
PAVM 52% 13% 60% 47% 36%

HHT1 HHT2 JP-HHT unknown All

Risk of
selection Bias



Gastro intestinal blødning (2000)

33 % af HHT patienter
Havde GI-blødning

Blandt HHT patienter ældre
end 60 år
Havde 25% svær blødning



• Prevalence of HHT (1999)

• Prevalence of Pulmonary AVM (2000)

• Prevalence of Brain symptoms (2000)

• GI bleeding (2000)

• Prevalence of Brain abscess (2013)

• Mortality (1999, 2005, 2015)

• Relation to cancer (2015)

Vi fandt en cerebral abscess hos 9 (2,6%) af 337 HHT patienter
Alle 9  tilhørte gruppen af 117 HHT patienter med PAVM svarende til 7.8% . 
Hermed :
en 100 gange øget risiko for cerebral abscess blandt alle HHT patienter og
en 400 gange øget risiko blandt HHT patienter med ubehandlet PAVM 



OVERLEVELSE

• Er der nedsat overlevelse hvis man har HHT ?

• Hvis sygdommen er ubehandlet ?

• Hvis sygdommen er velbehandlet



Follow-up studie Fyn

73 HHT patienter hver med 3 kontroller  

• I live 1.1.1995

• Bor på Fyn 1.1.1995

• Alder og køns matchede kontroller

Efter 20 års observation har vi information om

• Overlevelse

• Forekomst af infektioner, blødninger, tromboser og cancer



Overlevelse DK (pub. 1999)



73 HHT patients and 218 controls

20 års overlevelse



Antal med mindst 1 cancer diagnose

Måske er HHT patienter beskyttet mod cancer

73 HHT Patients 218 Controls P-value

National patient 

registration system

4 (5.5%) 38 (17,4%) 0.0119

Cancer registry 4 (5.5%) 32 (14,7%) 0.038808

HHT og cancer 20 års follow-up



20 års follow-up

32  HHT patienter var døde blandt 3 (9%) var
cancer den vigtigste årsag

91 kontrols var døde, blandt 26 (29% ) var
cancer den vigtigste årsag (ca 27% af danskere
dør af kræft ifølge Danmarks statistik)

Cancer relaterede dødsfald var sjældnere blandt
HHT patienter end blandt kontroller ( P= 0.028)



Hvilken rolle spiller ØNH lægen i HHT 
diagnostik?

• ØNH læger er ofte de første læger en HHT patient kontakter

• ØNH læger kan forhindre svær sygdom ved at sikre at HHT 

patienten henvises til screening og behandling



Patienter lever med HHT

De kan leve længe, hvis diagnosen stilles og behandling
iværksættes

Hav fokus på

Lunge AVM

Anemi

Epistaxis

GI-bløding

Og andre kliniske manifestationer



Patient perspektivet

Den danske patient forening

Den norske patient forening Osler.no

Sverige Upsala, 

VASCERN - Patient WG



ERN European Reference Network

Samarbejde i EU på tværs af landegrænser. 

Sjældne sygdomme, 

arvelige sygdomme, 

komplekse sygdomme. 

Hvilke patienter kan få glæde af samarbejdet nu 
og i fremtiden ?



Hvad er ERN ?





HHT skal overvejes

• Hvis patienten har gentagne næseblødninger

• Hvis der er synlige Telangiektaser

• Hvis der er familiære tilfælde

• Hvis patienten har haft cerebral absces eller 
cerebralt infarkt


