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Perspektiv
Lægens kompetence udvikles over lang tid i udøvelsen af 
det lægelige arbejde. Vores hypotese er, at sikkerhed i den 
komplekse lægelige samtale, herunder den svære informa-
tionssamtale, først opnås, når basale kommunikationsfærdig-
heder er automatiseret. Denne hypotese, der har været 
bestemmende for tilrettelæggelsen af træningen, skal på et 
senere tidspunkt dokumenteres forskningsmæssigt. 
SummaryPeter Lønberg Madsen, Birgitte Dahl Pedersen & Knut Aspegren:Communication skills training for medical students: from the simple to the complexUgeskr Læger 2005;167:####-####Communication skills training at the Medical School of Copenhagen University aims to teach students basic skills in both interviewing and giving information. The article describes a method whereby the students follow a general communication skills model for giving information. The training is conducted with simulated patients (actors). It begins with providing information about simple diagnostic or operative procedures and routine tests. These skills are also practiced in clinical courses on real patients, under supervision. Later on, the students are trained in breaking bad news, but with simulated patients only.
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Selvmordsforsøgeres kontakt 
til den primære sundhedssektor

ORIGINAL MEDDELELSEStatistiker Børge Frank Jensen & statistiker Erik Christiansen

Odense, Center for Selvmordsforskning 

Resume
Introduktion: Formålet med denne undersøgelse er at belyse 
selvmordsforsøgeres brug af sygesikringsydelser som led i den 
forebyggende indsats over for selvmordsadfærd.
Materiale og metoder: Undersøgelsen er et registerbaseret case-
kontrol-studie. Cases er personer bosiddende i Fyns Amt med 
selvmordsforsøg, som medførte kontakt til et hospital. Kontrol-
personer er matchet på køn, alder og bopælsamt samt på datoen 
for casens første registrerede selvmordsforsøg. Data vedrørende 
sygesikringsydelser er trukket fra Forebyggelsesregisterets sygesik-
ringsmodul. Data er analyseret ved betinget logistisk regression.
Resultater: Selvmordsforsøgere benytter i kalenderåret forud for 
det første registrerede selvmordsforsøg oftere sygesikringsydelser 
inden for områderne praktiserende læge og psykolog/psykiater end 
baggrundsbefolkningen. Der er mindre køns- og aldersforskelle.
Konklusion: Selvmordsforsøgere har et større forbrug af syge-
sikringsydelser, især almen praktiserende læge, hvis rolle i den 
specifikke forebyggelse af selvmordsforsøg diskuteres.

I »Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmords-
forsøg og selvmord i Danmark« [1] anbefales specifik forebyg-
gelse (initiativer eller handlinger, der griber forebyggende ind 

i selvmordsprocessen) over for personer, der har forsøgt eller 
overvejer selvmord. Det anbefales heri, at praktiserende læger 
skal identificere selvmordstruede og forestå behandling eller 
visitering til andre behandlingstilbud.

Praktiserende læger kan identificere selvmordstruede, hvis 
disse konsulterer lægen og giver udtryk for deres selvmords-
tanker. Disse betingelser er ikke nødvendigvis til stede i alle 
tilfælde. Alternativt kan læger diagnosticere depression, da 
der findes god dokumentation for, at depression er en væsent-
lig risikofaktor for selvmordsforsøg [2]. En undersøgelse fra 
Gotland konkluderede, at efteruddannelse af praktiserende 
læger kun bevirkede et fald i depressioner og selvmord hos 
kvinder, da mænd med depressioner og selvmordstanker ikke 
gik til læge [3].

Det anføres indimellem i litteraturen, at depressive eller 
selvmordstruede personer ikke søger læge og derfor ikke 
bliver behandlet [4-5]. Formålet med dette studie er at under-
søge, i hvilket omfang selvmordsforsøgere har benyttet sig af 
ydelser fra sygesikringen forud for et selvmordsforsøg, dvs. 
ydelser leveret af alment praktiserende læge, vagtlæge, psyko-
log eller psykiater. Det undersøges ligeledes, om mænd og 
kvinder og forskellige aldersgrupper ((15-24 år), (25-59 år), 
(60+)) i samme grad benytter sig af ydelserne. En nødvendig 
betingelse for, at praktiserende læger kan virke i forebyggel-
sen af selvmordsforsøg, er, at selvmordstruede kommer til 
læge.
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Denne undersøgelse er en del af et større nested case-kon-
trol-studie, som har til formål at identificere risikofaktorer for 
selvmordsforsøg. 

Materiale og metoder
Register for selvmordsforsøg (RfS) er et offentligt register, 
der føres af Center for Selvmordsforskning i Odense. Selv-
mordsforsøgerne identificeres ved hjælp af det Fynske 
Patientregister. Alle kontakter til sygehuse med kontaktårsag 
E4 (selvmord/selvmordsforsøg/selvskade) vurderes ved hjælp 
af skadekort og journaler, og kun de hændelser, der opfylder 
WHO’s definition på selvmordsforsøg, registreres:

»En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje  
indtager en overdosis medicin eller lignende eller udviser anden 
ikke-vanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende, hvis andre 
ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommen-
des ønskede forandringer via handlingens forventede konsekvenser«.

Selvmordsadfærd kan fejlagtigt registreres med andre kon-
taktårsager end E4, og der gøres intet for at lokalisere disse 
hændelser. RfS indeholder derfor kun hændelser, som er regi-
streret med korrekt kontaktårsag (E4). Ved registreringen kan 
kontaktårsag E4 og en psykiatrisk diagnose ikke registreres 
samtidig. Derfor kan selvmordsforsøgere med psykiatriske 
diagnoser være underrepræsenteret, men RfS indeholder end-
videre selvmordsforsøg, som resulterer i en kontakt til Psykia-
trisk Afdeling og Skadestuen på Odense Universitetshospital. 
Der sker en underregistrering af selvmordsforsøg, hvilket kan 
medføre selektionsbias, eksempelvis af depressive selvmords-
forsøgere. Selvmordsforsøg udført af personer under 15 år 
registreres ikke. RfS indeholder data for perioden 1990-2001 
og opdateres årligt [6].

Undersøgelsen er et nested case-kontrol-studie. Fra RfS ud-
vælges cases, som har haft deres første registrerede selvmords-
forsøg i perioden 1995-2001. I alt er der fundet 2.305 cases. Til 
hver case blev der matchet maksimalt 20 kontrolpersoner 
uden registrerede selvmordsforsøg. Kontrolpersonerne havde 

samme køn, var født samme år og måned som casen og var 
bosiddende i Fyns Amt på datoen for casens første registre-
rede forsøg. I alt blev der udvalgt 45.881 kontrolpersoner 
(gennemsnitligt 19,90 kontrolpersoner pr. case med standard-
afvigelse 0,71) fra Det Centrale Personregister. I et tilfælde var 
det kun muligt at finde en kontrol til casen. I alt indgik der 
48.186 personer i studiet. Matchningsproceduren sikrede, at 
der blev kontrolleret for konfoundereffekt af køn, alder, fød-
selsmåned og bopælsamt. Der blev ikke udvalgt flere kontrol-
personer end 20 pr. case for at sikre, at udvælgelsen var tilfæl-
dig (maksimalt ca. 10% af befolkningen). Kontrolpersonerne 
blev matchet på datoen for casens første registrerede selv-
mordsforsøg (indeksforsøget).

Cases og kontrolpersoner blev identificeret i Forebyggel-
sesregisterets sygesikringsmodul [7], som indeholder informa-
tion om sygesikringsydelsens art og kalenderår. Ydelser blev 
grupperet i henhold til Danmarks Statistiks specialegruppe-
ring og blev samlet i kategorierne alment praktiserende læge, 
vagtlæge og psykolog/psykiater. Der blev kun analyseret 
sygesikringsydelser, som faldt i kalenderåret før matchnings-
datoen. Data vedrørende indløste recepter blev hentet fra 
Lægemiddelsstatistikregisteret og dækkede kun perioden 
1996-2001. Dette betyder, at det ikke var muligt at indhente 
information om indløste recepter for cases og kontrolper-
soner, hvor matchningsdatoen falder i 1995. I alle analyser er 
anvendt betinget logistisk regression. De statistiske beregnin-
ger er udført ved hjælp af proportional hazard regression 
(PHREG)-proceduren i SAS, version 8 for UNIX [8]. Køns- og 
aldersforskelle er analyseret ved at undersøge for signifikante 
vekselvirkninger kønnene og aldersgrupperne imellem [9]. 
Forskningsprojektet er godkendt af Datatilsynet. 

Resultater
Ud af de 2.305 cases benyttede 94,1% sig af mindst en sygesik-
ringsydelse, hvorimod kun 92,4% af de 45.881 kontrolpersoner 
benyttede sig af mindst en sygesikringsydelse i kalenderåret 

Tabel 1. Betinget logistisk regression med det første registrerede selvmordsforsøg som afhængig variabel og sygesikringsydelsesgrupperne som uafhængig vari-
abel, opdelt på køn.

Alle Mænd Kvinder
Køns-

antal kontrolper- antal kontrolper- antal kontrolper-                                forskel
cases (%) soner (%) odds- 95% cases (%) soner (%) odds- 95% cases (%) soner (%) odds- 95% (mande-

Sikringsydelse (n=2.305) (n=45.881) ratio KI (n=979) (n=19.442) ratio KI (n=1.326) (n=26.439) ratio KI effekt)a

Mindst en 2.170 42.380 1,41** 1,16- 896 17.591 1,14 0,90- 1.274 24.789 2,11*** 1,47- (–)**
sikringsydelse (94,1) (92,4) 1,72 (91,5) (90,4) 1,45 (96,1) (93,8) 3,05

Praktiserende 2.114 37.967 2,59*** 2,20- 851 14.513 2,30*** 1,90- 1.263 23.454 3,37*** 2,47- (–)*
læge (91,7) (82,7) 3,04 (86,9) (74,6) 2,79 (95,3) (88,7) 4,60

Vagtlæge 144 913 3,36*** 2,80- 63 303 4,47*** 3,37- 81 611 2,81*** 2,20- (+)*
(6,25) (1,99) 4,05 (6,44) (1,56) 5,95 (6,11) (2,31) 3,58

Psykolog eller 125 445 5,98*** 4,87- 39 117 6,83*** 4,73- 86 328 5,64*** 4,41- (+)
psykiater (5,42) (0,97) 7,34 (3,98) (0,60) 9,85 (6,49) (1,24) 7,23

a) – angiver relativt flere kvindelige cases end mandlige cases. + angiver vice versa. *) p<0,05. **) p<0,001. ***) p<0,0001. KI: konfidensinterval.
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forud for det første registrerede forsøg. I Tabel 1 sammenlig-
nes cases og kontrolpersoner med hensyn til brug af forskel-
lige sygesikringsydelser med angivelse af odds-ratio og til-
hørende 95% konfidensinterval. Tabellen viser også resultater 
fordelt på køn inklusive test for kønsforskelle. En større andel 
af cases end kontrolpersoner brugte mindst en sygesikrings-
ydelse, men tendensen er kun statistisk signifikant for kvin-
dernes vedkommende. Cases benyttede sig i højere grad end 
kontrolpersonerne af egen læge, vagtlæge og privatpraktise-
rende psykolog/psykiater. Der fandtes signifikante kønsfor-
skelle for sikringsydelser fra almen praktiserende læger, hvor 
kvindelige cases i større grad end mandlige cases, begge køn 
set i forhold til deres kontrolpersoner, benyttede sig af ydel-
sen, og ved sygesikringsydelser fra vagtlæge, hvor mandlige 
cases i større grad end kvindelige cases, begge køn set i for-
hold til deres kontrolpersoner, benyttede sig af ydelsen. 

Der var en overvægt af unge i populationen, hvis alder for-
delte sig i intervallet 15 til 96 år (gennemsnit 38 år, spredning 
16 år). I Tabel 2 er populationen delt op i tre aldersgrupper 
(15-24 år, 25-59 år og 60+ år). Generelt brugte ældre cases over 

60 år flere sygesikringsydelser i forhold til kontrolpersonerne 
end de to andre aldersgruppers cases i forhold til deres kon-
trolpersoner. Forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Der 
fandtes ingen forskel mellem de tre aldersgrupper i brugen af 
psykiater/psykolog og vagtlæge. Derimod fandtes en signifi-
kant aldersforskel i ydelser fra alment praktiserende læger, 
hvor cases over 60 år i større grad end de helt unge cases, set i 
forhold til deres kontrolpersoner, benyttede sig af ydelsen. 

Antallet af sikringsydelser leveret af alment praktiserende 
læge blev opgjort for kalenderåret før matchningsdatoen, og 
populationen blev inddelt efter antallet af ydelser (maksimalt 
tre ydelser, mellem fire og syv ydelser, flere end syv ydelser). 
De to grupper med størst forbrug blev sammenlignet med 
gruppen med færrest antal ydelser. Resultaterne er angivet i 
Tabel 3.

I Tabel 3 ses, at cases modtog flere ydelser fra alment prak-
tiserende læger end kontrolpersonerne. Der var en overvægt 
af cases sammenlignet med kontrolpersoner, der modtog 4-7 
ydelser (OR=2,95) og flere end syv ydelser (OR=5,93) i forhold 
til gruppen, der modtog maksimalt tre ydelser. Der var signi-

Tabel 2. Betinget logistisk regression med det første registrerede selvmordsforsøg som afhængig variabel og sygesikringsydelsesgrupperne som uafhængig vari-
abel, opdelt efter alder.

Alders-
15-24 år 25-59 år 60+ år forskel

(ældre-
antal kontrolper- antal kontrolper- antal kontrolper- effekt)a

cases (%) soner (%) odds- 95% cases (%) soner (%) odds- 95% cases (%) soner (%) odds- 95%
Sikringsydelse (n=619) (n=12.332) ratio KI (n=1.404) (n=27.977) ratio KI (n=282) (n=5.572) ratio KI 25-59 60+

Mindst en 546 10.539 1,42* 1,04- 1.347 26.609 1,23 0,93- 277 5.232 3,59** 1,47- (–) (+)
sikringsydelse (88,2) (85,5) 1,93 (95,9) (95,1) 1,60 (98,2) (93,9) 8,77

Praktiserende 538 9.746 2,13*** 1,60- 1.302 23.436 2,58*** 2,10- 274 4.786 5,73*** 2,82- (+) (+)*
læge (86,9) (79,0) 2,82 (92,7) (83,8) 3,18 (97,2) (85,9) 11,6

Vagtlæge 42 252 3,63*** 2,58- 85 560 3,24*** 2,55- 17 104 3,39*** 1,98- (–) (–)
(6,79) (2,04) 5,13 (6,05) (2,00) 4,12 (6,03) (1,87) 5,79

Psykolog eller 24 81 6,19*** 3,87- 95 347 5,81*** 4,60- 6 15 8,84*** 3,25- (–) (+)
psykiater (3,88) (0,66) 9,89 (6,77) (1,24) 7,35 (2,13) (0,27) 23,5

a) – angiver relativt flere cases under 60 år. + angiver relativt flere cases over 59 år. *) p<0,05. **) p<0,001. ***) p<0,0001. KI: konfidensinterval.

Tabel 3. Betinget logistisk regression med det første registrerede selvmordsforsøg som afhængig variabel og antallet af ydelser fra praktiserende læger som uaf-
hængig variabel, opdelt efter køn.

Alle Mænd Kvinder
Antal Køns-
ydelser fra antal kontrolper- antal kontrolper- antal kontrolper-                                 forskel
praktiserende cases (%) soner (%) odds- 95% cases (%) soner (%) odds- 95% cases (%) soner (%) odds- 95% (mande-
læge (n=2.305) (n=45.881) ratio KI (n=979) (n=19.442) ratio KI (n=1.326) (n=26.439) ratio KI effekt)a

≤3 ydelser 984 30.791 1,00 – 545 15.863 1,00 – 439 14.925 1,00 – –
(42,7) (67,1) (55,7) (81,6) (33,1) (56,5)

4-7 ydelser 1.053 12.764 2,95*** 2,68- 371 3.373 3,37*** 2,93- 682 9.394 2,64*** 2,33- (+)*
(45,7) (27,8) 3,25 (37,9) (17,4) 3,88 (51,4) (35,5) 3,00

>7 ydelser 268 2.326 5,93*** 4,91- 63 206 10,9*** 7,76- 205 2.120 4,64*** 3,72- (+)***
(11,6) (5,07) 7,16 (6,44) (1,06) 15,3 (15,5) (8,02) 5,80

a) + angiver relativt flere mandlige cases end kvindelige cases. *) p<0,05. ***) p<0,0001. KI: konfidensinterval.
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fikant flere mandlige cases end kvindelige cases, der brugte 
mange sygesikringsydelser fra praktiserende læger, set i for-
hold til deres kontrolpersoner. Det viste sig, at 26,5% af casene 
havde indløst en recept på antidepressiv medicin (undtagen 
litium), hvorimod kun 3,25% af kontrolpersonerne havde ind-
løst en lignende recept. 

Diskussion
De praktiserende lægers rolle i forebyggelsen af selvmords-
forsøg og selvmord kunne være at medvirke til at identificere 
selvmordstruede personer. 

Det forudsætter, at selvmordstruede faktisk går til læge, og 
flere undersøgelser peger på, at dette er tilfældet. En undersø-
gelse viste, at måneden før et selvmordsforsøg havde omkring 
to tredjedele af patienterne været hos egen læge [10]. Et regi-
sterbaseret studie viser, at tilsvarende resultater gælder for 
personer, der rent faktisk har begået selvmord [11]. Ingen regi-
sterbaserede, danske undersøgelser har tidligere beskæftiget 
sig med selvmordsforsøgeres kontakt til egen læge forud for et 
selvmordsforsøg. Denne undersøgelse bekræfter resultaterne 
af en tidligere undersøgelse [10], hvori det viste sig, at selv-
mordsforsøgere benytter sig af egen læge forud for selvmords-
forsøg, i dette tilfælde indeksforsøget. Forebyggelsesregiste-
rets struktur muliggør ikke, at man kan analysere tidspunktet 
inden for kalenderåret, hvor forbruget af sygesikringsydelser 
ligger. 

Undersøgelsen viser, at 95% af casene har taget kontakt til 
praktiserende læger i kalenderåret forud for indeksforsøget. 
Seks procent af casene har brugt vagtlæge, og 6,5% har haft 
kontakt til psykolog/psykiater. Endvidere viser undersøgelsen 
også, at casene brugte sygesikringsydelser i højere grad end 
kontrolpersonerne, uafhængigt af køn og aldersgruppe. Det 
kan ikke udelukkes, at casene ikke er repræsentative for alle 
selvmordsforsøgere, og at der findes grupper af selvmordsfor-
søgere (eksempelvis depressive), der ikke kontakter praktise-
rende læger.

Som andre undersøgelser peger på [10, 11], er andelen af 
kvinder, der bruger sygesikringsydelser, større end mændenes 
andel. Flere kvinder end mænd har brugt praktiserende læge, 
ligesom antallet af ydelser er større. Derimod er et højt antal 
ydelser en større prædiktor for senere selvmordsforsøg hos 
mænd. En undersøgelse blandt fynske selvmordsforsøgere 
viste, at omkring 70% havde mere end et selvmordsforsøg, og 
derfor kan tidligere selvmordsforsøg bruges som prædiktor 
for et nyt selvmordsforsøg [12].

Hvis en patient ikke tidligere har haft et selvmordsforsøg, 
eller patientens praktiserende læge ikke har kendskab til tid-
ligere selvmordsforsøg, må en eventuel forebyggelse af selv-
mordsadfærd tage udgangspunkt i identifikation af andre risi-
kofaktorer hos patienten.

Adskillige undersøgelser peger på, at depression måske er 
den vigtigste risikofaktor for selvmord og selvmordsforsøg [2]. 
Det anslås, at klinisk depression til enhver tid findes hos ca. 

200.000 voksne danskere [4]. Flere undersøgelser peger da 
også på, at depression måske er den væsentligste begrundelse, 
som selvmordstruede patienter giver i forbindelse med besøg 
hos praktiserende læger [13-15].

En samkøring med Lægemiddelstatistikregisteret viste, 
at mindst 26% af casene fik udskrevet antidepressiv medicin 
(litium undtaget) året før indeksforsøget, hvorfor det må 
antages, at disse har udvist depressive symptomer ved konsul-
tation af læge.

At depression er prædiktor for senere selvmordsadfærd, 
kan være vanskelig at bruge i forebyggelsesøjemed. Derimod 
kunne forebyggelse af selvmordsforsøg være en væsentlig 
sidegevinst ved en effektiv behandling af depressioner.

Det er dog ikke tilstrækkeligt, at potentielle selvmordsfor-
søgere går til læge. Intervention fra lægens side forudsætter, at 
patienten fortæller om sine selvmordstanker og redegør for 
psykiske problemer, hvilket ikke altid sker [16, 17]. Alternativt 
må lægen være i stand til at diagnosticere eksempelvis depres-
sion, hvilket kan være et problem. Eksempelvis konkluderer 
forfatterne til en nyere dansk spørgeskemaundersøgelse, at 
der eksisterer et klart behov blandt alment praktiserende 
læger for efteruddannelse i diagnostik og behandling af 
depression [5]. 

Praktiserende lægers rolle i forebyggelsen af selvmords-
adfærd har været til diskussion. Mangel på gode studier har 
været fremhævet [18]. Gentagende efteruddannelsesprogram-
mer om depression og selvmordsadfærd for praktiserende 
læger blev anbefalet i Gotlands-studiet [3]. I et hollandsk 
efteruddannelsesprogram konkluderede man, at lægerne blev 
bedre til at diagnosticere depression, selvom resultatet ikke 
var statistisk signifikant [19]. I et efteruddannelsesprojekt 
blandt praktiserende læger i håndtering af depression i Eng-
land viste der sig ingen effekt, hverken i forhold til diagno-
sticering eller bedring hos patienterne [20].

Konklusion
Selvmordsforsøgere benytter i større omfang alment prakti-
serende læger end baggrundsbefolkningen gør. Der mangler 
viden om, hvorvidt en bedre diagnosticering og behandling 
af depression og andre psykiske lidelser blandt patienter hos 
alment praktiserende læger kunne have en sidegevinst i form 
af færre selvmordsforsøg.
SummaryBørge Frank Jensen & Erik Christiansen:Suicide attempters' contacts with the primary health care systemUgeskr Læger 2005;167:####-####Introduction: We examined suicide attempters’ use of health insurance services as part of an effort to prevent suicidal behaviour.Materials and methods: The research project was a register-based case control study, where cases were persons residing in the County of Funen, Denmark, who made a suicide attempt resulting in contact with a hospital. Controls were matched with respect to gender, age and county of resi-dence on the date of the first registered suicide attempt (index attempt). Data about services paid for by the public health insurance program were collected from the Prevention Register. The data were analyzed using conditional logistic regression.Results: In the calendar year prior to an index attempt, suicide attempters consulted health professionals, i.e., general practitioners, psychologists or psychiatrists, more often. Gender and age differences were small.Discussion: Suicide attempters consult health insurance professionals, especially GPs, more often, and GPs’ specific role in the prevention of attempted suicide is discussed.
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Resume
Introduktion: For koronar bypassoperation (CABG) foreligger der 
kun enkelte danske opgørelser af postoperative forløb med flere 
års observationstid. 
Materiale og metoder: Der blev foretaget en journalgennemgang af 
CABG-patienter, og derefter en opfølgende spørgeskemaunder-
søgelse. I alt 2.361 journaler fra perioden fra den 1. januar 1995 
til den 1. januar 2000 med registrering af postoperativt forløb. 
Medianalderen var 63 år. Der blev sendt spørgeskema til 2.223 
patienter i live. Besvarelsesprocenten var på 95,3. Den mediane 
observationstid var 26 mdr. (3-63 mdr.).
Resultater: Der var foretaget primær CABG hos 94% og re-CABG 
hos 6%. Der var 93% elektive operationer og 7% akutte. Ejek-
tionsfraktionen (EF) var normal hos 73%, 4% havde en EF <30%. 
Tidlig mortalitet for hele materialet var 3%. For førstegangs elektiv 
CABG var mortalitetsraten 2,6% med statistisk signifikant højere 
dødelighed for elektiv re-CABG (5,9%) og akut CABG (7%). Cirka 
en tredjedel fik atrieflimmer postoperativt. Reoperation for blød-
ning blev foretaget hos 6,9% og for mediastinitis hos 1,9%. Der 
fandtes en totalmortalitet på 7,2% 63 mdr. efter operationen. Der 

var signifikant forskel på langtidsoverlevelsen hos patienter med 
normal EF og EF ≤30%, og mellem senmortalitet hos førstegangs-
CABG og flergangs-CABG. Omkring 10-20% af patienterne fik 
recidivangina i observationsperioden. Cirka 25% angav at have 
sårhelingsproblemer på graftbenet. Mindst 96% af patienterne 
havde ikke fortrudt operation. 
Diskussion: CABG er blevet udført med resultater, der kan måle 
sig med internationale resultater. Der er en acceptabel tidlig og 
sen mortalitet. Der synes at være en bedre langtidsoverlevelse 
hos CABG-opererede end hos baggrundsbefolkningen. Post-
operativ blødning og forlænget sårheling på graftbenet fore-
kom i flere tilfælde end forventet. En præcis estimering af reci-
divangina i observationsperioden er vanskelig, men 10-20% er 
sandsynlig. 

Koronar bypassoperation (CABG) som behandling af isk-
æmisk hjertesygdom har været kendt siden 1967 [1]. I 1973 
blev CABG indført i Danmark [2]. I erkendelse af, at kvali-
teten af CABG-operationer indtil nu kun har været belyst i to 
danske opgørelser med relativ kort observationstid [3, 4], fore-
tog vi en undersøgelse fra den 1. januar 1995 til den 1. januar 
2000. Formålet var at belyse tidlig og sen mortalitet samt mor-
biditet og ved en spørgeskemaundersøgelse at få et estimat af 


