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Baggrund

• Årlig omsætning i Danmark på over 700 mio. kr

• 50% af adspurgte danskere bruger eller havde brugt 
naturlægemidler inden for det seneste år. 

• 50% af hjertepatienterne anvender naturlægemidler



Baggrund

• Let tilgængelige

• Uden vejledning eller råd

• Ses af patienterne som sikre og effektive

• Naturlægemidler kan give bivirkninger

• Interaktioner med lægeordineret hjertemedicin



Klinisk rapport om naturlægemidler

• Patientens perspektiv:

• Kontakter til  Hjerteforeningens rådgivning om 
naturlægemidler:

– Lægerne har ikke tilstrækkelig viden om området

– Ikke tid

– ”Skælder ud”



Formål

• Naturlægemidlers indvirkning på kardiovaskulær
farmakoterapi er sparsomt belyst, men kan have 
alvorlige konsekvenser, hvis livsvigtig evidens-baseret 
behandling påvirkes.

• Grundet det store og voksende forbrug af 
naturlægemidler er der derfor behov for at belyse 
mulige implikationer for patienterne.



Definition af naturlægemidler

• Lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer forekommer i 
naturen. 

• Ofte planteekstrakter eller plantedele, men 
indholdsstofferne kan også stamme fra dyre- eller 
mineralriget (for eksempel fiskeolie). 

• De virksomme stoffer er som oftest ikke isoleret og 
koncentreret i større doser, end de findes i naturen. 



Kosttilskud

• Fødevarer i koncentrerede doser, der indtages 
som supplement til den daglige kost. 

• Omfattet af fødevarelovgivningen, bl.a. hvad 
angår mærkningsregler, regler for 
tilsætningsstoffer og regler for anprisninger

• Fødevarestyrelsen kontrollerer og fører tilsyn 
med kosttilskud



Stærke vitaminer og 
mineralpræparater

• Indeholder vitaminer og mineraler i 
koncentrationer, der i væsentlig grad 
overstiger den anbefalede daglige dosis. 

• Det er den højere koncentration af den aktive 
ingrediens, der adskiller dem fra kosttilskud. 

• Ordineres ofte af en læge, men kan købes i 
håndkøb. 

• Lægemiddelstyrelsen, der godkender og fører 
tilsyn



Godkendelse af naturlægemidler

• Lægemiddelstyrelsen, der vurderer, om et 
produkt skal klassificeres som et lægemiddel og 
dermed reguleres under lægemiddellovgivningen. 

• På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan man 
se, hvilke naturlægemidler, der er godkendt

• https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/
godkendelse-af-medicin/lister-over-godkendte-
og-afregistrerede-laegemidler



Krav til dokumentation

• For at opnå markedsføring kræves følgende

• Gennemgang af litteraturen

• Indikation-lettere sygdomme

• Forsvarlig selvbehandling

• Krav til fremstilling med kvalitet, import

• Men ikke effekt og sikkerhed

• Være anvendt i 10 år



Præparatoversigt

• Fiskeolie

• Ginkgo Biloba

• Ginseng

• Q10

• Røde gær ris

• Capsaicin

• Grøn te 

• Ingefær

• Perikum

• Husk

• Resveratrol

• Cannabis



Anbefalinger

• Evidensniveauet er meget lavt på området

• Ingen dokumenteret gavnlig CV effekt 

• Få præparater med mulig gavnlig (svag evidens)

• Flere med dokumenteret eller potentiel 
skadevirkning



Præparater med potentiel 
skadelig effekt

• Ginkgo Biloba

• Cannabis

• Capsaicin

• Grøn te

• Perikon

• Citrinin, insecticider og pesticider



Præparater med potentiel 
skadelig effekt

• Traditionel kinesisk urtemedicin

• Dokumenteret effekt ved demens

• Markedsføres til: 

Claudicatio, kardiovaskulær sygdom, 

impotens og depression mm.

• Virkning: Hæmmer blodplade aktivering og erytrocyt
aggregation, mulig øget mikrocirkulation og antioxiderende 
virkning.

• Interaktion: Øget blødnings risiko ved thrombocythæmmer
og AK behandling

Ginkgo Biloba



• Forsøgsordning med medicinsk cannabis

• Indikationer: Neuropatiske eller centrale 

nervesmerter, multipel sklerose, spacicitet, 

rygmarvsskade og kemoterapi induceret kvalme/opkast.

• Virkning: Mange aktive stoffer bl.a. cannabidiol (CBD) som 
påvirker receptorer, ionkanaler og enzymer.

• Interaktioner: Primært med andre CNS virkende lægemidler.

• Kontra indikation: Iskæmisk hjertesygdom og hypertension
pga risiko for takykardi og blodtryks stigning

Cannabis
Præparater med potentiel 

skadelig effekt



Capsaicin
• Naturlig kemisk komponent i chili-frugter

• Dokumenteret lægemiddel til neuropatiske smerter (som
plaster)

• Markedsføres på gunstige kardiovaskulære og metaboliske
effekter bl.a. blodtryks- og kolesterolsænkende, 
fedtforbrændende mm.

• Virkning: 

Nocireceptor-agonisk

Øger katekolaminer i blodet

• OBS: Casereports om coronar spasmer/AMI

• Interaktioner: Ikke beskrevet lægemiddelinteraktioner

Præparater med potentiel 
skadelig effekt



Grøn te

• Traditionel kinesisk drik med gode egenskaber for det 
generelle helbred

• In vitro og dyremodeller indikerer reduceret risiko for kræft-
og kardiovaskulære sygdomme samt infektioner.

• Virkning: indeholder aktive fytokemikalier:

Reducerer frie radikaler og inflammation

Bedrer blodsukker og lipidprofil

• Interaktioner ved koncentreret indtag: 

Nedsat effekt af: warfarin og rosuvastatin

Øget effekt af: simvastatin

Præparater med potentiel 
skadelig effekt



Perikon 
Johannesurt, St. Johns urt

• Dokumenteret effekt ved

depression

• Interaktion:

• CYP-450 aktiviteten øges - 2/3 af alle lægemidler påvirkes

• Svækkelse af f.eks. antiarytmika, betablokkere og AK 

behandling

• Øget effekt af Clopidogrel

Præparater med potentiel 
skadelig effekt



Perikon 
Johannesurt, St. Johns urt

• Dokumenteret effekt ved

depression

• Interaktion:

• CYP-450 aktiviteten øges - 2/3 af alle lægemidler påvirkes

• Svækkelse af f.eks. antiarytmika, betablokkere og AK 

behandling

• Øget effekt af Clopidogrel
Tachjian et al, JACC 2010

Præparater med potentiel 
skadelig effekt



Citrinin, insecticider og pesticider

• Forurening ved præparatfremstilling:

• Opmærksomhed på godkendelse og kontrol

• Citrinin (mycotoxin):

Nyretoksisk

Levertoksisitet



Gavnlig effekt:

• Røde ris / Røde gær ris / Khao Deng
• Dokumenteret kolesterol sænkende effekt især LDL

• Dog ikke dokumenteret kliniske endepunkter

• Virkning: Indeholder Monacoliner som ligner andre statiner

• Interaktioner: Ikke velundersøgt

• Anbefales når anden kolesterolsænkende 
behandling ikke tolereres

• OBS: stor forskel på koncentration af 
Monacolin K i præparaterne



Mulig gavnlig effekt: 

• Fiskeolie

• Q10

• Ginseng



Fiskeolie 

• Mulig gavnlig effekt på risiko for kardiovaskulær sygdom og 
prognose ved manifest kardiovaskulær sygdom

• Virkning: 
• Nedsættelse af plasma triglycerid

• Beskeden hæmning af thrombocytaggregation

• Beskeden blodtrykssænkende effekt

• Antiinflammatorisk

• Interaktioner: Øget blødningsriskiko ved samtidig AK-
behandling og højdosis fiskeolie (> 4 g/dag)

Præparater med mulig  
gavnlig effekt



Co-enzym Q10 

• Mulig gavnlig effekt ved kronisk symptomatisk hjertesvigt

• Mulig primær forebyggende effekt af kardiovaskulær sygdom

• Virkning: 
• Øger ATP produktionen i mitokondrierne

• Antioxiderende 

• Interaktioner:
• Nedsat effekt af warfarin

Præparater med mulig  
gavnlig effekt



Ginseng 

• Velkendt i traditionel kinesisk urtemedicin

• Mulig blodtrykssænkende effekt ved type 2 diabetes, 
overvægt og metabolisk syndrom

• Virkning: 80 forskellige aktive ginsenosider:  bl.a. 
antiinflammatoriske, øger NO produktionen i endothel

Præparater med mulig  
gavnlig effekt

• Interaktioner:
• Øger CYP34 aktiviteten (subtype af P-450)

• Klinisk betydende ved warfarin



”Neutrale præparater”uden
dokumeteret lægemiddel interaktion

• Ingefær
• Benyttes som kvalmestillende. Mulig marginal bedring af blodsukker 

og lipidprofil.

• Mulig øget blødningstendens ved meget koncentreret indtag (10 
g/dag)

• HUSK (Psyllium)
• Benyttes ved diarre, obstipation og irritabel tyktarm. Manginal bedring 

af lipidprofil.

• Resveratrol
• Mulig marginal effekt på blodsukker ved type 2 diabetes. 





Konklusion

• Naturlægemidler hyppigt anvendt og forbruget stiger

• Naturmedicin kan give CV bivirkninger og ved interaktioner påvirke den 
lægeordinerede CV medicin.  

• Øget fokus på patienternes forbrug af naturlægemidler 

• Uddannelse af patienter til varsomhed ved naturlægemidler

• Særligt fokus i forhold til hjertepatienter:
• Ginkgo biloba, (blødning ) 
• Ginseng og Q10 (hæmmer effekten af warfarin)
• Perikon  (CYP – 450)
• Capsaicin (coronar spasmer)



Øget fokus på naturlægemidler

• Hjertebogen

• Information til patienter

• Ugeskrift for læger

• Artikel til alle læger – OBS på praktiserende læger

• European Heart Journal artikel



Tak for opmærksomheden


