
   

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 
 

HC mandag: Referat af møde d, 16 september 2022. 

Vi var 44 medlemmer, der var mødt op for at høre Gert 

Petersen fortælle om den eksplosive udvikling af medicin efter 

2. verdenskrig, men inden vi giver Gert ordet, skal vi have 

morgensang og nogle praktiske bemærkninger om turen til 

Holmen. Der er meget vejarbejde på ruten, som der 

tidsmæssigt må tages højde for. Geert gennemgik alternative 

ruter, bla. ruten over lossepladsen, som bør foretrækkes. 

Morgensangen er ”Der danske sang er en ung blond pige” 

tekst af Kai Hoffman. 

Gert Petersen fik herefter ordet og startede med at fortælle 

om sin ansættelse på jordemoderskolen, som extern 

underviser i Farmalogi.  

Efter 2. verdenskrig blev der i 40- og 50erne udviklet megen 

ny medicin mod Psykoser, Antidepressive, Diabetika og til 

vanddrivende. I 1958 blev Binyrebarkhormon introduceret på 

marked. Udviklingen gav det muligt, at erstatte ældre 

præparater og give bedre behandling inden for depression, 

HC2 møde 26 sep.  2022 

Vi var 44 fremmødte 
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angstanfald, uro, muskelafslapning mm. Det var i denne periode, at ”Lykkepillen” blev introduceret 

til brug i lettere grad af depression. 

Udviklingen fortsatte med samme hast 1960-70-80erne med videre udvikling af præparaterne mod 

depression, vanddrivende og ny medicin kom bla, P- pillen og B12 vitamin og mm. Desforuden kom 

der medicin til brug til behandling af allergi, astma, svamp, diare, mavesår, smerte, insulin, blodtryk 

og HIV/Aids. 

Udviklingen fortsatte med explossiv fart, i Danmark var der opstået en stor medicinalindustri, hvis 

produkter inden for spec. områder var dominerende internationalt. 

I den samme periode skete der en begyndende udvikling indenfor naturprodukter, som i 

begyndelsen var vanskeligt at indordne i den medicinske sfære, men hen ad vejen begyndte 

apotekerne at undersøge disse produkter og dem man kunne stå indenfor, blev taget ind i deres 

sortiment. 

Med alle disse nye lægemidler havde man et dårligt kendskab til bivirkninger især: 

- Risiko ved langtidsbehandling 

-    ”         ”   behandling af patienter, der er i samtidig behandling andre lægemidler 

- Risiko ved behandling af gravide, ældre og børn 

-    ”        ”    behandling af patienter med kroniske lidelser  

-    ”        ”    behandling ag patienter med kompromitterede organfunktioner 

- Risiko for sjældne bivirkninger 

Til opfølgning på bivirkninger der kan forekomme, har man under sundhedsstyrelsen oprette en 

”Bivirkningswebservice” hvor konstaterede bivirkninger kan indberettes og registreres. Alle disse 

data udveksles med de virksomheder, som har ansvaret for produktet og til EU’s 

Bivirkningsdatabase. Sundhedspersonalet har anmeldepligt inden for deres resort. 

I de tiår efter 2.verdenskrig med den udvikling medicinske præparater gav et stort løft til den 

Générale sundhed i befolkningen. 

                             Total effekt     = 

      Specifikke effekt + placebo (jeg behager) nocebo (jeg skader)  

 

Vi siger tak til Gert Petersen meget lærerigt og interessant foredrag. 

 

 

Ref. Poul Erik Christensen 


