
Omsætning af viden til politik  
med henblik på at forbedre  
ADPKD-behandlingen i Europa
En rapport fra Det Europæiske ADPKD-Forum

ADPKD, autosomal dominant polycystisk nyresygdom

PKD International

Denne rapport er godkendt af



Omsætning af viden til politik med henblik på at forbedre ADPKD-behandlingen i Europa 
En rapport udarbejdet af European ADPKD Forum

European ADPKD Forum, januar 2015

Tilgængelig online på www.pkdinternational.org/EAF_ADPKD_Policy_Report_2015 

Trykte eksemplarer fås på anmodning via Laure.Sonnier@interelgroup.com

European ADPKD Forum blev stiftet af Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd., som også er alene om at støtte EAF økonomisk. 
Hverken EAF's formænd eller panelets medlemmer modtager nogen form for honorar i forbindelser med deres rolle i dette 
initiativ. Indholdet af EAF-rapporten er EAF-panelets mening og repræsenterer ikke nødvendigvis Otsukas mening.



Indholdsfortegnelse

Forord ............................................................................... 2

Sammendrag ................................................................... 5

1. Indledning ................................................................... 7 
1.1 Baggrund .............................................................................................. 7 

1.2  Om rapporten fra Det Europæiske ADPKD-Forum ..... 7 

Referencer ............................................................................................ 8

2. ADPKD: en oversigt .................................................... 9 
2.1 Indledning ............................................................................................ 9 

2.2 Hvor almindelig er ADPKD og hvad forårsager den? ... 9 

2.3 Hvordan påvirker ADPKD kroppen? ...................................10 

2.4 Diagnose .............................................................................................11 

2.5 Behandling ........................................................................................12 

2.6 Konklusioner .....................................................................................13 

Referencer ..................................................................................................13

3. Hvad betyder ADPKD for patienter og familier? 15 
3.1 Indledning ..........................................................................................15 

3.2 Fysisk påvirkning ............................................................................15 

3.3 Psykisk påvirkning .........................................................................16 

3.4 Smerter – et særligt problem .................................................16 

3.5 Påvirkning af nyreudskiftningsterapi .................................17 

3.6 ADPKD hos pædiatriske patienter .......................................17 

3.7 Manglende anerkendelse af påvirkning .........................17 

3.8 Sygeforsikring og familieplanlægning .............................18 

3.9 Konklusioner .....................................................................................18 

Referencer ..................................................................................................19

4. ADPKDs påvirkning af  
sundhedssystemer ................................................ 21 
4.1. Indledning .........................................................................................21 

4.2 Hvad koster ADPKD? ...................................................................21 

4.3 Konklusioner .....................................................................................23 

Referencer ..................................................................................................24

5. Uopfyldte behov inden for ADPKD- 
behandling ....................................................................25 
5.1 Indledning ..........................................................................................25 
5.2 Diagnose .............................................................................................25 
5.3 Vurdering af prognose og sygdomsforløb ....................26 
5.4 ADPKD-håndtering .......................................................................27 
5.5 Konklusioner .....................................................................................28 
Referencer ..................................................................................................29

6. Terapeutisk innovation inden for ADPKD ............31 
6.1 Indledning ..........................................................................................31 
6.2 Udfordringer ved innovation inden for ADPKD ..........31 
6.3 Aktuelle ADPKD-forskningsstrukturer ...............................33 
6.4 Konklusioner .....................................................................................33 
Referencer ..................................................................................................34

7. Styrkelse af handlekraften hos patienter med 
ADPKD ............................................................................35 
7.1 Indledning ..........................................................................................35 
7.2 Information for at styrke handlekraften ...........................36 
7.3  Patientens rolle i at få gennemført forbedringer i 

ADPKD-behandlingen ................................................................37
7.4 Konklusioner .....................................................................................38 
Referencer ..................................................................................................39

8. EAF-retningslinjeanbefalinger ..............................41 
8.1 Indledning ..........................................................................................41 
8.2 National, lagdelt behandlingsmodel .................................42 
8.3 Europæisk referencenetværk .................................................43 
8.4 Terapeutisk innovation ...............................................................43 
8.5 Styrkelse af patienternes handlekraft ................................43 
8.6 Konklusion .........................................................................................44 
Referencer ..................................................................................................44

9. Medlemmer af European ADPKD Forum .............45

10. Organisationer vedrørende polycystisk 
nyresygdom ...................................................................47

11. Ordliste over akronymer .......................................48

1



Det er med fornøjelse og 
anerkendelse, at European 
Kidney Health Alliance (EKHA), 
som er et forbund bestående 
af non-profit-organisationer, 
der repræsenterer de vigtigste 
interessenter hvad angår  

nyresundhedfaglige spørgsmål i Europa, introducerer 
denne rapport om autosomal dominant polycystisk 
nyresygdom (ADPKD) udarbejdet af European ADPKD 
Forum (EAF).  

EAF's mål er fuldstændig på linje med EKHA's mål, der 
blandt går ud på at skabe bevidsthed om vigtigheden 
af nyresundhed som helhed og om den stigende 
udbredelse og samfundsmæssige byrde ved akutte og 
kroniske nyresygdomme. Endvidere vil både EKHA og 
EAF forsøge at tilskynde tidlig opdagelse og forebyggel-
se af nyresygdomme, at påvirke fremtidige forsknings-
prioriteter i EU-regi samt at sikre finansieringen af 
behandlingsinnovation. Både EKHA og EAF tilskynder 
samarbejde med andre vigtige interessenter inden for 
kronisk sygdom og ønsker at facilitere en udveksling af 
nye oplysninger samt at give denne ekspertviden til 
EU-beslutningstagerne.

Denne rapport indeholder en opdateret oversigt over 
de vigtigste videnskabelige aspekter ved ADPKD, der 
kan udarbejdes en politik omkring, der forbedrer 
behandlingen af patienter med denne forfærdelige 
sygdom i Europa.

Som forklaret i denne rapport er ADPKD den mest 
almindelige arvelige nyresygdom. Visse patienter med 
meget få symptomer bliver aldrig diagnosticeret i løbet 
af deres levetid. Dette betyder, at et familiemedlem kan 
have sygdommen uden af vide det. Tegn på ADPKD 
manifesterer sig ofte først i voksenalderen, som er 
grunden til, at denne type polycystisk nyresygdom 
somme tider kaldes "voksen PKD". ADPKD, som ikke er 
særligt kendt hos den almene befolkning, er en vigtigt 
årsag til nyresvigt, som gør dialyse eller transplantation 
nødvendig hos ca. 50.000 mennesker i Europa. Dette tal 
udgør sandsynligvis kun en lille del af det samlede antal 

tilfælde, da de fleste patienter, der lever med ADPKD, 
endnu ikke har udviklet nyresvigt. Mange forbliver 
udiagnosticerede, indtil de udvikler symptomer eller får 
en screening, hvis der er belæg for det i familiens 
anamnese. 

ADPKD er en systemisk sygdom og mennesker med 
ADPKD har ofte cyster i andre organer, som f.eks. i 
leveren. En undergruppe af ADPKD-patienter har 
vaskulære komplikationer, herunder intrakranielle og 
storkars-aneurismer. Forekomsten af disse yderligere 
symptomer, er som nyresygdommen, meget varierende. 
Både manifestationer i nyren og uden for nyren forår-
sager betydelige gener. På trods af omfattende, kontinu-
erlig forskning forbliver det molekylære grundlag for 
dannelse af cyster og cysteforstørrelse uafklaret.

Endvidere er der stadig vigtige spørgsmål vedrørende 
den optimale behandling for mennesker med cystiske 
sygdomme. For eksempel er hypertension en af de 
tidligste og mest almindelige manifestationer og er en 
vigtig årsag til morbiditet og mortalitet ved ADPKD. Den 
er blevet forbundet med et hurtigere nyresygdomsfor-
løb og er fokus i igangværende studier. Der er tilsvaren-
de en høj udbredelse af systemisk hypertension hos 
børn med ADPKD og alvorlig hypertension viser sig ofte 
i de første få måneder af livet. Hvilke blodtryksmål, der 
er relevante for ADPKD-patienter med kronisk sygdom, 
er stadig ukendt.

Ud over de videnskabsmæssige og rent medicinske 
aspekter forbundet med ADPKD adresserer denne 
rapport også en række fysiske og psykiske virkninger, 
der kan forringe både patientens og familiens livskvali-
tet og velbefindende. Disse aspekter undervurderes ofte 
af læger og andet sundhedspersonale samt andre 
interessenter.

EKHA lykønsker EAF for dette initiativ og håber, at man 
ved hjælp af tæt samarbejde mellem begge organisati-
oner yderligere kan forbedre behandlingen og livskvali-
teten for alle patienter med nyresygdom i Europa, 
herunder patienter og familier berørt af ADPKD.

Forord

Prof. Norbert Lameire 

Prof. Norbert Lameire 
Professor emeritus i medicin, Ghent Universitet, Ghent, Belgien  
Formand, European Kidney Health Alliance
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Forord

Soledad Cabezón Ruiz 

Mrs Soledad Cabezón Ruiz  
Speciallæge, kardiolog 
Medlem af Europa-Parlamentet
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats (PSOE), Spanien

Først og fremmest vil jeg gerne 
takke European ADPKD Forum 
(EAF) for at give mig mulighed 
for at introducere denne 
rapport om autosomal domi-
nant polycystisk nyresygdom 

(ADPKD), som er en nedarvet, kronisk og uhelbredelig 
sygdom, der undervurderes uden for nefrologi-området. 

Som læge og politiker er jeg fuldt ud klar over behovet 
for at skabe bevidsthed om kroniske sygdomme og især 
sygdomme som ADPKD, som næsten ikke er kendt uden 
for den videnskabelige sfære. 

I Europa står vi ansigt til ansigt med en enorm udfordring: 
kroniske sygdomme udgør en stor del af sygdomsbyrden 
og er ansvarlig for 86 % af alle dødsfald i regionen i 
henhold til Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Hvis 
vi omsætter dette til økonomiske data, skønner Organisa-
tion de coopération et de développement économiques 
(OCDE), at 70 % til 80 % af sundhedsomkostningerne 
anvendes til kroniske sygdomme. Dette svarer til et skøn 
på EUR 700 milliarder i den Europæiske Union. 97 % af 
dette beløb anvendes imidlertid på behandling, hvor kun 
3 % anvendes på forebyggelse. 

Den Europæiske Union og WHO har for nyligt fremmet 
omfattende, strategiske fremgangsmåder til at takle 
kroniske sygdomme. EU's reflektionsproces om kroniske 
sygdomme er blevet efterfulgt af den igangværende 
Joint Action on Chronic Diseases and Healthy Ageing 
across the Life Cycle. Centrale aspekter af kroniske 
sygdomsstrategier omfatter: en integreret, fælles frem-
gangsmåde, der involverer alle interessenter, støtte til 
udveksling af god praksis vedrørende sygdomsforebyg-
gelse og -behandling, implementering af innovative 
fremgangsmåder og nye teknologier samt styrkelse af 
handlekraften hos patienter som partnere i beslutnings-
tagningen om sundhedspleje.

Indtil dato har nyresygdom ikke været særlig markant i 
disse strategier, på trods af stadigt stigende beviser for 
dens øgede andel af den globale sygdomsbyrde. I den 
følgende rapport gør EAF opmærksom på den særlige 
påvirkning af ADPKD-patienter og de tilknyttede sund-
hedstjenester, hvis hovedudfordringer er: behovet for at 
skabe bevidsthed, fremme af fælles retningslinjer og 
fælles kriterier for patienter og læger, samt forbedret 
forskning i specifikke behandlinger, som potentielt kunne 
forsinke sygdomsforløbet.

Efter en definition på de primære, uopfyldte behov i 
dette miljø, præsenterer EAF en kort række politisk 
fokuserede anbefalinger som en hjælp til at adressere 
disse behov og for at fremme adgangen til behandling af 
høj kvalitet for alle patienter med ADPKD i Europa. 

Disse anbefalinger er helt på linje med hovedteserne i de 
førnævnte kroniske sygdomsstrategier. Anbefalingerne 
har til formål at udvikle standardiseret behandling, 
baseret på bedste praksis og samarbejde mellem 
interessenter og sundhedscentre med hensyn til patient-
behandling og forskning, at støtte innovation på dette 
område og at hjælpe med at gøre patienterne handle-
kraftige i beslutningstagningen vedrørende egen 
behandling og i at udføre forbedringer inden for 
 hele  systemet.

Denne rapport berører mange sundhedspolitiske 
områder, herunder initiativer vedrørende sundhedspleje 
på tværs af grænserne, sundhedsuligheder og -adgang, 
genetisk testning, nyretransplantation og sundhedstek-
nologivurdering. Det er tydeligt, at ADPKD's komplekse 
beskaffenhed indbyder til en målrettet, strategisk 
fremgangsmåde, herunder samarbejde mellem patienter, 
læger og sundhedspersonale, administratorer inden for 
sundhedssektoren, sundhedsmyndigheder og -ministeri-
er samt beslutningstagere på det europæiske niveau. 
Jeg advokerer denne rapport og håber, at den tjener 
til at fremskynde et sådant samarbejde på dette 
 vigtige  sygdomsområde.
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Sammendrag

1.  Indledning
Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) 
er en kronisk, progressiv, nedarvet sygdom med vækst 
af cyster i nyrerne og andre organer. ADPKD er en af de 
mest almindelige livstruende, nedarvede sygdomme og 
er en førende årsag til nyresvigt. Aktuelle udfordringer i 
ADPKD omfatter en manglende bevidsthed hos mange 
interessenter inden for sundhedssektoren, variationer i 
ADPKD-behandlingen, manglen på godkendte behand-
linger og udfordringer ved at omsætte fremskridtene i 
vores forståelse af ADPKD til kliniske fordele for 
 patienterne.

Denne rapport forklarer hvad ADPKD er, hvordan 
sygdommen påvirker patienterne og deres familier samt 
kravene, som sygdommen stiller til sundhedssystemer-
ne, før der fremlægges strategier til forbedring af ADPKD 
i hele Europa i forbindelse med relevante retningslinjei-
nitiativer i EU-regi.

2.  ADPKD: en oversigt
ADPKD er en vigtig årsag til kronisk nyresvigt, som 
rammer hundredtusinder i Europa. Sygdommen er 
årsag til op til en ud af ti af alle patienter, der har brug 
for dialyse eller transplantation, hvilket svarer til ca. 
50.000 mennesker i Europa. Nyrecyster vokser gennem 
hele livet hos patienter med ADPKD, hvilket forårsager 
symptomer, der omfatter smerter, infektioner i cysterne, 
blødninger og abdominal distension, som til sidst 
resulterer i nyresvigt. ADPKD forårsager også levercyster 
hos de fleste patienter og kan påvirke mange andre 
organer. Patienter med ADPKD har risiko for højt 
blodtryk og kardiovaskulær sygdom. Sygdommen kan 
diagnosticeres både hos voksne og hos pædiatriske 
patienter.

Patienterne kræver behandlinger for de forskellige 
manifestationer og komplikationer ved ADPKD i løbet af 
hele deres liv og de fleste patienter kræver enten til 
sidst en nyretransplantation eller dialyse, som har 
fællesbetegnelsen nyreudskiftningsterapi.

3. Hvad betyder ADPKD for patienter og familier?
ADPKD har livslang fysisk og psykisk påvirkning, der kan 
forringe patienternes livskvalitet (QoL) og velbefinden-
de, og gribe forstyrrende ind i funktionsevnen og 

arbejdet. Smerte er måske det symptom, der påvirker 
patienternes livskvalitet mest. I de sidste faser af 
sygdommen har dialyse en stor påvirkning på patienter-
nes daglige liv. ADPKD kan påvirke forskellige andre 
aspekter i livet negativt, herunder arbejde, muligheden 
for at kunne tegne sundheds- eller livsforsikringer eller 
optage huslån samt familieplanlægning. Virkningen af 
ADPKD hos berørte patienter og familier undervurderes 
ofte af læger og andet sundhedspersonale samt andre 
interessenter.

4.  Påvirkning af ADPKD på sundhedssystemer 
Patienter med ADPKD har mange udgifter i løbet af livet 
pga. ambulant behandling og indlæggelser. Udgifterne 
ved ADPKD stiger signifikant, når patienterne har brug 
for dialyse eller transplantation – ADPKD udgør omkring 
en ud af 10 patienter, der har brug for disse behandlin-
ger, som koster EUR 1,5 milliarder om året i Europa. 
Forskning i forebyggelse af ADPKD-relaterede komplika-
tioner kan give et betydeligt investeringsafkast.   

Transplantation er meget rentabel sammenlignet med 
dialyse, og investeringer i at øge transplantationshyp-
pighederne og reducere ventetiderne forventes at være 
besparende.

5.  Uopfyldte behov inden for ADPKD-behandling
Mønstre i klinisk praksis ved ADPKD-diagnose, vurde-
ring, behandling og støtte varierer inden for og mellem 
europæiske lande. Der er et uopfyldt behov for alle 
patienter med ADPKD for at have adgang til en nefro-
log, der har kendskab til sygdommen, og en større 
koordinering af behandlingsretningslinjer og -ydelser er 
påkrævet. Optimeringen og standardiseringen af 
ADPKD-behandling i Europa vanskeliggøres af manglen 
på evidensbaserede fælles retningslinjer og standardise-
rede behandlingsveje.

Der er et akut behov for nye lægemidler, der forsinker 
nedsættelsen af nyrefunktionen pga. ADPKD, hvilket vil 
opretholde livskvaliteten og forbedre den forventede 
overlevelsestid hos patienter og reducere påvirkningen 
på de europæiske sundhedssystemer. Yderligere bestræ-
belser på at fremme nyretransplantation for patienter 
med nyresvigt er også nødvendige. Den samlede 
nyrevolumen er den mest almindeligt anvendte 
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prædiktive faktor til at identificere patienter, hvis 
sygdomsforløb sandsynligvis vil ske hurtigt, og på 
denne måde kan man individualisere behandlingen, 
selvom der endnu ikke er enighed vedrørende den 
optimale måde, hvorpå prognoser kan forudsiges.

6.  Terapeutisk innovation inden for ADPKD 
Selvom vores forståelse af ADPKD er blevet bedre, er der 
stadig udfordringer med at omsætte disse fremskridt til 
nye sygdomsmodificerende lægemidler til patienter. 
Fælles bestræbelser på multicentre er påkrævet for at 
kunne få patientpopulationer, der er store nok til 
forskning. ADPKD-forskning kompliceres yderligere af 
forløbet af den kroniske, progressive sygdom, der 
rammer mange dele af kroppen. Den igangværende 
forskning forsøger at raffinere og validere metoder til at 
forudsige sygdomsprognosen til forsknings- og kliniske 
formål. På nuværende tidspunkt er der intet acceptabelt 
patientindberettet resultat af påvirkningen af ADPKD.

7 Styrkelse af handlekraften hos patienter med 
ADPKD
Patienter og familier, der er berørt af ADPKD, har brug 
for specifik, omfattende, tilgængelig information om 
deres sygdom for fuldt ud at kunne blive inddraget i 
beslutningstagningen. 

Endvidere spiller patienterne en vigtig rolle i at få 
gennemført forbedringer i ADPKD-diagnose og 
behandling i samarbejde med læger og sundhedsper-
sonale, forskere, administratorer i sundhedssektoren og 
sundhedsministerier. Alle interessenter, herunder 
Europa-Kommissionen, nationale regeringer og 
behandlere, bør støtte bestræbelserne i bedre at 
informere individuelle patienter og familier, der er 
berørt af ADPKD og at inkludere patientorganisationer 
inden for strategiske og taktiske aspekter i sundheds-
planlægningen og -leveringen, herunder behandlings-
ydelsernes og forskningens udformning. Myndigheder-
ne, der er ansvarlige for at vurdere virkningen og 
værdien af ADPKD-behandlinger og ydelser skal 
engagere patienterne i deres processer og anvende 
patientevidens som grundlag for deres 
 beslutningstagning.

8 EAF-retningslinjeanbefalinger

European ADPKD Forum (EAF) tilvejebringer hermed en 
kort række retningslinjefokuserede anbefalinger som en 
hjælp til at adressere de uopfyldte behov, der er blevet 
identificeret i denne rapport og at fremme adgangen til 
behandling af høj kvalitet for alle patienter med ADPKD 
i Europa.

Anbefaling 1: Regeringerne i Europa bør støtte udviklin-
gen af en nationalt koordineret, niveaudelt fremgangs-
måde til ADPKD-behandling i samarbejde med eksper-
ter, patientorganisationer og andre interessenter.

Anbefaling 2: Et udvidet europæisk netværk af ADP-
KD-henvisningscentre ville lette yderligere forskning 
samt etablering af harmoniserede, integrerede, patient-
centrerede behandlingsveje. 

Anbefaling 3: Europa-Kommissionen og de nationale 
regeringer skal støtte forskning med henblik på at 
udvikle sygdomsmodificerende behandlinger for 
ADPKD med potentiale for at opretholde livskvalitet, 
forsinke nyresvækkelse og forbedre den forventede 
overlevelse hos patienter samt reducere den økonomi-
ske indvirkning på sundhedssystemerne.

Anbefaling 4: Regeringerne og behandlerne skal støtte 
implementeringsmetoderne til rutinemæssigt at 
vurdere prognosen hos patienter med ADPKD som 
grundlag for kliniske beslutninger, forskning og innova-
tion. 

Anbefaling 5: Alle interessenter, herunder Europa- Kom-
missionen, nationale regeringer og behandlere skal 
støtte bestræbelserne på bedre at informere individuel-
le patienter og familier, der er berørt af ADPKD, og sørge 
for at inddrage patientorganisationerne i udformningen 
af politikker vedrørende planlægning og levering af 
sundhedspleje forbundet med ADPKD. 

Anbefaling 6: Organisationer inden for medicinsk 
teknologivurdering (MTV) skal forsøge at engagere 
patienter og patientorganisationer i at vurdere patien-
ternes unikke kendskab til konsekvenserne ved at leve 
med ADPKD og deres stræben efter nye behandlinger i 
henhold til de internationale kvalitetsstandarder inden 
for MTV hvad angår patientinddragelse.
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Vigtige punkter

•     Autosomal dominant polycystisk nyresygdom 
(ADPKD) er en kronisk, progressiv, nedarvet 
sygdom med vækst af cyster i nyrerne og andre 
organer.

•     ADPKD er den mest almindelige, nedarvede 
nyresygdom og en af de mest almindelige af alle 
livstruende nedarvede ('monogene') sygdomme.

•     Aktuelle udfordringer i ADPKD omfatter en 
manglende bevidsthed hos mange interessenter 
inden for sundhedssektoren, variationer i 
ADPKD-behandlingen, manglen på godkendte 
behandlinger og udfordringer ved at omsætte 
fremskridtene i vores forståelse af ADPKD til 
kliniske fordele for patienterne.

•     Denne rapport forklarer hvad ADPKD er, hvordan 
sygdommen påvirker patienterne og deres 
familier samt kravene, som sygdommen stiller til 
sundhedssystemerne, før der fremlægges 
strategier til forbedring af ADPKD-behandlingen 
i hele Europa i forbindelse med relevante ret-
ningslinjeinitiativer i EU-regi.

1.1 Baggrund

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) 
er en kronisk, progressiv sygdom med væskefyldte 
sække eller cyster, som stiger i antal og størrelse i 
nyrerne og andre organer, især leveren.1 ADPKD er den 
mest almindeligt nedarvede nyresygdom og en af de 
mest almindelige af alle livstruende, nedarvede syg-
domme.1 Mennesker med ADPKD oplever generelt 
smerter, blødninger og infektioner. Nyresvigt opstår hos 
de fleste patienter, gennemsnitligt før 60-års alderen.2, 3 
Patienter med ADPKD har også en tendens til højt 
blodtryk og kardiovaskulær sygdom.4 

Aktuelle ændringer og uopfyldte behov ved ADPKD i 
Europa omfatter:

•   En manglende bevidsthed omkring og anerkendelse af 
vigtigheden af ADPKD blandt relevante beslutningstage-
re, administratorer i sundhedssektoren og visse læger 
samt andet sundhedspersonale

•   Manglende bevidsthed omkring eller forståelse af ADPKD 
hos offentligheden, hvilket kan begrænse sundhedskon-
sultationer og behandlingskomplians

•   Variationer og uligheder inden for ADPKD-behandling, 
delvist pga. en mangel på standardiserede behandlings-
veje og bevidsthed om virkningen af sygdommen på 
patienterne

•   Fraværet af godkendte behandlingsmuligheder til at 
forsinke sygdomsforløbet, opretholde patienternes 
livskvalitet og forsinke dialyse og transplantation.

•   Udfordringer i udviklingen af innovative terapier og i deres 
vurdering af tilsyns- og refusionsmyndigheder 

Disse udfordringer eksisterer i forbindelse med en øget, 
international anerkendelse af behovet for at adressere 
belastningen af kronisk nyresygdom generelt.5 

1.2 Om rapporten fra European ADPKD Forum
Denne rapport, som er European ADPKD Forums første 
udgivelse (EAF, se panelets overside), er baseret på den 
seneste videnskabelige forskning om ADPKD samt 
førende eksperters og patientorganisationers viden. 
Den indeholder også resultater fra en stor, nylig 
spørgeundersøgelse af patienter med sygdommen. 
Dens formål er at:

•   Forklare ADPKD og skabe bevidsthed om sygdommen  
og dens implikationer for patienter, sundhedstjenester  
og økonomier i Europa

•   Anbefale strategier til forbedring af ADPKD-behandling 
inden for udvikling af sundhedsretningslinjer på europæi-
ske og nationale niveauer

•   Opmuntre og facilitere samarbejdet mellem de menne-
sker og grupper, der er involveret i behandlingen af 
mennesker med ADPKD, herunder beslutningstagere 
inden for sundhedssektoren, behandlere, betalere, 
patienter, plejepersonale og sundhedsbranchen.

Rapporten er struktureret som følger:

Afsnit 1 – Indledning

Afsnit 2 – ADPKD: en oversigt Forklarer kort ADPKD's 
epidemiologi og genetiske grundlag, tegn og sympto-
mer, hvordan sygdomsforløbet sker og fremgangsmå-
der til sygdommens diagnose, vurdering og behandling.

1. Indledning
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Afsnit 3 – Hvad betyder ADPKD for patienter og 
familier? Forklarer hvordan ADPKD og dens behand-
ling påvirker patienter negativt, herunder påvirkningen 
af livskvalitet, forhold og arbejdsliv, og hvordan dette 
ofte undervurderes. 

Afsnit 4 – Påvirkning af ADPKD på sundhedssyste-
mer Indeholder nylige data om ADPKD's andel af 
sundhedsressourceforbrug og -omkostninger.

Afsnit 5 – Uopfyldte behov i ADPKD-behandlingen 
Identificerer barrierer for optimal diagnosticering, 
vurdering og behandling af ADPKD.

Afsnit 6 – Terapeutisk innovation inden for ADPKD 
Drøfter udfordringerne ved forskning og innovation 
inden for ADPKD.

Afsnit 7 – Styrkelse af handlekraften hos patienter 
med ADPKD Forklarer hvorfor og hvordan patienter 
med ADPKD har brug for at få handlekraften bestyrket 
som en hjælp til at forbedre behandlingsstandarderne. 

Afsnit 8 – EAF-retningslinjeanbefalinger Anbefaler 
strategier til forbedring af ADPKD i hele Europa i 
forbindelse med relevante initiativer vedrørende 
EU-retningslinjer.

Afsnit 9 – Medlemmer af European ADPKD Forum

Afsnit 10 – Polycystisk nyresygdomsorganisationer 

Afsnit 11 – Ordliste

Afsnit 12 – Referencer

Denne EAF-rapport er et supplement til 2014 Kidney 
Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Contro-
versies Conference Report. KDIGO-rapporten, som har 
harmonisering og standardisering af ADPKD-behand-
ling som formål, opsummerede de udestående huller i 
den eksisterende viden og foreslog en forskningsagen-
da til løsning af kontroversielle problemstillinger .6 
EAF-rapporten er også blevet udviklet på linje med 
arbejdet i Working Group on Inherited Kidney Disorders 
of the European Renal Association-European Dialysis 
and Transplant Association (ERA-EDTA).7

European ADPKD Forum

European ADPKD Forum (EAF) er et tværfagligt, internationalt panel af ADPKD-
eksperter, der er dedikeret til at forbedre sundheden og livskvaliteten for mennesker 
med ADPKD. Forummet består af førende patientgrupper samt  læger og forskere fra 
områderne nefrologi, hepatologi og genetik. EAF blev stiftet af Otsuka Pharmaceutical 
Europe, Ltd., som også er alene om at støtte EAF økonomisk. Hverken EAF's formænd 
eller panelets medlemmer modtager nogen form for honorar i forbindelse med deres 
rolle i dette initiativ, og udtalelserne i denne rapport er forfatternes og ikke nødvendigvis 
sponsorernes.  EAF's panelmedlemmer er angivet i afsnit 9.

Referencer
1. Torres VE, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease. 

Lancet 2007;369:1287–301
2. Shaw C, et al. Epidemiology of patients in England and Wales with 

autosomal dominant polycystic kidney disease and end-stage 
renal failure. Nephrol Dial Transplant 2014;29:1910–8

3. Spithoven EM, et al. Analysis of data from the ERA-EDTA Registry 
indicates that conventional treatments for chronic kidney 
disease do not reduce the need for renal replacement therapy in 
autosomal dominant polycystic kidney disease. Kidney Int 2014; 
86:1244–52

4. Ecder T. Cardiovascular complications in autosomal dominant 
polycystic kidney disease. Curr Hypertens Rev 2013;9:2–11

5. Eckardt KU, et al. Evolving importance of kidney disease: from 
subspecialty to global health burden. Lancet 2013;382:158–69

6. Chapman AB, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease 
(ADPKD): Executive Summary from a Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference (with Online 
Appendix). Kidney Int Mar 18. doi: 10.1038/ki.2015.59 [Epub ahead 
of print]

7. Devuyst O, et al. The ERA-EDTA Working Group on inherited kidney 
disorders. Nephrol Dial Transplant 2012;27:67–9 
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Vigtige punkter

•     ADPKD er en vigtig årsag til kronisk nyresygdom 
og nyresvigt, som rammer hundredtusinder i 
Europa. Sygdommen er årsag til op til en ud af ti 
af alle patienter, der har brug for dialyse eller 
transplantation, hvilket svarer til ca. 50.000 
mennesker i Europa.

•     Nyrecyster vokser gennem hele livet hos patien-
ter med ADPKD, hvilket forårsager symptomer, 
der omfatter smerter, infektioner i cysterne, 
blødninger og abdominal distension, som 
efterhånden resulterer i nyresvigt. 

•     ADPKD forårsager også levercyster hos de fleste 
patienter og kan påvirke mange andre organer.

•     Patienter med ADPKD har risiko for højt blodtryk 
og kardiovaskulær sygdom.

•     Patienterne kræver behandlinger for de forskelli-
ge manifestationer og komplikationer ved 
ADPKD i løbet af hele deres liv og de fleste 
patienter kræver enten til sidst en nyretransplan-
tation eller dialyse, som har fællesbetegnelsen 
nyreudskiftningsterapi.

2.1 Indledning

ADPKD er en kompleks, genetisk sygdom, der påvirker 
forskellige dele af kroppen. En bevidsthed og forståelse 
for sygdomsforløbet er vigtigt for at forstå de uopfyldte 
behov blandt patienterne med ADPKD og inden for 
sundhedssystemerne. Derfor forklarer dette afsnit kort:

•   Hvor mange mennesker, der er berørt af ADPKD

•   Det genetiske grundlag for sygdommen

•   Hvordan sygdommen påvirker kroppen og forløber 
med tiden

•   Fremgangsmåder til sygdommens diagnosticering, 
vurdering og behandling.

2.2 Hvor almindelig er ADPKD og hvad forårsager 
den?
ADPKD er en vigtig årsag til kronisk nyresygdom og 
nyresvigt, som rammer hundredtusinder i Europa. 
Sygdommen er årsag til op til en ud af ti af alle patien-
ter, der har brug for dialyse eller transplantation, hvilket 
svarer til ca. 50.000 mennesker i Europa.1 

Dette tal udgør sandsynligvis kun en lille del af det 
samlede antal tilfælde, da mange patienter, der lever 
med ADPKD, endnu ikke har udviklet nyresvigt eller 
forbliver udiagnosticerede. Generelt er det blevet 
antaget, at ADPKD berører omkring 1 ud af 1000 i 
befolkningen.2 Dette skøn kræver yderligere validering, 
da divergerende prævalensrater (så lave som ca. 1 ud af 
3000) er blevet indberettet hos visse europæiske 
populationer, hvilket afspejler variable screeningsstrate-
gier og sundhedssystemsegenskaber.3–4

ADPKD påvirker både mænd og kvinder fra alle etniske 
grupper og kan forårsage symptomer i både barndom-
men og voksenalderen. 

ADPKD forårsages af genetiske ændringer eller 'mutatio-
ner' i en af to gener, PKD1 og PKD2. Ca. 85 % tilfælde 
med en identificeret årsag skyldes PKD1-mutationer og 

2. ADPKD: en oversigt

Hvorfor er nyrerne så vigtige?

Nyrerne har mange essentielle funktioner. 
De filtrerer blodet og fjerner herved 
affaldsprodukter fra kroppens stofskifte; 
disse udskilles i urinen. De genabsorberer 
også næringsstoffer og justerer balancen 
mellem vand og salt i kroppen og regulerer 
herved blodtrykket. Nyrerne producerer 
også adskillige hormoner, der er vigtige 
for produktionen af røde blodlegemer, 
absorptionen af kalcium og reguleringen 
af blodtrykket.
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15 % PKD2-mutationer.5,6 PKD1- og PKD2-genkoderne 
for to proteiner der henholdsvis kaldes  polycystin-1 og 
polycystin-2. Disse proteiner findes i hårlignende 
strukturer ved navn cilier, der går ud fra cellernes 
overflader. Selvom polycystinproteinernes nøjagtige 
funktion ikke er klarlagt, menes defekter i cilierne vigtige 
ved ADPKD, og således betragtes sygdommen som en 
'ciliopati', dvs. en genetisk lidelse i cellecilierne .7 
Hvordan PKD1- og PKD2-mutationerne forårsager, at 
der udvikles cyster og andre egenskaber ved ADPKD er 
heller ikke klarlagt, og det synes, at mange komplekse, 
cellulære processer er involveret.7

ADPKD forårsaget af PKD1-mutationer er typisk mere 
alvorlig, end når den er forårsaget af PKD2-mutationer, 
og resulterer i nyresvigt op til 20 år tidligere. Begge 
former forårsager imidlertid præmatur nyresvigt og en 
forkortet forventet overlevelse.8 

 

2.3 Hvordan påvirker ADPKD kroppen?
ADPKD er en progressiv sygdom, der typisk forårsager 
alvorlig nyreskade i voksenlivet, som resulterer i ny-
resvigt hos patienter i halvtredserne og tresserne. 
Mange andre organer kan også blive berørt.

Cystedannelse og progression 
ADPKD forårsager, at der udvikles væskefyldte cyster i 
begge nyrers tubuli. Disse cyster forekommer kontinuer-
ligt igennem livet. Dette gør, at selve nyrerne vokser sig 
5–6 % større i gennemsnit om året.9,10 Nyrerne hos en 
patient med ADPKD kan blive meget forstørrede med 
inflammation og 'fibrotisk' væv (Fig. 1). 

Tidligt i sygdommen kompenserer det sunde nyrevæv 
for skaden forårsaget af cysterne. Dette betyder, at 
nyrerne kan synes at fungerer normalt i mange år. 

Skaden akkumulerer sig imidlertid indtil nyrefunktionen 
til sidst svækkes og progredierer til nyresvigt (Fig. 2).  
I gennemsnit har patienter med ADPKD brug for en 
nyretransplantation eller dialysebehandling, når de er 
mellem 55 og 60 år.11,12 

ADPKD-skaden akkumulerer sig, indtil der opstår 
nyresvigt senere i livet.

Fig. 2: Forholdet mellem cyste og nyrevækst, nyrefunktion, 
symptomer og alder hos patienter med ADPKD. 

Ud over at beskadige nyrernes funktion kan nyrecyster 
forårsage andre komplikationer,2,13 herunder: 

•   Smerte – det mest almindelige symptom, der opleves af 
mennesker med ADPKD 

•   Infektioner i cyster og urinveje 

•   Nyresten

•   Blødning ind i cyster og i urinen 

•   Abdominal deformitet, som forårsager stress og påvirker 
livsstilen.

Nedarvningen af ADPKD

Genændringerne, der forårsager ADPKD 
nedarves i et "dominerende" mønster, 
hvilket betyder, at ændringen kun behøver 
at være til stede i det nedarvede DNA fra 
én forælder for at forårsage sygdommen. 
Hver person med ADPKD har en 50 % 
(dvs. en ud af to) risiko for, at barnet, 
som han eller hun har, arver genet, der 
forårsager sygdommen. Alvorligheden 
og progressionen ved ADPKD kan 
imidlertid variere meget, selv mellem 
familiemedlemmer.
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Fig. 1. Skematisk illustration af en polycystisk nyre.
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Påvirkninger på andre dele af kroppen 
Cyster kan også forekomme i andre dele af kroppen  
(Fig. 3). Generelt har mindst otte ud af 10 patienter med 
ADPKD cyster i leveren.14 Leverforstørrelse er almindelig 
selv i de tidlige faser af ADPKD.15 Som nyrecyster kan 
disse blive meget talrige og store og kan forårsage 
komplikationer forbundet med kraftig, abdominal 
distension. Som nyrecyster kan levercyster også 
kompliceres af infektion eller blødning.16 

Patienter med ADPKD indberetter ofte om andre 
symptomer, såsom træthed, stakåndethed, svækkelse 
og generel utilpashed.17

Levercyster er den mest almindelige  
ADPKD-manifestation uden for nyrerne. 

Det er også vigtigt at bemærke, at mennesker med 
ADPKD også har en høj risiko for at udvikle højt blodtryk 
(eller 'hypertension') og kardiovaskulær sygdom, 
sammenlignet med den generelle population.18 

Omkring 50-70 % patienter har hypertension, før der 
opstår en signifikant nedsat nyrefunktion. Hypertension 
er almindelig, selv hos børn med ADPKD. Hypertension 
er forbundet med hurtigere progression til nyresvigt, 
samt en øget risiko for kardiovaskulær sygdom og apop-
leksi.18 Kardiovaskulær sygdom er den primære dødsår-
sag hos patienter med ADPKD.1

2.4 Diagnose
ADPKD bliver oftest diagnosticeret, når patienterne har 
tegn og symptomer som abdominale smerter, blod i 
urinen eller højt blodtryk. Den bliver også identificeret i 
forbindelse med medicinske undersøgelser, der udføres 
af andre årsager. I visse tilfælde bliver patienterne ikke 
diagnosticeret indtil senere i livet og forbliver symptom-

Definition på kronisk leversygdom

Kronisk nyresygdom defineres som 
abnormiteter i nyrestrukturen eller -funktionen, 
der er til stede i mere end 3 måneder med 
implikationer for helbredet.19 Den primære 
målemetode af nyrefunktionen hedder 
glomerulær filtreringshastighed (GFR). GFR, 
som er en måling af hvor meget væske, der 
bliver filtreret af nyrerne, falder i takt med, at 
nyrefunktionen nedsættes. GFR anvendes til at 
definere fem faser i den stigende sværhedsgrad 
ved kronisk nyresygdom, fra fase 1 (når GFR er 
normal eller høj) til fase 5, som er nyresvigt.

Nyre: Cyster gror, forårsager 
smerte, infektion, blødninger, 
nyresten, misdannelser og til 
slut nyresvigt.

Bugspytkirtel: Cyster blandt 
10% af patienterne.

Sædblære: Cyster blandt 
omkring 40% af de mandlige 
patienter.

Blodtryk: Patient har øget risiko for 
højt blodtryk (hypertension) og andre 
hjerte-kar-sygdomme.

Lever: De fleste patienter (mindst 80%) 
har også cyster i leveren.

Hjerte: Nogle patienter har 
abnormaliteter i hjerteklappen og 
abnormal hjerteforstørrelse.

Blodårer: Hævelser eller “aneurismer” 
kan forekomme i de store arterier 
(fx. aorta og coronary arteries).

Tarm: Divertikelsygdom kan være 
mere hyggig blandt patienter med 
sent-fase ADPKD end blandt den 
generelle befolkning.

Hjerne: Såkaldt “intracranial” aneurisme 
findes blandt 5-10% af patienterne, 
hvillket er fire til fem gange mere end 
blandt den øvrige befolkning. Cyster kan 
også forekomme i hjernens arachnoid 
membran. Det er sjældent de brister og 
forårsger blødninger i hjernen.

Fig. 3. ADPKD påvirker mange dele af kroppen. 
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fri. Da ADPKD er nedarvet, bør de mennesker, der har en 
forælder med ADPKD, måske overveje en screening, før 
de udvikler symptomer. 

Der bør udføres billeddiagnostik som en indledende 
evaluering af en patient med ADPKD.13 Ultralydsscan-
ning, CT-scanning og MR-scanning kan alle anvendes til 
at undersøge nyrerne for cyster, efter kliniske indikatio-
ner og lokal tilgængelighed.13, 20 Der kan anvendes 
genetisk testning til at opdage DNA-mutationerne, som 
forårsager ADPKD, som en bekræftelse på diagnosen i 
visse situationer, særligt hos børn.13 

2.5 Behandling

ADPKD-behandling involverer typisk forskellige foran-
staltninger med udokumenterede virkninger på 
sygdomsforløbet og behandlinger for forskellige 
sygdomsmanifestationer og komplikationer (se Panel). 
Der er imidlertid ingen evidensbaserede retningslinjer 
for ADPKD-behandling i EU-regi (Afsnit 5).  

Forsinkelse af ADPKD-progression 
ADPKD kan ikke helbredes og i Europa er der i øjeblikket 
ingen godkendt behandling til forsinkelse af sygdom-
mens progression. Visse studier antyder, at sygdomspro-
gression kan være langsommere hos patienter med 
lavere blodtryk.23 For nyligt bekræftede et stort princi-
pielt studie af patienter med ADPKD i den tidlige fase 
og højt blodtryk, at aggressiv blodtrykskontrol (til 
målværdierne 95-110/60-75 mmHg) forsinker nyrevæk-
sten sammenlignet med standard blodtrykskontrol 
(målværdierne 120-130/70-80 mmHg).24 Aggressiv 
blodtrykskontrol påvirkede imidlertid ikke signifikant 
den nedsatte nyrefunktion (som målt vha. GFR; se panel 
på side 11), hvilket betyder, at der er behov for andre 
fremgangsmåder til forsinkelse af sygdomsforløbet. 
Udbredt anvendte lægemidler ved navn angiotensin-

konverterende enzym (ACE) -hæmmere eller angioten-
sinreceptorblokkere (ARB) anbefales til anvendelse hos 
patienter med ADPKD.13 Blodtrykket kan kontrolleres 
godt vha. en ACE-hæmmeri kombination med andre 
lægemidler, om nødvendigt; tilføjelsen af en ARB 
ændrer ikke sygdomsforløbet.24 

Adskillige foranstaltninger (se Panel) anvendes alminde-
ligvis i et forsøg på at beskytte nyrerne, men det er 
dokumenteret, at de virker (Afsnit 5). Nye lægemidler 
mod ADPKD er under udvikling, men innovation inden 
for denne sygdom er udfordrende (Afsnit 6). 

Kardiovaskulær risikohåndtering 
Kontrol af højt blodtryk via vægttab, livsstilsændringer 
eller medicinsk behandling er meget vigtig i reduktio-
nen af risikoen for kardiovaskulær sygdom.13, 18 Aggressiv 
kontrol af blodtrykket er mere gavnligt end standard-
mæssig kontrol af samme, selv hos unge patienter med 
tidlig ADPKD.24 

Andre risikofaktorer bør også adresseres, herunder høje 
kolesterolniveauer (f.eks. ved behandling med lægemid-
ler ved navn 'statiner'). Patienter rådes også til at 
begrænse deres indtagelse af salt, rygestop, spise sund 
kost, moderere deres alkoholforbrug og at motionere.13 
På trods af disse kardiovaskulære risikofaktorer, kontrol-
leres de ofte ikke korrekt hos patienter med ADPKD.25

Behandling af symptomer og komplikationer 
Patienter med ADPKD har almindeligvis brug for 
behandling mod smerter, andre symptomer og 
komplikationer som cysteinfektioner, nyresten og 
blødning i cysterne.2, 13, 21, 22

Nyreudskiftningsterapi 
De fleste patienter med ADPKD har til sidst brug for en 
nyretransplantation eller dialyse, som har fællesbeteg-
nelsen nyreudskiftningsterapi (RRT). ADPKD udgør 
omkring en ud af 10 af alle dem, der får nyretransplanta-

•  Blodtrykskontrol – beskytter mod 
kardiovaskulær sygdom og forsinker nyrevækst 

•  Øget vandindtagelse – kan beskytte 
nyrefunktionen

•  Begrænsning af salt i kosten – hjælper med til 
at kontrollere blodtrykket og beskytter muligvis 
nyrerne

•  Begrænsning af protein i kosten (ved fase 4 
kronisk nyresygdom med alvorlig nedsættelse 
af nyrefunktionen) – for at undgå, at 
affaldsprodukter af stofskiftet akkumulerer sig 
i blodet 

•  Undgå en høj indtagelse af koffein (som kan 
fremme cystevækst)

•  Vægtkontrol, herunder motion

•  Symptomhåndtering: f.eks. smerte

•  Håndtering af nyrekomplikationer: infektion, 
nyresten, blødning i cyster

•  Undgåelse af aktiviteter, der risikerer skade af 
nyrerne, som kontaktsport

•  Håndtering af andre manifestationer:  
f.eks. levercyster

•  Håndtering af andre kardiovaskulære 
risikofaktorer, f.eks. kolesterol

•  Nyreudskiftningsterapi: transplantation eller 
dialyse 

Aspekter ved ADPKD-behandling2,13,21,22
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tion eller dialyse.1 Valget mellem transplantation og 
dialyse afhænger af faktorer, som patientvalg, lægens 
skøn og lokal ressourcetilgængelighed.

Transplantation: Når det er muligt, er en nyretrans-
plantation det foretrukne valg og giver fortræffelige 
resultater.26 Den ideelle fremgangsmåde involverer en 
'foregribende' transplantation (dvs. før der tys til dialyse) 
fra en levende donor.13,21 Under hensyntagen til den 
forudsigelige udvikling af nedsættelse af nyrefunktionen 
hos patienter med ADPKD, er det vigtigt at udføre en 
transplantationsevaluering før patienterne har behov for 
dialyse. Dette kan gøre det muligt for patienterne at 
blive anbragt på en venteliste til en nekro-donor, 
såfremt en levende donor ikke er tilgængelig.  

Dialyse: Dialyse anvendes, hvis transplantation ikke er 
mulig, eller mens patienten venter på en transplantati-
on. Dialyse involverer kunstig filtrering af blodet for at 
fjerne affaldsprodukter og overskydende vand. Der er to 
former for dialyse: hæmodialyse og peritoneal dialyse. 
Hæmodialyse filtrerer blodet gennem en dialysemaski-

ne uden for kroppen. Peritoneal dialyse filtrerer blodet 
vha. en membran i patientens abdomen. Begge 
metoder kan anvendes ved ADPKD, selvom hæmodialy-
se anvendes oftest.1,11 

Uden dialyse eller transplantation er nyresvigt pga. 
ADPKD livstruende. Hverken dialyse eller transplantation 
er imidlertid en helbredelse for ADPKD.

2.6 Konklusioner
ADPKD forårsager en progressivt nedsat nyrefunktion 
og udviklingen af nyresvigt. Patienterne har brug for 
behandlinger for sygdommens forskellige manifestatio-
ner og komplikationer i løbet af deres liv, men der 
eksisterer ingen evidensbaserede retningslinjer for 
ADPKD-behandling på fælleseuropæisk niveau. De 
fleste patienter får brug for enten en nyretransplantati-
on eller dialyse. I det næste afsnit vil vi gennemgå 
påvirkningen, som ADPKD har på patienterne selv.
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3.  Hvad betyder ADPKD for patienter 
og familier?

Vigtige punkter
•     ADPKD har livslang fysisk og psykisk påvirkning, 

der kan forringe patienternes livskvalitet (QoL) 
og velbefindende, og gribe forstyrrende ind i 
funktionsevnen og arbejdet. Der er imidlertid 
kun blevet forsket meget lidt i emnet. 

•     Smerte er måske det symptom, der har den 
største påvirkning på patienternes livskvalitet, 
mens dialyse i de sidste faser af sygdommen har 
en stor påvirkning på patienternes daglige liv.

•     ADPKD kan påvirke forskellige andre aspekter i 
livet negativt, herunder arbejde, muligheden for 
at kunne tegne sundheds- eller livsforsikringer 
eller optage huslån såvel som familieplanlæg-
ning.

•     Virkningen af ADPKD hos berørte patienter og 
familier undervurderes ofte af læger og andet 
sundhedspersonale samt andre interessenter.

3.1 Indledning
Kronisk nyresygdom nedsætter signifikant den sund-
hedsmæssige livskvalitet (QoL) og dens påvirkning 
forværres i takt med, at nyrefunktionen nedsættes.1–3 
Der er kun blevet forsket meget lidt i den specifikke 
påvirkning af ADPKD hos patienter. Der er imidlertid 
akkumulerende evidens for sygdommens virkninger på 
livskvalitet og velbefindende gennem hele livet. 

Dette afsnit forklarer, hvordan ADPKD påvirker patienter-
nes livskvalitet, forhold og arbejdsliv og giver nye indsig-
ter fra nylige spørgeundersøgelser af patienter i Europa.

3.2 Fysisk påvirkning
De fleste patienter med ADPKD oplever symptomer, 
også i de tidlige faser af sygdommen, når nyrefunktio-
nen er normal,4 og disse symptomer forværres gennem 
hele livet. Samtaler med 80 patienter i Danmark, Finland, 
Frankrig, Tyskland, Italien, Norge, Spanien, Sverige og 
Storbritannien afslørede, at de fleste patienter i en tidlig 
fase af ADPKD oplevede symptomer, der var alvorlige 
nok til at gribe forstyrrende ind i arbejdet og fysisk 
aktivitet eller motion.4

ADPKD påvirker ofte patienternes arbejdsliv. I en anden 
spørgeundersøgelse udfyldte 730 patienter fra de 
førnævnte lande et spørgeskema online om virkningen 
af ADPKD på deres liv.5 Patienterne havde en gennem-
snitsalder på 45 år. Næsten en femtedel (19 %) var på 
dialyse og 9 % havde fået en nyretransplantation. Deres 
besvarelser gav udtryk for følgende:

“ADPKD  er en sygdom, som mine 
arbejdsgivere tilsyneladende ikke forstår. Det 
har været ret frustrerende at skulle forklare 
sygdommen og virkningerne, den har haft 
på mig. Jeg finder det svært at forklare min 
træthed og især mængden af smerter, jeg 
har haft. Jeg har måttet tage meget fri 
for at komme mig over smerterne. Mine 
chefer forstår ikke rigtigt, hvad jeg har været 
igennem for at forsøge at komme tilbage 
på arbejdet. De synes at tænke, at det er en 
lidelse, der kan helbredes, og at det ikke vil 
ske igen, når jeg er kommet mig. Så det er 
frustrerende at skulle prøve at forklare det 
igen og igen. Det er frustrerende, fordi min 
nyrefunktion er ok, så fysisk burde jeg være 
ok og have det normalt. Selv når jeg har 
med læger at gøre på akutafdelingen kan 
det være en smule svært for dem at forstå 
lidelsen. Nogle af dem har ikke engang hørt 
om polycystisk nyresygdom siden deres 
uddannelse". Det er endnu værre med min 
søn, fordi han vil gerne have en far, der kan 
løbe rundt i parken med ham, og når jeg 
ikke magter det, og jeg bliver nødt til at tage 
smertestillende tabletter, gør det helt ondt i 
hjertet, fordi jeg føler, at jeg skuffer ham".  
Justin, Storbritannien 
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•   En fjerdedel (26 %) af patienterne, der havde fortalt deres 
arbejdsgiver om deres ADPKD sagde, at det havde en 
negativ virkning.

•   65 % af patienterne (kronisk nyresygdom, fase 3-5) i 
fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse tog fri pga. ADPKD. 
Disse patienter meldte sig syge i gennemsnitligt 7,5 dage 
(middelværdi 12 dage) hvert år pga. ADPKD. Generelt var 
det gennemsnitlige antal dage, alle patienterne med 
kronisk nyresygdom, fase 3-5, tog fri pga. sygdom pga. 
ADPKD, 5 dage (middelværdi 7,6 dage). 

•   Patienter, der arbejdede som selvstændige, indberettede, 
at de ofte blev nødt til at foretage ændringer i deres 
arbejdsliv, særligt ved at reducere arbejdstiderne. Dette var 
især tilfældet i se senere faser af sygdommen.

•   En tredjedel af patienterne (33 %) sagde, at ADPKD havde 
en negativ påvirkning af deres socialliv – dette steg til   
53 % ved fase 3–5.

3.3 Psykisk påvirkning
ADPKD kan have en dyb, følelsesmæssig påvirkning, 
udtrykt af patienterne med henblik på:4 

•   Tab (af deres fremtid, deres roller og selvbillede samt deres 
værdsatte aktiviteter)

•   Uvished (vished af deres svækkelse og resultat, men 
usikkerhed om hvornår og hvor slemt det bliver)

•   Frygt, for eksempel for dialyse eller transplantation eller 
ruptur af en hjerneaneurisme.

Samlet kan disse aspekter ofte resultere i angst eller 
depression.6,7 For eksempel havde 61 % af 38 patienter 

med ADPKD (diagnosticeret i gennemsnitligt 6 år) i 
Brasilien depression, selvom ingen var under behand-
ling for det. Patienter kommenterede mest almindeligt 
om tab af libido, bekymringer om fysisk sundhed, 
søvnforstyrrelser, træthed og besvær med at arbejde. 
Patienter med ADPKD udviste også nogen evidens på 
angst. De mest påvirkede aspekter af livskvaliteten var 
dem, der var forbundet med generel sundhed og 
følelsesmæssige aspekter.6 

Et nyligt studie i Polen viste, at patienter, der havde 
ADPKD, men ingen symptomer, stadig havde en 
tendens til at undertrykke angst og depression, hvilket 
afspejler sygdommens høje, psykiske omkostninger. 
Patienterne havde også lavere livstilfredshedsniveauer, 
sammenlignet med raske mennesker.8

Følelser som angst og depression kan reducere  
komplians med behandlingen hos patienter med 
ADPKD. En manglende komplians med behandlinger  
for højt blodtryk især, kunne give patienterne risiko for 
kardiovaskulær sygdom.

ADPKD kan have en dyb, følelsesmæssig påvirkning, 
som kan resultere i depression og angst.

Omkring to femtedele af patienterne, der udfyldte  
det førnævnte spørgeskema online, indberettede, at  
APDKD havde påvirket deres forhold.5 En lignende andel 
indberettede negative påvirkninger på deres seksuelle 
forhold, hovedsagelig pga. den psykiske påvirkning ved 
ADPKD. Omkring trefjerdedel (77 %) mente, at deres 
familie var blevet påvirket og var ofte bekymret om 
dette.

Det er vigtigt at bemærke, at ADPKDs påvirkning på 
livskvaliteten ikke nøjagtigt kan vurderes i øjeblikket, da 
ingem spørgeskema er blevet fuldstændig valideret (se 
Afsnit 6.2).

 

3.4 Smerte – et særligt problem 
Smerte er måske det symptom, der påvirker patienter-
nes livskvalitet mest. ADPKD forårsager flere forskellige 
slags akutte og kroniske smerter.9,10–14 I nylige studier led 
omkring halvdelen af patienterne af nyre- eller rygsmer-
ter, mens over en fjerdedel indberettede om abdomina-
le smerter.12,15 I et tidligere studie indberettede næsten 
totredjedel af patienterne med alle former for polycy-
stisk nyresygdom, at de havde rygsmerter dagligt  
eller konstant, mens en fjerdedel havde daglige eller 
konstante abdominale smerter.9  Patienter indberettede 
kroniske, murrende smerter, akutte 'stikkende' smerter 
og abdominal oppustethed eller ubehag samt mere 
generelle smerter.10,11

Patienter indberetter ofte, at smerten, der er forbundet 
med ADPKD kan påvirke deres humør og gribe forstyr-
rende ind i deres søvn, forhold, daglige aktiviteter og 
deres livsnydelse.10–13 

Der kan opstå smerter selv i tidlige stadier af ADPKD og 
for mange patienter er det et symptom, der fører til 

"ADPKD er som at leve på en knivsæg, på 
kanten af en afgrund, og du går mod 
den og du ved, at du en dag falder ned i 
den. Det ligger altid i baghovedet, noget 
du kan vågne af om natten og tænke 
over ind imellem, og noget du kan græde 
af ind imellem. Det er den tavse dræber, 
og alt for få kender til ADPKD og forstår 
påvirkningen, som sygdommen har på 
mennesker, der er ramt af den, samt 
deres familier. ADPKD er en del af mit 
og min families liv, der altid er der. Jeg 
havde en ældre søster, der døde sidste 
år af komplikationer fra sygdommen. 
Jeg forventer ikke at blive en gammel, 
skrøbelig dame. Jeg forventer at dø 
tidligere end de fleste mennesker forventer 
at dø".  
Tess, Storbritannien
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diagnose.9 Generelt indberetter patienterne imidlertid 
mere sandsynligt, at smerten påvirker deres dagligdag, 
og får værre livskvalitetsresultater i takt med, at deres  
nyrefunktion nedsættes.6, 12 

Andre symptomer – som træthed, halsbrand, feber, 
blødning i urinen, abdominal distension, anoreksi og 
cysteinfektion – kan også forringe livskvaliteten. 
Levercyster, som er den mest almindelige manifestation 
af ADPKD uden for nyrerne, forringer også livskvaliteten, 
selv i de tidlige faser af sygdommen.16–18 

3.5 Påvirkning af nyreudskiftningsterapi
Dialyse har en stor påvirkning på hverdagen for alle 
patienter med alle former for kronisk nyresygdom. 
Mange patienter bruger en betydelig mængde tid  
på dialyse, mens de venter på transplantation. I Storbri-
tannien er den gennemsnitlige ventetid  
for en nyretransplantation for eksempel (ved alle former 
for kronisk nyresygdom) 1.100 dage.19

De væsentligste frustrationer hos patienter  
med ADPKD omfatter behovet for dialyse (20 %)  

eller transplantation (12 %) samt  
sygdomsforløbet (15 %).5

Adspurgte patienter med ADPKD indberettede, at deres 
tre største frustrationer er dialyse og sygdomsprogressi-
on og senere i sygdomsforløbet, den lange ventetid på 
transplantationen. Generelt tog dialysen gennemsnitligt 
11-15 timer pr. uge (inklusive transporttid), selvom 
nogle patienter i Danmark, Tyskland og Storbritannien 
bruge mere end 20 timer pr. uge på dialysen.5 Blandt de 
adspurgte patienter med ADPKD, der havde modtaget 
eller ventede på en transplantation, havde ca. halvdelen 
ventet mellem 1 og 3 år. Tyskland og Storbritannien 
havde de længste ventetider på mere end 5 år.

3.6 ADPKD hos pædiatriske patienter
ADPKD er en nedarvet sygdom og er således til stede 
fra fødslen. ADPKD kan diagnosticeres hos nyfødte, børn 
og unge, for eksempel efter undersøgelser for urinvejs-
infektioner, smerter, højt blodtryk eller ved et tilfælde 
under andre tests. Børn og unge med ADPKD kan 
opleve forskellige psykiske, sociale og økonomiske 
eftervirkninger pga. diagnosen, selvom dette ikke er 
blevet studeret nøje. Set i lyset af disse problemstillinger 
har pædiatriske patienter og deres forældre særligt brug 
for støtte.20 

3.7 Manglende anerkendelse af påvirkning
Læger og sundhedspersonale kan ofte undervurdere 
påvirkningen af ADPKD på patienterne. I henhold til en 
nylig spørgeundersøgelse (Fig. 4):4

•   Ca. totredjedele af alle nefrologer og læger i den primære 
sundhedstjeneste i hele Europa mente, at patienter med 
ADPKD i en tidlig fase kun havde milde, fysiske sympto-
mer. 

•   Yderligere en fjerdedel af nefrologer mente, at disse 
patienter ingen symptomer havde overhovedet i modsæt-
ning til patienternes egne indberetninger (Afsnit 3.2). 

"Det jeg frygter allermest er at se min datter 
få dialyse en dag. Dialyse repræsenterer på 
en måde døden for mig, fordi min far døde i 
dialyse, og det er naturligvis en frygt, som alle 
med ADPKD, har".  
Corinne, Frankrig

Læger i den primære 
sundhedstjeneste (%) (n=300)

Nefrologer (%) (n=300)

Ingen

Milde

Moderate

Svære

10

1618

6567

24
9

Fig. 4. Opfattelser fra nefrologer og læger i den primære sundhedstjeneste vedrørende sværhedsgraden af fysiske symptomer hos 
patienter med ADPKD i den tidlige fase. Samlet udfyldte 300 nefrologer og 200 læger i den primære sundhedstjeneste fra Danmark, 
Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Norge, Spanien, Sverige og Storbritannien et spørgeskema online.4 Lagkagediagrammet viser 
procentdelene af læger, der mente, at patienterne ikke havde nogen symptomer eller at symptomerne var milde, moderate eller 
svære.
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•   Ca. halvdelen af begge grupper (52 %) mente, at ADPKD i 
den tidlige fase ikke var forbundet med følelsesmæssige 
symptomer eller med kun milde symptomer. 

•   Opfattelserne af påvirkningen varierede landene imellem 
med op til 78 % af nefrologer og 62 % af læger i den 
primære sundhedstjeneste, der mente, at ADPKD i den 
tidlige fase ikke havde nogen påvirkning af daglige 
aktiviteter. 

Den manglende anerkendelse af symptomer kunne 
resultere i, at lægerne ignorerer eller ser bort fra sympto-
merne, hvilket forårsager gener for og ringe behandling 
af patienterne.

3.8 Sygeforsikring og familieplanlægning
Sygeforsikring: Patienter, der er diagnosticeret med 
ADPKD, kan have problemer med at tegne syge- eller 
livsforsikring samt optage huslån. Patienterne kan være 
modstræbende over for at skulle informere en arbejds-
giver om deres sygdom, hvis forsikringen tegnes 
gennem arbejdet.21 Generelt forbindes manglende 
sygeforsikring hos mennesker med risiko for nyresyg-
dom uafhængigt med en øget risiko for tidlig død og 
nyresvigt.22 

Forsikringsgiverens algoritmer tager måske ikke højde 
for nylige forbedringer i forventet levetid hos patienter 
med ADPKD, som er særligt knyttet til forebyggelse af 
kardiovaskulær sygdom. KDIGO's konferencerapport om 
ADPKD anbefaler, at der bør udvikles en opdateret, 
standardiseret og godkendt erklæring, der kan hjælpe 
patienter med at håndtere sygesikringsorganisationer, 
banker, arbejdsgivere og sundhedsbetalere.20 

Familieplanlægning: Patienter med ADPKD står ansigt 
til ansigt med risikoen, som er fifty-fifty (50 %), for at 
videregive sygdommen til hvert barn. Holdninger 
blandt patienter hvad angår familieplanlægningsover-
vejelser varierer.5, 23 I den førnævnte undersøgelse af 730 
patienter var der mere end en ud af tre (35 %), der svare-

de, at de ikke ville, eller sikkert ikke ville, have børn (eller 
flere børn)  pga. af deres ADPKD.5 Rådgivning vedrøren-
de familieplanlægning bør være tilgængelig for alle 
voksne med ADPKD.

Ifølge en nylig spørgeundersøgelse ville 59 % af  
58 patienter med ADPKD i Storbritannien have valgt en 
præimplantationsgenetisk diagnostik (PGD) (eller ville 
have overvejet det i fremtiden), hvis den var tilgængelig 
i det nationale sundhedssystem.23 Størstedelen (69 %) af 
patienterne mente, at PGD burde tilbydes patienter 
med ADPKD, som det for nyligt er blevet anbefalet af 
eksperter.20 

3.9 Konklusioner 
ADPKD, som er en progressiv, livslang og uhelbredelig 
sygdom, har en dyb fysisk og psykisk påvirkning på 
patienterne. Negative følelser, som angst og depression, 
er almindelige. Blandt behandlingsmålene for ADPKD er 
en forbedring og opretholdelse af patienternes livskvali-
tet. Mange interessenter inden for sundhedssektoren 
har en begrænset forståelse for sygdommens negative 
påvirkninger på patienter og deres familier - en byrde, 
der øges i takt med, at sygdommen progredierer. 

En bedre forståelse for virkningerne af ADPKD er vigtig 
som grundlag for fremtidige strategier inden for 
offentlige sundhedsydelser. Derfor skal behandlere:

•   Anerkende de psykiske, funktionelle og økonomiske 
påvirkninger, som sygdommen har på patienter og deres 
pårørende

•   Sikre, at procedurerne er på plads til vurdering af disse 
påvirkninger rutinemæssigt under konsultationer og 

•   Støtte patienterne og de pårørende i håndteringen af 
denne byrde. 

Det er ekstremt vigtigt at påpege, at eksisterende 
spørgeskemaer ikke er egnede til vurdering af livskvali-
teten hos patienter med ADPKD, enten til rutinemæssi-
ge, kliniske formål eller til forskning. ADPKD-specifikke 
spørgeskemaer er derfor nødvendige (Afsnit 6).  
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Vigtige punkter

•     Patienter med ADPKD har mange udgifter i løbet 
af livet pga. ambulant behandling og indlæggel-
ser.

•     Udgifterne ved ADPKD stiger signifikant, når 
patienterne har brug for dialyse eller transplan-
tation – ADPKD udgør omkring en ud af 10 
patienter, der har brug for disse behandlinger, 
som koster EUR 1,5 milliarder om året i Europa.

•     Forskning i forebyggelse af ADPKD-relaterede 
komplikationer kan give et betydeligt investe-
ringsafkast.

•     Transplantation er meget rentabel sammenlignet 
med dialyse, og investeringer i at øge transplan-
tationshyppighederne og reducere ventetiderne 
forventes at være besparende.

4.1. Indledning

Der er enighed om, at ikke-smitsomme sygdomme er 
den førende sundhedsudfordring på verdensplan.1 
Mens kronisk nyresygdom ikke er blandt de største 
ikke-smitsomme sygdomme, der er angivet af Verdens-
sundhedsorganisationen,1 anerkendes dens signifikante 
og stigende bidrag til global morbiditet og mortalitet 
nu.2–5 På verdensplan er antallet af dødsfald forårsaget af 
kronisk nyresygdom næsten fordoblet mellem 1990 og 
2010.2 Man kan hævde, at kronisk nyresygdom burde 
inkluderes i nationale strategier vedrørende ikke-smit-
somme sygdomme.6

Omkostninger forbundet med kronisk nyresygdom 
øges med en øget nedsat nyrefunktion pga. behovet for 
dyre dialysebehandlinger og transplantation.7 Patienter 
med nyresvigt udgør derfor en disproportional andel af 
sundhedsomkostningerne. For eksempel bruges ca. 3 % 
af hele Storbritanniens sundhedsydelsesbudget på 
nyresvigtsydelser.8 I England blev den samlede omkost-
ning for kronisk nyresygdom for sundhedssystemet i 
2009–10 skønnet til GBP 1,44–1,45 milliarder. Mere end 
halvdelen af dette beløb blev brugt på dialyse eller 
transplantation for kun 2 % af patienterne med kronisk 
nyresygdom (Fig 5).7 I USA udgjorde 1,4 % af Medicare- 
patienter med nyresygdom i sidste fase 7,2 %  

(USD 25,6 milliarder; 2011-værdier) af det samlede 
Medicare-budget (USD 355 milliarder).9 Kronisk nyresyg-
dom er derfor et vigtigt mål til forbedringer hvad angår 
sundhedsplejekvalitet og forbrug. 

ADPKD er den fjerde mest almindelige grund til, at 
patienter har brug for dialyse og transplantation, og 
udgør en ud af 10 af alle patienter, der modtager disse 
behandlinger i Europa.10 Dette afsnit gennemgår 
ADPKD's vigtige og stadigt stigende bidrag til sund-
hedsomkostningerne, som kan danne grundlag for 
strategiske fremgangsmåder til at adressere dem. 

Fig. 5. Proportionen af samlede sundhedsomkostninger fra 
kronisk nyresygdom (CKD) brugt i England på dialyse eller 
transplantation (også kaldet nyreudskiftningsterapi; RRT). 
Tilpasset fra Kerr et al.7

4.2 Hvad koster ADPKD?

Sygdommen i den tidlige fase: stigning i brug af 
sundhedspleje 
Patienter med ADPKD har brug for årtiers ambulant 
behandling og sommetider indlæggelse til behandlin-
gen af sygdomskomplikationer. Ifølge et amerikansk 
studie havde 21 % patienter med tidlig (fase 2) kronisk 
nyresygdom grundet ADPKD mindst en indlæggelse 
over en 6-måneders periode - dette tal steg til 44 % ved 
fase 4, 51 % patienter efter transplantation og 74 % hos 
dem, der fik dialysebehandling. Således havde patienter 
med ADPKD, selv i de tidlige sygdomsfaser, sundheds-

4.  ADPKDs påvirkning af 
sundhedssystemer 

Kun 2 % af patienterne med CKD har brug for RRT, 
men RRT står for mere end halvdelen af 

omkostningerne ved CKD

CKD-omkostninger i alt 
~GBP 1,45 milliarder/årligt 

(hospital og primær behandling)
England, 2009–2010

Patienter med CKD

2%
har behov for 

54%
RRT
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udgifter, der var to til fire gange højere end alders- og 
kønsmatchede mennesker uden sygdommen (Fig. 6).11 

 ‘Bratte’ omkostninger ved nyresvigt 
Omkostningerne ved ADPKD, som ved andre former  
for kronisk nyresygdom, stiger brat i de senere faser af 
sygdommen, når dialyse eller transplantation er 
påkrævet.11,12 Amerikanske forskere skønnede de 
samlede sundhedsomkostninger over 6 måneder hos 
patienter, der var i dialyse for ADPKD til USD 43.452  
(Fig. 6).11 

Data fra European Renal Association-European Dialysis 
and Transplant Association (ERA-EDTA) Registry (se 
Afsnit 6) er blevet anvendt til at skønne dialyse- og 
transplantationsomkostningerne pr. patienter med 
ADPKD i Europa (Fig. 7).10 Hæmodialyse, som helt klart er 
den mest almindelige form for nyreudskiftningsterapi 
(RRT), skønnes at koste EUR 55.500 pr. patient om året. 
Ved at ekstrapolere disse data til de 27 lande i EU 
skønnes det, at ca. 50.000 patienter med ADPKD 
modtog RRT i 2010, hvilket kostede EUR 1,5 milliarder 
(95 % konfidensinterval:  EUR 1,1–2,0 milliarder).10 

Denne sum afspejler ikke de fuldstændige omkostnin-
ger ved ADPKD, da den ikke inkluderer udgifterne til 
pleje af patienter, der ikke modtager dialyse eller 
transplantation, udgifterne ved komplikationer (f.eks. 
infektioner) eller de 'indirekte' omkostninger forbundet 
med patienternes tabte produktivitet og fortjeneste. Der 
vides ikke meget om disse indirekte omkostninger ved 
ADPKD, selvom markedsforskningsdata antyder, at 
mange patienter bliver nødt til at tage fri fra arbejde 
pga. ADPKD (Afsnit 3.2). 

 Ca. 50.000 patienter med ADPKD modtager RRT i 
Europa til en pris på EUR 1,5 milliarder.10

I Europa generelt er gennemsnitsalderen hvorpå 
patienter med ADPKD starter dialysebehandling eller 
transplantation nu 58 år. Det er ca. 7 år tidligere end 
patienter med andre former for kronisk nyresygdom.13 
Derfor er patienter med ADPKD, selvom de er relativt få  
i antal, ansvarlige for et disproportionel stort beløb af de 
samlede sundhedsomkostninger grundet kronisk 
nyresygdom.  

Disse data antyder, at signifikante omkostninger kunne 
afbalanceres ved tidlig indgriben med behandlinger, 
der forsinker ADPKD's progression og reducerer 
behovet for dialyse og transplantation. Ifølge europæi-
ske eksperter kunne forskning i forebyggelse af ADPKD- 
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relaterede komplikationer udmønte sig i et “utroligt 
investeringsafkast”.14 Forskere i USA har også konklude-
ret, at “Strategier, der forebygger tab af nyrefunktion 
under 30 ml/min har potentialet til at generere signifi-
kante reduktioner i de medicinske udgifter”.12

Forskning i forebyggelse af ADPKD-relaterede 
komplikationer kan udmønte sig i et  

"utroligt investeringsafkast”.14

Dialyse- og transplantationsomkostninger 
forventes at stige 
Omkostningerne forbundet med dialyse og transplanta-
tion for ADPKD forventes at stige, da antallet af modta-
gere bliver større og deres forventede overlevelse 
forbedres. 

Der er ingen overbevisende evidens for, at aktuelle 
fremgangsmåder til beskyttelse af nyrefunktionen 
(Afsnit 2) er effektive. Der har nemlig ikke være nogen 
reduktion af incidensen af nyresvigt blandt mennesker 
med ADPKD i de sidste 15 år, hverken i Europa12 eller i 
USA.15 

Faktisk steg antallet af patienter, der modtog dialyse 
eller transplantation for ADPKD i Europa, med 60 % i 
perioderne 1991–1995 og 2006–2010.10 Dette er 
hovedsageligt fordi, patienterne lever længere pga. en 
reduktion i dødsfald grundet kardiovaskulær sygdom, 
som igen skyldes bedre behandling af højt blodtryk og 
andre risikofaktorer.10,16 

Transplantation sparer udgifter vs. dialyse 
Transplantation er ikke blot den foretrukne behandling 
for nyresvigt grundet ADPKD,17–19 den er også besparen-
de sammenlignet med dialyse. I Europa generelt er de 
skønnede opfølgningsomkostninger for transplantatio-
nen (efter det første år) hos patienter med ADPKD ca. en 
tredjedel af omkostninger for dialyse (Fig. 7).10 På 
nuværende tidspunkt får kun 8 % af patienter imidlertid 
en nyretransplantation som deres første form for RRT. I 

stedet får 92 % af patienterne dialysebehandling som 
deres første form for RRT, enten i form af hæmodialyse 
(70 %) eller peritoneal dialyse (22 %).13 

4.3 Konklusioner
ADPKD er ansvarlig for signifikante omkostninger i 
sundhedssystemet gennem sygdommens forløb. Den 
årlige omkostning for dialyse og transplantation alene 
for patienter med ADPKD er for nyligt blevet skønnet til 
at være EUR 1,5 milliarder i EU. 

Europæere med ADPKD levere længere end nogensin-
de, hovedsagelig pga. forebyggelsen af kardiovaskulær 
sygdom. Der er imidlertid ingen godkendt behandling 
til at forsinke selve ADPKD's progression. Som et resultat 
stiger behovet for dyre dialysebehandlinger og nyre-
transplantationer. 

Transplantation er meget rentabel sammenlignet med 
dialyse. Investeringer i at øge transplantationshyppighe-
derne og reducere ventetiderne forventes at være 
besparende.

Casestudie: omkostningsbesparelser 
med transplantation  

I 2009 skønnede Storbritanniens 
sundhedsministerium, at 
nyretransplantationer reducerede de 
årlige behandlingsomkostninger for 
alle patienter med nyresygdom i sidste 
fase med over 80 % sammenlignet med 
dialyse (Fig. 8). De 23.000 vellykkede 
nyretransplantationer i 2009 sparede 
sundhedssystemet GBP 512 millioner pr. 
år i dialyseomkostninger. Yderligere 6.920 
patienter afventede en transplantation, 
og en yderligere besparelse på GBP 152 
millioner pr. år kunne have fundet sted, 
hvis disse patienter havde modtaget 
en transplantation.8 Manglen på 
donorer betød, at voksne oplevede en 
middel ventetid på 1.110 dage for en 
nyretransplantation.20
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Fig. 8. Indikative, gennemsnitlige omkostninger ved dialyse og 
nyretransplantation i Storbritannien (alle indikationer) viser 
den potentielle besparelse forbundet med transplantation.8  
*Gennemsnitlig omkostninger ved dialyse, herunder hæmodialyse 
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Vigtige punkter
•     Mønstre i klinisk praksis ved ADPKD-diagnose, 

vurdering, behandling og støtte varierer inden 
for og mellem europæiske lande. Der er et 
uopfyldt behov for alle patienter med ADPKD for 
at have adgang til en nefrolog, der har kendskab 
til sygdommen, og en større koordinering  
af behandlingsretningslinjer og -ydelser er 
påkrævet. 

•     Optimeringen og standardiseringen af ADP-
KD-behandling i Europa vanskeliggøres af 
manglen på evidensbaserede fælles retningslin-
jer og standardiserede behandlingsveje.

•     Den samlede nyrevolumen er den mest alminde-
ligt anvendte prædiktive faktor til at identificere 
patienter, hvis sygdomsforløb sandsynligvis vil 
ske hurtigt, og man kan på denne måde individu-
alisere behandlingen, selvom der endnu ikke er 
enighed vedrørende den optimale måde, hvorpå 
prognoser kan forudsiges.

•     Der er et akut behov for nye lægemidler, der 
forsinker nedsættelsen af nyrefunktionen pga. 
ADPKD, hvilket vil opretholde livskvaliteten 
(QoL) og forbedre den forventede overlevelsestid 
hos patienter og reducere påvirkningen på de 
europæiske sundhedssystemer.

•     Yderligere bestræbelser på at fremme nyretrans-
plantation for patienter med nyresvigt er nød-
vendige.

5.1 Indledning
Mennesker med ADPKD kræver kompleks, tværfaglig 
pleje, der involverer:

1)  En grundig og omfattende vurdering af sygdommen, 
dens manifestationer, komplikationer og prognose

2)  Behandling til lindring af symptomer, håndtering af 
komplikationer, bevaring af nyrefunktion, nedsættelse 
af risikoen for kardiovaskulær sygdom og oprethol-
delse af patientens livskvalitet (QoL)

3)  Tilvejebringelse af information og støtte til patienter-
ne og deres familier, så de kan få hjælp til at håndtere 
sygdommen. 

Dette afsnit identificerer barrierer for den optimale 
diagnose, vurdering og behandling af ADPKD som basis 
for at anbefale politiske strategier som en hjælp til at 
nedbryde disse (Afsnit 8).

5.2 Diagnose 
Klinisk bevidsthed om ADPKD 
ADPKD opdages ofte ved undersøgelser, der er  
blevet udløst af uspecifikke kliniske fund, såsom smerte, 
blødning i urinen eller højt blodtryk. Det er vigtigt,  
at praktiserende læger er klar over den mulige  
ADPKD-diagnose, så relevante undersøgelser udføres, 
når det er nødvendigt.

Diagnosen ADPKD kan også overses hos patienter,  
der ikke har symptomer. Derfor er det vigtigt at højne 
bevidstheden blandt læger i den primære sundhedstje-
neste og offentligheden, så screening overvejes for 
mennesker med ADPKD i anamnesen.

Billeddiagnostik 
Ultralydsscanning, CT-scanning eller MR-scanning kan 
alle anvendes til at undersøge nyrerne for cyster hos 
mennesker med risiko for relevante, kliniske resultater. 
Ultralyd anvendes ofte først pga. dens praktiske beskaf-
fenhed, store udbredelse, sikkerheden og de lave 
omkostninger forbundet hermed. Standardiserede 
diagnostiske kriterier for ADPKD (baseret på antallet af 
cyster til stede i forhold til patientens alder) skal 
anvendes hos patienter med sygdommen i 
 anamnesen.1,2

Billeddiagnostik med en højere opløsning vha. CT- og 
MR-scanning kan være nyttig, når diagnosen er uklar 
eller for at give yderligere prognostiske oplysninger,2,3 
men ekspertise fra en specialist er vigtig. Omkostninger 
og mangel på relevant ekspertise er vigtige barrierer for 
CT- og MR-scanning i visse områder, hvilket forstærker 
behovet for specialistydelser for at sikre, at disse 
metoder anvendes så effektivt som muligt rent økono-
misk (f.eks. ved at undgå unødvendige og dobbeltscan-
ninger). 

PET-scanning (positron-emissionstomografi) er det 
bedste værktøj til diagnosen nyre- og levercysteinfektio-
ner, hvis cysteaspiration, som er guldstandarden, ikke er 
tilgængelig.4

5.  Uopfyldte behov inden for 
ADPKD-behandling
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Genetisk testning 
Genetisk testning er et hurtigt ændrende område inden 
for ADPKD-diagnose pga. fremskridtene i teknologien, 
der er involveret, og i modeller, der anvendes til at 
forudsige sygdomsprogression. 

ADPKD kan være forårsaget af mange forskellige typer 
mutationer i PKD1- og PKD2-generne.5 Genetisk 
testning kan identificere mutationen hos mere end  
90 % patienter.6 Dette er ikke normalt nødvendigt hos 
voksne, når sygdommen kan diagnosticeres vha. 
billeddiagnostik. Metoden kan imidlertid overvejes i 
visse situationer hos voksne, for eksempel når diagno-
sen er usikker,2,7 og den er uhyre vigtig ved diagnostice-
ring af ADPKD hos børn.2 Genetisk screening af familie-
medlemmer af patienter med ADPKD kan være nyttig 
for at bestemme, om andre er ramt, og der burde ikke 
være nogen barrierer ved denne fremgangsmåde. 

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er enighed om en 
diagnostisk algoritme, der integrerer kliniske resultater 
med nyrebilleddiagnostik og genetisk testning.2 

Der er ikke etableret nogen diagnostisk algoritme,  
der integrerer kliniske tegn og symptomer med 

nyrebilleddiagnostik og genetisk testning.

I dag er genetisk testning omstændeligt og dyrt. Den 
nylige udvikling med hurtigere og billigere genetiske 
tests, der anvender 'næste generations-sekvensering' 
kunne bebude en større rolle for genetisk testning i 
diagnosen ADPKD og i at forudsige sygdommens 
prognose.2,8,9 Det burde ligeledes hjælpe i den vigtige 
forskning om ADPKD's genetiske epidemiologi.8 

I mellemtiden er genetisk testning for ADPKD kompleks 
og bør udføres af specialister på centre med relevant erfa-
ring og ekspertise.2 Det er vigtigt at bemærke, at resulta-
terne kræver omhyggelig fortolkning og forklaring til 
nefrologer, patienter og forældre. KDIGO's konferencerap-
port om ADPKD anbefaler, at standardiseret og informativ 
rapportering samt lægeuddannelse er nødvendig for at 
kunne optimere anvendelse af nye tests.2 

Evidensen fra sjældne sygdomme viser, at der er forskelle 
på medlemsstater hvad angår adgang til og finansiering 
af genetisk testning generelt. Vanskelighederne omfatter 
refusion og betaling, forsendelse af biologiske prøver på 
tværs af grænser, høje omkostninger og laboratoriernes 
utilstrækkelige kvalitet. En ekspertkomité i Europa-Kom-
missionen har foreslået, at genetisk testning på tværs af 
grænserne kunne forbedres gennem bedre information, 
lettere adgang, homogenisering af samtykkekrav, en 
reduktion af bureaukratiet og en forenkling af logistikken.10

Diagnose af manifestationer uden for nyrerne 
ADPKD påvirker mange dele af kroppen ud over nyrerne 
(Afsnit 2). Patienter, der er diagnosticeret med ADPKD, 
bør have adgang til en tværfaglig vurdering i henhold til 
den nuværende bedste praksis. For eksempel er 
levercyster den mest almindelige manifestation uden 

for nyrerne, og derfor anbefales leverbilleddiagnostik 
som del af den indledende vurdering af alle patienter, 
der er diagnosticeret med ADPKD.2 

Omfattende, integrerede og godkendte retningslinjer 
for evalueringen af manifestationer af ADPKD uden for 
nyrerne eksisterer imidlertid ikke og praksismønstre 
forventes at variere i de forskellige lande i Europa.

5.3 Vurdering af prognose og sygdomsprogression
Hastigheden med hvilken ADPKD progredierer varierer 
meget mellem patienter, selv mellem familiemedlem-
mer, som har arvet den samme genetiske mutation. 
Derfor skal patienterne behandles individuelt. Identifika-
tionen af patienter, hvis sygdom sandsynligvis progredi-
erer hurtigere, er en vigtig hjælp for behandlere og  
patienter, når det korrekte niveau af behandling og 
monitorering skal vælges. Dette vil blive mere og mere 
vigtigt, hvis nye terapier introduceres for at målrette 
disse til patienter, der højst sandsynligt vil have en 
gavnlig virkning heraf (Afsnit 6). 

I de fleste former for kronisk nyresygdom monitoreres 
nyrefunktionen rutinemæssigt vha. den skønnede 
glomerulære filtreringshastighed (GFR; Afsnit 2). 
Eftersom den skønnede GFR ikke måler væksten på 
cysterne eller ændringerne i nyrefunktionen, forbliver 
GFR imidlertid normal i de tidlige faser af ADPKD, og er 
således ikke nyttig i denne situation. ADPKD-specifikke 
metoder er derfor påkrævet. 

Samlet nyrevolumen 
Væksten og proliferationen af cyster forårsager , at 
nyrernes volumener øges eksponentielt i løbet af 
ADPKD-patienternes levetid (Afsnit 2). Måling af selve 
cysternes volumen er aktuelt upraktisk og derfor har 
forskningen i stedet for fokuseret på måling af den 
samlede nyrevolumen (TKV). I gennemsnit øges TKV 
med omkring 5-6 % hvert år ved ADPKD, selvom dette 
varierer patienterne imellem.11,12 

Der er enighed blandt ADPKD-eksperterne2, om at TKV:

•   Nøjagtigt skønner nyrecystebyrden i nyrerne

•   Øges med en hastighed, der har relation til den målte TKV 
samt patientens alder ved den indledende (baseline) vurdering. 

•   Forudsiger nedsættelsen af nyrefunktionen11 

•   Korrelerer med mange nyremanifestationer af ADPKD i 
nyrerne, herunder smerte, blødning og højt blodtryk.13 

Højdejusteret TKV er den mest almindeligt anvendte 
prædiktive faktor i forskningen til identifikation af 
patienter, der sandsynligvis vil progrediere hurtigt med 
det mål at gøre behandlingen individuel. Der er forskning 
i gang der raffinerer og validerer prædiktive redskaber til 
anvendelse i klinisk praksis og kliniske forsøg.14–16 

TKV er en førende prædiktiv faktor, som hjælper  
med at identificere patienter, der sandsynligvis 

progredierer hurtigt.
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Gentagen TKV-monitorering anbefales ikke i øjeblikket 
som rutinemæssig behandling, da der ikke er nogen 
godkendt behandling, der forsinker sygdomsprogressio-
nen.2 Nye lægemidler er under udvikling, og TKV 
forventes at blive stadig vigtigere i forbindelse med at 
muliggøre, at disse målrettes til patienter, der mest 
sandsynligt vil have gavn heraf, samt at vurdere deres 
virkning (Afsnit 6). På nuværende tidspunkt er hoved-
barriererne for rutinemæssig TKV-måling begrænsnin-
gerne af adgangen til MR- og CT-scanninger og den 
nødvendige specialistekspertise (se Panel). 

Præimplantationsgenetisk  diagnostik  
Præimplantationsgenetisk diagnostik (PGD) anvendes i 
reproduktiv medicin til at screene for DNA-mutationer, 
der forårsager nedarvede sygdomme i embryoer, der er 
blevet skabt via in vitro-befrugtning. Dette gør det 
muligt at vælge uberørte embryoer til implantation i 
livmoderen. Vha. denne metode kan par, der er ramt af 
ADPKD planlægge en graviditet med den viden, at 
barnet ikke vil få sygdommen.17, 18 

ADPKD-eksperter har for nyligt anbefalet, at PGD skal 
gøres tilgængelig for alle patienter.2 PGD er imidlertid 
en meget specialiseret teknik, der kræver tværfagligt 
samarbejde. Adgang til PGD varierer meget mellem de 
europæiske lande, både hvad angår tilgængelighed og 
refusion.2 Finansielle problemer kan være en vigtig 
barriere i visse lande, selvom PGD i princippet kan være 
besparende for samfundet ved at forhindre ADPKD hos 
børn af berørte forældre. Andre barrierer kan omfatte en 
lav bevidsthed om metoden blandt patienter og 
personlige værdinormer blandt nefrologer og patienter. 
Når der tilbydes PGD bør genetisk rådgivning og nøje 
vurdering før graviditeten være en integreret del af 
processen.18 De forskellige regeringer opmuntres til at 
formulere en national politik vedrørende PGD ved 
ADPKD og andre sygdomme sammen med retningslin-
jer for praksis.

5.4 ADPKD-håndtering
Der er tre væsentlige uopfyldte behov i ADPKD-håndte-
ringen i Europa:

Mangel på sygdomsmodificerende terapi 
Der er aktuelt intet godkendt lægemiddel tilgængeligt 
til forsinkelse af dannelsen af cystevækst og derved 
bevaring af nyrefunktionen hos patienter med ADPKD. 
Selvom forskellige foranstaltninger er vidt udbredte til 
dette formål (Afsnit 2) er der ingen dokumentation for, 
at de virker.2 

Incidensen af nyresvigt pga. ADPKD er ikke faldet i Europa 
eller USA i det sidste årti.19, 20  Patienter med ADPKD 
starter i gennemsnit dialysebehandling i en yngre alder 
end patienter med andre typer kronisk nyresygdom, på 
trods af tidlig henvisning og behandling af specialiserede 
nyreafdelinger.19, 21 Dette gennemsnit er ikke steget i de 
sidste år, undtagen hos ældre patienter, hvilket yderligere 
antyder, at eksisterende fremgangsmåder til forsinkelse af 
sygdomsprogressionen ikke virker.19 

Der er derfor et akut behov for at investere i forskning, 
der udvikler nye terapier til forsinkelse af ADPKD- 
progression.

Mangel på håndteringsretningslinjer og  
behandlingsveje 
Det er afgørende at nævne, at optimeringen og 
standardiseringen af ADPKD-behandling i Europa 
vanskeliggøres af manglen på evidensbaserede 
fælles retningslinjer og standardiserede behand-
lingsveje.  Selvom der er blevet udviklet retningslinjer i 
visse lande (f.eks. i Spanien7, 20), er de begrænsede pga. 
manglen på data af god kvalitet hvad angår mange 
behandlingsaspekter. KDIGO's ADPKD konferencerap-
port har for nyligt anbefalet prioritetsområder for 
yderligere forskning.2 Denne proces forventes at danne 
baggrund for udviklingen af internationale retningslinjer 
med tiden.

I mellemtiden anbefaler EAF udviklingen af lagdelte 
behandlingsfremgangsmåder for at sikre, at patienterne 
har behørig adgang til en specialiseret, tværfaglig 
behandling (Afsnit 8).

Variationer i tilvejebringelsen af dialyse og 
transplantation 
Prævalensen for dialyse- eller transplantationsanvendel-
se for ADPKD varierer mellem de europæiske lande.22 
Denne variation forventes at være grundet internationa-

Hvordan måles den samlede 
nyrevolumen?

Den samlede nyrevolumen (TKV) beregnes 
ud fra målinger af nyrerne (længde, bredde 
og dybde), der fås vha. ultralyds- , MR- eller 
CT-scanninger. Ultralydsscanning er ikke 
dyr og er nyttig i klinisk praksis, selvom det 
ikke er præcist nok til anvendelse i kliniske 
forsøg med nye ADPKD-behandlinger. 
MR- og CT-scanninger er mere nøjagtige, 
men er dyrere og arbejdskraftintensive, 
med begrænset tilgængelighed af den 
nødvendige ekspertise. CT-scanninger 
bærer også risikoen, der er forbundet med 
eksponering over for bestråling. Der er 
forskning i gang, der vil lette TKV-skøn 
og optimere modeller, der kombinerer 
TKV og andre variabler for at forudsige 
nyrefunktionsnedsættelsen hos patienter 
med ADPKD.

27



le forskelle i politikker, der styrer adgangen til og 
refusionen af dialyse og transplantation, som er 
forbundet til sociale og økonomiske faktorer.22–27 For 
eksempel dokumenterede spørgeundersøgelsen The 
Living Organ Donation in Europe (EULOD), der blev 
foretaget i 2011, forskelle mellem medlemsstaterne i EU 
i hyppighed af levende donornyretransplantationer og i 
politikker såsom refusion af donorernes udgifter.26 

Nyretransplantation er den foretrukne behandling for 
nyresvigt grundet ADPKD.2,7,28 Da nyrefunktionen 
nedsættes på en relativ forudsigelig måde hos patienter 
med ADPKD, skal anvendelsen af en foregribende 
transplantation fra en levende donor tilskyndes, hvor 
det er muligt. De vigtigste barrierer for en mere udbredt 
anvendelse af nyretransplantation er den økonomiske 
byrde, en mangel på donerede organer og begrænser i 
medicinsk, kirurgisk og plejemæssig ekspertise.27 Som 

drøftet i Afsnit 4 er nyretransplantationer imidlertid 
meget mere besparende end dialyse og giver besparel-
ser i det offentlige sundhedsbudget, som Europa- 
Kommissionen anerkendte i sin midtvejsgennemgang 
af Action Plan on Organ Donation and Transplantation.29

Andelen af patienter med ADPKD, som får en nyretrans-
plantation som deres første form for nyreudskiftningste-
rapi, er fordoblet siden de tidlige 90'ere og er højere end 
blandt patienter med andre former for kronisk nyresyg-
dom.19 Man mener, at grunden er, at patienter med 
ADPKD typisk får adgang til nyrespecialister tidligere, er 
yngre og har færre samtidige sygdomme.21 En yderlige-
re stigning i transplantationer i forhold til dialyse for 
patienter med ADPKD forventes at være besparende.

Nyretransplantationer burde yderligere tilskyndes på 
linje med igangværende bestræbelser på at fremme 
organtransplantationsydelser i hele Europa.29 Andelen af 
patienter med ADPKD, som har adgang til og er blevet 
behandlet med nyretransplantation afhænger i høj grad 
af nationale politikker vedrørende transplantation.

5.5 Konklusioner
Der er uopfyldte behov for alle patienter med ADPKD 
for at have adgang til nefrologers viden om sygdom-
men.2 Mønstre i klinisk praksis for ADPKD-diagnose, 
-vurdering, -behandling og -støtte varierer inden for og 
mellem europæiske lande, med kun en smule koordina-
tion af behandlingspolitikker og -ydelser. Manglen på 
terapeutiske valgmuligheder til at forsinke ADPKD's 
progression og herved forsinke behovet for invasive og 
dyre dialysebehandlinger og nyretransplantationer 
afspejler forskellige barrierer, som drøftes yderligere i 
Afsnit 6.

I Afsnit 8 forslog vi en række strategiske løsninger som 
en hjælp til at adressere disse behov. 

"For seks uger siden fik jeg en 
nyretransplantation. Operationen tog omkring 
4 timer, og det begyndte tydeligvis at virke 
ligeså snart, de forbandt nyren til blodkarrene. 
Symptomerne, som jeg havde med nyresvigtet, 
har jeg nogen af endnu. Men jeg var så lettet, 
jeg kunne ikke holde op med at smile, måske 
følte jeg mig ikke yngre, men jeg kunne 
overhovedet ikke holde op med at smile. Jeg 
havde farve i kinderne for første gang i lang 
tid. Jeg følte, at jeg havde en meget positiv 
holdning – ja, jeg har sygdommen, men den 
skal ikke få mig ned med nakken.”  
Fiona, Storbritannien
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6.  Terapeutisk innovation inden  
for ADPKD 

Vigtige punkter
•     Selvom vores forståelse af ADPKD er blevet 

bedre, er der stadig udfordringer med at omsæt-
te disse fremskridt til nye sygdomsmodificerende 
lægemidler til patienter.

•     Fælles bestræbelser på multicentre er påkrævet 
for at kunne få patientpopulationer, der er store 
nok til forskning.

•     ADPKD-forskning kompliceres yderligere af 
forløbet af den kroniske, progressive sygdom, 
der rammer mange dele af kroppen. Den igang-
værende forskning forsøger at raffinere og 
validere metoder til at forudsige sygdomspro-
gnosen til forsknings- og kliniske formål. 

•     På nuværende tidspunkt er der intet acceptabelt 
patientindberettet resultat af påvirkningen af 
ADPKD.

6.1 Indledning
Nefrologi kom på sidstepladsen i forhold til andre 
medicinske sygdomme hvad angår antallet af rando-
miserede kliniske forsøg, der blev offentliggjort i 1966 
og 2010.1 Manglen på innovation og motivation til at 
udvikle nye terapier for kronisk nyresygdom er delvis 
grundet barriererne, som virksomheder og forskere står 
over for i udviklingens opdagelsesfase, i udviklingen af 
nye terapier og i at etablere evidensbasen for klinisk 
praksis. Disse omfatter manglen på infrastruktur, en uvis 
forskriftsmæssig holdning, manglen på fælles, godkend-
te endepunkter i kliniske forsøg og betaler/refusions-
spørgsmål.2 

Som Afsnit 5 forklarer er der akut behov for nye læge-
midler, der forsinker ADPKD's progression, for at kunne 
opretholde patienternes livskvalitet (QoL) og forsinke 
behovet for dialyse og transplantation. Dette afsnit 
udforsker udfordringerne ved at omsætte forskning og 
terapeutisk innovation i dette miljø.

Hos patienter med ADPKD er de mest almindelige  
håb for fremtiden en helbredelse (23 %) efterfulgt  

af bedre behandlingsmuligheder (20 %).3

6.2 Udfordringer ved innovation inden for ADPKD 
Fremskridt med dyre- og andre eksperimentelle 
modeller, der efterligner ADPKD har gjort det muligt for 
forskere at identificere mål for nye lægemidler, der kan 
modificere sygdomsprogressionen (se Panel).

På trods af disse gennembrud er klinisk forskning af 
patienter med ADPKD vanskelig, da det kræver oprettel-
se af registre til indsamling af information om et 
tilstrækkeligt stort antal patienter. Dette vanskeliggøres, 
fordi ADPKD er en kronisk sygdom, har har meget 
varierende virkninger på forskellige dele af kroppen i 
løbet af hele patientens levetid. Aktuelle tilgængelige 
data er fragmenterede i Europa og der er ingen nationa-
le eller europæiske sygdoms- eller patientregistre 
specifikt for ADPKD. 

De følgende afsnit ser yderligere på vanskelighederne 
med at vurdere fordelene ved behandlinger for ADPKD.

Kronisk progressiv sygdomsforløb 
Behandlinger til forsinkelse af ADPKD-progression bør 
ideelt set starte tidligt i sygdomsforløbet, når nyrefunkti-
onen er relativt uændret, og en behandling, der 
forsinker cystevæksten kunne forsinke progressionen til 
nyresvigt (Fig. 9). Når behandlingen starter sent i 
sygdomsforløbet, når nyrefunktionen er begyndt at 
blive nedsat, giver en kortere periode med mulig gavn. 

Det er imidlertid vanskeligt at påvise en fordel ved tidlig 
behandling af ADPKD på bevaringen af nyrefunktionen 

Lægeudviklingsholdning ved ADPKD 

Forskning i hvordan cyster udvikler sig i ADPKD 
har identificeret mål for nye lægemidler, der kan 
forsinke sygdomsprogressionen.4,5 Der er blevet 
udført kliniske forsøg med tre typer lægemiddel, 
kendt som vasopressin V2-receptorantagonister, 
somatostatin-analoger og mTOR-hæmmere. 
Yderligere forskning er i gang med disse og andre 
forsøgsmæssige behandlinger. De er imidlertid 
underkastet forskellige udfordringer, som drøftes 
i dette afsnit.
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på grund af den lange tidsforsinkelse mellem væksten 
og prolifereringen af cyster og den uundgåelige 
nedsættelse af nyrefunktionen, der sædvanligvis opstår 
sent i sygdommens forløb (Afsnit 2). Dette betyder,  
at tests der sædvanligvis anvendes til at monitorere 
nyrefunktionen hos patienter med kronisk nyresygdom 
(CKD) (f.eks. glomerulær filtreringshastighed [GFR]) ikke 
er nyttige i den tidlige fase af ADPKD. Påvisningen af, at 
tidlig behandling i sidste instans forsinker forekomsten 
af nyresvigt, ville kræve kliniske forsøg af en umulig 
længde, som måske ville være i årtier.

Fig. 9. Tidsforløb for ADPKD-progression hvad angår  
endepunkter til vurdering af behandlingsvirkning. Tidlige til 
midtvejs-endepunkter er påkrævet for at kunne vurdere tidlig 
behandling. Sådanne endepunkter ville repræsentere 
'surrogatendepunkter', der forudsiger nyresvigt senere i livet.

Godkendelsen fra lovgivende myndigheder af 'surrogat-
vurderinger' af lægemiddelvirkning er en prioritet, 
således at ADPKD-behandlingerne kan testes tidligere i 
sygdomsforløbet via kliniske forsøg af mulig varighed 
og mulige omkostninger.  Et 'surrogatendepunkt' ville 
være et, der kan måles pålideligt i løbet af en passende 
tidsramme og som korrelerer med nyresvigtet, det 
primære, langsigtede resultat af interesse.   

Den højdejusterede samlede nyrevolumen (TKV) er den 
mest almindeligt anvendte prædiktor for nyrefunktions-
nedsættelse hos patienter med ADPKD (Afsnit 5). TKV er 
blevet anvendt som det primære endepunkt i kliniske 
forsøg for nye ADPKD-lægemidler, og dette skal 
gennemgås af de lovgivende myndigheder. Yderligere 
forskning er i gang til optimering af dens anvendelsen 
inden for prædiktive modeller til valg af patienter med 
risiko for hurtig sygdomsprogression, både til fremtidige 
kliniske forsøg og til vurdering af patienter under 
rutinemæssig behandling.7,8 Yderligere surrogatmarkø-
rer på kortere sigt er nu påkrævet som en hjælp til at 
omsætte forskningen, dvs. for at muliggøre relativt små 
og korte forsøg af patienter i den tidligere fase med 
henblik på at bygge bro over den aktuelle afstand 

mellem dyrestudier og kliniske forsøg i stor skala med 
TKV og andre endepunkter. 

Polycystic Kidney Disease Outcomes Consortium Project 
(PKDOC) opsummerer den fælles anstrengelse, der er 
påkrævet, for at kunne etablere regulatoriske endepunk-
ter til måling af tidlig sygdomsprogression. PKDOC 
involverer PKD Foundation, Critical Path Institute, 
medlemmer fra medicinalindustrien, forskere og 
klinikere samt den amerikanske US Food and Drug 
Administration (FDA).9 

Generelt sagt er der belæg for fundamentale ændringer 
i lægemiddeludviklingsprocessen mhp. at reducere 
omkostningerne. Der er forslag om, at kliniske forsøg 
kunne designes om  for at etablere virkning og grund-
læggende sikkerhed blandt færre patienter, mens 
sikkerheden evalueres yderligere gennem obligatorisk 
overvågning efter markedsføringen via kvalitative og 
transparente registrer vha. elektroniske journaler og 
moderne dataanalyseredskaber.10–12 Den såkaldte 
'adaptive licensing' fremgangsmåde er under udvikling  
i Europa. Det Europæiske lægemiddelagentur (EMA) 
anser denne fremgangsmåde særlig relevant for 
lægemidler med potentialet til at kunne behandle 
alvorlige sygdom, hvor der er et uopfyldt medicinsk 
behov13 – en definition, der opfyldes af ADPKD. Frem-
gangsmåden 'adaptive licensing' kræver et samarbejde 
mellem en lang række interessenter, herunder lægemid-
delstyrelser, medicinalindustrien, medicinske teknolo-
givurderingsmyndigheder (MTV), organisationer, der 
udsteder retningslinjer til klinisk behandling, patient- og 
forbrugerorganisationer, læger og sundhedspersonale, 
forskere og akademikere.13 

ADPKD's kliniske mangfoldighed: hvordan måles 
påvirkningen på patienterne? 
ADPKD kan påvirke mange dele af kroppen og mani-
festationerne og komplikationerne kan variere betragte-
ligt mellem patienter, selv inden for den samme familie 
(Afsnit 2 og 3). Denne mangfoldighed gør det vanskeligt 
at vurdere påvirkningen af sygdommen på patienterne, 
og derfor også fordelen ved nye behandlinger. 

Indtil for nyligt var der ikke blevet udviklet nogen 
'patientindberettede resultater' specifikt for at fange 
påvirkningen af ADPKD-symptomer hos patienter.14 
Studier, der har anvendt det meget populære spørge-
skema SF-36 QoL, har haft blandede resultater. I et 
forsøg i USA havde prædialysepatienter med ADPKD 
SF-36-scorer, der lignende den almindelig befolknings.15 
Mere nyligt havde en gruppe i Japan, der omfattede 
både præ- og postdialysepatienter med ADPKD, lavere 
SF-36-scorer end den generelle befolknings.16 SF-36 er 
et generelt spørgeskema og forskere har konkluderet, at 
det ikke er tilstrækkeligt følsomt til at kunne måle 
påvirkningen af de forskelligartede og langsomt 
progredierende virkninger ved ADPKD. Et pålideligt og 
valideret ADPKD-specifikt måleredskab til måling af 
ADPKD-patienters fysiske og psykiske velbefindende er 
indtrængende påkrævet.6
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Der findes intet specifikt, valideret og anerkendt  
måleredskab til måling af påvirkningen af ADPKD  

på patienterne.

Der er blevet gjort fremskridt i USA i forbindelse med 
den kontinuerlige udvikling af ADPKD-specifikke skalaer, 
der vurderer påvirkningen af smerter og andre sympto-
mer.17, 18 Yderligere forskning er påkrævet til at kunne 
evaluere og implementere sådanne foranstaltninger.

6.3 Aktuelle ADPKD-forskningsstrukturer
Kollaborative, internationale bestræbelser på multicen-
tre er påkrævet for at kunne tilvejebringe patientpopu-
lationer, der er store nok til at etablere en naturlig 
anamnese og epidemiologi for ADPKD sammen med  
en omsættelig og klinisk forskning mhp. at finde nye 
behandlinger. Vigtige fremskridt i denne henseende har 
fundet sted i de seneste år. Eksempler på dette frem-
skridt omfatter:

Nationale ADPKD-registre 
Lokale eller nationale ADPKD-grupper i visse lande har 
tilvejebragt nyttige regionale eller nationale oplysnin-
ger.19–26 Fragmenteringen af grupper har imidlertid 
været en forhindring for bedre at forstå  sygdommen.27 

ERA-EDTA's europæiske register 
Registret European Renal Association-European Dialysis 
and Transplant Association (ERA-EDTA) Registry er et 
fællesprojekt, der indsamler data fra 24 nationale og 
regionale registre i 12 europæiske lande: Østrig, Belgien, 
Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Holland, 
Rumænien, Spanien, Sverige og Storbritannien. Det er 
for nyligt blevet brugt til at profilere epidemiologien, 
resultaterne og omkostninger ved dialyse og transplan-
tationen blandt patienter med ADPKD i Europa vha. det 
størst datasæt der endnu er blevet offentliggjort 4).28, 29 

Det indeholder imidlertid ikke oplysninger om den 
aktuelle anvendelse af behandlinger til beskyttelse af 
nyrerne, ikke alle EU-lande deltog, og de tilgængelige 
data vedrørende patientopfølgning varierer mellem de 
deltagende registre. 

EuroCYST-initiativet 
EuroCYST er et internationalt projekt, der er etableret af 
ERA-EDTA.27 Formålene med EuroCYST-initiativet er at:

•   Opbygge et netværk af ADPKD-referencecentre i Europa, 
der skal tjene som omsættelig forskningsplatform til 
studiet af patogenesen, progressionsfaktorer, morbiditet, 
komorbiditet og sundhedsøkonomiske problemstillinger 
hos patienter med ADPKD 

•   Harmonisere og udvikle fælles standarder for ADPKD-rela-
teret forskning og en fælles ADPKD-biobank

•   Skabe en platform til at lette integrationen af aktuelle og 
fremtidige teknologier til ADPKD-praksis

•   Udvikle evidensbaserede bedste praksis og behovsvurde-
ringer

•   Tjene som et incitament til at udvide ADPKD-træningspro-
grammer

•   Forbedre bevidstheden om relevansen af ADPKD, 
herunder sygdomsspecifikke komplikationer og socioøko-
nomiske konsekvenser af sygdommen blandt læger, 
sundhedspersonale og betalere.

EuroCYST har etableret et netværk af 14 ADPKD-centre  
i Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, 
Spanien, Schweiz, Tyrkiet og Storbritannien. Netværket 
har som mål at opbygge en samlet population på 1100 
voksne patienter i 2015. Patienterne vil blive fulgt i 
mindst 3 år i et observationskohortestudie. I fremtiden 
vil deltagelse af yderligere centre være mulig, under 
forbehold for relevant finansiering.27 

6.4 Konklusioner
Nye behandlinger til forsinkelse af behovet for dyr 
nyreudskiftningsterapi (RRT) har potentialet til at 
nedsætte omkostningerne ved ADPKD for sundhedssy-
stemerne. Terapeutisk innovation på dette område har 
særlige udfordringer og i Afsnit 8 foreslår vi strategiske, 
politisk fokuserede løsninger som en hjælp til at adresse 
disse.

Nyt fra USA 

I USA har the National Institutes of Health til 
hensigt at afsætte USD 4,4 millioner i 2015 til 
at støtte grundlæggende og klinisk forskning 
i polycystisk nyresygdom via PKD Research 
and Translation Core Centres.30 Målet for 
disse centre er at tilvejebringe ressourcer 
mhp. kommunikation og samarbejde mellem 
forskere. NIH brugte USD 165 millioner 
på forskning i polycystisk nyresygdom 
mellem 2010 og 2013 og forventes at bruge 
yderligere USD 82 millioner i 2014 og 2015.31 
EAF-panelet er ikke klar over nogen direkte 
finansiering for polycystisk nyresygdom fra 
Europa-Kommissionen. 
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Vigtige punkter
•     Patienter og familier, der er berørt af ADPKD,  

har brug for specifik, omfattende, tilgængelig 
information om deres sygdom for at kunne blive 
inddraget i beslutningstagningen fuldt ud.

•     Patienterne har en vigtig rolle i at få gennemført 
forbedringer i ADPKD-diagnose og behandling i 
samarbejde med læger og sundhedspersonale, 
forskere, administratorer i sundhedssektoren og 
sundhedsministerier.

•     Alle interessenter, herunder Europa-Kommissio-
nen, nationale regeringer og behandlere,  
bør støtte bestræbelserne i bedre at informere 
individuelle patienter og familier, der er berørt  
af ADPKD og at inkludere patientorganisationer 
inden for strategiske og taktiske aspekter i 
sundhedsplanlægningen og -leveringen, herun-
der behandlingsydelsernes og forskningens  
udformning.

•     Myndighederne, der er ansvarlige for at vurdere 
virkningen og værdien af ADPKD-behandlinger 
og ydelser skal engagere patienterne i deres 
processer og anvende patientevidens som 
grundlag for deres beslutningstagning.

7.1 Indledning

En styrkelse af handlekraften er en proces gennem 
hvilken mennesker får en større kontrol over beslutninger 
og handler, der påvirker deres sundhed og som øger 
menneskers kapacitet til at agere på problemstillinger, 
som de selv definerer som vigtige.1,2 Individuel styrkelse 
af handlekraften refererer hovedsageligt til menneskers 
evne til at træffe beslutninger og have kontrol over deres 
personlige liv. En fælles styrkelse af handlekraften 
involverer mennesker, der handler sammen for at få 
stærkere indflydelse og kontrol over determinanterne for 
sundhed og livskvalitet i deres samfund.1 

Patienter med kroniske sygdomme har væsentlige roller, 
både i håndteringen af deres egen sygdom og i 
designet og implementeringen af nye sundhedspleje-
politikker, -systemer og -ydelser. Disse roller er blevet til 
flere i de seneste år med den stigende udbredelse af 
kroniske sygdomme som prioriteter inden for sund-

hedssektoren og med udviklingen i adgangen til 
information (f.eks. via internettet og de sociale medier), 
selvhjulpenhed, juridiske krav til patientinddragelse, 
reorganisation af sundhedssystemerne og nye teknolo-
gier. Patienter bliver ofte eksperter i deres sygdom, og 
det er derfor vigtigt for behandlere at anerkende 
patientens aktive rolle som en informeret, involveret og 
interaktiv partner i behandlingsprocessen.3 WHO har 
foreslået politikker til fremmelse af en bedre forståelse af 
sundhed, delt beslutningstagning og selvhjulpenhed, 
da de mener, at “Strategier med henblik på at informere 
patienterne og styrke deres handlekraft samt at forbedre 
sundhedssektorernes  responsivitet skal stå højt på de 
forskellige landes politiske dagsorden. Dette er vigtigt, 
ikke kun fordi det er det rigtige at gøre, men også fordi 
det kan være den bedste måde at forbedre menneskers 
sundhed og sikre sundhedssystemernes fremtidige 
bæredygtighed”.4

En styrkelse af handlekraften hos patienter med sjældne 
sygdomme er særligt vigtigt, da der kan være begræn-
set klinisk ekspertise blandt læger og sundhedspersona-
le. Patientens erfaring kan ikke blot være grundlag for 
deres egen behandling, men også patienternes fælles 
erfaringer kan forbedre udformningen og leveringen af 
sundhedsydelser.

Styrkelse af handlekraften hos patienter er et must for 
forskellige igangværende europæiske sundhedspolitiki-
nitiativer, herunder dem, der har med kroniske sygdom-
me at gøre,5,6 sjældne sygdomme,7–11 sundhedsforbed-
ring og lighed i adgang til sundhedspleje,12 forskning13 
og terapeutisk innovation.14,15 Aktiviteter i Eu-regi, der er 
i gang, omfatter EMPATHiE-projektet, hvis formål er at 
identificere og evaluere bedste praksisser for styrkelse af 
patienters handlekraft og udvikling af fremgangsmåder 
til validering af deres overførbarhed samt fremtidig 
EU-samarbejde.2 

På trods af dette fremskridt står patienter med ADPKD 
ansigt til ansigt med vigtige udfordringer i deres forhold 
til sundhedsydelser hvad angår deres egen behandling 
(f.eks. mht. at få oplysninger, forhandling af adgang og 
at opnå støtte) og den bredere gruppe af patienter med 
ADPKD. Dette afsnit beskriver vigtigheden af styrkning 
af patienters handlekraft i forbedringen af ADPKD- 
behandling.

7.  Styrkelse af handlekraften hos 
patienter med ADPKD
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7.2 Information for at styrke handlekraften
Patienternes egne præferencer og beslutninger skal 
være i fokus i individualiseret behandling af ADPKD. I 
henhold hertil skal patienterne informeres behørigt for 
at kunne deltage fuldt ud i beslutningstagningen og for 
at kunne være deres egne talsmænd vedrørende 
behandlingen.16 

Der er blevet udviklet specifikke informationsmaterialer 
til patienter og deres familier i visse lande, herunder 
Frankrig, Italien, Tyrkiet og Nordamerika (Afsnit 9). I 
betragtning af, at ADPKD er den mest almindelige, 
nedarvede nyresygdom er informationen til patienterne 
imidlertid generelt begrænset og fragmenteret.

Indledende information omkring diagnosen 
Der har været meget lidt forskning i graderne af viden 
og bevidsthed blandt patienter med ADPKD eller i 
implementeringen og virkningen af uddannelsespro-
grammer og -værktøjer.16 Markedsforskningsresultater 
antyder, at informationen, der gives til patienter på 
tidspunktet for diagnosen, mest tilvejebringes verbalt.17 

Der er et indtrængende behov for at forbedre kommu-
nikationsmetoderne og informationsindholdet til de 
netop diagnosticerede patienter. Alle patienter og deres 
familier burde systematisk gives enkel, brugervenlig 
information vedrørende ADPKD (se Panel). Informatio-
nen bør være landespecifik og helst i trykt form, så den 
kan læses senere. 

Visse mennesker med ADPKD finder det svært eller 
frustrerende at forklare deres sygdom og dens virknin-
ger for deres arbejdsgiver, delvist fordi der er meget lidt 
kendskab til ADPKD blandt befolkningen generelt. Ud 
over al informationen om ADPKD er det også vigtigt, at 
patienterne får rådgivning og støtte til problemer 
vedrørende deres ansættelse og andre sager, som 
sygeforsikring.

ADPKD-patientorganisationer har en væsentlig rolle i at 
tilvejebringe sygdomsuddannelse og bevidsthed lokalt 
og nationalt, herunder i udviklingen af informationsres-
sourcer. Mennesker, der diagnosticeres med ADPKD  
bør henvises til en patientorganisation for yderligere 
oplysninger og støtte. Der er behov for etableringen af 
patientorganisationer eller yderligere støtte for eksiste-
rende patienteorganisationer i visse lande. 

Adgang til rådgivningsydelser eller mentale sundheds-
ydelser kan også være vigtig med henblik på at modvir-
ke de psykiske virkninger af at have arvet og at leve med 
ADPKD (Afsnit 2).

Information senere i sygdomsforløbet 
Patienter med ADPKD kan blive mere bevidst om deres 
nyrefunktion senere i livet, når nedsættelsen bliver 
tydelig.17 Forskning indikerer, at der mangler vigtige 
oplysninger i informationen, der gives patienterne, når 
den kroniske nyresygdom progredierer til dialyse og 
transplantation, som er en periode med særlig stress og 
problemer. 

En stor multinational spørgeundersøgelse af patienter i 
dialyse for alle former for kronisk nyresygdom i Ungarn, 
Italien, Polen, Portugal og Argentina fandt, at færre end 
halvdelen (46,5 %) bedømte deres generelle dialysebe-
handling som fortræffelig. Aspekter af behandlingen, 
som mindst hyppigt blev bedømt som fortræffelige, 
omfattede tilvejebragt information, når patienterne 
valgte en dialysemodalitet (23 %), informationsmængde 
fra dialysepersonalet (34 %), informationens nøjagtig-
hed fra nefrologen (for eksempel vedrørende progno-
sen eller sandsynligheden for en nyretransplantation 
(37 %) og nøjagtigheden af nefrologens anvisninger 
(39 %). Forfatterne konkluderede, at det sandsynligvis 
forbedrer patienttilfredsheden ved dialysebehandling at 
opfylde patienternes forventninger.18 

Information til patienter og omsorgspersoner

Information til patienter med ADPKD og omsorgspersoner burde ideelt indeholde: 

En indledende diagnose

• Forklaring af sygdommen og dens potentielle forløb 
• ADPKD-behandlingsfremgangsmåder
• Foranstaltninger til at reducere kardiovaskulær risiko
• Mulig påvirkning af sygdommen på arbejde og livsstil
• Familieplanlægning, herunder genetisk rådgivning og 

præimplantationsgenetisk diagnostik

• Drøftelse af ADPKD med arbejdsgivere 
• Problemer vedrørende sygeforsikring og 

huslånsansøgninger 
• Registrering i register og forbundne 

problemstillinger – alle patienter burde tilbydes 
muligheden for at blive inkluderet i et ADPKD-
register 

• Yderligere oplysninger om ADPKD-
patientorganisationer

Senere i sygdomsforløbet

• Prognostisk information 
• Dialyse- og transplantationsmuligheder: procedurer, 

fordele, risici osv.
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Patienter har derfor i de senere faser af ADPKD brug for 
specifikke, skræddersyede informationer (se Panel).

“Patientstøtten er meget ringe”  
(Patient med fase 4-ADPKD, Frankrig). 

I USA fandt en undersøgelse af patienter med alle 
former for nyresvigt en række videnrelaterede barrierer 
for nyretransplantation - behandling af valg for patienter 
med ADPKD. Disse barrierer omfattede frygt, en 
opfattelse af, at dialysen ikke er "så slem", en mangel på 
oplysninger om hvordan man kommer i gang og en 
ringe forståelse af transplantationsprocessen og 
fordelene.19 

Reproduktiv rådgivning og andre specifikke 
behov 
Reproduktiv rådgivning er også vigtig for at forklare 
risiciene ved at videregive sygdommen til børn, visse 
risici ved graviditet og anvendelsen af prævention. 
Henvisning til en arvelighedsforsker er vigtig for den 
reproduktive rådgivning samt andre problemstillinger 
såsom genetisk screening og testning. Henvisning til  
en gynækolog, der specialiserer sig i håndteringen af 
højrisiko-graviditeter kan være relevant, og anbefales 
kraftigt til en gravid kvinde med ukontrolleret hyperten-
sion eller nyreskade. Prænatal screening for ADPKD 
anbefales ikke på nuværende tidspunkt.16

7.3 Patienternes rolle i at få gennemført  
forbedringer i ADPKD-behandlingen
Patienterne har en vigtig rolle i at få gennemført 
forbedringer i ADPKD-diagnose og behandling i 
samarbejde med læger og sundhedspersonale, forskere, 
administratorer i sundhedssektoren og sundhedsmini-
sterier.

ADPKD-patientorganisationer bør konsulteres for at 
danne grundlaget for relevante europæiske og nationa-
le sundhedspolitikker vedrørende tilvejebringelse, 
organiseringen og tildelingen af behandlingen samt 
udviklingen og introduktionen af fremtidige behandlin-
ger (dvs. forskning, regulering, refusion, medicinsk 
teknologivurdering). 

Behandlingsydelsernes udformning 
ADPKD-patientorganisationerne bør bidrage til udform-
ningen og leveringen af behandlingsydelser på natio-
nalt og europæisk niveau (Afsnit 8). 

Forskning 
Patientorganisationer har vigtige bidrag til forsknings-
netværk inden for nyresundhed generelt. De har en 
vigtig rolle i at informere patienterne om igangværende 
forsøg. Ud over at være involveret som forsøgspersoner 
i forskning bør patienterne og deres repræsentative 
organisationer imidlertid være involveret som fuldgyldi-
ge partnere mhp. at påbegynde, informere om, rådgive 
om, igangsætte, gennemgå og udføre  forskning.20–22 
Det er vigtigt at bemærke, at disse organisationer også 
kan hjælpe med at udbrede resultaterne af forskningen 
til patienterne og befolkningen generelt. 

For eksempel skal der foretages mere for at sikre, at 
patienterne rent faktisk påvirker udformningen af det 
kliniske studie for at vigtige resultater for patienterne 
undersøges og at studieprocessen kan godkendes af 
patienter og vil blive overholdt. Som Chief Medical 
Officer for England, har Dame Sally Davies, anerkendt: 
"Uanset hvor kompliceret forskningen er eller hvor 
fantastisk forskeren er, kan patienter og befolkningen 
generelt altid give unikke, uvurderlige indsigter. Deres 
råd til udformningen, implementeringen og evaluerin-
gen af forskningen gør uden tvivl studierne mere 
effektive, mere troværdige og ofte mindre dyre”.23

Medicinalindustrien, akademikere og forskere af 
sundhedssystemet burde derfor involvere ADPKD- 
patientorganisationer i forskellige aspekter af forsknin-
gen, herunder:

•   Udviklingen af patientrelevante resultater for kliniske 
forsøg (Afsnit 6) 

•   Udformning af kliniske besøgsplaner, der passer til 
patienternes formåen

•   Godkendelse af patientens samtykkeerklæring

•   Tilskyndelse til patienternes deltagelse i kliniske forsøg

•   Udbredelse af resultaterne på et klart, forståeligt sprog

•   Udformning, udførelse og monitorering af patientregistre. 
For eksempel er en patient (Tess Harris, President of PKD 
International) i øjeblikket formand for UK Renal Registry 
ADPKD Study Group. 

Regulering af medicin 
Før et lægemiddel kan anvendes i et sundhedssystem 
skal det have en markedsføringstilladelse/licens, som 
godkender dets anvendelse på basis af dokumentation 
om dets kvalitet, sikkerhed og virkning med en generel 
vurdering af benefit/risk-ratioen for anvendelse af 
lægemidlet.

ADPKD-patientorganisationerne bør aktivt engageres af 
de lovgivende myndigheder på europæisk og nationalt 
niveau så patienternes værdier hvad angår benefit- 
risk-vurderinger af nye behandlinger direkte er grundlag 
for beslutningstagningen. Et godt eksempel på dette 

Hvor er der ADPKD-patientorganisationer?

Lande med patientorganisationer, der er 
dedikeret til polycystisk nyresygdom omfatter 
Frankrig, Tyskland, Italien, Schweiz og  
Storbritannien (se Afsnit10). Endvidere har 
adskillige nationale nyresygdomsorganisationer 
undergrupper, der er dedikeret til polycystisk 
nyresygdom, f.eks. i Spanien, Holland og Finland.
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kommer fra Storbritannien, hvor Genetics Alliance UK 
organisation samarbejdede med Welsh Institute for 
Health and Social Care om at udføre forskning af 
patienter om opvejning af risici og fordele ved nye 
lægemidler for alvorlige lidelser.24,25 Vha. Citizens’ Jury 
model of participatory research, fandt dette projekt, at:

•   De medicinske myndigheder bør inkludere psykosociale 
faktorer i deres beslutningstagning for at undgå for stor 
tillid til de biomedicinske endepunkter uden at tage 
påvirkningen af patienternes daglige liv med i overvejel-
serne. Øget kommunikation, åbenhed og gennemsigtig-
hed i myndighedernes behandlingsproces ville gøre det 
tydeligt for patienterne, når der rent faktisk var taget 
højde for sådanne faktorer.

•   Patienter, der rammes af sjældne, alvorlige lidelser, ønsker, 
at de medicinske myndigheder var mere overbærende i 
beslutningstagningen vedrørende balancen mellem 
fordele og risici ved nye behandlinger. 

•   Patienter bør være mere involveret i alle faser af license-
ringsprocessen, fra udarbejdelsen af forskningsagendaen 
til  beslutninger om godkendelse efter markedsføringen 
(licensering). 

•   Hvis patienterne skal være mere involveret i licenserings-
beslutninger, eller hvis de skal beslutte, om de skal tage 
lægemidlet eller ej baseret på balancen mellem risiko og 
fordel, skal de have yderligere støtte.25 

EMA anerkender den yderligere værdi, som patienter 
bidrager med inden for videnskabelige komitéer, hvor 
TKV for eksempel evalueres som et endepunkt i ADPKD i 
kliniske forsøg. Som medlemmer af videnskabelige 
komitéer tilvejebringer patienter “unikke og vigtige 
input baseret på deres erfaring fra det virkelige liv, hvor 
de er ramt af sygdommen og dens aktuelle terapeutiske 
miljø” og dette bidrag "beriger kvaliteten af de videnska-
belige komitéers holdning".15

Medicinsk teknologivurdering 
Medicinsk teknologivurdering (MTV) involverer den 
systematiske evaluering af den kliniske virkning og/eller 
omkostningseffektivitet og/eller den sociale og etiske 
påvirkning af en medicinsk teknologi på patienters liv 
og på sundhedssystemet.26 Det anvendes nu ofte til  
at danne baggrund for beslutninger om medicinsk 
refusion og synes i stigende grad at fokusere på mest 
mulig nytte for pengene.

Visse myndigheder anerkender, at patienter og deres 
repræsentanter har en vigtig rolle at spille i alle faser af 
MTV, særligt i forbindelse med at definere vurderingens 
omfang, videregivelse af patientevidens som grundlag 
for beslutningstagning og kommentering af rapportud-
kast. Patientinddragelse i MTV er i midlertidig i en tidlig 
fase, og der er stor variation i måden, hvorpå MTV- 
organisationerne rent faktisk inddrager patienterne. 
Visse processer bestræber sig på at være gennemsigti-
ge, forklarlige og patientinddragende, mens andre 
foregår bag lukkede døre uden mulighed for input eller 
indflydelse. HTA International har haft tilsyn med 
patientinddragelsesfremgangsmåderne, der anvendes 

af de forskellige MTV-organisationer.27 Patientorganisati-
onerne skal forsøge at forstå, hvordan behandlingerne 
refunderes i deres eget sundhedssystem og finde 
måder, hvorpå de kan påvirke beslutningstagningen. 

En af de vigtigste måder at påvirke processen på er ved 
at indberette patienternes evidens. Kun nogle få lande, 
såsom Storbritannien, Canada og Australien tillader i 
øjeblikket sådanne indberetninger, men der er blevet 
udarbejdet en generisk patientgruppeindberetningsfor-
mular af HTA International, som kan anvendes i andre 
lande.28 Patientorganisationerne kan anvende en sådan 
formular til at indsamle en bred vifte af perspektiver fra 
patienter om det at leve med ADPKD, sygdommens 
fysiske og følelsesmæssige påvirkning samt udfordrin-
gerne ved nuværende behandlinger sammen med 
deres prioriteter og præferencer vedrørende nye 
behandlinger. Formularen gør det nemmere for 
patientgrupper at præsentere denne vigtige viden på 
struktureret vis, således at den får den bedste chance for 
at bidrage til de meget komplekse forhandlinger, der 
finder sted under en MTV, for at belyse de bredere 
sociale og etiske påvirkninger af sygdommen og de 
uopfyldte behov, som en ny behandling måtte opfylde.

Andre retningslinjer og ressourcer til at støtte patienter-
ne i at deltage i MTV fås online, for eksempel hos HTA 
International (http://www.htai.org/index.php?id=545).  

Det er blevet anerkendt internationalt, at patientinddra-
gelse i MTV fører til relevans, retfærdighed, lighed, 
legitimitet og kapacitetsopbygning. For at kunne opnå 
dette er strukturerede processer imidlertid nødvendige i 
form af 10 offentliggjorte kvalitetsstandarder.29 Der bør 
gøres opmærksom på disse af alle interessenter.

7.4 Konklusioner
Den praktiske forstærkelse af patientens rolle i beslut-
ningstagningen, både mht. deres egen behandling og 
mere bredt i behandlingen af alle patienter, er essentiel i 
bestræbelserne på at få gennemført forbedringer i 
ADPKD-behandlingen. Dette vil kræve, at alle parter, 
herunder regeringer og behandlere, anerkender 
værdien af patienters input og støtter bestræbelserne 
på at informere patienterne bedre og at inkludere 
patientrepræsentanter fuldt ud og rettidigt inden for de 
strategiske og taktiske aspekter af sundhedsplanlæg-
ning, -forskning og -levering. 

Det er vigtigt at bemærke, at nationale ADPKD- 
patientorganisationer i øjeblikket er forskellige mht. 
deres evne til at bidrage ved sådanne konsultationer, for 
eksempel hvad angår deres udviklingsniveau, personale 
og ressourcer og standarder i tilvejebringelse af ydelser. 
Det er derfor nødvendigt at have en støttende ramme 
på plads, der bygger kapacitet og fremmer effektiv 
handlekraft.

Styrkelsen af handlekraften hos patienter er væsentlig i 
de strategiske fremgangsmåder, der foreslås i det 
følgende afsnit (Afsnit 8), som en hjælp til at forbedre 
ADPKD-behandling i hele Europa.
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Oversigt over vigtige punkter
•     EAF tilvejebringer hermed en kort række ret-

ningslinjefokuserede anbefalinger som en hjælp 
til at adressere de uopfyldte behov, der er blevet 
identificeret i denne rapport og at fremme 
adgangen til behandling af høj kvalitet for alle 
patienter med ADPKD i Europa.

•     Anbefaling 1: Regeringerne i Europa bør støtte 
udviklingen af en nationalt koordineret, niveau-
delt fremgangsmåde til ADPKD-behandling i 
samarbejde med eksperter, patientorganisatio-
ner og andre interessenter.

•     Anbefaling 2: Et udvidet europæisk netværk af 
ADPKD-henvisningscentre ville lette yderligere 
forskning samt etablering af harmoniserede, 
integrerede, patientcentrerede behandlingsveje. 

•     Anbefaling 3: Europa-Kommissionen og de 
nationale regeringer skal støtte forskning med 
henblik på at udvikle sygdomsmodificerende 
behandlinger for ADPKD med potentiale for at 
opretholde livskvalitet, forsinke nyresvækkelse 
og forbedre den forventede overlevelse hos 
patienter samt reducere den økonomiske 
indvirkning på sundhedssystemerne.

•     Anbefaling 4: Regeringerne og behandlerne skal 
støtte implementeringsmetoderne til rutinemæs-
sigt at vurdere prognosen hos patienter med 
ADPKD som grundlag for kliniske beslutninger, 
forskning og innovation. 

•     Anbefaling 5: Alle interessenter, herunder 
Europa- Kommissionen, nationale regeringer og 
behandlere skal støtte bestræbelserne på bedre 
at informere individuelle patienter og familier, 
der er berørt af ADPKD, og sørge for at inddrage 
patientorganisationerne i udformningen af 
politikker vedrørende planlægning og levering af 
sundhedspleje forbundet med ADPKD. 

•     Anbefaling 6: Organisationer inden for medicinsk 
teknologivurdering (MTV) skal forsøge at 
engagere patienter og patientorganisationer i at 
vurdere patienternes unikke kendskab til 
konsekvenserne ved at leve med ADPKD og 
deres stræben efter nye behandlinger i henhold 
til de internationale kvalitetsstandarder inden for 
MTV hvad angår patientinddragelse.

8.1 Indledning
ADPKD har en unik kombination af udfordringer, der 
kræver et specifikt respons fra relevante politikere og 
behandlere. Det er en kompleks, kronisk, progressiv og 
uhelbredelig genetisk sygdom med en varierende og 
ofte signifikant fysisk og psykisk påvirkning af berørte 
patienter og deres familier. Sygdommen er også 
forbundet med høje behandlingsomkostninger, især 
pga. dialyse og transplantation (Afsnit 2-4). Virkningen af 
ADPKD undervurderes ofte af læger og andet sund-
hedspersonale samt andre interessenter.

Rapporten "European Commission's Reflection Process 
on Chronic Diseases" fra 2013 siger: 

"Der er et behov for et kraftigt fokus på forebyggelse og 
bæredygtig sygdomshåndtering og for en drejning af 
budgettet mod innovative fremgangsmåder med en 
påvirkning af livskvaliteten for mennesker, der er ramt af 
eller har risiko for at blive ramt af kroniske sygdomme. 
Forebyggelse og strategier til forsinkelse af forekomsten 
af kroniske sygdomme i løbet af livscyklussen skal 
styrkes, og der bør benyttes innovative koncepter for at 
undgå eller for at reducere behovet for sundhedsinter-
ventioner. Dette kræver tilpasninger og ændringer i 
systemerne, infrastrukturerne, politikkerne og lovgivnin-
gen samt incitamenter til støtte af inddragende frem-
gangsmåder og (adfærdsmæssige) ændringer af menne-
sker i risikogrupperne.”1

Patienter med ADPKD har brug for at få diagnoser stillet 
af specialister samt terapeutisk og profylaktisk behand-
ling fra forskellige læger og sundhedspersonale i løbet 
af deres liv. De foregående afsnit har gjort opmærksom 
på de primære uopfyldte behov ved ADPKD-behand-
ling i Europa (Afsnit 5-7). Følgende er særligt vigtigt:

•   Der er et uopfyldt behov for alle patienter med ADPKD for 
at have adgang til en nefrolog, der har kendskab til 
sygdommen

•   Mønstre i klinisk praksis ved ADPKD-diagnose, vurdering, 
behandling og støtte varierer inden for og mellem 
europæiske lande med kun ringe koordination af 
behandlingspolitikker og -ydelser. 

•   Variationer i klinisk behandling skyldes delvist, at der 
mangler godkendte retningslinjer, der til gengæld 
hovedsageligt skyldes begrænsninger i det aktuelle 
evidensgrundlag.

8. EAF-retningslinjeanbefalinger
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•   Der er en mangel på godkendte behandlinger, der 
forsinker sygdomsprogressionen og som herved undgår 
komplikationer, opretholder patienters livskvalitet (QoL) 
og forsinker behovet for forstyrrende, invasiv og dyr 
dialysebehandling og nyretransplantation.

Bruxelleserklæringen om ADPKD, giver hermed en kort 
række politisk fokuserede anbefalinger som en hjælp til 
at adressere disse uopfyldte behov og for at fremme 
adgangen til behandling af høj kvalitet for alle patienter 
med ADPKD i Europa.

8.2 National, lagdelt behandlingsmodel
Anbefaling1: Regeringerne i Europa bør støtte udvik-
lingen af en nationalt koordineret, niveaudelt frem-
gangsmåde til ADPKD-behandling i samarbejde med 
eksperter, patientorganisationer og andre interessenter.

ADPKD er en kompleks, genetisk sygdom, der kan 
påvirke mange forskellige dele af kroppen. Patienter 
med ADPKD kræver derfor adgang til behandling fra en 
række medicinske specialister med ekspertise i ADPKD, i 
henhold til den opstående evidens for bedste praksis.2 
Leveringen af en sådan behandling vil afhænge af det 
lokale, regionale eller nationale sundhedssystem. Her 
foreslår vi et eksempel på en enkel, tilpasselig model, 
der viser behandlingsniveauer, som alle patienter med 
ADPKD burde have adgang til (Fig. 10). 

I henhold til denne type model, bør alle patienter bør 
have adgang til et nefrologisk center for ADPKD, hvor 

tværfaglig, patientcentreret behandling kan udføres 
enten ambulant eller ved indlæggelse i henhold til 
kliniske behov. Henvisning til specialcentre skal opmun-
tres for sådanne aspekter som tidlig prognostisk 
vurdering (i henhold til de opstående, prædiktive 
modeller), genetisk testning (hvor klinisk relevant) og 
undersøgelsen og håndteringen af diverse manifestatio-
ner og komplikationer forbundet med ADPKD. Speciali-
stekspertise inden for hepatologi, urologi, kardiologi og 
radiologi skal være til rådighed i henhold til behov, 
sammen med tilknyttet rådgivning. 

Modellen forestiller sig, at visse ADPKD-specialcentre 
ville gå over til at blive referencecentre. Referencecentre 
kan have yderligere roller, som omfatter grundlæggen-
de, omsættelig og klinisk forskning og tilvejebringelsen 
af medicinsk uddannelse vedrørende ADPKD. Sådanne 
centre ville være væsentlige i udviklingen og implemen-
teringen af fremtidige kliniske retningslinjer og bedste 
praksis-standarder, i henhold til det opstående evidens-
grundlag.2 Potentielt kunne netværk bestående af 
sådanne centre på nationalt og europæisk niveau give 
vigtige fordele (se Erklæring 2).  

Data om omkostningseffektiviteten ved ADPKD-be-
handling mangler. Alligevel forbedrer en model, der 
opmuntrer til koordineret specialistbehandling sandsyn-
ligvis en effektiv tilvejebringelse af sundhedsydelser 
ved at: 

•   Reducere den unødvendige dobbelttagning af tests og 
scanninger

Primær behandling (praktiserende læge)

ADPKD-specialistcentre

Referencenetværk
• Nationalt

• Europæisk

ADPKD-referencecentre
Endvidere:
• Forskning

• Uddannelse
• Netværk

Nefrolog

Specialist/referencecenterhenvisning for:
• Prognostisk vurdering
• Cysteinfektioner (nyre/lever)
• Smerte
• Andre manifestationer/
   komplikationer
• Genetisk testning
• Drøftelse af behandlingsmuligheder
• Kliniske forsøg

Tværfaglig ADPKD-behandling:
• Nefrologi
• Urologi
• Hepatologi
• Kardiologi

• Radiologi
• Genetik
• Rådgivning
• Ambulant/indlagt patient

Fig. 10. Skematisk illustration, der viser et eksempel på en tilpasselig model til national og regional brug. Den har niveauer for 
specialistbehandling og ikke-specialistbehandling af ADPKD, som patienterne bør have adgang til. Pilene viser henvisningen af 
patienter og/eller overførsel af information i henhold til behov. 
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•   Facilitere målrettelsen af nye, diagnostiske og terapeutiske 
interventioner i henhold til klinisk behov og forventet 
gavn 

•   Reducere påvirkningen af ADPKD-forbundne  
komplikationer og antallet af uplanlagte indlæggelser 
gennem bedre behandling

•   Målrette anvendelse af fremtidige sygdomsmodificerende 
terapier og herved bidrage til en forsinkelse af behovet for 
dialyse og transplantation blandt patienter med ADPKD.   

Ved at fremme adgangen for alle patienter til en 
standardiseret model for en omkostningseffektiv 
behandling af høj kvalitet, ville en sådan model også 
være på linje med Europa-Kommissionens politiske 
prioritet vedrørende adressering af sundhedsuligheder.3 

Vi beder indtrængende de ansvarlige nationale og 
regionale myndigheder om at samarbejde med 
repræsentanter af alle læger og sundhedspersonaler, 
der er ansvarlige for at behandle patienter med  
ADPKD, herunder nefrologer, andre speciallæger 
(herunder hepatologer og genetikere), sygeplejersker 
og patientorganisationer om at udarbejde og  
implementere en egnet model til forbedring af  
ADPKD-behandling.

8.3 Europæisk referencenetværk
Anbefaling 2: Et udvidet europæisk netværk af 
ADPKD-henvisningscentre ville lette yderligere forskning 
samt etablering af harmoniserede, integrerede, patient-
centrerede behandlingsveje.

Nyresygdom, 2014: ADPKD-rapporten Improving Global 
Outcomes (KDIGO) har defineret de prioriterede 
områder for forskning, som skal adressere evidensmang-
ler og skal derfor danne grundlag for fremtidige kliniske 
retningslinjer og behandlingsveje for ADPKD.2 Regerin-
ger og Europa-Kommissionen bør støtte kollaborativ 
ekspertledet forskning med henblik på at løse vigtige 
kontroverser. 

Vi bygger på resultaterne fra EuroCYST-initiativet, som  
er finansieret af European Renal Association-European 
Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) (Afsnit 6) 
og opretholder en fortsat dialog mellem alle interessen-
ter vedrørende en yderligere udvikling af et netværk 
bestående af europæiske ADPKD-referencenetværk 
med henblik på en koordineret forskning samt udviklin-
gen og implementeringen af bedste praksis inden for 
ADPKD. 

I princippet er dette på linje med Europa-Kommissio-
nens anmodning om, at medlemslandene forbinder 
relevante behandlere og ekspertisecentre med hinan-
den, så de kan arbejde mod udviklingen af europæiske 
referencenetværk for patienter med sjældne eller lidt 
udbredte komplekse sygdomme, der kræver særlig 
ekspertisekoncentration i medicinske domæner, hvor 
ekspertise er sjælden.4,5

8.4 Terapeutisk innovation
Anbefaling3: Europa-Kommissionen og de nationale 
regeringer skal støtte forskning med henblik på at 
udvikle sygdomsmodificerende behandlinger for ADPKD 
med potentiale for at opretholde livskvalitet, forsinke 
nyresvækkelse og forbedre den forventede overlevelse 
hos patienter samt reducere den økonomiske indvirk-
ning på sundhedssystemerne.

Anbefaling4: Regeringerne og behandlerne skal støtte 
implementeringsmetoderne til rutinemæssigt at vurdere 
prognosen hos patienter med ADPKD som grundlag for 
kliniske beslutninger, forskning og innovation. 

Denne rapport skitserer behovet for nye terapeutiske 
midler og barriererne, som denne proces står overfor. 
Godkendelsen af det europæiske medicinagentur og 
andre lovgivende myndigheder af 'surrogatvurderinger' 
af lægemiddelvirkning er en prioritet, således at 
 ADPKD-behandlingerne kan evalueres tidligere i 
sygdomsforløbet, når patienterne forventes at kunne 
have fordel af det. Samlet nyrevolumen (TKV) er allerede 
blevet anvendt som hovedendepunktet i kliniske forsøg 
til dette formål. Bestræbelserne skal fortsætte med at 
evaluere og etablere anvendelsen af TKV i modellerne for 
at kunne forudsige sygdomsprogressionen og at kunne 
identificere patienter der mest sandsynligt kunne have 
gavn af nye sygdomsmodificerende terapier, både mhp. 
fremtidige kliniske forsøg og beslutningstagningen i 
klinisk praksis. Endvidere bør alle interessenter støtte 
yderligere forskning i validering af kortsigtede surro-
gat-endepunkter for at facilitere omsættelig forskning i 
den tidlige fase som en bro til langsigtede kliniske 
studier, der anvender TKV og andre ende punkter. 

Endvidere bør fremtidige kliniske forsøg med nye midler 
også vurderes deres virkning på byrden af ADPKD hos 
patienterne. Instrumenter til måling af patientindberet-
tede resultater hos patienter med ADPKD (herunder 
den fysiske og psykiske påvirkning) skal udvikles, 
valideres og inkorporeres i de kliniske forsøg og i 
praksis.2,6 

8.5 Styrkelse af handlekraften hos patienter
Anbefaling 5: Alle interessenter, herunder Europa- 
Kommissionen, nationale regeringer og behandlere skal 
støtte bestræbelserne på bedre at informere individuelle 
patienter og familier, der er berørt af ADPKD, og sørge 
for at inddrage patientorganisationerne i udformningen 
af politikker vedrørende planlægning og levering af 
sundhedspleje forbundet med ADPKD.

Anbefaling 6: Organisationer inden for medicinsk 
teknologivurdering (MTV) skal forsøge at engagere 
patienter og patientorganisationer i at vurdere patien-
ternes unikke kendskab til konsekvenserne ved at leve 
med ADPKD og deres stræben efter nye behandlinger i 
henhold til de internationale kvalitetsstandarder inden 
for MTV hvad angår patientinddragelse.
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Nationale sundhedsministerier bør støtte etableringen 
af (hvor det er nødvendigt) og arbejdet hos ADPKD-pa-
tientorganisationer. Alle interessenter bør samarbejde 
mhp. at give berørte patienter og familier specifikke, 
omfattende og pålidelige, skriftlige oplysninger om 
ADPKD og at etablere veje, ad hvilke diagnosticerede 
patienter rutinemæssigt henvises til patientorganisatio-
ner for yderligere information og støtte. Patientorganisa-
tioner bør også være involveret i relevante uddannelses-
initiativer rettet mod læger, sundhedspersonale, 
patienter, forældre og omsorgspersoner samt befolknin-
gen generelt. 

Mere grundlæggende bør patientorganisationer være 
involveret i at udvikle politikker, der har at gøre med 
strategiske og taktiske aspekter ved sundhedsplanlæg-
ningen og leveringen ved ADPKD, herunder udformnin-
gen af behandlingsydelser, forskning og medicinsk 
teknologivurdering (i henhold til de offentliggjorte 
kvalitetsstandarder7).

8.6 Konklusion
Denne rapport har skitseret den ofte oversete byrde ved 
ADPKD på patienter og sundhedssystemer i Europa og 
har identificeret uopfyldte behov i og barrierer ved 
behandlingstilvejebringelsen. I dette afsnit har vi 
fremsat en række strategiske anbefalinger til forbedring 
af adgangen til omkostningseffektiv behandling af høj 
kvalitet i Europa i forbindelse med forskellige igangvæ-
rende sundhedspolitikinitiativer.

Processen med at udarbejde og implementere de 
foreslåede strategier vil kræve nationalt og internatio-
nalt samarbejde mellem alle interessenter inden for 
ADPKD-behandling, herunder:

•   Patienter og deres repræsentative organisationer

•   Nefrologer og andre speciallæger, der er involveret i 
ADPKD-behandling

•   Genetikere

•   Administratorer i sundhedssektoren

•   Sundhedsministerier i nationalt regi

•   Myndigheder, der er ansvarlige for regulering af medicin 
og MTV.

EAF har til hensigt at facilitere en dialog og et samarbej-
de mellem disse grupper og ser frem til at arbejde med 
alle myndigheder på at forbedre og forlænge livet hos 
patienter med ADPKD. 
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Nedenstående tabel indeholder en liste over EAF-fakultetets medlemmer. 

Co-Chairs

Dr Richard Sandford University of Cambridge/Addenbrookes Hospital, Cambridge, Storbritannien

Tess Harris PKD International, London, Storbritannien

Alle deltagere under specialområde

Nefrologi

Prof. Olivier Devuyst University of Zurich, Zurich, Schweiz

Prof. Tevfik Ecder Istanbul Bilim University, Istanbul, Tyrkiet

Dr Ron T. Gansevoort University Medical Center Groningen, Groningen, Holland

Dr José Luis Górriz Hospital Universitario Dr. Peset Valencia, Valencia, Spanien

Prof. Albert Ong University of Sheffield, Sheffield, Storbritannien

Prof. Yves Pirson   Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgien

Prof. Vicente Torres Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

Prof. Gerd Walz University Hospital Freiburg, Freiburg, Tyskland

Hepatologi

Prof. Joost Drenth Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, Holland

Genetik

Dr Richard Sandford Cambridge University/Addenbrookes Hospital Cambridge, Cambridge, 
Storbritannien 

Patientstøtte

Brenda de Coninck Dutch Kidney Patient Association (NVN), Bussum, Holland 

Tess Harris PKD International, London, Storbritannien

Alastair Kent Patients Network for Medical Research and Health (EGAN), London, 
Storbritannien

Forfatterne takker Dr. Karen Facey, University of Glasgow, Glasgow, Storbritannien, for gennemlæsning af og 
bidrag til Afsnit 7.

9.  Medlemmer af European ADPKD 
Forum
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10.  Organisationer vedrørende 
polycystisk nyresygdom 

 
Land Organisation Hjemmeside

Europa

   Belgien Association pour l’Information et la Recherche 
sur les maladies Rénales Génétiques (AIRG) 
Belgique

www.airg-belgique.org

   Finland Munuais- ja maksaliitto (The Finnish Kidney and 
Liver Organization)

www.musili.fi

   Frankrig Association Polykystose France (APKF) www.polykystose.org

Association pour l’Information et la Recherche 
sur les maladies Rénales Génétiques (AIRG) 
France

www.airg-france.fr

   Tyskland PKD Familiäre Zystennieren e.V. www.pkdcure.de

   Italien Associazione Italiana Rene Policistico (AIRP) www.renepolicistico.it 
   Holland Nierpatienten Vereniging Nederland (NVN ) www.nvn.nl/ 
   Spanien Asociación para la Información y la Investigación 

de las Enfermedades Renales Genéticas
www. airg-e.onmedic.org 
www. airg-e.org/

   Schweiz SwissPKD www.swisspkd.ch/de/home 
Association pour l’Information et la Recherche 
sur les maladies Rénales Génétiques (AIRG) 
Suisse

www.airg-suisse.org

   Tyrkiet Turkish Society of Nephrology Cystic Kidney 
Diseases Working Group

www.tsn.org.tr/icerik.php?gid=39

   Storbritannien PKD Charity www.pkdcharity.org.uk

Nordamerika

    Canada PKD Foundation of Canada www.endpkd.ca 
    USA PKD Foundation www.pkdcure.org 

Asien

    Japan PKD Foundation www.pkdfcj.org 

Australasien

    Australien PKD Foundation Australia www.pkdaustralia.org

Internationalt  

Federation of European associations of patients 
affected by Renal Genetic diseases (FEDERG) 

www.federg2012.wordpress.com

PKD International www.pkdinternational.org
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ACE-hæmmer Angiotensin converting enzyme inhibitor (Angiotensinkonverterende enzymhæmmer)

ADPKD Autosomal dominant polycystic kidney disease (Autosomal dominant polycystisk  
nyresygdom)

ARB Angiotensin receptor blocker (Angiotensinreceptorblokker)

CKD Chronic kidney disease (Kronisk leversygdom)

CT Computed tomography (Beregnet tomografi)

EAF European ADPKD Forum

EKHA European Kidney Health Alliance

EMA European Medicines Agency (Det Europæiske lægemiddelagentur)

ERA-EDTA European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association

EULOD Living Organ Donation in Europe

GFR Glomerular filtration rate (Glomerulær filtreringshastighed)

KDIGO Kidney Disease Improving Global Outcomes

MR MR-scanning (magnetressonansscanning)

MTV Medicinsk teknologivurdering

PET Positron-emission tomography (Positron-emissionstomografi)

PGD Pre-implantation genetic diagnosis (Præimplantationsgenetisk diagnostik)

PKD Polycystic kidney disease (Polycystisk nyresygdom)

PKDOC Polycystic Kidney Disease Outcomes Consortium Project

QoL Quality of life (Livskvalitet)

RRT Renal replacement therapy (Nyreudskiftningsterapi)

TKV Total kidney volume (Samlet nyrevolumen)

WHO World Health Organization (Verdenssundhedsorganisationen)

11. Ordliste over akronymer
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