
Dette frokostsymposium er ikke en del af DCS årsmøde, men er arrangeret og sponseret af  
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Debat af guidelines og diskussion af implementeringsstrategi 
SPEAKERS:
Professor, overlæge, ph.d Morten Schou, Herlev-Gentofte Hospital & 
professor, overlæge, ph.d, dr. med Jacob Eifer Møller, Odense  
Universitetshospital og Rigshospitalet København  

Fredag d. 20. maj / kl 12.00 - 13.00

Fra hospitalsseng til hjertesvigtsklinik

SGLT2i behandling 
under indlæggelse
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Kundeservice: 80 200 240

Novo Nordisk inviterer til  
symposium med fokus på  
overvægt og hjertekarsygdom

1. Powell-Wiley et al. Circulation. 2021 May 25;143(21):e984-e1010. 2. Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen, 2022. Danskernes Sundhed, Den Nationale Sundhedsprofil 2021; https://
www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Sundhedsprofil/Sundhedsprofilen.ashx?sc_lang=da&hash=5C9A9A81483F6C987D5651976B72ECB2__;!!FMox%C2%AD2LFwyA!4UjLQpQcNCGkzUQ-
GOfQeW80pPivgkO_vwdDt-wiRsM6gh-zRRazTBo88fUFb2bZ1E_tSrA$” 3. Hindricks et al. Eur Heart J. 2021 Feb 1;42(5):373-498. 4. Blissmer et al. Health Qual Life Outcomes. 2006 Jul 17;4:43
Arrangementet vil blive anmeldt til ENLI inden dets afholdelse. Arrangementet er efter Novo Nordisk Denmark A/S’ opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selvom 
arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.
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Foredragsholdere:Kernetemaer på symposiet vil være:

•  Nuværende evidens bag linket mellem 
overvægt og hjertekarsygdom – hvad gør os 
overvægtige?

•  Effekten af vægttab på risikoen for de 
enkelte hjertekarsygdomme samt værdien 
for patienten

•  Farmakologisk behandling af overvægt  
anno 2022

•  Vigtigheden af det tværfaglige samarbejde

Morten Böttcher 
Klinisk professor 
Overlæge, PhD, FESC, speciallæge i kardiologi, 
Gødstrup Hospital

Michael Hecht Olsen
Professor, Kardiologisk Sektion,  
Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus
Moderator

Tina Vilsbøll 
Professor, dr. med.
Steno Diabetes Center Copenhagen
Københavns Universitet

Overvægt og hjertekarsygdom – en stigende byrde
Den globale fedmeepidemi er veletableret med stigninger i prævalensen af svær overvægt for de fleste 
lande siden 1980’erne.1 
I dag lever over halvdelen af den danske befolkning med overvægt (53%, BMI>25) mens knap en-femte-del 
er svært overvægtige (19%, BMI>30).2 
Svær overvægt bidrager direkte til udvikling af kardiovaskulære risikofaktorer, herunder dyslipidæmi, 
type 2-diabetes, hypertension og søvnapnø. Svær overvægt fører også til udvikling af hjertekarsygdomme 
særligt iskæmiske hjertekarsygdomme, atrieflimren (AF), hjertesvigt og død som følge af hjertekarsygdom 
uafhængigt af andre kardiovaskulære risikofaktorer.1

Kliniske anbefalinger – patienter med overvægt og hjertekarsygdom
Vægttab hos patienter med hjertekarsygdom anbefales i flere internationale og nationale behandlings-
vejledninger (afhængigt af den underliggende type af hjertekarsygdom).3 
Yderligere er en ny behandlingsvejledning på ”Adipositas” på vej fra Dansk Cardiologisk Selskab  
(forventet maj 2022). Ikke mindst for patienten forbedres livskvaliteten markant ved et vægttab.4
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•  Why and when good treatment could 
become even better – high residual risk 
in patients with established CVD

•  When statins are not enough – the brief 
guide to lipid effects beyond LDL

•  A novel approach to improve outcome 
triggered by elevated triglycerides

DK-N
P-00021  08.04.2022

Amarin Denmark, filial af Amarin Switzerland GmbH, Købmagergade 60, 1. Tv, DK-1150 København K
CVR-nr 42 23 24 08   amarinconnect@amarincorp.dk   www.amarincorp.dk

Hvordan kan vi mindske risikoen for nye 
hjerte-kar hændelser hos højrisiko eCVD patienter?

 Why and when good treatment could 
become even better – high residual risk 

 When statins are not enough – the brief 
guide to lipid effects beyond LDL

 A novel approach to improve outcome 
triggered by elevated triglycerides

DK-N
P-00021  08.04.2022

20 maj 2022 
kl 12-13

DCS Årsmøde 2022

”En ulykke kommer 
sjældent alene”

Speakers to be announced later.

SAVE THE DATE

 Dette frokostsymposium er ikke en del af DCS's årsmøde


