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PTH. In vivo og in vitro øgede exogentilførsel af PTHrP dramatisk med 200% det sekretoriske PTH-respons til stimulation
med lavt Ca2+, tydende på eksistens af en autokrin/parakrinstimulerende effekt af ligander for PTH/PTHrP-receptoren i
PT-kirtlen. Hypotesen er derfor at PTH- og PTH-fragmenter
har en autokrin virkning på PTH-sekretionen fra PT-kirtlen.
Forf.s adresse: Ewa Lewin, Frederik V’s Vej 13, DK-2100 København Ø.
E-mail: lewin@dadlnet.dk
Forsvaret finder sted den 6. maj 2004, kl. 14.00, i Auditoriet, Medicinsk-historisk Museum, Bredgade 62, København.
Opponenter: Niels Juel Christensen og Ole Helmer Sørensen.
Disputatsen kan erhverves gratis ved henvendelse til forfatteren.
Vil blive publiceret online i Danish Medical Bulletin, No. 2, maj 2004.
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Cand.mag. Annette Erlangsen:

Forskelle i selvmord blandt ældre og
ældste ældre i Danmark
Ph.d.-afhandling: De ældste ældre (80+) har over de seneste årtier ikke kun opnået en længere levetid, men også bedre helbred og livsvilkår. Det er ikke klart om disse forbedringer har
haft en indflydelse på den meget høje selvmordsrate blandt
de ældste ældre, og om selvmordsadfærden hos de ældste ældre adskiller sig fra de yngre ældre (65-79). Formålet med
denne afhandling er at undersøge trend og forskellene i selvmordsrisiko mellem de yngre og ældre ældre.
Analyserne er udført med individbaserede registerdata for
alle personer (50+) i Danmark. Forskelle i trend er undersøgt i
perioden 1972-1998 med hensyn til år, kønsratio, civilstatus og
selvmordsmetode. Forandinger i risikoen for at begå selvmord er beregnet ved at benytte event history-analyseteknik
for perioden 1994-1998. Associationen mellem selvmord og
stressfulde hændelser, såsom død af partner, indlæggelse med
psykiatriske og somatiske diagnoser, er undersøgt.
Resultater fra afhandlingen viser, at mens selvmordshyppigheden i perioden 1972-1998 faldt blandt de yngre ældre (65-79årige), fandtes dette ikke for ældre over 80 år. De øvrige analyser af trend viste klare forskelle mellem yngre og ældre ældre.
For alle undersøgte hændelser blev der fundet forskelle i
risikomønsteret med hensyn til selvmord mellem yngre og ældre ældre. Blandt mænd fandtes en tendens til stigende risiko
med stigende alder i forbindelse med somatisk indlæggelse og
tab af partner. Et modsat mønster fandtes for psykiatrisk indlæggelse og for kvinder også for somatisk indlæggelse. Alligevel
havde psykiatrisk hospitalisering den stærkeste indflydelse på
risikoen for at begå selvmord, mens indlæggelse med somatisk
diagnose forklarede mest i absolutte tal hos de ældste ældre.
Forfs. adresse: Max Planck Institute for Demographic Research, Konrad-Zuse-Str.
1, D-18057 Rostock, Tyskland.
E-mail: aer@ncrr.dk
Forsvaret fandt sted den 8. marts 2004.
Bedømmere: Annette Lolk, Merete Nordentoft og Margda Waern, Sverige.
Vejleder: Bernard Jeune.

Læge Niels Patrick Gosden:

Mental disorder and violence among young
criminals
A clinical- and register-based study
Ph.d.-afhandlingen udgår fra Justitsministeriet, Retspsykiatrisk
Klinik og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns
Universitet. Ph.d.-projektet er udført i forbindelse med min ansættelse som forskningsassistent på Retspsykiatrisk Klinik i perioden november 1997 til februar 2002. Afhandlingen bygger på
et sammendrag samt en publiceret og to indsendte artikler.
Formålet har været at 1) estimere prævalensen af psykiske
sygdomme blandt 15-17-årige varetægtsfængslede, at 2) estimere associationer mellem psykiske lidelser og voldskriminalitet blandt 15-17-årige varetægtsfængslede, samt at 3) identificere prædiktorer for skizofreni blandt 15-19-årige kriminelle.
Til dette er udført et klinisk projekt (formål 1+2) og et registerprojekt (formål 3). I det kliniske projekt, som var en tværsnitsundersøgelse med brug af psykiatriske interview (N=100
drenge), blev der fundet psykiske lidelser blandt 71% og 5%
havde tidligere psykiatrisk indlæggelse. Der blev ikke fundet
en association mellem psykiske lidelser og voldskriminalitet.
I registerprojektet, som var et historisk followup, blev
alle 15-19-årige kendt af Kriminalforsorgen i perioden 3.11. til
4.12.1992 (N=780) undersøgt i Det Psykiatriske Centralregister,
Det Centrale Kriminalregister, og Dødsårsagsregisteret i år
2001 (8,7 års followup).
Psykiatrisk indlæggelse før alderen 15-19 var prædiktor for
senere indlæggelse for skizofreni (OR=1,83 [1,49;2,12]). En
voldsdom i alderen 15-19 var prædiktor for senere indlæggelse for skizofreni (OR=4,59 [1,54;13,74]).
På baggrund af den høje prævalens anbefales det, at unge
varetægtsfængslede screenes for psykisk sygdom, samt at
unge kriminelle med tidligere psykiatrisk indlæggelse og
voldsdom identificeres, idet de har øget risiko for skizofreni.
Forf.s adresse: Folevadsvej 14, DK-2400 København NV.
E-mail: npg@dadlnet.dk
Forsvaret finder sted den 30. april 2004, kl. 13.00 i Hannover Auditoriet, Bygning 20, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, København.
Bedømmere: Lisbeth Kortegaard, Ellen Kjelsberg, Norge og Jens Lund.
Vejledere: Mag.scient.soc.Tavs Folmer Andersen, Dorte Sestoft, Peter Kramp og
cand.stat.Gorm Gabrielsen.
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Læge Jens Kelsen:

Clonality, regulatory properties and homing
potential of cultured gut-derived T-cells from
patients with Crohn’s disease
Ph.d.-afhandlingen udgår fra V-Forskningslaboratorium, Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V, Århus Syge-

