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Coronavirus disease 2019 (COVID-19) er en akut luftvejsinfektion, som kan udvikle sig til

respirationssvigt og død. Nogle kroniske sygdomme er forbundet med en øget risiko for at blive

alvorligt syg af COVID-19. Udenlandske rapporter viser, at det især er forhøjet blodtryk, diabetes,

overvægt og flere samtidige kroniske sygdomme, som hyppigt er til stede blandt hospitalsindlagte

med COVID-19 [1, 2]. Samme tendens gør sig gældende i Danmark (personlig observation).

Kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes, og hjerte-kar-sygdom synes yderligere at være

forbundet med en større risiko for alvorlig og kompliceret COVID-19 [1, 2]. Kroniske sygdomme

efterlader få muligheder for intervention under en pandemi, ganske enkelt fordi det er umuligt

på så kort tid at korrigere mange års effekt af dårlig kost, rygning, alkohol og manglende motion

(KRAM). Vi må i stedet sikre, at alle patienter med kroniske sygdomme behandles efter højeste

medicinske standard, så deres kroniske sygdom er velreguleret, at lægemidler til at behandle

kroniske sygdomme er tilgængelige, og at der er adgang til lægehjælp – både i almen praksis og

på hospitalerne under en pandemi. Andre sygdomme som f.eks. astma ser i udenlandske

opgørelser ud til at være underrepræsenteret blandt patienterne med COVID-19 [3]. De

kommende måneder vil vise os mere om sammenhængene, så vi kan blive dygtigere til at takle

forværringer af kroniske sygdomme, som er forårsaget af COVID-19, og bedre forstå, hvordan

kronisk sygdom forværrer forløbet af COVID-19.

Kroniske sygdomme har en social slagside, da de er forbundet med en uhensigtsmæssig

sundhedsadfærd i forhold til KRAM-faktorer, som hyppigt hænger sammen med lavere

socioøkonomisk status. Samtidig påvirker socioøkonomisk status den formelle adgang til

sundhedsvæsenet både i lande med og uden brugerbetaling af sundhedsydelser. Migranter og

etniske minoriteter er generelt overrepræsenterede blandt folk med lavere social status og er

derfor mere sårbare over for sygdomme med social slagside. I tillæg er nogle migranter og etniske

minoriteter særligt sårbare i forhold til diabetes og hjerte-kar-sygdom på grund af deres genetiske

baggrund samt en øget risiko for metabolisk syndrom via de epigenetiske transformationer, som

migrationsprocesser indebærer [4]. Herudover har migranter flere kroniske sygdomme på grund

af en »double burden of disease«, hvor eksempelvis diabetes er associeret med sygdomme som
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tuberkulose og posttraumatisk stressforstyrrelse erhvervet før eller under migration. Et dansk

studie viste, at forekomsten af diabetes var 2,5 gange højere blandt indvandrere end blandt

etniske danskere [5]. Resultaterne er underbygget af talrige europæiske studier, der viser en

højere forekomst af diabetes blandt indvandrere og etniske minoriteter end hos

baggrundsbefolkningen. Ligeledes ses en højere forekomst af overvægt, forhøjet blodtyk og

anden hjerte-kar-sygdom. På den måde kommer COVID-19 til både at eksponere og øge

eksisterende social og etnisk ulighed i sundhed i befolkningen i Danmark og verden over. Selv om

data indtil videre er sparsomme, ses det, at 70% af COVID-19-dødsfaldene i Chicago skete blandt

afroamerikanere, selvom afroamerikanere kun udgør 29% af befolkningen [6]. Samtidigt viser tal

fra England, at en tredjedel af dem, som behandles i intensiv regi, er fra etniske minoriteter,

selvom de kun udgør 13% af befolkningen [7]. Endnu eksisterer der ikke lignende data for

Danmark, men de personlige erfaringer er foruroligende. De kræver yderligere data, og hvis de

bekræftes, understreger det behovet for at forstærke den forebyggende indsats i forhold til

udsatte sociale og etniske grupper i befolkningen samt for personer med kroniske sygdomme i

almindelighed.  
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