsgodkendelse, når du 
har en kronisk sygdom som kæmpecelle- 
karbetændelse. 

Ovenstående er skrevet på baggrund af 
gældende regler pr. oktober 2019. Se  
www.sundhed.dk for mere information.

FORSIKRING PÅ 
REJSER
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- Når du får konstateret kæmpecelle- 
karbetændelse, opstår der ofte en masse 
spørgsmål, som du har brug for at få svar 
på. Tit dukker spørgsmålene 
først op,  efter at du er blevet 
sat i behandling og er kommet 
hjem i vante rammer og har 
tid til at tænke det hele igen-
nem, fortæller Tina Thygesen, 
der er sygeplejerske på Klinik for gigt- og 
bindevævs sygdomme på Regionshospitalet 
i Silkeborg. 

Her får patienter med kæmpecelle- 
karbetændelse, som ikke er synstruede, og 
som er i behandling med binyrebarkhor-
mon, tilbud om en række telefonsamtaler 
med en sygeplejerske i løbet af behandlings-
forløbet. 

GUIDER OG STØTTER
- Det foregår på den måde, at jeg ringer 
hjem til patienterne for at støtte og guide 
dem. Ved den første samtale spørger jeg 
ind til, om symptomerne på sygdommen er 
forsvundet, efter de er kommet i behand-
ling. Jeg sikrer mig også, at de ved, hvordan 
de skal tage medicinen, og at de ikke har 
misforstået noget, forklarer Tina Thygesen.

SVARER PÅ SPØRGSMÅL
Tina Thygesen svarer også på alle de spørgs-
mål, der melder sig, når patienterne lige 
har fået konstateret en sygdom, de måske 
aldrig havde hørt om før. Det er forskelligt, 
hvad der fylder fra person til person. Ofte 
er der en del spørgsmål til sygdommen og 

behandlingen, fortæller hun:
-  Mange har spørgsmål i 

forbindelse med udtrapning  
af binyrebark hormon-behand-
lingen. Derfor gennem går jeg 
altid udtrapningsplanen, som 

patienten har fået af sin gigt læge, siger Tina 
Thygesen. 

- Når du er i gang med udtrapnings-
forløbet, er det vigtigt at være opmærk-
som på symptomer, der kan være tegn på, 
at kæmpecelle- karbetændelsen er ved at 
blusse op igen. Det kan være hovedpine, 
tygge smerter eller synsforstyrrelser. Der-
for spørger jeg også ind til, om patienten 
stadig er symptomfri. Hvis symptomerne på 
 kæmpecelle-karbetændelse vender tilbage, 

SÅDAN KOMMER 
MAN GODT IGENNEM 
 BEHANDLINGSFORLØBET 

GODE RÅD FRA SYGEPLEJERSKEN: 

Sygeplejerske Tina Thygesen 
 støtter og guider mennesker med 
kæmpecelle- karbetændelse under 
deres behandlingsforløb. Læs om 
de spørgsmål, hun typisk bliver 
stillet, og få hendes gode råd til at 
komme godt igennem dit forløb.

Det er forskelligt, 
hvad der fylder fra 
person til person.
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skal hospitalsafdelingen eller gigtlægen 
straks kontaktes, understreger hun. 

Det er især afgørende at handle hurtigt, 
hvis du oplever synsforstyrrelser, forklarer 
hun:

-  Synsforstyrrelser kan være tegn på, at 
synsnerven ikke får ilt nok, og så er det vig-
tigt at handle hurtigt, da det ellers kan føre 
til synstab. Hvis man oplever synsforstyrrel-

ser i weekenden, skal man derfor ikke vente 
til om mandagen med at ringe til gigtlægen 
på hospitalet. Vagtlægen skal straks kontak-
tes, forklarer Tina Thygesen.

VIGTIGT IKKE AT JUSTERE  
DOSIS SELV
Tina understreger også, at det er vigtigt, at 
du aldrig selv begynder at justere op eller 
ned i medicindosis uden at have talt med 
lægen: 

- Nogle kan finde på at tage en større 
 dosis end den, lægen har ordineret, fordi de 
er bange for, at sygdommen skal vende til-
bage. Andre kan finde på at tage en mindre 
dosis medicin, hvis de oplever bivirkninger 
til medicinen. Det kan være farligt, fordi de 
så risikerer at få for lav dosis, så sygdom-
men blusser op igen. Derfor gør jeg meget 
ud af at forklare, hvor vigtigt det er at følge 
udtrapningsplanen og aldrig selv justere på 
dosis. Ved tvivl kontaktes hospitalafdelin-
gen eller gigtlægen, forklarer Tina.

TVIVL OM, HVAD SYMPTOMER   
 BETYDER
Tina Thygesen oplever også nogle gange, 
at patienter kan have svært ved at skelne 
mellem, om de gener, de oplever, er tegn på, 
at deres kæmpecelle-karbetændelse er ved 
at vende tilbage, eller om der er tale om helt 
andre ting:

-  Når du er i behandling med højdosis 
binyrebarkhormon-behandling, kan du 
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1. Stil alle de spørgsmål, du har omkring sygdommen, behand-
lingen osv. Der er ikke noget, der hedder dumme spørgsmål.

2. Vær opmærksom på, om du oplever symptomer på, at syg-
dommen er ved at blusse op igen. Tag kontakt til hospitals-
afdelingen eller gigtlægen på hospitalet, hvis det sker. Vær 
især opmærksom på at reagere straks, hvis du oplever syns-
forstyrrelser.

3. Kast dig aldrig ud i selv at justere op eller ned i medicin- dosis. 
Kontakt hospitalsafdelingen eller gigtlægen på hospitalet, 
hvis du er i tvivl, om du får den rette dosis.

SYGEPLEJERSKENS 3 GODE RÅD

opleve, at behandlingen også dæmper andre 
”skavanker”, du har, som ikke har noget 
med kæmpecelle-karbetændelse at gøre. Det 
kan fx være slidgigtsmerter. Når du trapper 
ud af behandlingen, kan du derfor opleve, 
at disse smerter vender til bage. Nogle tror 
fejlagtigt, at det er tegn på, at deres sygdom 
er ved at blusse op igen. Det kan være svært 
for dem at forstå og acceptere, at det i stedet 
er tegn på, at de begynder at ”mærke deres 
krop” mere igen, forklarer hun.

- Derfor bruger jeg også CRP-tallet, som 
er en måling af C-reaktivt protein i blodet, 
til at vejlede. Hvis CRP-tallet er normalt og 
ikke er steget, er det som udgangspunkt 
tegn på, at sygdommen stadig er i bero. 
Hvis patienten stadig er nervøs, eller hvis 
der er kranielle symptomer - det vil sige 
symptomer fra hovedet - så henviser jeg til 
gigtlægen på hospitalet for videre under-
søgelse, slutter Tina.
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