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Baggrund 
Flere studier har påpeget, at både over- og underbehandling med mavesårsmedicin af typen protonpumpehæmmere 

(PPI) finder sted. Overbehandling kan opstå blandt de mere end en halv million danskere, der hvert år indløser en recept 

på PPI, hvis behandlingen iværksættes og fortsættes ukritisk. Underbehandling ses blandt de ca. 2000 danskere, der 

hvert år bliver indlagt med mavesårsblødning. Mavesårsblødning er en alvorlig sygdom, der er forbundet med betydelig 

dødelighed. Mavesår bliver ofte forårsaget af behandling med gigtmedicin af typen NSAID eller blodfortyndende 

acetylsalicylsyre. Halvdelen af de medicinrelaterede mavesår kan forebygges, hvis patienten samtidig behandles med 

profylaktisk PPI. Studier fra andre lande viser, at ikke alle patienter med risiko for at udvikle mavesår som bivirkning til 

anden behandling bliver behandlet forebyggende med PPI.   

 

Formål 
Dette postdoc-projekt har formål at bidrage med væsentlig ny og klinisk relevant viden om behandling med PPI i almen 

praksis i Danmark. Vi ønsker at analysere de praktiserende lægers vurdering af PPI i patientbehandlingen, herunder 

hvilke overvejelser lægerne gør sig vedr. PPI-behandling til forskellige patientgrupper. Herudover ønsker vi at analysere, 

de praktiserende lægers diagnostiske overvejelser og handlemønstre i relation til udskrivning af PPI. Endelig ønsker vi 

også at analysere omfanget af underbehandling med forebyggende PPI til patienter med betydelig risiko for at udvikle 

mavesår samt at analysere sammenhænge mellem underbehandling og patientkarakteristika.  

 

 

Metode 
Projektet består af tre delstudier: 

 

Delstudie 1: Via kvalitative interviews med praktiserende læger opnås indgående viden om og forståelse af praktiserende 

lægers holdninger til PPI-behandling, samt hvilke overvejelser lægerne gør sig om PPI-behandling til forskellige 

patientgrupper. Det kvalitative design er valgt for at forstå og afdække holdningsspørgsmålet tilstrækkeligt nuanceret og 

for at få indblik i, hvordan forskellige individuelle læger forstår og agerer i relation til udskrivning af PPI. 

 

Delstudie 2: Baseret på tre ugers prospektiv konsekutiv registrering af patienter, der får udskrevet eller fornyet PPI, 

analyseres praktiserende lægers diagnostiske overvejelser og handlemønstre i den kliniske kontekst i almen praksis. 

Registreringen foregår som en audit baseret på Audit Projekt Odenses metoder (www.apo-danmark.dk).  

 

Delstudie 3: Med udgangspunkt i en kohorte af patienter med moderat til høj risiko for at udvikle mavesår identificeret via 

nationale sundhedsregistre analyseres omfanget af underbehandling med forebyggende PPI. Herudover analyseres i 

multivariate logistiske regressionsmodeller sammenhænge mellem underbehandling og patientkarakteristika som f.eks. 

socioøkonomisk status.   
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