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Indledning og kort opsummering
 
Om Videncentret 
Videncenter for Allergi over for kemiske stof-
fer i forbrugerprodukter blev indviet i oktober 
2001. I praksis har 2005 således været Viden-
centrets 4. funktionsår. Hovedfinansieringen 
er kommet fra Miljø- og Sundhedsstyrelsen i 
fællesskab, der også begge deltager i Viden-
centrets styregruppe.  
 
Videncentrets har forsat til formål, at fore-
bygge allergi over for kemiske stoffer ved 
forskning, overvågning og formidling.  
Til at løse denne opgave har der i 2005 været 
en daglig leder, 10 ph.d.-studerende med for-
skellig akademisk baggrund samt en IT-
medarbejder og en sekretær. Herudover har en 
række professorer og lektorer ved Køben-
havns og Syddansk Universitet lagt deres ar-
bejdskraft i Centret som forskningsledere. 
 
Centret har som i de øvrige år haft mange 
samarbejds- og kontaktflader, både nationalt 
og internationalt. Der har således været et tæt 
samarbejde med patient- og forbrugerorgani-
sationer, med videnskabelige institutter inden 
for kemi, molekylær biologi, epidemiologi, 
arbejdsmedicin og pædagogik, med netværk 
af praktiserende speciallæger og forskellige 
specialafdelinger på universitetshospitaler.   
 
Videncentrets arbejdsmetode er fortsat pro-
jektbaseret vidensgenerering, hvor hvert pro-
jekt har sin egen faglige styregruppe. Alle 
projekter tager udgangspunkt i en klinisk pro-
blemstilling og har forebyggelse som mål. 
Videncentret er derfor, som noget særligt, 
etableret i tæt kontakt med de enheder i hospi-
talsvæsnet, hvor personer med allergisk syg-
dom behandles. Tanken har været, at man 
herved sikrer den optimale forskning og vi-
densformidling, idet der går kortest mulig tid 
fra ny viden opstår om forebyggelse af allergi 
til det er formidlet til fx. industri og admini-
strative myndigheder, som skal udmønte 
forskningen i praksis. 

 
Status for forskning i 2005 
Der har været 10 større projekter inden for 
forebyggelse, miljø og allergi over for kemi-
ske stoffer. Disse projekter er etableret som 
ph.d.-forløb og beskæftiger sig med allergi 
over for hårfarver, konserveringsmidler, par-
fumestoffer og metaller. Desuden har der væ-
ret mere tværgående projekter om optimeret 
information af patienter med kontaktallergi, 
etablering af en ny risikovurderingsmodel for 
kontaktallergi, kortlægning af håndeksem hos 
tvillinger, sygdomsmønstre samt sundhedstje-
neste forskning med kortlægning af patient-
forløb og disses indflydelse på sygdommens 
prognose. 
 
Resultaterne er blandt andet formidlet i 38 
videnskabelige publikationer, herudover er tre 
af studierne afsluttet med ph.d-forsvar og to 
med indlevering af afhandling.  
På baggrund af forskningsresultater fra ph.d-
projektet om luftvejssymptomer over for par-
fumestoffer har det været muligt, at søge om 
et nyt Videncenter til information og forsk-
ning i overfølsomhed over for dufte og kemi-
kalier, som var i offentligt udbud fra Miljø-
ministeriet. Dette er nu etableret som en selv-
stændig enhed i relation til Videncenter for 
Allergi på Amtssygehuset i Gentofte.  
 
I praksis udmøntes Videncentres forskning 
blandt andet gennem deltagelse i nationale og 
internationale ekspertråd i EU og Europa 
Råds regi, samt ved fremsendelse af relevante 
resultater til EU-kommissionen med henblik 
på forebyggende reguleringer af miljøet. 
Forskningen understøtter også praktiske anbe-
falinger, f.eks. omkring håndhygiejne, som vil 
kunne mindske hyppigheden af arbejdsbetin-
get eksem.    
Videncentret har medvirket til at forbedre 
diagnostik af og information om allergi over 
for kemiske stoffer, herunder arbejdes der 
med at udvikle nye metoder til diagnostik ved 
at måle genekspression i blod og i huden.  
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Videncentrets registerforskning er unik og har 
vist at personer med kontaktallergi sjældnere 
har type 1 diabetes, en sygdom, der også er 
relateret til immunsystemet, end personer 
uden kontaktallergi. En videre kortlægning af 
de sygdomsmønstre, der knytter sig til kemi-
kalieeksponering og kontaktallergi, kan have 
store terapeutiske og forebyggelsesmæssige 
konsekvenser. Disse studier er støttet af Kø-
benhavns Amts Forskningsfond.   
        
Overvågning og kvalitetsudvikling –status  
Den nationale kliniske database for kontaktal-
lergi etableredes 1. oktober 2002. Formålet 
var, at generere data til at følge forekomsten 
af allergi og eventuelle effekter af forebyggel-
se. Databasen er bygget op som et netværk 
bestående af alle medlemmerne af Den Dan-
ske Kontaktdermatitis Gruppe.  
 
I 2005 rapporterede data fra ca. 4.500 patien-
ter, der er blevet allergitestet hos hudlæger og 
hyppigheden af de vigtigste allergener offent-
liggøres på Videncentrets hjemmeside. Nik-
kelallergi er fortsat hyppigst efterfulgt af par-
fume og konserveringsmiddelallergi. Der har i 
en årrække været særligt fokus på konserve-
ringsmidlet methyldibromo glutaronitrile 
(MG). Således har der været gennemført en 
række forskningsprojekter i Videncentrets 
regi, der sigter mod at dokumentere årsagerne 
til MG-allergi og denne forskning har været 
medvirkende til et forbud i EU mod brug af 
MG i stay-on kosmetik, der trådte i kraft i 
2005 samt en indstilling fra EU-
kommissionens rådgivende videnskabelige 
komite om ikke længere at bruge MG i wash-
off kosmetik som fx. flydende sæbe. Hyppig-
heden af MG-allergi følges derfor tæt og var i 
2005 forsat høj.  
Data fra databasen har desuden dannet grund-
lag for præsentationer i EU og Europa Råds 
regi, som model for overvågning af allergi. 

Den nationale database er basis for arbejde 
med standardisering og dokumentation af 
kvaliteten af de sundhedsydelser, som vedrø-
rer kontaktallergi. Det unikke ved databasen 
er den omfatter både praktiserende speciallæ-
ger og universitetsafdelinger. Der arbejdes 
med fælles basisretningslinier for de to sekto-
rer og samarbejdet har været udnyttet til i 
2005 at starte et projekt, der skal beskrive 
hvordan patientforløbet påvirker prognosen 
for patienter med håndeksem. Desuden har 
der været fokus på forbedret patientinformati-
on og en revision af skriftlige patientinforma-
tioner om kontaktallergi foregår fortsat. 
Arbejdet omkring kvalitetsudvikling og pati-
entforløb er støttet af Amtsrådsforeningen og 
Sundhedsstyrelsen med ekstra midler. 
  
Formidling 
Formidling af resultater fra Videncentret fo-
regår via hjemmesiden, ved forskningssemi-
narer og via møder med patient-, industri-, 
forbruger /interesseorganisationer og myndig-
heder.  
 
I 2005 har Videncentret produceret 38 viden-
skabelige artikler, heraf er 24 trykt og de 14 
antaget til publikation. Ydermere er der holdt 
mere end 60 videnskabelige foredrag eller 
undervisningsseancer forestået af Viden-
centrets medarbejdere. Videncentret har haft 
studiebesøg af svenske allergiforskere og EU-
kommissionen. 
 
Videncenter for Allergi har i 2005 således 
haft en stor produktion af videnskabelige ar-
tikler, foredrag og afhandlinger med direkte 
indflydelse på forebyggelse af kontaktallergi.  

 
Videncenter for Allergi, marts 2006 
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Kort beskrivelse af de enkelte ph.d.-projekter 
 

Kontaktallergi over for 
methyldibromo glutaronitrile 

 
Projektet er gennemført af cand. scient. Char-
lotte Devantier Jensen som et ph.d.-studium 
ved Syddansk Universitet i samarbejde med 
dermatologisk afd. K, Amtssygehus i Gentof-
te. 
 
Baggrund 
I de senere år er man blevet opmærksom på 
konserveringsmidlet methyldibromo glutaro-
nitrile (MG), på grund af en betydelig stig-
ning i hyppigheden af overfølsomhed over for 
kemikaliet i Europa. En 10 års analyse på 16 
dermatologiske klinikker i 11 lande har vist 
en stigning fra 0,7% i 1991 til 3,5% i 2000 i 
den gennemsnitlige hyppighed af eksem- 
patienter, der er overfølsomme over for MG. 
Disse observationer har gjort MG til et vigtigt 
kontaktallergen i Europa.  
 
Formål 
Formålet med dette projekt var at karakterise-
re det allergiske respons over for MG hos 
personer, der er overfølsomme over for stof-
fet. I tre kliniske eksponeringsstudier blev 
overfølsomme personer eksponeret for kon-
serveringsmidlet i eksperimentelle brugstests 
designet til at efterligne den reelle brugssitua-
tion af kosmetikprodukter. De aspekter, der er 
blevet undersøgt, er det allergiske respons 
over for MG i et skyl-af produkt, betydningen 
af applikationshyppighed, og implikationen af 
tidligere eksponering. 
 
I første eksponeringsforsøg deltog 19 kon-
taktallergiske personer i en dobbeltblindet, 
randomiseret åben applikationstest med to 
flydende sæber henholdsvis med og uden 
MG. 7 af deltagerne udviklede allergisk kon-
takteksem fra sæben indeholdende MG. Dette 
forsøg viser at eksponering med et skyl-af 
produkt indeholdende den maksimalt tilladte 
mængde MG let kan fremkalde allergisk  

 
kontakteksem hos overfølsomme personer og 
indicerer, at den tilladte mængde MG i skyl-af 
produkter er for høj. 
I det andet eksponeringsforsøg blev det un-
dersøgt om én højdosis eksponering om dagen 
er mere eller mindre potent end flere lavdosis 
eksponeringer med hensyn til fremkaldelse af 
allergisk kontakteksem hos overfølsomme 
personer. MG-overfølsomme personer blev 
eksponeret for MG. To hudområder blev på-
ført lige store mængder MG dagligt. På det 
ene hudområde blev det påført af én gang, 
mens det på det andet blev påført i løbet af 
dagen delt ud på 4 mindre doser. Den enkelte 
højdosis og de flere lavdosis eksponeringer 
dagligt havde tilnærmelsesvis det samme po-
tentiale for at fremprovokere allergisk kon-
takteksem. Ifølge dette forsøg skal der tages 
særligt hensyn ved risikovurderingen af pro-
dukter indeholdende MG som potentielt an-
vendes flere gange om dagen (pub.no. 8). 
 
Det tredje forsøg undersøgte om hud med 
tidligere MG-eksem har en øget reaktivitet, 
hvis den senere eksponeres for allergenet. Der 
blev fremprovokeret områder med kontaktek-
sem på ryggen og på armene af 17 MG-
overfølsomme deltagere. Efter 1 måned, hvor 
eksemet fik lov til at hele, blev disse tidligere 
inflammerede områder igen provokeret med 
MG. Re-eksponeringen foregik ved både lap-
petestning og en brugstest med en sæbe inde-
holdende MG. På de tidligere eksematiserede 
områder på ryggen sås signifikant øgede lap-
petest-reaktioner sammenlignet med normal 
hud. 9 testpersoner udviklede allergisk kon-
takteksem fra sæbevask på armene og heraf 
havde 8 en øget allergisk respons på de hu-
dområder der tidligere havde været eksemati-
seret. Det kan konkluderes, at selvom aller-
gisk kontakteksem synes helet, vil huden for 
en tid have en øget følsomhed over for ekspo-
nering med allergenet. (pub.no. 30). 
 
Projektet er afsluttet med et ph.d.-forsvar og 
tildelelse af ph.d.-graden i maj 2005. 
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         Kombinationseffekter af 
allergener og irritanter 

 
Projektet er gennemført af cand. med. Line 
Kynemund Pedersen. Det er afsluttet med en  
ph.d. afhandling ved Københavns Universitet, 
som er forsvaret den 4. november 2005. 

Formålet med projektet var at undersøge ef-
fekten af kombineret udsættelse for allergener 
og irritanter. Det er et projekt, der simulerer 
den komplekse men realistiske udsættelse for 
flere stoffer samtidig med ens eller forskellige 
toksikologiske egenskaber. Sigtet med projek-
tet var, at bidrage til forebyggelse ved blandt 
andet at øge forståelsen for betydningen af 
kombinations-effekter. Projektet bestod af fire 
delstudier. 
 
 I det første delstudie kombineredes allerge-
net methyldibromo glutaronitrile (MG) med 
en fast dosis af et sæbestof (natrium lauryl 
sulfat), et design relevant for anvendelsen af 
sæber og shampoo. Det blev fundet, at kom-
binationen af allergenet MG med et sæbestof 
øgede hud-reaktionen med en faktor 6.4. 
 
I det andet delstudie testedes MG i to for-
skellige formuleringer, for at vurdere effekten 
af vehikel, en creme med et højt fedtindhold 
versus en creme med et lavt fedtindhold, på 
den allergiske reaktion i huden. Studiet viste, 
at de fleste reagerede på cremen med MG og 
lavt fedtindhold i en anvendelsestest. Årsagen 
kan være, at forsøgspersonerne brugte mere af 
cremen med det lave fedtindhold, formentlig 
fordi den er nemmere at dispensere end cre-
men med den høje fedtindhold. I tilgift stude-
redes indflydelsen af koncentrationen af MG. 
I alt 55% af forsøgspersonerne reagerede med 
allergisk eksem ved anvendelse af en creme 
med 50 ppm (0.005%) MG i, en mængde som 
har været foreslået af industrien som sikker i 
forhold risiko for kontaktallergi.   
 

Tredie og fjerde delstudium vedrørte den 
kombinerede effekt af to irritanter, et sæbestof 
natrium lauryl sulfat (SLS) og et alkoholbase-
ret desinfektions-middel. I studierne foregik 
dels to dages eksponering og dels 10 dages 
eksponering med SLS og alkoholbaseret des-
infektions-middel på separate hudområder og 
alternerende på samme hudområde. 
De to studier viste, at gentagen vask med sæ-
be(stof) gav signifikant øget hudirritation i 
forhold til det samme antal afvaskninger med 
alkoholbaseret desinfektionsmiddel. Alterne-
rende anvendelse var mindre hudirriterende 
end anvendelsen af bare sæbe og mere end 
anvendelsen af bare alkoholbaseret desinfek-
tionsmiddel. Der er således ikke tale om no-
gen synergistiske interaktion imellem de to 
irritanter, sæbestof og alkoholbaseret desin-
fektionsmiddel. 
I praksis betyder det, at man med fordel kan 
udskifte nogle af de traditionelle håndvaske 
med sæbe og vand med alkoholbaseret desin-
fektion (pub. no.20 & 21). 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kombination af allergenet methyl-
dibromo glutaronitrile (MG) med irri-
tanten natrium layryl sulfat (et sæbestof) 
øger hudresponset med en faktor 6.4 hos 
personer, der er allergiske over for MG. 

 MG provokerer allergisk eksem i lave 
koncentrationer (50 ppm) i creme. 
Creme med lavt fedtindhold giver flere 
hudreaktioner end creme med højt fedt-
indhold, formentlig pga. anvendelse af 
en større mængde creme. 

 Alkoholbaseret huddesinfektion giver 
mindre hudirritation end sæbevask. Al-
ternering mellem de to irritanter giver 
også mindre hudirritation end sæbevask 
alene. 

 
Projektet er afsluttet med et ph.d.-forsvar og 
tildelelse af ph.d.-graden i november 2005. 
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       Allergi, parfumestoffer og  
         slimhinde-symptomer 
 
Projektet er afsluttet med udarbejdelse af en 
ph.d-afhandling ’Ocular and respiratory 
symptoms elicited by perfume and fragrance 
products’ af cand. med. Jesper Elberling og 
tildelelse af ph.d.-graden i december 2005. 
 
Projektet blev gennemført som to selvstændi-
ge studier i samarbejde med Forskningscenter 
for Forebyggelse og Sundhed, Amtssygehuset 
i Glostrup samt Allergiklinikken på Rigshos-
pitalet. 
 
Et epidemiologiske studie beskrev forekom-
sten, karakteren og sværhedsgraden af slim-
hindesymptomer relateret til parfume og par-
fumerede produkter i befolkningen. Herud-
over undersøgtes sammenhængen mellem 
ovenstående symptomer og atopi, metakolin 
bronkial hyperreaktivitet, håndeksem og par-
fume kontaktallergi.  

 
Resultaterne viste:  
 at parfumedampe kunne fremkalde øjen-

symptomer uafhængigt af lugtesansen, 
men der kunne ikke påvises en signifikant 
forskel i parfumefølsomhed mellem cases 
og kontrol-personer.  

 at selvrapporterede nedre (men ikke øvre) 
luftvejssymptomer relateret til parfume 
var positivt og signifikant associeret til et 
øget capsaicinrespons.  

 
Publikationer fra studiet i 2005: no. 25 & 26. 
 
Resultaterne fra ph.d.-projektet muliggjorde 
udarbejdelsen af en ansøgning fra Videncen-
ter for Allergi til oprettelse af et nyt Viden-
center. Et projekt som var i offentligt udbud 
fra Miljøministeriet. Ansøgningen blev imø-
dekommet med en 3-årig bevilling til opret-
telse af et nyt Videncenter for Duft og Kemi-
kalieoverfølsomhed

Resultaterne viste, at slimhindesymptomer 
relateret til parfume hyppigst rapporteres fra  
næsen efterfulgt af øjne, lunger, mund og 
hals. 
Der var ingen sammenhæng mellem sympto-
merne og atopi, men derimod en sammen-
hæng til håndeksem, parfume-kontaktallergi, 
kvinder samt psykisk sårbarhed.  
 
Publikationer fra studiet i 2005: no 1 & 2. 
 
Et eksperimentelt studie undersøgte sam-
menhængen mellem selvrapporterede slim-
hindesymptomer over for parfume og 
 følsomhed for parfumeeksponering i øj-

nene  
 hostereaktivitet over for indånding af cap-

saicin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Videncenter for 
Duft- og Kemikalieoverfølsomhed 

 
Det nye Videncenter for Duft- og Kemikalie-
overfølsomhed oprettedes pr. 1 januar 2006, 
på Gentofte Amtssygehus. Det etableredes i tæt 
relation til det allerede eksisterende Videncen-
ter for Allergi. Centerets opgaver er at kort-
lægge forekomsten af duft- og kemikalierelate-
rede symptomer i befolkningen, forske i under-
liggende mekanismer for symptomer relateret 
til indånding af dufte og kemiske stoffer og i 
muligt omfang, at rådgive myndigheder og 
sundhedsvæsen samt personer med duft- og 
kemikalierelaterede symptomer. 
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                        Kromallergi 
  - et klinisk og cellulært studie 
Projektet er udført af cand. scient. Malene 
Barré Hansen som et ph.d.-studium ved Kø-
benhavns Universitet. Ph.d.-afhandling er 
indleveret til bedømmelse december 2005. 
 
Det kliniske studie 
Baggrund og formål 
Den hyppigst kendte årsag til kromallergi i 
Danmark er kromgarvet læder, der anvendes 
til forbrugerprodukter som sko, handsker og 
urremme. Det er en krom(III) forbindelse, der 
anvendes til lædergarvning, men under bear-
bejdningen af læderet kan spormængder af 
krom(VI) også dannes. Det færdige læderpro-
dukt kan således både indeholde krom(III) og 
krom(VI). Da over 80% af al læder bliver 
garvet med krom, er det vanskeligt at undgå 
kromeksponering, hvilket resulterer i en dår-
lig prognose for allergisk kontakteksem over 
for krom. 
Status 
Et dosis-respons studie med krom er fuldført. 
Det har ført til fastlæggelse af en tærskelværdi 
for udløsning af allergisk kontakteksem. Re-
sultaterne viste, at både krom(III) og krom 
(VI) kan være afgørende for udløsning af ek-
sem og forebyggelse af allergi fra læderpro-
dukter skal derfor omfatte regulation af begge 
kromstadier. I den næste del af det kliniske 
studie under-søgtes sammenhængen mellem 
mængden af total krom(VI) og biotilgængeligt 
krom(III) i kromgarvet læder og dets evne til 
at udløse eksem hos krom-allergiske patien-
ter. Ved brug af de tilgængelige metoder til 
analyse af kromindholdet i læder fandt vi in-
gen sammenhæng mellem kromindhold og 
udløsning af eksem. Vi konkluderede, at de 
aktuelle analysemetoder ikke er brugbare i 
forbindelse med vurdering af læderets sikker-
hed i relation til udvikling af kontakteksem. 
Nye, mere klinisk relevante metoder bør ud-
vikles for at vurdere risikoen for udvikling af 
eksem ved brug af krom-garvet læder. Det 
tredje kliniske studie var baseret på lappetests 
af 2211 fortløbende eksempatienter. I alt hav-
de 3.2% en positiv test for krom(VI) mens ca. 

halvdelen af disse også havde en positiv test 
for krom(III). Patienter med en positiv test for 
både krom(III) og krom(VI) havde en større 
risiko for fodeksem end patienter der kun var 
krom(VI) positive. Dette indikerer at 
krom(III) spiller en rolle for udviklingen af 
fodeksem (pub.no. 28). 
 
Det cellulære studie. 
Baggrund og formål 
Allergisk kontakteksem diagnosticeres ved en 
lappeprøve, hvor patienten eksponeres for 
små mængder af mulige allergiske stoffer på 
ryggen. Denne test er tidskrævende og det vil 
derfor være af stor værdi at udvikle en test, 
hvor patienten kan diagnosticeres på basis af 
en blodprøve. Identificeringen af en unik gen-
profil i blodlegemer fra allergikere i forhold 
til ikke-allergikere vil potentielt kunne danne 
det videnskabelige grundlag for en sådan di-
agnostisk test. Genekspressionen kan også 
bestemmes i selve huden under udvikling af 
kontakteksem. Dette vil give et unikt indblik i 
de immunologiske mekanismer ved eksemud-
vikling og vil potentielt kunne identificere 
nye terapeutiske targets. 
Status 
Begge projekter gør brug af microarray tekno-
logien til identificering af genudtrykket.  I det 
diagnostiske projekt fandt vi 26 gener, der var 
specifikt udtryk i hvide blodlegemer fra pati-
enter i forhold til raske. Resultaterne er publi-
ceret i et videnskabeligt tidsskrift (pub.no. 4). 
Yderligere studier skal vise hvorvidt nogle af 
disse gener potentielt vil kunne bruges til et 
diagnostisk assay.Det immunologiske projekt 
blev opstartet i efteråret 2005 hvor hudbiop-
sier blev taget fra allergiske patienter og raske 
kontroller. Hudbiopsierne blev taget fra hu-
dområder der var eksponeret for allergen i 
variende tidsrum. 
På nuværende tidspunkt er genanalyserne ved 
at blive afsluttet og efterfølgende dataanalyser 
vil identificere de afgørende molekylære aktø-
rer for udviklingen af kontakteksem. Projektet 
ventes publiceret i 2006. 
Samarbejdspartnere: Institut for Medicinsk 
Biokemi og Genetik, Panum Instituttet
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  Allergi over for hårfarver 
 
Projektet er gennemført af cand. pharm. Heidi 
Søsted som et ph.d.-studium ved Københavns 
Universitet i samarbejde med dermatologisk 
afd. I, Odense Universitetshospital. Ph.d.-
afhandling er indleveret til bedømmelse de-
cember 2005. 
 
Baggrund 
Allergi over for hårfarve kan give svære 
symptomer i form af hævelse i ansigtet og på 
halsen og/eller eksem i hårbund og ansigt. På 
trods heraf søger ikke alle med symptomer 
læge og der er ikke noget overblik over, hvor 
mange i befolkningen, der har aller-
gi/allergilignende reaktioner på hårfarve Dette 
har givet anledning til to studier.  
 
Det første studium var landsdækkende og 
baseret på forbrugerhenvendelser, der stam-
mede fra annoncering efter personer, som 
havde haft bivirkninger efter hårfarvning. På 
16 måneder blev 55 personer med allergisk 
kontakteksem over for hårfarver inkluderet. 
Studiet afslørede, at bivirkninger efter hår-
farvning ofte er alvorlige og at personerne 
sjældent kom i kontakt med sundhedsvæsenet, 
og hvis de var hos lægen blev symptomerne 
ofte hverken diagnosticeret, udredt eller rele-
vant behandlet.  
Det andet studium var en epidemiologisk 
interviewundersøgelse af en repræsentativ 
tilfældigt udvalgt gruppe på 4000 voksne dan-
skere. Svarprocenten var 65.2%. 5.3% af de 
respondenter, der havde farvet deres hår, hav-
de haft hudsymptomer forenelige med kon-
taktallergi. 15.6% af personer med symptomer 
havde været i kontakt med sundhedsvæsenet 
på grund af deres hårfarve reaktion (pub.no. 
22). 
p-Phenylenediamine (PPD), har været i den 
europæiske standard lappetest serie i mange 
år, 
kendt som hovedindikatoren for kontaktaller-
gi over for hårfarveingredienser, selvom der 
kan benyttes mange forskellige farvestoffer i 
hårfarver. På denne baggrund blev det tredje 

studium igangsat med henblik på at evaluere 
om nogle af disse ingredienser kunne være 
relevante, som supplement til den nuværende 
diagnostiske test. 229 ingredienser blev iden-
tificeret ved deres kemiske struktur; hoved-
parten af dem (75%) blev v.h.a. Quantitative 
structure-activity relationship (QSAR) forud-
sagt til at være stærkt/moderat sensibiliseren-
de og denne gruppe indeholdt de 8 mest an-
vendte hårfarveingredienser. En ny lappetest 
serie blev foreslået bestående af 28 farvein-
gredienser. Siden de mest anvendte ingredien-
ser blev prædikteret til at være stærkt til mo-
derat sensibiliserende, er substitution næppe 
mulig og det er ønskeligt at finde et niveau, 
hvor de kan tåles af allergikere.  
 
På den baggrund blev et fjerde studium plan-
lagt som en dosis-respons undersøgelse  af p-
phenylenediamine (PPD) m.h.p. at bestemme 
grænseværdier og anatomiske regionale for-
skelle i allergisk respons (se figur). 15 patien-
ter med en tidligere påvist PPD kontaktallergi 
blev inkluderet og fik lagt en seriefortynding 
af PPD på ryggen, bag øret og på overarmen. 
Tærskelværdien på ryggen for de 10% mest 
følsomme personer (ED10) var 38 ppm  
p-phenylenediamine (pub.no. 36).  
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Samarbejdspartnere: Forbrugerrådet, Sta-
tens Institut for Folkesundhed, Socialforsk-
nings instituttet, Unilever Colworth, England, 
University of Santiago de Compostela, Spani-
en. 
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   Patienters handlinger i relation  
      til allergisk kontakteksem 
 
Projektet udføres af Eline Noiesen, sygeple-
jerske, cand.mag., som et ph.d.-projekt ved 
Pædagogisk Universitet, København. 
 
Baggrund 
Det er velkendt, at der ofte er uoverensstem-
melse mellem sundhedspersonalets anbefalin-
ger og patienters handlinger. Dette tages ofte 
som udtryk for, at patienterne mangler viden. 
Sociologisk inspirerede studier viser imidler-
tid, at forskelle i sociale erfaringer og de soci-
ale livsomstændigheder ubevidst fører til so-
cialt forskellige måder at håndtere hverdagsli-
vet med en sygdom, herunder kontaktallergi 
 
Et kvalitativt studie, gennemført i Videncen-
ter for Allergi, indikerer, at den information, 
der gives af sundhedspersonalet i højere grad 
passer til de handlemuligheder, som patienter 
fra højere sociale lag har og kun i mindre grad 
til de handlemuligheder, som patienter fra 
lavere sociale lag har. Studiet indikerer også, 
at patienter fra lavere sociale lag forsøger at 
handle som anbefalet, men de "oversætter" 
anbefalingerne til de handlemuligheder, de 
har. Disse forskellige sociale versioner gen-
kendes ikke altid af sundhedspersonalet som 
de medicinske anbefalinger under udførsel. 
 
Formål 
 at beskrive og analysere hvordan socialt 

forskellige grupper af patienter håndterer 

dagligdagen med allergisk kontakteksem - 
herunder betydningen af viden 

 at beskrive og analysere socialt forskellige 
versioner af de medicinske informationer 

 
Status 
Der er gennemført en spørgeskemaundersø-
gelse med deltagelse af 382 patienter fra der-
matologisk ambulatorium på Gentofte Amts-
sygehus og Universitetshospitalet i Odense 
samt fra Hudklinikken, Vesterbro i Aalborg. 
Data analyseres ved hjælp af multivariat kor-
respondanceanalyse (MCA), der er baseret på 
vektor- og matriceregning. Data analyseres 
under vejledning af seniorforsker Martin D. 
Munk, Socialforskningsinstituttet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foreløbige resultater fra studiet viser: 
 
 at patienter oftest opsøger egen læge 

inden de evt. senere søger alternativ be-
handling 

 at kvinder søger alternativ behandling 
hyppigere end mænd 

 at kvinder i det hele taget er mere be-
handlingsaktive end mænd 

 
 

 
 
Samarbejdspartnere: Institut for Pædago-
gisk Sociologi, Pædagogisk Universitet, Kø-
benhavn og Socialforskningsinstituttet 
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Risikofaktorer for håndeksem  
 
Projektet udføres af cand.med. Anne Lerbæk 
Sørensen som et ph.d.-studium ved Køben-
havns Universitet.  
 
Formål 
Projektet er et opfølgende studie af tvillinger 
med håndeksem med henblik på at undersøge 
den relative betydning af genetiske og miljø-
mæssige risikofaktorer for håndeksem. Desu-
den undersøges hvorvidt genetiske faktorer 
har betydning for prognosen ved håndeksem.  
 
Spørgeskemaundersøgelse 
I begyndelsen af 2005 gennemførtes en spør-
geskemaundersøgelse med deltagelse af ca. 
4000 tvillinger mellem 30 og 50 år, som alle 
tidligere (i 1996) har besvaret et spørgeskema 
om håndeksem. De deltagende tvillinger kan 
betragtes som et repræsentativt udsnit af be-
folkningen. Det nye spørgeskema indeholdt 
spørgsmål om selvrapporteret håndeksem, 
hyppighed og varighed af håndeksem, atopisk 
eksem, kontaktallergi, ekspositioner og livs-
stilsfaktorer.  
 
Resultater  
Der fandtes 356 nye tilfælde af selvrapporte-
ret håndeksem og den totale andel af personer, 
som havde eller havde haft håndeksem var  
23.7 %. 11.8 % af deltagerne rapporterede 
håndeksem inden for det sidste år og andelen 
af personer med aktuelt håndeksem var 5.9 %.  
 
Konkordansrater er et mål for overensstem-
melsen eller ligheden med hensyn til en syg-
dom mellem tvillingerne i et tvillingepar. Der 
fandtes signifikant højere konkordansrater for 
enæggede tvillinger sammenlignet med tve-
æggede tvillinger, hvilket betyder, at der er en 
effekt af genetiske faktorer.  
Ved yderligere statistiske analyser blev den 
relative betydning af genetiske og miljømæs-
sige faktorer vurderet. Beregningerne viste, at 

ca. 41 % af variationen i tilbøjeligheden til at 
udvikle håndeksem kan tilskrives genetiske 
faktorer og cirka 59 % af variansen kan til-
skrives miljømæssige faktorer. Dette resultat 
er justeret for en eventuel effekt af alder og 
atopisk eksem.  
 
Der pågår aktuelt analyser for at vurdere den 
relative betydning af genetiske og miljømæs-
sige faktorer på hyppighed og varigheden af 
håndeksem, ligesom betydningen af livsstils-
faktorer, ekspositioner og kontaktallergi på 
udvikling og prognose ønskes belyst. 
 
Klinisk undersøgelse 
I foråret 2005 igangsattes en større klinisk 
undersøgelse af ca. 400 tvillinger med hånd-
eksem, som alle tidligere i 1996 har deltaget i 
en klinisk undersøgelse. Deltagerne allergite-
stes (epikutantest), besvarer en række 
spørgsmål og der indsamles blodprøve til ned-
frysning i biobank. Den kliniske undersøgelse 
forventes afsluttet i foråret 2006. Der er i 
2006 planlagt en klinisk eksperimentel under-
søgelse af hudbarrierefunktionen hos tvillin-
ger. Dette for at vurdere om genetiske faktorer 
har betydning for variationen i hudresponset 
på irritative stimuli og dermed for tilbøjelig-
heden til at udvikle irritativt kontakteksem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Håndeksem er en hyppig sygdom og kend-
skab til risikofaktorer for udvikling og prog-
nose er vigtigt i forebyggelses øjemed.  
 
I 2005 gennemførtes en spørgeskemaunder-
søgelse om håndeksem hos tvillinger. 23.7 
% rapporterede, at de havde eller havde 
haft håndeksem og 5.9 % havde håndeksem, 
da undersøgelsen blev gennemført. Analyser 
viste, at 41 % af variationen i tilbøjelighe-
den til at udvikle håndeksem kan tilskrives 
genetiske faktorer. 

Samarbejdspartnere: Det Danske Tvilling-
register, Syddansk Universitet.
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Dosis-respons og  kontaktallergi  
- en risikovurderingsmodel 
 
Projektet udføres af cand. med. Louise Arup 
Fischer som et ph.d.-studium ved Københavns 
Universitet.  
 
Baggrund 
Kontaktallergi opstår, når huden kommer i 
kontakt med et potentielt allergen og immun-
forsvaret bliver aktiveret. Mange udsættes for 
mulige allergener i forbindelse med f.eks. 
arbejde, husholdning og kosmetiske produk-
ter. Inden nye potentielle allergener kommer 
på markedet foretages en risikovurdering, og 
det fastlægges hvilke koncentrationer, der er 
acceptable i forskellige produkter. Trods dette 
ses stadig tilfælde af allergi over for nye stof-
fer. 
 
 
Formålet med ph.d. projektet er, at udvikle et 
videnskabeligt system til vurdering af hvilke 
niveauer af allergen, der kan anvendes uden 
allergi opstår. Systemet opbygges på bag-
grund af eksponeringstest foretaget på allere-
de sensibiliserede personer, og skal anvendes 
til at forudsige eliciteringsrisiko og muligt no-
effect niveau. Resultaterne sammenlignes 
med de eksisterende risikovurderingsmodel-
ler. Tanken er, at dette videnskabeligt funde-
rede system vil kunne anvendes til fastsættel-
se af grænseværdier og dermed forebyggelse. 
Endvidere vil de fundne data i sig selv give 
viden, om de undersøgte allergener (nikkel, 
konserveringsmidlet methyldibromo glutaro-
nitril og parfumestoffet isoeugenol). 

Som et delprojekt i ph.d. studiet, er følgende 
kliniske studie udført i 2005:  
 
 
Sammenhæng mellem total dosis, areal og 
dosis/areal ved elicitering 
 
Sensibiliserings-studier har vist, at hvis man 
applicerer samme totale mængde allergen på 
et henholdsvis stort og lille areal, vil flest få 
allergi efter eksponering på det lille areal, da 
dosis/areal enhed her er størst. Hvorvidt det er 
de samme parametre, der er afgørende for 
elicitering er ikke undersøgt.  
 
På den baggrund er der gennemført et klinisk 
studie involverede 20 personer med kontaktal-
lergi over for nikkel.  Disse er testet med for-
skellige doser af nikkel på små og store area-
ler, dels som lappetest, dvs. en enkelt applika-
tion under okklusion på ryggen og dels ved 
åben gentagen applikation, en såkaldt anven-
delses test, på underarmene. 
 
Data er under analyse, men meget tyder på at 
der ved høje koncentrationer af nikkel ingen 
forskel er på eksponering på lille eller stort 
areal med hensyn til reaktionens styrke, mens 
ved lave koncentrationer ser det ud til at den 
totale dosis, dvs. store arealer giver de kraf-
tigste reaktioner. 
 
 
 
 
 

I projektet udvikles en ny risikovurderings 
model, der tager udgangspunkt i at beskytte 
personer, som har udviklet allergi over for 
kemiske stoffer. Herved opnås at personer 
der har allergi vil have færre symptomer, 
såkaldt sekundær/tertiær forebyggelse og 
der vil samtidig opstå færre nye tilfælde af 
allergi, dvs. primær forebyggelse.  

 
 
 

En sådan form for regulering af miljøet vil 
således have umiddelbar effekt på sundhed 
og sygelighed i befolkningen uden at være 
afhængig af den enkeltes mulighed for at 
gøre en indsats. 
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       Kontaktallergi i relation til  
        auto-immune sygdomme 
 
Projektet udføres af cand.polyt. Kåre Engkil-
de som et ph.d- studie ved Københavns Uni-
versitet. Projektet består af et registerstudie og 
af et cellulært studie.  
 
Baggrund: Kontaktallergi er en hyppigt fore-
kommende sygdom. Kontaktallergi opstår 
som følge af udsættelse for allergifremkal-
dende kemiske stoffer i miljøet, som fx kon-
serveringsmidler og parfume. Kontaktallerge-
ner er lav-molekylære og kan penetrere intakt 
hud. I huden aktiveres immunsystemet og der 
udvikles i samspil med lymfeknuderne et im-
munrespons rettet mod kontaktallergenet. 
Dette immunrespons involverer en række for-
skellige celler, herunder nogle som har en 
regulatorisk funktion. Disse celler har også en 
rolle inden for nogle autoimmune inflamma-
toriske sygdomme. 
 
Formål: Formålet er at undersøge om kon-
taktallergi modificerer risikoen for eller kan 
have en relation til visse autoimmune in-
flammatoriske sygdomme. De autoimmune 
inflammatoriske sygdomme som det er plan-
lagt at undersøge er: Type 1 diabetes mellitus, 
inflammatorisk tarmsygdom og rheumatoid 
artrit. 
 
Registerstudier: Registerstudierne baseres på 
en database omfattende resultaterne af allergi- 
tests af 13.315 patienter i perioden 1985-2004 
på dermatologisk afd. Amtssygehuset i Gen-
tofte. Data fra denne database kobles med 
Landspatientregisteret, der indeholder diagno-
sekoder for de omtalte auto-immune syg-
domme. Projektet er godkendt af datatilsynet. 
 
Den første kobling er foretaget mellem data-
basen og type 1 diabetes diagnosekoder. Per-
soner med kontaktallergi havde en Odds Ratio  
 

på 0.62 for også at have type 1 diabetes. Dvs. 
en invers sammenhæng. Der blev ikke fundet  
nogen sammenhæng mellem kontaktallergi og 
type 2 diabetes (pub.no. 27). 
 
Det betyder enten, at kontaktallergi er en mil-
jøfaktor, som kan modificere risikoen for type 
1 diabetes eller at de to sygdomme er bestemt 
af forskellige genetiske faktorer.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registerstudiet har vist at der var en invers 
sammenhæng mellem kontaktallergi påvist 
ved lappetest og risiko for at have fået di-
agnosticeret type 1 diabetes.  
Dette kan skyldes, at man udsættes for kon-
taktallergener tidligt i livet og at denne ud-
sættelse påvirker immunsystemet, således at 
ens risiko for andre sygdomme relateret til 
immunsystemet, som fx type 1 diabetes mo-
dificeres. Alternativt er det tegn på, at for-
skellige genetiske faktorer har betydning for 
de to sygdomme.  
 
En videre kortlægning af de sygdomsmøn-
stre, der knytter sig til kemikalieeksponering 
og kontaktallergi, kan have store terapeuti-
ske og forebyggelsesmæssige konsekvenser. 
 

 
Det cellulære studie: Det cellulære studie 
udføres i samarbejde med Bartholin Instituttet 
og sigter mod at undersøge en bestemt celles 
relation til kontaktallergi. Cellen kaldes natu-
ral killer T-celle (NKT-celle) og har vist sig at 
have stor betydning indenfor en lang række 
sygdomme bl.a. type 1 diabetes og kræft. 
Endvidere vil det cellulære studie sigte mod at 
undersøge om udvikling af kontaktallergi kan 
påvirke risikoen for at udvikle type 1 diabetes 
i en dyremodel. 
 
Samarbejdspartnere: Bartholin Instituttet
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Håndeksem 
En follow-up undersøgelse af patien-
ternes vej gennem sundhedssystemet 
 
Projektet varetages af cand.med. Marianne 
Hald, som et ph.d. studium ved Københavns 
Universitet. 
 
Baggrund  
Håndeksem er en hyppig sygdom, som ca. 10 
% af befolkningen oplever i løbet af ét år. Der 
er ofte tale om et langvarigt sygdomsforløb, 
som kan have en stor indflydelse på patienter-
nes tilværelse. Kendte risikofaktorer for at 
udvikle og vedligeholde håndeksem er atopisk 
eksem, kontaktallergi og vådt arbejde. 
 
Når man har fået håndeksem er det vigtigt, at 
få udredt årsagen, således at man kan undgå 
eller mindske kontakten med de faktorer, der 
vedligeholder eksemet. Dette kræver en aller-
gologisk undersøgelse, som udføres af de 
dermatologiske speciallæger.  
 
Projektet 
I januar 2006 igangsattes en spørgeskemaun-
dersøgelse med fokus på prognosen af hånd-
eksem. Formålet med projektet er at belyse 
om sen henvendelse til egen læge (patient 
delay) har en negativ prognostisk betydning 
og i den forbindelse at undersøge om der fin-
des særlige barrierer med hensyn til at hen-
vende sig til læge ved håndeksem. Desuden 
kortlægges betydningen af tidsforløbet fra 
alment praktiserende læge til dermatologisk 
speciallæge og evt. dermatologisk hospitals-
afdeling indtil en endelig diagnose, for prog-
nosen af håndeksem.  
 
I projektet skal indgå 2000-2500 voksne pati-
enter med håndeksem. 
 
Der er udviklet et spørgeskema, som udleve-
res til patienterne, når de kommer til dermato-
log med henblik på udredning for deres hånd-
eksem. Spørgsmålene er især fokuseret på 
patientens vej gennem sundhedssystemet i et 

tidsmæssigt perspektiv, men også på deres 
jobsituation og livskvalitet. Der er tale om en 
follow-up undersøgelse, hvor patienterne bli-
ver fulgt fra de kommer til udredning hos 
dermatologen og igen et halvt år senere, hvor 
de besvarer et opfølgende spørgeskema. Sam-
tidigt foretages en opfølgende klinisk under-
søgelse af en del af patienterne. 
 
Ved hjælp af denne undersøgelse vil det være 
muligt at belyse, hvilken prognostisk betyd-
ning det har ved håndeksem, hvis man først 
sent bliver udredt. Både med hensyn til det 
kliniske forløb, men også i forhold til para-
metre som sygemeldinger, tilknytning til ar-
bejdsmarkedet og livskvalitet. Projektet vil 
kunne bidrage med viden om patientstrøm-
men mellem de forskellige dele af primærsek-
toren samt sekundærsektoren og vil kunne 
munde ud i sekundær forebyggelse i form af 
anbefalinger med hensyn til lægehenvendelse 
ved håndeksem og evt. videre henvisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I projektet kortlægges: 
 
 Praktiserende lægers håndtering af pa-

tienter med håndeksem 
 Indflydelse af sen henvendelse til læge 

for prognosen af håndeksem 
 Patientstrømmen mellem sektorerne i 

sundhedsvæsnet og optimalt forløb for 
prognosen af håndeksem 

 Udvikling af metode til patienters egen 
vurdering af håndeksems sværhedsgrad 

 
 

 
 
Samarbejdspartnere: Den Danske Kontakt-
dermatitis Gruppe. 
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Andre forskningsprojekter                                                               
 
Parfume-allergi  
- deodoranter som risikoeksponering 
Deodoranter anses for at være en risiko-
eksponering i relation til parfumeallergi. 
I et EU-finansieret multicentre studie har der 
været fokus på parfumestoffet: isoeugenol, 
som en hyppig årsag til parfumeallergi.  
En simuleret anvendelsestest blev gennemført 
på 35 personer, 25 med allergi over for isoeu-
genol og 10 uden allergi. 
Kun personerne med allergi over for isoeuge-
nol fik eksem ved daglig brug af en deodorant 
tilsat isoeugenol. Reaktioner sås ved brug af 
deodorant tilsat mellem 0.0063% og 0.2% 
isoeugenol (pub. no 5).   
 
Et lignende dansk forsøg er gennemført  på 
dermatologisk afd. på Odense Universitetsho-
spital og Gentofte Amtssygehus. Dette stude-
rer effekten af forskellige mængder af Lyral, 
også kaldet hydroxyisohexyl cyclohexene 
carboxaldehyd,  i deodoranter. Lyral har sær-
lig bevågenhed i EU-kommissionen som år-
sag til allergi og dette studie vil bidrage til at 
fastsætte en mere sikker brugsgrænse for Ly-
ral, hvad angår risikoen for allergi. 
 
- oxidationsprodukter 
Terpener anvendes hyppigt som duftstoffer i 
parfumer. De iltes nemt ved udsættelse for 
luft. Det er vist for en række terpener, limo-
nene, linalool or caryophyllene, at disse ikke i 
sig selv er allergifremkaldende men bliver det 
ved iltning. Forskellige oxiderede terpener 
blev testet blandt 1500 eksempatienter på eu-
ropæiske klinikker. Oxideret linaool og dets 
hydroperoxid fraktion var positiv blandt hen-
holdsvis 1.3% og 1.1%  (pub. no. 19). 
 
-  diagnostik 
En ny diagnostisk test for parfume-allergi er 
udviklet i et EU-finansieret internationalt 
samarbejde. Denne test, kaldet Fragrance mix 
II,  indeholder 5 ekstra parfumestoffer, og har 
været tilgængelig siden efteråret 2005. Der 

testes nu rutinemæssigt med denne nye mix 
og ca. 4% af eksempatienter får påvist parfu-
meallergi, hvoraf mange ellers ikke ville være 
blevet diagnosticeret. 
Der er udarbejdet to videnskabelige artikler 
med resultaterne fra udviklingen af testen 
(pub. no. 17 & 18 ).  
 
Børn og eksem 
En kohorte af børn født af mødre med astma 
er fulgt i 18 måneder med hensyn til udvik-
ling af hudforandringer og luftvejssymptomer.  
Studiet er foregået som et ph.d.-studium på 
pæd. afd., Amtssygehuset i Gentofte som led i 
COPSAC-projektet.  
I studiet af hudsymptomer er inkluderet 411 
børn og 367 blev fulgt til 18 måneder. Den 
kummulerede incidens af atopisk eksem var 
36% ved 18 mdr. Hudlæsioner på armen og 
led havde den højeste odds ratio værdi, som 
prædikterede atopisk eksem ved 18 måneder 
(pub. no. 38). 
Studiet er afsluttet med en ph.d. afhandling, 
som er indleveret til bedømmelse.  
 
Allergi forårsaget af kosmetiske produkter 
Via netværket tilsluttet den nationale kliniske 
database for kontaktallergi er der indsamlet 
oplysninger om konkrete kosmetiske produk-
ter, der har forårsaget allergi. Resultaterne er 
gjort op, en oversigt over de foreløbige resul-
tater er publiceret (pub. no. 24). Data indgår 
både i Europa Rådet og EU-kommissionens 
tiltag vedrørende etablering af et europæisk 
overvågningssystem for kosmetik-
bivirkninger.  
 
Forløb af kontaktallergi 
En analyse blev foretaget af patienter, der er 
allergitestet to gange på Dermatologisk afd. 
Odense Universitetshospital i en 12års perio-
de. Ud af 297 positive reaktioner forblev 66% 
positive i anden test, 10% var tvivlsomt posi-
tive og 24% negative (pub. no. 7). 
 
 
 
 



 

 
Peroral udsættelse for nikkel   
– en metaanalyse 
Der er gennemført en samlet statistisk analyse 
af  publicerede resultater for effekten af ind-
tagelse af nikkel hos nikkelallergikere. 
Formålet var at beskrive, hvilke niveauer af 
nikkel, der kan udløse systemisk kontakt-
eksem og relatere disse til indtagelsen via 
vand og normal kost (pub. no. 31). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gummikemikalier og allergi 
Hovedeksponeringskilden for allergi over for 
gummikemikalier er engangsgummi-
handsker. Epidemien af allergi over for natur 
gummi, latex, blev fulgt op af forskellige til-

tag fra blandt andet EU-kommissionen for at 
reducere mængden af protein, der lækker. I 
den forbindelse blev producenterne tilskyndet 
til at reducere mængden af gummikemikalier. 
En analyse af data fra 1995 til 2004 vedrøren-
de hyppighed af allergi over for gummikemi-
kalier (thiuram) viste et signifikant fald (pub. 
no. 35).  
 
 
Farvestoffer i overføringsmærker til huden 
Projektet havde til formål at kortlægge an-
vendelsen af farvestoffer i overføringsmærker 
til huden og vurdere risikoen ved de fundne 
farvestoffer i forhold til allergi. Projektet har 
været gennemført som et samarbejde mellem 
Danmarks Miljøundersøgelser (SC Rastogi) 
og Videncenter for Allergi. Der blev analyse-
ret 36 produkter for indhold af 129 farvestof-
fer. Der blev fundet 11 forskellige farvestoffer 
i overføringsmærkerne. Ingen af disse havde 
været rapporteret som årsag til allergi via 
overføringsmærker (pub. no. 11).  
 
 

Dosis-respons kurver for peroral provokati-
on med enkelt dosis nikkel (pub. no. 31) 

Cases 
Allergisk eksem forårsaget af sodium stearoyl 
lactylate, en emulgator ofte brugt i fødevare 
blev beskrevet (pub. no. 6). og allergisk ek-
sem over for cera alba (purified propolis) i en 
læbe pomade og slik (pub. no. 29). Ligeledes 
blev der for første gang påvist allergi over for 
hårfarvestoffet, 4-amino-3-nitrophenol (pub. 
no. 23). 
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Klinisk database for kontaktallergi – status 2005 
 
En national klinisk database for kontaktallergi 
etableredes per 1.oktober 2002. Formålet er, 
at generere data til at følge forekomsten af 
allergi og eventuelle effekter af forebyggelse. 
Herudover giver systemet mulighed for lø-
bende kvalitetssikring og udvikling med hen-
syn til diagnostik og behandling af patienter 
med kontaktallergi.  
 
Databasen er bygget op som et netværk bestå-
ende af praktiserende speciallæger i dermato-
logi og universitets hospitalsafdelinger, alle 
medlemmer af Den Danske Kontaktdermatitis 
Gruppe. Data som rapporteres fra speciallæ-
gepraksis vil i højre grad reflektere allergi-
mønstret i befolkningen end data fra hospi-
talsafdelinger. Derimod forventes data fra 
hospitalsafdelingerne at vise tyngden af pro-
blemerne. 
 
Antal patienter inkluderet  
I år 2003 blev der indberettet data for mere 
end 3000 personer testet for kontaktallergi til 
databasen, i år 2004 steg dette tal til 3350, 
mens der for 2005 forventes en yderligere 
stigning til ca. 4400 personer. 
Data for hyppigheden af de vigtigste allerge-
ner offentliggøres på Videncentrets hjemme-
side med kommentarer.  
 
Generelt 
Der er gennemført en overordnet udvikling af 
databasen i gennem 2005. Der er tilført yder-
ligere udskriftrapporter og moduler. Ligesom 
der teknisk er skabt mulighed for at data kan 
overføres til statistisk analyse i SPSS. 
 
Indikatorer og standardisering 
Den nationale database er basis for arbejde 
med standardisering og dokumentation af 
kvaliteten af de sundhedsydelser som vedrører 
kontaktallergi. 
Der er blevet udarbejdet retningslinier og 
standarder for diagnosticering af kontakt- 
 

 
allergi i 2003 på baggrund af en evidensgen-
nemgang, svarende til retningslinierne for Det 
Nationale Indikator-projekt. Klinikkerne har 
arbejdet efter disse retningslinier i 2004 og 
2005. Målopfyldelsen er generelt pæn, men 
der vil blive arbejdet mere intensivt med kva-
litetsudvikling også i 2006.  
En af de deltagende speciallæger kommer fast 
i Videncentret og fungerer som ankermand i 
kommunikationen til praksis og gennemgår 
samtlige registreringsskema fra primærsekto-
ren. Arbejdet med registreringsskemaet har 
højnet kvaliteten af informationerne betragte-
lig. Der er endvidere igangsat udvikling af 
udskrifter, der generer opgørelser over indika-
torer, der tidligere måtte gennemføres manu-
elt. Dette arbejde fortsættes i 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

National database for kontaktallergi er dannet af 
et netværk af praktiserende speciallæger i dermato-
logi og hudafdelinger på Universitetshospitaler. 
Netværket rapporterer allergi-data til databasen 
samt data til vurdering af kvaliteten i udredningen. 
 
Netværket består af speciallægeklinikker i: 
- Aalborg (N. Veien, G. Laurberg, T. Hattel) 
- Bagsværd (NH Nielsen) 
- Herning (K. Kaaber, A Otkjær) 
- Hørsholm (S. Vissing) 
- Kalundborg (B. og O. Kristensen) 
- Rødovre (C.Avnstorp, B. Staberg, A. Hjorther) 
 
Hudafdelingen på 

- Amtssygehuset i Gentofte 
- Odense Universitetshospital 
- Marselisborg Hospital 

Logistik 
Der er oprettet VPN linie til Marselisborg 
hospital og Odense Universitetshospital. Lini-
en er oprettet gennem det offentlige 
Sundhedsnettet. Således transmitteres samtli-
ge patientinformationer fra de tilknyttede ho-
spitalsafdelinger elektronisk til server i Kø-
benhavns Amt.   
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Via midler fra Amtsrådsforeningen har viden-
centret igennem året 2005 arbejdet på at gen-
nemføre en webløsning til speciallægeklinik-
kerne. Der er p.t. en igangværende testning af 
web løsning, ved en af de tilsluttede praktise-
rende speciallæge. Alle speciallægerne for-
ventes at have VPN forbindelse til server i 
Københavns Amt i starten af 2006. 
 
Formidling/undervisning 
Der er afholdt en fælles undervisningsdag for 
sygeplejersker i de tilsluttede klinikker vedrø-
rende kontaktallergi. Der er udarbejdet udkast 
til retningslinier vedrørende relevansvurde-
ring, som vil være udgangspunkt for under-
visning.  Der er holdt foredrag i regi af Dansk  
Dermatologisk Selskab vedrørende den klini-
ske database og projekt om patientforløb og  
håndeksem. Resultater fra databasen har været 
præsenteret i EU og Europarådet, som model 
for allergiovervågning. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styregruppe for National klinisk data-
base for kontaktallergi 
- Informatik Sundhedsstyrelsen 
- Jette Blands, Center for Forebyggelse, 

SST 
- Allan Linneberg, Kompetancecenter Øst 
- Niels Veien, Praktiserende speciallæge 
- Tove Agner, Derm. afd. K, KAS Gentofte 
- Karsten Reichstein, Gentofte Amtssyge-

hus 
- Martin Lauritsen, Videncentret 
- Jeanne Duus Johansen, Videncentret 

 
 
 
 
 
 
 

Overvågning af sjældent forekommende allergener 
 
Dermatologisk afd., Odense Universitetsho-
spital står for overvågning af forekomsten af 
sjældne allergier via det oprettede allergen-
bankregister. Allergenbanken indeholder test-
stoffer til testning af personer med sjældent 
forekommende allergier og forsyner 70 speci-
allæger med teststoffer på anmodning. 
 
Patienter med mistænkt allergisk kontaktek-
sem undersøges hos hudlægerne med en stan-
dardserie af kontaktallergener, som afslører 
allergi over for almindeligt forekommende 
allergener i miljøet som fx nikkel og parfume-
stoffer samt konserveringsmidler. Man kan 
imidlertid blive allergisk over for en lang 
række andre stoffer, som findes i miljøet, i 
hjem eller på arbejdsplads. Allergenbanken 
råder over 611 andre muligt allergifremkal-
dende stoffer. 
 
På baggrund af den enkelte patients sygehi-
storie, eksemlokalisation, arbejdsforhold og 

fritidsinteresser, kan speciallægen tilrettelæg-
ge testning med ekstra allergener som kan 
vise sig at have stor betydning for patientens 
eksemsygdom. 
 
I 2005 er antallet af allergener, der blev sendt 
ud og antal patienter testet steget betydeligt. 
 
År             Antal allergener    Antal patienter 
2000 2679 317 
2001 2140 248 
2002 3550 460 
2003 4432 465 
2004 5689 483 
2005 7338 539 
  
Blandt de allergener, der hyppigst giver posi-
tive reaktioner, er især frisørallergener, her-
under toulene-diamine, ammonium persulpha-
te og cocamidopropylbetaine. Også planteal-
lergener ses hyppigt positive. 
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Formidling 
 
Videncentrets hjemmeside: 
www.videncenterforallergi.dk blev etableret i 
juni 2003. På hjemmesiden resumeers alle nye 
forskningsresultater og man kan finde bag-
grundsinformation om allergi, forebyggelse, 
gode råd og lovgivning. Endvidere publiceres 
resultaterne fra den Nationale database på 
hjemmesiden. Informationerne kan anvendes 
af industrien, myndigheder, forskere og bor-
gere. En særlig del af hjemmesiden er udvik-
let som en service til klinikeren med opdateret 
information vedrørende testning af patienter 
og standard procedurer vedtaget i Den Danske 
Kontaktdermatitis Gruppe. Videncentret kan 
kontaktes via hjemmesiden vedrørende 
spørgsmål om udredning af konkrete patien-
ter. 
Hjemmesiden har i 2005 haft 2450 besøg om 
måneden i gennemsnit. Dette er 60% mere 
end i 2004 og en fordobling i forhold til 2003.  
 
 
Repræsentation i ekspertråd og  
arbejdsgrupper 
 
 Kosmetikrådet under Miljøstyrelsen. 

Formand: Torkil Menné.  
Medlem: Klaus Andersen. 
 

 Styregruppe for Sundhedsstyrelsens pro-
jekt vedr. Allergi i almen praksis 
Deltager: Jeanne Duus  

 
 Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe 

Formand: Jeanne Duus. Medlemmer:  
Torkil Menné, Klaus Andersen  

 
 Styregruppen for Videncenter for duft-og 

kemikalieoverfølsomhed. 
Deltagere: Jeanne Duus og Torkil Menné 
 

 Europa Rådet. Ekspertgruppe  
      vedr. Overvågning af kosmetikallergi 

Deltager: Jeanne Duus 

 
 EU- Kommissionen. Ekspertgruppe vedr. 

risikovurdering af allergener.  
 Deltager: Torkil Menné 
 
 Prevention of contact allergy to hair dyes 

in Europe current status and way forward. 
Organized by the European environmental 
contact dermatitis research group in co-
operation with the EU-commission. 
Deltagere: Klaus Andersen, Jeanne Duus 
og Torkil Menné 

 
 EECDRG. European Environmental Con-

tact Dermatitis Research Group.  
Medlemmer:  
Klaus Andersen og Jeanne Duus 

 
 European Society of Contact Dermatitis. 

Advisory Committee on fragrance allergy. 
Formand: Klaus Andersen. Medlem: 
Jeanne Duus   

 
 
Direkte kommunikation af resultater til 
myndigheder  
 
 
 I otte tilfælde blev produkter, der var mis-

tænkt for ikke at opfylde lovgivningen, 
meldt til Kemikalieinspektionen, Miljø-
styrelsen. 

 
 
Studiebesøg  
 
 Studiebesøg af deltagere i det svenske 

allergistämme. Januar 2005  
 
 Studiebesøg af toksikologer fra Unilever 

Research , UK. Februar 2005  
 
 Studiebesøg af European Commission 

Joint Research Centre. November 2005 
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 Seminarer afholdt af Videncentret 
 
 Symposium om allergi og forebyggelse. 

Studiebesøg af svenske allergiforskere i 
forbindelse med Allergistämme.  

 25. januar 2005 
 
 Forskning i Videncenter for Allergi. Gen-

tofte Eftermiddage. Gentofte Amtssyge-
hus, 8. september 2005 

 
 Undervisningsdag om kontaktallergi 

for sygeplejersker i speciallægepraksis 
7. oktober 2005 
 

 

 Seminar om Klinisk database og projekter 
i Videncenter for Allergi. Hudklinikken i 
Ålborg. 25. november 2005. 

 

 Ti interne undervisningsmøder med fore-
drag af de ph.d-studerende. 

 

 Seks forskningsseminarer med in- og eks-
terne foredragsholdere dækkende en ræk-
ke forskellige emner. Seminarerne er åbne 
og invitationer sendes til myndigheder, 
forskere, læger, patientorganisationer og 
andre interesserede. Seminarerne følges 
sædvanlig vis af 15 – 20 personer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formidling af resultater fra Videncentret 
foregår via hjemmesiden, ved forsknings-
seminarer, studiebesøg og møder med forske-
re,  patient- og industri- interesseorganisati-
oner og myndigheder.  
I  2005 har videncentret produceret 38 viden-
skabelige artikler, heraf er de 24 trykt og de 
14 antaget til publikation. Der er forsvaret 
tre ph.d.-afhandlinger og der er holdt mere 
end 60 videnskabelige foredrag eller under-
visningsseancer forestået af Videncentrets 
medarbejdere. 

 
 
 
 
 

Videnskabelige afhandlinger 
 
Jensen CD. Contact allergy to the preservative 
methyldibromoglutaronitrile. Ph.d.-forsvar, 
Klinikbygningen, Odense Universitetshospi-
tal, 27. maj 2005 
 
Pedersen LK. Combined effects of allergens 
and irritants. Ph.d.-forsvar, Store Auditorium, 
Gentofte Amtssygehus, 4. november 2005 
 
Elberling J. Ocular and respiratory symptoms 
elicited by perfume and fragrance products. 
Ph.d.-forsvar, Store Auditorium, Gentofte 
Amtssygehus, 2. december 2005 
 
 
 

- Indsendt til bedømmelse 
Pedersen MB.  Chromium Allergy. Clinical 
and Cellular Studies. PhD Thesis, National 
Allergy Research Centre, Faculty of Health 
Sciences, University of Copenhagen, Den-
mark, december 2005 
 
Søsted H. Allergic contact dermatitis to hair 
dye ingredients. PhD thesis, National Allergy 
Research Centre, University of Copenhagen, 
december 2005 
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Ph.d.-studerende, cand. scient. (kromprojekt) Malene Barré Hansen X 
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Ph.d.-studerende, cand. pharm. (hårfarver) Heidi Søsted X 
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