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Jeg hedder Søren Viborg Vestergaard. Jeg er læge og forsker inden for klinisk epidemiologi eller 

mere mundret - registerforskning. Efter de seneste års pandemi tænker du måske at epidemiologi 

handler om virus-epidemier med corona eller influenza, men epidemiologi handler ikke bare om 

epidemier. Med data indsamlet i de danske registre over de seneste 40 år kan vi nemlig undersøge 

alle typer sygdomme, hvor forskere ellers har svært ved at finde tilstrækkeligt med patienter til at 

komme med præcise resultater. Jeg forsker primært i forekomsten af ikke-smitsomme sygdomme i 

befolkningen, og vil gerne fortælle lidt om mit arbejde med nyresygdomme.  

Før jeg fortæller om min forskning, vil jeg tage jer tilbage til år 1791. Helt præcist til aftenen før 

Wolfgang Amadeus Mozart døde blot 35 år gammel. Ifølge Mozarts svigerinde klagede han nemlig 

denne tragiske aften over at han ikke kunne passe sin jakke – hans arme var simpelthen så hævede 

at ærmerne ikke kunne trækkes på. Blandt andet baseret på dette vurderede en gruppe forskere i 

1992 at Mozart sandsynligvis døde af nyresygdommen nefrotisk syndrom.  

For at forstå sygdomme i nyrerne må man vide lidt om nyrernes funktion hos raske. Mennesker er 

født med to nyrer, som sidder bagerst i maven på hver sin side af rygraden. De to nyrer fungerer 

som kroppens rensningsanlæg. De filtrerer blodet, udskiller affaldsstoffer i urinen, og opretholder 

kroppens væske- og saltbalance. Hver nyre indeholder omtrent én million små filterenheder, og 

størrelsen på hullerne i filtrene bestemmes af højt specialiserede celler der danner et fintmasket 

net. De sikrer at kun små molekyler udskilles i urinen imens store molekyler som for eksempel 

proteiner forbliver i blodbanen. Hvis disse celler bliver skadet, forstørres hullerne i filtrene, så 

proteiner flyder fra blodbanen og igennem de ødelagte netmasker ud i urinen. Dermed stiger 

proteinniveauet i urinen og tilsvarende falder nivauet i blodbanen. Uheldigvis er proteinindholdet i 

blodet afgørende for mange kropslige funktioner. De mangeartede proteiner har blandt andet til 

opgave at binde væske i blodbanen (blod er jo som udgangspunkt flydende, og at forblive i denne 

tilstand kræver som bekendt en vis mængde væske), og de hjælper med at forhindre dannelsen af 

blodpropper, samt giver blodet mulighed for at størkne ved blødninger. Og det er netop skader i 

nyrernes filtre som er grundlaget for nefrotisk syndrom. I nyere tid er det bredt accepteret at 

nefrotisk syndrom defineres ud fra tre kriterier. For det første mindst tre gram protein udskilt i 

urinen per døgn, for det andet lavt proteinniveau i blodet, og for det tredje væskeophobning i 

bindevæv uden for blodbanen for eksempel ansigtet, arme og ben. Nu giver det måske mening at 

forskerne mente at Mozart døde af nefrotisk syndrom, da væskeophobning i armene kunne forklare 

hvorfor Mozart ikke kunne passe sin jakke.  

Netop nefrotisk syndrom er omdrejningspunktet i min ph.d., hvor jeg har undersøgt forekomsten af 

og prognosen hos patienter med nefrotisk syndrom. Grundet sygdommens sjældenhed har den 

tidligere forskning haft svært ved at samle patienter nok til at opnå præcise resultater. Her viser den 

epidemiologiske forskning i sandhed sit værd, da vi med vores registerforskning formår at samle 

samtlige patienter registreret i de danske annaler siden 1977, og ikke kun de cirka 3 per 100.000 

danskere der på et givent år præsenterer sig med syndromet. 
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Der findes naturligvis tidligere registerstudier på samme område, og disse studier har næsten alle 

sammen brugt data fra patologi-registre – registre hvori patienter bliver registreret efter at have fået 

taget en nyrebiopsi. Men disse studier er netop begrænset til at omhandle patienter som fik 

foretaget en biopsi, det vil sige patienter hvor man må formode at man allerede havde en vis 

mistanke om nyresygdom. Studier baseret på disse data vil derfor overse de mange patienter som 

aldrig får foretaget en biopsi, men som i lige så høj grad opfyldte kriterierne for en nefrotisk 

syndrom diagnose som den førnævnte gruppe. Dermed vil forekomsten af nefrotisk syndrom bliver 

undervurderet, imens risikoen for at dø eller få komplikationer kun vil passe til de udvalgte 

biopterede patienter. Derudover er manglen på unikke cpr-numre for hver person i andre lande et 

problem, når studierne vil undersøge hvordan det gået patienterne mange år efter sygdommen.  

Hver gang en person har kontakt til et hospital registrerer en læge hvilken diagnose kontakten drejer 

sig om samt dato for kontakten og mange andre informationer. Disse data samles i 

landspatientsregistret, og sådan har det været siden 1977. Ligeledes bliver laboratorieresultater fra 

alle blod og urin prøver samlet i store databaser. Jeg har screenet landspatientregistret for patienter 

diagnosticeret med nefrotisk syndrom og screenet danske laboratorie-databaser for patienter som i 

løbet af studieperioden har opfyldt kriterierne for sygdommen. Ved hjælp af danske sundhedsdata 

indsamlet over de seneste 40 år har vi altså etableret én af de største grupper af patienter med 

nefrotisk syndrom nogensinde beskrevet. Og helt enestående får vi muligheden for at sige noget 

præcist om en ellers sjælden sygdom. 

Helt konkret dannede jeg noget der minder om et kæmpestort excel-ark med en række for hver 

patient, med oplysninger om dato for sygdommen, køn, alder, mm. i de forskellige kolonner. Og ved 

at koble befolkningsdata fra Danmarks Statistik på, kunne jeg beregne hvor hyppigt nefrotisk 

syndrom optræder hos voksne. Derefter koblede jeg hospitalsdata, receptdata, vævsprøvedata, 

kræftdata, og data om dødstilfælde på mit store excel-ark, for at beskrive patienterne og beregne 

deres dødelighed og deres risiko for blodpropper og blødninger. Min ph.d.-afhandling indeholder tre 

studier baseret på disse data.  

I det første studie undersøgte vi, om vi med diagnosekoder fra hospitalerne kan fange alle patienter 

med laboratoriefund forenelige med nefrotisk syndrom. Fra mit arbejde som hospitalslæge ved jeg 

desværre, at ikke alle sygedomme bliver registreret med diagnosekoder for hver patient i 

landspatientregistret. Derfor overvejede jeg om vi kunne identificere personer med nefrotisk 

syndrom på en alternativ måde – en alternativ måde der ville inkludere både gruppen af patienter 

der havde fået foretaget biopsier, og den mere skjulte gruppe der var lige så berettiget til diagnosen, 

bare uden at have fået den. Da to af de basale kriterier for nefrotisk syndrom bekræftes på 

laboratorie-analyser, burde det være muligt med stor computerkraft at gennemtrawle de nyligt 

tilgængelige danske laboratoriedata for personer som opfyldt de biokemiske kriterier for nefrotisk 

syndrom. Vi ville med andre ord screene alle urin- og blodprøver for det målte indhold af protein - 

og det var præcist, hvad vi gjorde. Vi lavede en algoritme som screenede svar fra de i alt knap 4 
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millioner urinprøver og godt 37 millioner blodprøver taget på danske patienter som fandtes i 

laboratorieregistrene. Vi fandt godt femtusinde patienter, der de seneste 15 år havde haft svært 

proteintab til urinen og samtidig proteinmangel i blodet, og det var noget mere end de godt tusinde 

patienter som i den tilsvarende periode havde fået diagnosekoden for nefrotisk syndrom registeret 

på hospitalet. Vi fandt med andre ord, at denne sjældne nyrelidelse muligvis er svært 

underrapporteret, og sygdommen kan være meget mere hyppig end hidtil antaget. Helt præcist viste 

studiet at kun 18 % af patienter med laboratoriefund som kunne indikerer nefrotisk syndrom 

modtog hospitalskoden specifik for nefrotisk syndrom. Patienter med laboratoriefund som kunne 

indikere nefrotisk syndrom havde dårligere nyrefunktion og flere andre sygdomme end patienter 

med hospitalskodet nefrotisk syndrom. Dette kan indikere, at nefrotisk syndrom-hospitalskoden 

primært benyttes til udvalgte patienter med nefrotisk syndrom, hvilket er enormt vigtigt for 

opsætningen og fortolkningen af studier af nefrotisk syndrom. 

I det andet studie undersøgte vi forekomsten af registreret nefrotisk syndrom på de danske 

hospitaler igennem de seneste 40 år. Vi fandt at nefrotisk syndrom næsten er dobbelt så hyppig i 

dag i forhold til i 1980’erne. Helt præcist steg forekomsten i løbet af de seneste fire årtier fra 2,3 til 

4,2 per 100,000 personer per år. Omvendt halveredes 1-års dødeligheden fra 25% i 1980’erne til 

12% i dag. Flere mennesker udvikler altså nefrotisk syndrom, men færre dør af det. Når det så er 

sagt, må vi tage i betragtning at registreringen af diagnoser og data-tilgængelighed i Danmark har 

ændret sig en del siden 1980’erne. Men de ændringer vi fandt i forekomst og dødelighed af nefrotisk 

syndrom, kan efter vores vurdering kun delvist forklares af øget registrering og øget tilgængelighed 

af data. 

I vores tredje studie ville vi undersøge risikoen for blodpropper og blødninger hos patienter med 

nefrotisk syndrom. Igen er en smule historie og basal fysiologi på sin plads.  

Helt tilbage fra 1800-tallet er det blevet fortalt igen og igen at patienter med nefrotisk syndrom har 

en høj risiko for blodpropper i de blodkar der fører blodet tilbage hjertet (venerne). Modsat har 

fortællingen været at blodkar der fører fra hjertet (arterier) sjældent rammes af blodpropper hos 

disse patienter.  

Blodet er konstant i balance imellem at blive for tyndt og for tykt. Hvis det bliver for tyndt øges 

risikoen for blødning, og hvis det bliver for tykt øges risikoen for blodpropper. Det er derfor logisk, at 

når blodpropper søges undgået med blodfortyndende behandling, vil risikoen for blødning stige. Da 

en del patienter med nefrotisk syndrom behandles med blodfortyndende medicin for at nedsætte 

den kendte risiko for venøse blodpropper, kunne risikoen for blødninger hos disse patienter måske 

være forhøjet. Især med tanke på at et af kendetegnene ved nefrotisk syndrom består i at 

patienterne tisser deres egne blodstørkningsproteiner ud, og dermed allerede som udgangspunkt 

måske har øget risiko for blødninger. Ingen forskere har dog indtil nu undersøgt hvad denne risiko 

for blødning er hos patienter med nefrotisk syndrom. 
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I det tredje studie identificerede vi alle patienter med nefrotisk syndrom siden år 1995, og vi 

undersøgte hvor mange der i løbet af de følgende 10 år udviklede blodpropper og blødninger. Vi 

fandt at patienter med nefrotisk syndrom har en høj risiko for blodpropper og blødning, da 20 % blev 

ramt af blodpropper og 17 % måtte på hospitalet med blødninger indenfor i de 10 første år efter 

nefrotisk syndrom diagnosen. Og når vi sammenlignede med personer af samme køn og alder fra 

baggrundsbefolkningen var risikoen for blodpropper og blødninger mange gange højere hos 

patienter med nefrotisk syndrom sammenlignet med personer af samme køn og alder fra 

bagrundbefolkningen. Trods at nefrotisk syndrom de seneste to hundrede år har været kendt for 

risikoen for blodpropper i venerne fandt vi, at blodpropperne hyppigst ramte arterier – helt specifikt 

i hjertet og i hjernen, hvor henholdsvis 5 % og 7 % af patienterne udviklede blodpropper. Også 

hospitalskrævende blødninger var meget hyppige - særligt blødning i mavetarmkanalen som ramte 7 

% af patienterne.  

Om Mozart døde af en blodprop eller blødning efter nefrotisk syndrom finder vi næppe nogensinde 

ud af, men til gengæld har vi i de danske registerdata en gylden mulighed for at undersøge hvad 

nutidens patienter med nefrotisk syndrom dør af. Og når vi klarlægger dette har vi en chance for at 

identificere patienter i særligt høj risiko for komplikationer og optimere behandlingen for fremtidige 

patienter. Vores studier viser det kæmpe store potentiale i vores sundhedsregistre og lignende 

studier kan hjælpe fremtidige patienter med både hyppige og sjældne sygdomme ikke bare i 

Danmark med i hele verden.  

Information om forekomst af sygdomme kan bruges på højere plan i sundhedsplanlægning, imens 

information om risiko for komplikationer eller død efter sygdomme kan bruges i patientinformation 

og til lægelig beslutningsstøtte. Og for at vi kan vide om ny medicin virker, skal der laves kliniske 

lodtrækningsstudier, men for at kunne opsætte disse studier skal man kende den formodede risiko 

for komplikationer og død, hvilket studier som vores kan biddrage med. 

Jeg synes, at vi skylder fortidens patienter at bruge deres data til at redde fremtidige patienter.  

 

Søren Viborg Vestergaard, læge, ph.d. 
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