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Dyspepsi i tal 
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Gastroskopiske fund ved dyspepsi

Gastropiske diagnoser hos 612 uselekterede patienter med dyspepsi i almen praksis. Hansen et al, Scand J Gastroenterol 1998







Helicobacter pylori-diagnostik

Urea breath test og Helicobacter pylori fæces antigentest er ligeværdige

Prøven bør tidligst tages 4 uger efter endt antibiotisk behandling rettet mod 
Helicobacter pylori og/eller 2 uger efter ophør med protonpumpehæmmere





PPI



Hvilken type PPI skal jeg vælge?

Midlerne er ligeværdige og kan vælges efter pris under 
hensyntagen til ækvipotens

Antimykotikas absorption er pH-afhængig

Clopidogrel interaktion? Teoretisk interaktion via 
CYP9C19. Modstridende forskningsresultater. Klinisk 
betydning uafklaret. 

Pantoprazol og lansoprazol hæmmer CYP9C19 mindst



Bivirkninger ved PPI

Generelt veltolererede lægemidler

Rebound acid hypersecretion

Enteriske infektioner

Cancer?



Til hvilke patienter er langtidsbrug 

indiceret?

▪ Ved svær gastroøsofageal reflukssygdom (øsofagitis LA 

grad C-D eller Barretts øsofagus) – ofte kontinuerlig 

behandling.

▪ Let GERD (symptomdiagnosticeret reflukssygdom eller 

øsofagitis LA grad A-B) kan kræve langvarig behandling 

for at sikre symptomkontrol. Dog ofte nok med 

symptomstyret behandling: Ved symptomer tag PPI 

dagligt indtil symptomfri i 24 timer og stop herefter igen. 

▪ Ved vedvarende behov for ulcerogen medicin og 

betydelig risiko for ulcus (tidligere ulcuskomplikation 

(perforation eller blødning) og flere end 2 risikofaktorer) .



Til hvilke patienter er langtidsbrug 

indiceret?

▪ Ved vedvarende behov for ulcerogen medicin og 

betydelig risiko for ulcus i form af tidligere 

ulcuskomplikation (perforation eller blødning) og flere 

end 2 risikofaktorer



Risikofaktorer for ulcuskomplikation

• Høj risiko:

1: Tidligere ulcuskomplikation (perforation eller blødning)

2: Flere end 2 risikofaktorer (som anført nedenfor).

• Moderat risiko (1-2 risikofaktorer):

1: Alder > 65 år (risiko øges med stigende alder)

2: Højdosis NSAID > 1 DDD

3: Tidligere ukompliceret ulcus

4: Samtidig behandling med antikoagulationsbehandling

eller pladehæmmerbehandling, systemisk steroid, SSRI-

behandling

5: Comorbiditet, f.eks. diabetes, hjerte-kar-sygdom, svær 

arthritis rheumatoides efter individuel vurdering.



Til hvilke patienter er langtidsbrug 

IKKE indiceret?
▪ Hos patienter med funktionel eller ikke-undersøgt 

dyspepsi er effekten af PPI yderst begrænset, og 

langtidsbrug er ikke indiceret.

▪ Patienter, der får PPI som led i Helicobacter pylori

eradikationsbehandling skal kun have PPI i 7-14 dage. 

▪ Patienter med verificeret ulcus skal som hovedregel kun 

behandles med PPI i 4-6 uger, medmindre der er 

bestående risikofaktorer, der indicerer forebyggende 

behandling (f.eks. Helicobacter pylori-infektion, der ikke 

lader sig eradikere). 





Seponering

▪ Risiko for rebound afhænger af behandlingsvarighed



Udlevering til patienten

https://www.sundhed.dk/sundhed
sfaglig/information-til-
praksis/sjaelland/almen-
praksis/laegemidler/basislisten-
sjaelland/mavesyrerelaterede-
lidelser/

Eller Google ”Basislisten Sjælland” 
og klikke sig ind under fanen 
”Mavesyrerelaterede lidelser”

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/sjaelland/almen-praksis/laegemidler/basislisten-sjaelland/mavesyrerelaterede-lidelser/


Årsstatus

▪ Indikation for langtidsbehandling med PPI 

▪ Aktuelle syrerelaterede symptomer 

▪ Compliance 

▪ Tidligere gastroskopi inkl. fund 

▪ Tidligere Helicobacter pylori-test inkl. fund og aktuel 

status 

▪ Tidligere forsøgt seponering/ dosisreduktion 

▪ Fremtidig dosering af PPI og kontrol.



Nøglebudskaber

▪ Test for Helicobacter pylori anbefales fortsat som led i udredningen af 
yngre patienter med dyspepsi uden alarmsymptomer

▪ Syrehæmmende medicin anbefales ikke som diagnostisk værktøj til 
patienter med dyspepsi

▪ Nogle patienter overbehandles med syrehæmmende medicin for 
symptomer, mens andre med behov for ulcusprofylakse underbehandles

▪ Der anbefales årlig statuskonsultation hos patienter i langvarig 
syrehæmmende behandling
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