BRUG AF
NATURMEDICIN
OG KOSTTILSKUD
BLANDT MENNESKER
MED SCLEROSE

Følgende materiale er udviklet af Scleroseforeningen i samarbejde
med læge Stefan Gustavsen og neurolog Peter Vestergaard Rasmussen.
Materialet tager udgangspunkt i et forskningsprojekt lavet af
Scleroseforeningen i samarbejde med Sektion for Naturstoffer og Peptider
på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi samt Afdeling for
Sundhedstjenesteforskning på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved
Københavns Universitet. Yderlig information om projektet kan findes på
www.scleroseforeningen.dk/naturmedicininfo.
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Ved du, om din patient bruger naturmedicin eller kosttilskud?
Mennesker med sclerose bruger ofte naturmedicin og kosttilskud. Hvis man ikke
medregner produkter med D-vitamin, bruger 78% i løbet af et år naturmedicin og/
eller kosttilskud. Oftest bruges naturmedicin- og kosttilskudsprodukter samtidig med
symptomlindrende eller sygdomsmodificerende medicin, og knap 76% af mennesker
med sclerose bruger naturmedicin og/eller kosttilskud samtidig med konventionelle
lægemidler. Mange med sclerose opfatter naturmedicin og kosttilskud som naturligt,
og derved uden betydning eller som ikke skadelig for den behandling, de får fra deres
neurologer. Dette er ikke altid tilfældet, og det er derfor vigtigt at du som behandler
taler med dine patienter om, hvorvidt de anvender produkter, der kan have betydning
for effekten af den medicin, du ordinerer.

Hvilke former for naturmedicin og kosttilskud bruger patienter med sclerose blandt andet?
Vitaminer og mineraler

Urter, planter

Andet naturmedicin og kosttilskud

Hvorfor tager patienter med
sclerose naturmedicin
og kosttilskud?
De fleste mennesker med sclerose bruger
naturmedicin og kosttilskud for at forebygge

D-vitamin

Cannabis (uden recept)

Fedtsyrer

Multivitaminer

Ingefær

Mælkesyrebakterier

mer, for at styrke kroppen som helhed eller

Calcium

Ginseng

Coenzym

for at bremse sygdommens progression. Det

Magnesium

Ginkgo Biloba

Homøopatiske lægemidler

B-vitamin

Husk

eller behandle scleroserelaterede sympto-

er kun få patienter med sclerose, som bruger
naturmedicin og kosttilskud i den tro, at det
kan kurere deres sclerose. For mange er det
et supplement til den konventionelle sclerose-behandling og giver dem en følelse af, at
de selv gør en indsats mod sygdommen.
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Hvem supplerer konventionelle medicin med
naturmedicin og kosttilskud?
Den typiske bruger af både konventionel medicin samt naturmedicin og/eller kosttilskud er - sammenlignet med andre
sclerosepatienter - oftere 40 til 60 år, har attakvis sclerose,
har haft diagnosen i mindre end 3 år, har over 8 selvvurderede sclerose-symptomer, har en bacheloruddannelse eller
mere, har børn under 16 år og kommer på en scleroseklinik
3 til 6 gange om året.

Hvad ved man i dag om potentielle (lægemiddel)interaktioner mellem naturmedicin, kosttilskud og konventionel sclerosemedicin?
I dag er der begrænset viden om risikoen for interaktioner mellem sygdomsmodificerende
medicin og naturmedicin eller kosttilskud. Da flere sygdomsmodificerende præparater, er
proteiner, der ikke nedbrydes af CYP-enzymer, kan risikoen for interaktion forventes at
være mindre end ved præparater, der nedbrydes af CYP-enzymer. Der findes imidlertid
ingen kendte studier, der undersøger risikoen for interaktioner mellem naturmedicin, kosttilskud og sygdomsmodificerende medicin.
Potentielle (lægemiddel)interaktioner mellem symptomlindrende medicin og naturmedicin/kosttilskud er for enkelte produkter bedre beskrevet i den videnskabelige litteratur. Har
man som behandler patienter der bruger ginkgo biloba, cannabis eller ginseng, bør man
være opmærksom på, at der kan være en risiko for interaktioner ved brug samtidig med visse symptomlindrende præparater. Tabeller der opsummerer hvilke naturmedicin- og kosttilskudsprodukter, der kan interagere med symptomlindrende præparater, er vedhæftet
dette materiale og kan derudover findes på www.scleroseforeningen.dk/naturmedicininfo .
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MYTEDRÆBER

Naturmedicin kommer fra naturen og er derfor
mere ufarligt og naturligt for kroppen,
end medicin udskrevet af lægen

FALSK! Naturmedicin kan, ligesom almindelig medicin, give

bivirkninger. Selvom de aktive stoffer i naturmedicin er naturlige,
så kan virkningerne af dem godt være negative. Tages naturme-

Patienter bruger naturmedicin og kosttilskud for at helbrede sig selv

FALSK! Langt de fleste patienter med sclerose bruger naturmedicin

dicin og/eller kosttilskud samtidig med konventionel medicin,
vides det, fra andre patientgrupper, at virkningen af den konventionelle medicin kan ændres og i værste tilfælde være skadelig
for patienten. Endelig er naturmedicin ikke testet lige så udførligt

og kosttilskud til at styrke kroppen samt til at forebygge og lindre sympto-

som konventionel medicin, og man kender derfor ikke virkning

mer grundet sclerose. Det giver dem bl.a. en følelse af selv at gøre en aktiv

og bivirkninger lige så godt.

indsats mod deres sygdom.

Patienter ser naturmedicin og kosttilskud som et alternativ til den sclerose-behandling, de får på hospitalet

FALSK! De fleste patienter med sclerose ser naturmedicin og kosttil-

skud som et supplement til den konventionelle behandling. De oplever, at
naturmedicin og kosttilskud styrker kroppen, og i nogle tilfælde gør kroppen mere modtagelig for den konventionelle medicin, som deres neurolog
udskriver. Kun en lille andel af patienter med sclerose fravælger helt den
konventionelle behandling til fordel for naturmedicin og/eller kosttilskud.
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Mennesker med sclerose får råd og vejledning fra
alternative behandlere om brugen af naturmedicin
og kosttilskud

FALSK! Mennesker med sclerose opsøger sjældent råd og vej-

ledning fra alternative behandlere om, hvordan de skal bruge naturmedicin og kosttilskud. I stedet evaluerer de selv den oplevet effekt,
af den naturmedicin og/eller kosttilskud de bruger og justerer løbende deres brug efter deres egen oplevelse af de enkelte produkters effekt. Det er vigtigt, at du som behandler sørger for, at dine patienter
snakker med nogen om deres brug af naturmedicin og kosttilskud.
Mange patienter vil ikke tage emnet op igen, hvis de først har følt sig
afvist i dialogen om naturmedicin og kosttilskud. I stedet vil de holde
det for sig selv, da de ikke føler sig forstået.

Patienter bringer selv naturmedicin og kosttilskud
op i samtalen med deres neurolog

FALSK! Mange patienter vil ikke selv bringe emnet op, da de

mener, at det er behandleren, der sætter rammen for, hvad det
er vigtigt at tale om. Vær derfor opmærksom på at få spurgt patienterne ind til deres brug af naturmedicin og kosttilskud under
samtalen, så din patient ikke bruger produkter, der potentielt kan
påvirke den medicin, deres neurolog udskriver.
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SAMTALEGUIDE
Mange patienter stoler på, at du spørger om de ting, der er vigtige
for deres behandling
Det er vigtigt at skabe tillid og tryghed i mødet med patienten. Derfor er det også vigtigt
at vise interesse for det, som interesserer patienten. Mennesker med sclerose forventer
ikke nødvendigvis, at du kommer med en facitliste, men efterspørger i højere grad sparring og dialog. Du behøver derfor ikke at have et indgående kendskab til naturmedicin
og kosttilskud for at møde patienten godt, men blot være nysgerrig på deres tanker og
overvejelser.
Du kan følge disse tre simple trin til en god dialog med patienten

1. Spørg:
Spørg ind til, om din patient bruger naturmedicin og/eller kosttilskud, og i så fald hvilke
præparater. Vær åben og lyttende.

3. Send godt videre:
Hvis patienten ikke føler sig hørt eller forstået,
er der risiko for, at patienten ikke bringer emnet
op igen og i fremtiden hemmeligholder, hvad de

2. Forklar:
Patienter med sclerose har brug for sparring. Tal om, hvilke
overvejelser, der er gode at gøre sig, inden man begynder på
naturmedicin og kosttilskud, og forklar om mulige risici for
interaktioner. Bak op om, at patienten ønsker at gøre noget
selv, og er aktiv i sin håndtering af sygdommen.

gør ved siden af den konventionelle behandling,
de får. Dermed mister du overblikket over, hvad
din patient selv gør ud over den behandling, du
ordinerer og ønsker at følge effekten af. Du kan
med fordel henvise dine patienter til Scleroseforeningens netrådgivning, hvis du oplever, de
har spørgsmål, du ikke kan svare på.
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DEFINITION AF NATURMEDICIN OG KOSTTILSKUD
Naturmedicin

Stærke vitaminer og mineraler

Naturmedicin anvendes som en samlet betegnelse for de fire produktkate-

Stærke vitaminer eller mineraler er produkter, hvis aktive stof udeluk-

gorier naturlægemidler, stærke vitamin- og mineralprodukter, homøopa-

kende er det pågældende vitamin eller mineral, og hvor koncentrationen

tiske lægemidler og traditionelle plantelægemidler. Fælles for al naturme-

overstiger det normale daglige behov hos voksne mennesker. Lægemid-

dicin er, at det skal godkendes af den danske Lægemiddelstyrelse, før det

delstyrelsen stiller ved godkendelsen af stærke vitaminer og minera-

må sælges og importeres på det danske marked.

ler krav til fremstilling, kvalitet, sikkerhed og virkning. Derudover kan
stærke vitaminer og mineraler kun godkendes til at forebygge eller behandle mangeltilstande.

Homøopatiske lægemidler
Homøopatiske lægemidler er lægemidler, der er fremstillet ved i eks-

Naturlægemidler
Naturlægemidler er i lovgivningen defineret ved ”lægemidler, hvis aktive
indholdsstoffer udelukkende er naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen”. Lægemiddelstyrelsen stiller ved godkendelse krav til fremstilling,
kvalitet, sikkerhed og virkning af naturlægemidler. Da naturlægemidler
er frihandelslægemidler, kan de i Danmark kun godkendes til behandling
af ”lettere symptomer”. Eksempler på naturlægemidler, mennesker med

trem grad at fortynde naturligt forekommende råstoffer. Homøopatiske
lægemidler bygger på teorien om, at stoffer i stærkt fortyndet form kan
behandle samme symptomer som de symptomer, stoffet vil give, hvis
det blev indtaget af en rask person i normaldosis. I Danmark godkendes
homøopatiske lægemidler ikke med angivelse af en forebyggende eller
behandlende virkning, og må derfor heller ikke sælges med dette formål.
Eksempler på homøopatiske lægemidler, mennesker med sclerose bruger, er magnesium phos og echinacea (purpursolhat).

sclerose bruger, er Bio-Qinon Q10 og Husk.
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DEFINITION AF NATURMEDICIN OG KOSTTILSKUD
Traditionelle plantelægemidler

Udenlandske produkter

Traditionelle plantelægemidler er produkter, som er godkendt af Lægemiddelstyrelsen på baggrund af erfa-

Ved køb af kosttilskud udenfor Denmark,

ring med anvendelse af produktet til medicinsk brug i mindst 30 år, heraf mindst 15 år i et EU-land. Læge-

opfordrer Fødevarestyrelsen forbrugere til

middelstyrelsens godkendelse bygger på krav til fremstilling, kvalitet og sikkerhed, samt til den traditionelle

at være forsigtige, da der ingen sikkerhed

anvendelse. Hvis virkningen af et lægemiddel udelukkende er afdækket gennem traditionel brug af planten,

er for, at produktet indeholder de ingredi-

vil det fremgå af emballagen på produktet, at det er et traditionelt lægemiddel. Eksempel på et traditionelt

enser, der oplyses i forbindelse med salg.

plantelægemiddel er Pascoflair, der blandt andet sælges til at lindre søvnbesvær.
Lidt over 3% af alle med sclerose anvender
i dag naturmedicin og/eller kosttilskud købt
uden for Denmark. Udenlandske produkter
anvendt af mennesker med sclerose er primært cannabisprodukter.

Kosttilskud
I modsætning til naturmedicin, som skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen, er kosttilskud kontrolleret af Fødevarestyrelsen, og skal overholde fødevarelovgivningen samt kosttilskudsbekendtgørelsen for at kunne
sælges i Denmark. Kosttilskud kan blandt andet bruges som supplement
til den daglige kost, men kan også anvendes til at forbedre hud, hår og
negle, give en bedre hukommelse, styrke immunsystemet eller modvirke
træthed. Kosttilskud må imidlertid ikke sælges med det formål, at det
helbreder sygdomme. Eksempler på kosttilskud, mennesker med sclerose
bruger, er ginkgo biloba samt vitamin- og mineralprodukter.
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