
 

 

 

Dermato-allergologisk afd. K
Gentofte Hospital

Lungemedicinsk afd. Y
Gentofte Hospital

Dermatologisk afd. I
Odense Universitetshospital

Ledreborg Allé 40 1.
2820 Gentofte

Tlf.    3977 7300
www.videncenterforallergi.dk

Årsrapport

2009



 

INDLEDNING OG KORT OPSUMMERING .................................................................................................................. 3 
KORT BESKRIVELSE AF DE ENKELTE PH.D.-PROJEKTER ................................................................................. 5 

Kontaktallergi i relation til autoimmune sygdomme....................................................................................................... 5 
Dosis-respons og kontaktallergi - en risikovurderingsmodel ......................................................................................... 6 
Multiple kontaktallergier ................................................................................................................................................ 7 
Håndeksem - En follow-up undersøgelse af patienternes vej gennem sundhedssystemet ............................................... 8 
Kontaktallergi i en dansk voksenbefolkning ................................................................................................................... 9 
Kontaktallergi over for konserveringsmidler – et mikrobiologisk og klinisk studie ..................................................... 10 
Mikropartikler og kontaktallergi .................................................................................................................................. 11 
Arbejdsbetinget eksem blandt frisørelever.................................................................................................................... 12 
Forekomsten af erhvervsbetinget håndeksem og frafald fra frisørbranchen. - En spørgeskemaundersøgelse i en la
dækkende kohorte af danske frisører ............................................................................................................................ 13 

nds-

Kontaktallergi og psoriasis........................................................................................................................................... 14 
Allergi over for parfumestoffer blandt eksempatienter................................................................................................. 15 

ANDRE PROJEKTER....................................................................................................................................................... 16 
Patienter med håndeksem i dermatologisk speciallægepraksis – klassifikation og prognose ...................................... 16 
Kombinationseffekter .................................................................................................................................................... 17 
Koboltanalyser.............................................................................................................................................................. 17 
Nikkel og spottest.......................................................................................................................................................... 17 
Nikkel og arbejdsmiljø .................................................................................................................................................. 17 
Hofteproteser og nikkelallergi ...................................................................................................................................... 18 
Kromallergi stiger ........................................................................................................................................................ 18 
Allergi over for sort farvestof i Europa ........................................................................................................................ 19 
Håndeksem, allergi og hudbarriere .............................................................................................................................. 19 
Information om håndeksem og allergi .......................................................................................................................... 19 

SAMARBEJDE MED ANDRE VIDENCENTRE........................................................................................................... 20 
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed....................................................................................................... 20 
Videncenter for Frisører og kosmetikere ...................................................................................................................... 20 

KLINISK DATABASE FOR KONTAKTALLERGI – STATUS .................................................................................. 21 
OVERVÅGNING AF SJÆLDENT FOREKOMMENDE ALLERGENER................................................................. 23 

Allergenbanken, Dermatologisk Afd., Odense Universitetshospital ............................................................................. 23 
FORMIDLING ................................................................................................................................................................... 25 

Formidling via Internet................................................................................................................................................. 25 
Presse............................................................................................................................................................................ 28 
Møder/symposier i Videncentret ................................................................................................................................... 28 
Videnskabelige publikationer ....................................................................................................................................... 28 
Andre publikationer ...................................................................................................................................................... 31 
Andet............................................................................................................................................................................. 31 
Bogkapitler ................................................................................................................................................................... 31 
Postere .......................................................................................................................................................................... 31 
Foredrag....................................................................................................................................................................... 31 
Repræsentation i ekspertråd og arbejdsgrupper .......................................................................................................... 33 
Kemikalieinspektionen.................................................................................................................................................. 33 

UDDANNELSE/UNDERVISNING .................................................................................................................................. 34 
Undervisning ................................................................................................................................................................ 34 
Deltagelse i kongresser og symposier........................................................................................................................... 34 
Udenlandsophold.......................................................................................................................................................... 35 
Kurser ........................................................................................................................................................................... 35 
Finansiering og forskningsstøtte .................................................................................................................................. 36 

VIDENCENTRETS ORGANISATION ........................................................................................................................... 37 
VIDENCENTRETS MEDARBEJDERSTAB OG TILKNYTTEDE PERSONER (2009) .......................................... 38 

 2



 

 3

 

Indledning og kort opsummering 

Status for 2009 
År 2009 var et meget aktivt år i Videncenter 
for Allergi. Videncentret offentliggjorde 37 
videnskabelige undersøgelser om forebyggelse 
af allergi over for kemiske stoffer og havde 11 
større projekter etableret som ph.d.-forløb 
enten i Videncentret eller som samarbejds-
projekter. Ph.d.-projekterne handlede om 
allergi over for metaller, konserveringsmidler 
og parfumestoffer. Desuden var der mere 
tværgående projekter om sygdomsmønstre, 
allergirisiko ved nanopartikler, karakteristik af 
patienter med multiple hudallergier, risiko-
vurdering samt sundhedstjenesteforskning. 
Fem af ph.d.-projekterne blev afsluttet i 2009 
med en afhandling og ph.d.-forsvar. 
 
Nikkelallergi falder hos unge  
– lovgivning virker 
 I et af ph.d.-studierne har Videncenter for 
allergi sammen med Forskningscenter for 
Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital 
gennemført en undersøgelse af hyppigheden af 
allergi over for kemiske stoffer i befolkningen. 
Mere end 3000 personer har været med i 
studiet og har både besvaret et spørgeskema og 
er blevet allergitestet. Undersøgelsen har vist, 
at nikkelallergi er faldet blandt unge danske 
kvinder under 28 år, fra 20 % i 1990 til 10 % i 
2006. Dette fald tilskrives nikkellovgivningen, 
der blev indført i Danmark i 1990. Lov-
givningen har betydet, at der er en grænse for 
hvor meget nikkel, der må frigives fra blanke 
metalgenstande, som er beregnet til at være i 
tæt og langvarig kontakt med huden, for 
eksempel smykker.  
 
Sårbare grupper 
– beskyttelse og information 
I et andet afsluttet ph.d.-studie er der 
udarbejdet en ny model til risikovurdering af 
allergifremkaldende kemikalier. Den nye 
model tager hensyn til personer, der har 
udviklet allergi, og vil yde en bedre beskyttelse 
mod allergi end de modeller, der anvendes 
aktuelt, idet den tager hensyn til de mest 
sårbare individer. 
    

 
Videncentret har også beskæftiget sig med 
sygdomsmekanismer, tidlig opsporing og 
forbedret behandling. Således studeres 
sygdomsmønstre, dvs. hvilke sygdomme der 
knytter sig til kontaktallergi og dermed 
udsættelsen for kemiske stoffer. De første 
resultater fra disse analyser er offentliggjort i 
en ph.d.-afhandling.  I øjeblikket undersøges 
det, om der er en sammenhæng mellem allergi 
over for kemiske stoffer og forskellige 
kræftlidelser. 
      Ud over ph.d.-projekterne gennemførte 
Videncentret ti andre projekter. I et 3-årigt 
projekt følges patienter med eksem på 
hænderne, som ses af hudlæger i speciallæge-
praksis med henblik på at kortlægge 
karakteristika for patienter, der har forskellige 
typer af håndeksem. Dette studie er finansieret 
af Fonden for Faglig Udvikling af Speciallæge-
praksis og er en forlængelse af et projekt om 
prognosen for håndeksem og Sundhedsvæsnets 
organisering, som afsluttedes i 2009 med en 
ph.d-afhandling. Et af resultaterne herfra var, 
at patienter med håndeksem, som ikke kommer 
hurtigt til læge/hudlæge, har sværere ved at 
blive helbredt. Disse fund danner baggrund for 
konkrete anbefalinger. 
      I et andet projekt, der foregår i samarbejde 
med Afdelingen for International Sundhed, 
Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns 
Universitet, studeredes effekten af blandinger 
af allergifremkaldende stoffer som fx i hår-
farver. De første resultater viser, at blandinger 
af allergifremkaldende stoffer øger den allergi-
fremkaldende effekt og kan påvirke hele 
organismen.  
        I 2009 er der gennemført yderligere 
studier om sammenhæng mellem forekomst af 
en arvelig proteinmangel i hudens ydre lag og 
risikoen for udvikling af hudallergi og eksem 
med henblik på at identificere sårbare grupper, 
som skal hjælpes med yderligere information 
og intensiv behandling.  
    Der er lagt ressourcer i en informations- 
film om forebyggelse af håndeksem, som er 
offentliggjort i 2010. Filmen er udarbejdet i 
samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Center for 



 

Forebyggelse og patientforeningen Astma- 
Allergi Danmark. 
Overvågning og kvalitetsudvikling – status  
Den kliniske database for kontaktallergi blev 
etableret (2002) med det formål at generere 
data til at følge forekomsten af allergi og 
eventuelle effekter af forebyggelse. Databasen 
er bygget op som et netværk bestående af alle 
medlemmerne af Den Danske Kontakt-
dermatitis Gruppe (repræsentanter for 
hospitalsafdelinger og praktiserende 
speciallæger i hudsygdomme). I 2009 rap-
porteredes data vedrørende ca. 5000 patienter, 
der er blevet allergitestet hos hudlæger, og 
hyppigheden af de vigtigste allergener offent-
liggøres på Videncentrets hjemmeside og i 
nyhedsbreve. Nikkel og parfumestoffer var 
fortsat de hyppigste årsager til allergi. I et 
delprojekt analyseres udviklingen af 
kromallergi fra 1985 til 2007 blandt patienter, 
der er allergitestet på Hudafdelingen, Gentofte 
Hospital. Kromallergi steg fra 1 % i 1995 til 
3,3 % i 2007. En stor del af stigningen skyldes 
udsættelse for læderprodukter, der kan frigive 
krom, hvoraf sko var den hyppigste årsag. Der 
pågår et studie i samarbejde med Force 
Instituttet om kromindhold i en stikprøve af 
sko. I forbindelse med samarbejdet om den 
kliniske database arbejdes der også med 
standardisering og dokumentation af kvaliteten 
af de sundhedsydelser, som vedrører 
kontaktallergi. På dette punkt kan effekten af 
den øgede indsats dokumenteres via måling af 
indikatorer for kvalitet. 
  
Formidling 
Formidling af resultater fra Videncentret 
foregår via hjemmesiden, ved forsknings-
seminarer og via møder med patient-, industri-, 
forbruger/interesseorganisationer og myndig-
heder. I 2009 steg antallet af besøgende på 
Videncenter for Allergis hjemmeside med 40 
% i forhold til 2008, og Videncentrets forskere 
holdt mere end 50 foredrag og undervisnings-
seancer. I samarbejde med Miljøstyrelsen og 
Sundhedsstyrelsen holdt Videncenter for 
Allergi et symposium med titlen ’Nyt om 
allergi over for kemiske stoffer’. Der var plads 
til 150 deltagere – salen var fyldt, og mange 

måtte gå forgæves. I 2009 blev Videncentret 
omtalt ca. 100 gange i dagspressen. 
 
Om Videncenter for Allergi 
Videncentret har til formål at forebygge allergi 
over for kemiske stoffer via forskning, over-
vågning samt formidling. Videncenter for 
Allergi er etableret på Gentofte Hospital som 
led i hudafdelingen og i samarbejde med 
hudafdelingen, Odense Universitetshospital. 
Videncentret er således etableret i tæt kontakt 
med de enheder i hospitalsvæsnet, hvor 
personer med allergisk sygdom behandles. 
Tanken har været, at man herved sikrer den 
optimale forskning og formidling af viden, idet 
der går kortest mulig tid fra ny viden opstår, til 
den er formidlet til fx. industri og 
myndigheder, som skal udmønte forskningen i 
praksis. Til at løse opgaverne har der i 2009 
været en daglig leder af Videncentret og 11 
ph.d.-studerende med forskellig akademisk 
baggrund, enten ansat i Videncentret eller 
tilknyttet i samarbejdsprojekter. Heraf har et 
projekt været gennemført i samarbejde med 
Videncenter for Duft-og 
Kemikalieoverfølsomhed (afsluttet i 2009) og 
to igangværende ph.d-projekter om frisørers 
eksem og allergiproblemer sammen med 
Videncenter for Frisører og Kosmetikere. En 
række professorer og lektorer ved Københavns 
og Syddansk Universitet har desuden lagt deres 
arbejdskraft i Centret som forskningsledere.     
    Videncenter for Allergi 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 forbrugerorganisationer, med fagforbund og 
videnskabelige institutter inden for immuno-
logi, kemi, epidemiologi, arbejdsmedicin og 
med et netværk af praktiserende speciallæger 
og forskellige specialafdelinger på universitets-
hospitaler.  
    Videncentrets basisfinansiering er i 2009 
kommet fra Miljøstyrelsen og Sundheds-
styrelsen, og i kraft af Kemikaliehandlings-
planen for 2010-2013 kan Videncentret også 
fortsætte sit arbejde i de kommende år. 
                                                                                           
Videncenter for Allergi, april 2010 
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Kort beskrivelse af de enkelte ph.d.-projekter

Kontaktallergi i relation til autoimmune 
sygdomme 
 
Projektet er udført af cand.polyt. Kåre 
Engkilde som et ph.d.-studium ved Københavns 
Universitet. Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret 
28. maj 2009 
 
Baggrund: Kontaktallergi er en hyppigt 
forekommende sygdom og opstår som følge af 
udsættelse for allergifremkaldende kemiske 
stoffer i miljøet, som fx konserveringsmidler 
og parfume. Stoffer er kendetegnede ved at 
være lavmolekylære og blandt andet herved i 
stand til at penetrere huden. I huden aktiveres 
immunsystemet og der udvikles i samspil med 
lymfeknuderne, et immunrespons rettet mod 
kontaktallergenet. Dette immunrespons 
involverer en række forskellige celler, 
herunder nogle, som har en regulatorisk 
funktion. Disse regulatoriske celler synes også 
at have betydning for andre sygdomme i 
immunapparatet, de såkaldte autoimmune 
sygdomme, som fx sukkersyge (type I 
diabetes), kronisk tarmbetændelse (Crohns 
sygdom) og gigt (rheumatoid artrit). 
 
Formål: At undersøge sygdomsmønstre i 
relation til kontaktallergi, med fokus på 
autoimmune inflammatoriske sygdomme: Type 
I diabetes mellitus, kronisk tarmbetændelse 
inflammatorisk tarmsygdom og rheumatoid 
artrit. 
 
Registerstudier 
Registerstudierne baseredes på en database 
omfattende resultaterne af allergitests 
(lappetest) udført på Dermato-allergologisk 
afdeling, Gentofte Hospital. Data fra denne 
database kobledes med Landspatientregisteret, 
der indeholder diagnosekoder for bl.a. de 
omtalte autoimmune sygdomme.  

 
En signifikant omvendt sammenhæng til type I 
diabetes (OR: 0,63), kronisk tarmbetændelse 
(OR: 0,71) og rheumatoid artrit (OR: 0,78) 
blev fundet. For inflammatorisk tarmsygdom 
synes Crohns sygdom at være årsagen til den 
inverse sammenhæng. 
 
For nærværende arbejdes der på at undersøge 
kontaktallergi i relation til cancer 
 
Eksperimentelle studier: For at undersøge 
den inverse association mellem kontaktallergi 
og type I diabetes blev der igangsat en række 
dyreforsøg. Til studierne blev der anvendt en 
musestamme som spontant udvikler diabetes 
(NOD-mus). Det blev fundet, at NOD-mus 
udvikler allergi lige så nemt som andre 
musestammer, men gentagen udsættelse for 
kontaktallergenet p-phenylenediamine (PPD) 
resulterede i en reduceret diabetes udvikling. 
Yderligere blev det fundet at PPD resulterede i 
en øgning af NKT-cellerne i lymfeknuderne.   
 
Sammenfatning: 
• Allergisk kontakteksem synes at mindske 

risikoen for autoimmune sygdomme som 
type I Diabetes, kronisk tarmbetændelse og 
gigt 

 
• Disse sammenhæng kan skyldes miljø-

mæssige og/eller genetiske faktorer 
 
• I eksperimentelt er der fundet støtte for en 

miljømæssig komponent 
 
• Udsættelsen for reaktive, allergifrem-

kaldende stoffer synes således at kunne 
påvirke immunsystemet på en måde, så 
risikoen for at udvikle andre sygdomme 
som fx sukkersyge ændres. 

 
Samarbejdspartnere: Bartholin Instituttet og 
Institut for Sygdomsbiologi, Det Bioviden-
skabelige Fakultet, KU 
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Dosis-respons og kontaktallergi - en 
risikovurderingsmodel 
 
Projektet er udført af cand. med. Louise Arup 
Fischer som et ph.d.-studium ved Københavns 
Universitet. Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret 
d. 26. juni 2009 
 
Baggrund: Kontaktallergi opstår, når huden 
kommer i kontakt med et potentielt allergen og 
immunforsvaret aktiveres. Mange udsættes for 
mulige allergener i dagligdagen. 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 stoffer. 
 
Formål: Formålet har været at udvikle et 
videnskabeligt system til vurdering af hvilke 
niveauer af allergen, der kan anvendes, uden 
allergi opstår. Systemet opbygges på baggrund 
af eksponeringstests foretaget på personer, der 
allerede har udviklet allergi. Resultaterne vil 
kunne anvendes til fastsættelse af grænse-
værdier og dermed forebyggelse.  
 
Forsøg: Der er gennemført forsøg med tre 
forskellige allergifremkaldende stoffer: et 
metal (nikkel), et konserveringsmiddel 
(methyldibromo glutaronitrile) og et 
parfumestof (hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 
carboxaldehyde). Hvert stof blev testet på en 
gruppe på ca. 20 personer, som allerede var 
allergiske over for stoffet og ca. 20 raske 
kontrolpersoner uden allergi. 
Ved testen fik forsøgspersonerne lagt 
allergenet på et lille område af huden på 
ryggen (1 cm2) under plaster-forbinding i 
forskellige koncentrationer, som ved lappetest. 
Samtidig anvendte forsøgspersonen en 
opløsning af stoffet gentagne gange på 
optegnede områder af underarmen i forskellige 
mængder. Denne test efterligner normal brug 
af fx en parfume og kaldes en anvendelsestest.  
 
Resultater: Alle tre stoffer gav allergiske 
reaktioner hos forsøgsdeltagerne, men ikke hos 
kontrolpersonerne. Den mængde af allergi-
fremkaldende stof, der skal til for at provokere 
allergi hos 10 % af  allergikere bestemt ved en  

 
 
lappetest var 0,5-0,8 μg/cm2 for alle tre stoffer 
og 0,01-0,06 μg/cm2 ved en gentagen åben test. 
Man kunne beregne at der ved gentagen åben 
test med parfumestoffet var en vis 
fordampning, beregnet til 75 % over 24 timer. 
For alle stoffer var den dosis per applikation, 
som var nødvendig for at provokere en 
allergisk reaktion mindre ved den gentagne 
åbne test end ved lappetesten. For stoffer, der 
ikke er fordampelige var der en faktor 33 til 
forskel og for de fordampelige ca. en faktor 3.  
 
For ikke fordampelige stoffer blev der udviklet 
en formel til omregning mellem de to former 
for tests, således at: 
ED(anvendelsestest)=0,0296*ED(lappetest) 
 
Hvor ED står for elicitation dose, dvs. den 
dosis, som giver anledning til allergiske 
reaktioner hos fx 10 % af en gruppe. 
 

 

0. 035 μgNi/cm2 per applikation  3. 5 μgNi/cm2 per applikation 

 
Figur 1. Anvendelsestest på underarmen med en lav 
dosis af nikkel, hvor der ingen reaktion er (felt 3) og 
med en højere dosis (felt 4), hvor der ses en allergisk 
reaktion 
 
Sammenfatning: 
• Små mængder af allergifremkaldende 

stoffer kan udløse en allergisk reaktion 
• Man kan beskytte de fleste allergikere ved 

at fastsætte en lav fælles grænseværdi for 
anvendelse af stoffer, som vides at give 
allergi 

• Grænseværdier, der er fastsat ved at teste 
med allergiprøver på ryggen kan omregnes 
ved en formel til de niveauer, som vil være 
sikre for de fleste ved almindelig 
anvendelse af produkter. 

 
Samarbejdspartnere: Statistiker Aage 
Vølund, Gerald B. Kasting, University of 
Cincinnati, USA 
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Multiple kontaktallergier  
 
Projektet er udført af cand.med. Berit 
Christina Carlsen som et ph.d.-studium ved 
Københavns Universitet. Ph.d.-afhandlingen 
blev forsvaret 2. oktober 2009 
 
Baggrund: Der er kun sparsom viden om 
personer med mange kontaktallergier, dvs. 
hudallergi, over for kemiske stoffer, defineret 
som allergi over for mindst tre forskellige 
kemiske stoffer. 
  
Formål: Det overordnede formål med 
projektet var at karakterisere patienter med 
mange hudallergier for at opnå en bedre 
sygdomsforståelse og dermed forebyggelse 
 
Demografi og allergenmønstre 
5 % af alle allergitestede patienter i perioden 
1985-2005 på Gentofte Hospital havde mange 
kontaktallergier og hyppigheden var stabil 
gennem de 20 år. Til sammenligning har kun 
0,7 % mange kontaktallergier i 
baggrundsbefolkningen. Det er primært ældre 
kvinder, der udvikler mange kontaktallergier, 
mens der ingen sammenhæng er mellem 
niveauet af uddannelse og udviklingen af 
mange kontaktallergier. Den kumulative 
miljømæssige eksponering er vigtig for 
udviklingen af mange kontaktallergier og 
allergener, der er kendt for at være svære at 
undgå, er typisk også associeret med dét at 
have mange kontaktallergier. Udviklingen af 
mange allergier synes dog ikke at være rettet 
mod specifikke kemiske strukturer. 
 
Kontaktallergi-respons 
I forsøg, hvor individer med kendt 
kontaktallergi eksponeres for en 
fortyndingsrække af allergen, reagerede 
patienter med 1-2 kontaktallergier og patienter 
med 3 eller flere kontaktallergier ved 
gennemsnitligt samme koncentrationer. Det 
kunne således ikke påvises, at patienter med  
 

 
mange kontaktallergier udviser unikke 
funktionelle ændringer i eliciteringen af en  
kontaktallergi i forhold til mono/dublet-
allergikere. Ét tidligere studium har dog vist, at 
patienter med mange kontaktallergier nemmere 
udvikler allergier og reagerer kraftigere, når de 
udsættes for det stof, de ikke kan tåle.  
 
Kliniske karakteristika ved eksemsygdom 
blandt patienter med mange kontakt-
allergier 
Patienter med mange kontaktallergier har i 
gennemsnit længerevarende sygdom end 
patienter med 1-2 kontaktallergier. Dog kunne 
undersøgelsen ikke afgøre, om de mange 
allergier førte til langvarig sygdom, eller om 
langvarig sygdom med en ødelagt hudbarriere 
førte til udviklingen af de mange kontakt-
allergier. Håndeksem var associeret med 
mange kontaktallergier. Helt op til 70 % af 
patienter med mange kontaktallergier debu-
terede med eksem på hænderne. Næsten 
halvdelen af alle med mange kontaktallergier 
havde eller havde haft atopisk eksem. Patienter 
med bensår har i andre undersøgelser en øget 
risiko for at få mange kontaktallergier. Dette 
kunne ikke påvises i det aktuelle studie.  
Eksemet hos patienter med mange 
kontaktallergier var ikke mere udbredt end hos 
patienter med 1-2 allergier. 
 

 
 
Fotoet viser en patient med multiple hudallergier. De 
allergiske reaktioner ses i form af eksempletter på 
ryggen, hvor der er testet med de stoffer, som patienten 
ikke tåler. 

Samarbejdspartner: Dermatologisk afd. 
Odense Universitetshospital 
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 Håndeksem - En follow-up undersøgelse af 
patienternes vej gennem sundhedssystemet 
 
Projektet er udført af cand.med. Marianne 
Hald, som et ph.d.-studium ved Københavns 
Universitet. Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret 
den 30. oktober 2009. 
 
Studiet har været muligt på baggrund af en 
projektbevilling fra Fonden for Faglig Udvikling af 
Speciallægepraksis til indsamling af data fra 
dermatologisk speciallægepraksis. 
 
Baggrund: Håndeksem er en hyppig sygdom, 
som ofte giver anledning til et langvarigt 
sygdomsforløb. Kendte risikofaktorer for at 
udvikle håndeksem er bl.a. 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 bl.a. en 
undersøgelse for allergi over for kemiske 
stoffer, som udføres af hudlæger. 
 
Hovedformålet med projektet var at 
undersøge om sen henvendelse til egen læge 
har en negativ prognostisk betydning. Desuden 
at kortlægge betydningen af tidsforløbet fra 
alment praktiserende læge til dermatologisk 
speciallæge og evt. dermatologisk 
hospitalsafdeling indtil en endelig diagnose, 
for prognosen af håndeksem. Resultaterne af 
denne undersøgelse belyste, hvilken 
prognostisk betydning det har, hvis man først 
sent bliver udredt. Projektet bidrog endvidere 
med viden om patientstrømmen mellem de 
forskellige dele af primærsektoren samt 
sekundærsektoren. 
 
Studiet foregik i løbet af 2006, hvor 799 
patienter med håndeksem fik udleveret et 
spørgeskema i forbindelse med at de 
konsulterede en hudlæge. Spørgsmålene var 
fokuserede på patientens vej gennem 
sundhedssystemet i et tidsmæssigt perspektiv, 
men omhandlede også andre emner. 
Patienterne blev desuden bedt om at vurdere 
sværhedsgraden af deres håndeksem ved hjælp 
af en fotografisk guide. Et halvt år senere fik 
samme patienter tilsendt et opfølgende 
spørgeskema og blev igen bedt om at vurdere  

 
sværhedsgraden af deres håndeksem ved hjælp 
den fotografiske guide. En ny klinisk 
undersøgelse af ca. halvdelen af patienterne 
blev samtidig foretaget med henblik på at 
vurdere sværhedsgraden af deres håndeksem.  
 
Resultaterne fra patienternes første besøg hos 
hudlægen viste, at svært håndeksem var 
relateret til stigende alder, mens der ikke blev 
fundet nogen forskel blandt mænd og kvinder. 
Patienter med atopisk eksem og patienter med 
kontaktallergi havde oftere svært håndeksem. 
Den opfølgende kliniske undersøgelse seks 
måneder senere viste at 60,4 % af patienterne 
havde oplevet en bedring af deres håndeksem.  
 
Manglende klinisk bedring var hyppigere 
blandt ufaglærte i forhold til de øvrige 
socioøkonomiske grupper. Køn, alder, atopisk 
eksem og kontaktallergi var derimod ikke 
selvstændige risikofaktorer. Den selv-
rapporterede sværhedsgrad af håndeksemet 
viste også en bedring, men 36,1 % af 
patienterne havde dog fortsat væsentlige 
symptomer seks måneder senere.  
 
De patienter som havde konsulteret en hudlæge 
for første gang nogensinde pga. håndeksem, 
havde i gennemsnit ventet i 3 måneder fra 
symptomdebut til de opsøgte egen læge 
(patientforsinkelse). Den gennemsnitlige 
forsinkelse fra egen læge til patienten kom til 
hudlæge, var ligeledes tre måneder (system-
forsinkelse). Undersøgelsen viste, at en dårlig 
prognose var associeret til en længere 
patientforsinkelse. Systemforsinkelsen var ikke 
signifikant associeret til en dårligere prognose. 
Dog viste resultaterne, at patienter uden 
systemforsinkelse havde den bedste prognose 
evalueret efter opfølgningsperiodens 
afslutning. Modsvarende havde patienter, der 
måtte vente over et år den dårligste prognose. 
 
Det kan således konkluderes, at mange 
patienter er forholdsvis længe undervejs i 
sundhedssystemet, hvilket synes associeret 
med en ringere prognose. 
 
Samarbejdspartnere: Den Danske 
Kontaktdermatitis Gruppe, Sundhedsstyrelsen, 
Center for forebyggelse 
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Kontaktallergi i en dansk voksenbefolkning 
 
Projektet er udført af cand.med. Jacob 
Pontoppidan Thyssen som et ph.d.-studium ved 
Københavns Universitet. Ph.d.-afhandlingen 
blev forsvaret d. 11. december 2009 
 
Baggrund: I 1990 og i perioden 2006-2008 
gennemførtes to befolkningsundersøgelser af 
henholdsvis 543 og 3471 personer i et sam-
arbejde mellem Videncenter for Allergi, 
Gentofte Hospital og Forskningscenter for 
Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. 
 
Formål: Undersøgelsernes formål var at 
bestemme forekomsten af kontaktallergi samt 
risikofaktorer for kontaktallergi og 
eksemsygdom. 
 
Resultater: Undersøgelserne viste at 
forekomsten af kontaktallergi faldt fra 15,5 % i 
1990 til 10,0 % i 2006 blandt 18-69 årige 
danskere. Faldet skyldes primært en mindre 
forekomst af kontaktallergi over for bl.a. 
thiomersal, kobolt, krom, Peru balsam og 
gummikemikalier. Faldende forekomster blev 
observeret både blandt mænd og kvinder og i 
de fleste aldersgrupper. 
  
Undersøgelsen viste endvidere, at kvinder der 
havde fået lavet huller i ørerne efter at den 
danske nikkelforordning blev gennemført i 
1990, havde en mindre forekomst af 
nikkelallergi end kvinder der fik lavet huller i 
ørerne før 1990.  
 
Ligeledes var der en stærkere sammenhæng 
mellem nikkelallergi og håndeksem i 1990 end 
i 2006.  
 
Forekomsten af parfumeallergi i 2006 var 
næsten uændret når man sammenlignede med 
resultaterne fra undersøgelsen i 1990.  

 
En statistisk signifikant sammenhæng mellem 
tobaksrygning og nikkelallergi og håndeksem 
blev fundet i 2006 studiet, mens der ikke blev 
fundet noget sammenhæng mellem indtaget af 
alkohol og kontaktallergi og håndeksem.  
 
Kommentar 
Trods det umiddelbare fald i forekomsten af 
kontaktallergi forekommer allergi over for 
kemiske stoffer fortsat hyppigt. Det skal 
understreges at undersøgelsen ikke dækker alle 
de kemikalier vi er udsat for i Danmark, men 
kun en undergruppe. Den faldende forekomst 
skyldtes primært at hyppigheden af 
thiomersalallergi faldt fra 3,5 % til 0,5 %. 
Thiomersal anvendtes tidligere i vacciner. 
Thiomersalallergi giver kun yderst sjældent 
anledning til eksemsygdom.  
 
Samlet set synes forekomsten af betydende 
kontaktallergi derfor at være nogenlunde 
uændret. Endelig synes effekten af den danske  
nikkelforordning at være gavnlig da 
nikkelallergi forekomsten faldt i den yngste 
aldersgruppe. 
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Figur 1: Grafen viser at nikkeallergi var høj blandt yngre 
kvinder (20 %) i 1990 (blå søjle) og nu faldet til 10 % i 
2006-8 (grøn søjle). Nikkelallergi er nu højere blandt 
ældre kvinder, hvoraf mange har fået deres allergi i 
ungdommen - før nikkel-reguleringen. 
 
Samarbejdspartnere: Forskningscenter for 
Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital 
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Kontaktallergi over for konserveringsmidler 
– et mikrobiologisk og klinisk studie 
 
Projektet udføres af cand. scient. Michael 
Dyrgaard Lundov som et ph.d.-studium ved 
Københavns Universitet 
 
Baggrund: Omkring 6 % af befolkningen har 
kontaktallergi over for kosmetiske produkter. 
En af hovedårsagerne til de mange tilfælde af 
kontaktallergi er konserveringsmidler. På trods 
af lovgivning omkring maksimalt tilladte 
koncentrationer af konserveringsmidler i 
kosmetik ses der stadig mange tilfælde af 
kontaktallergi over for konserveringsmidler. 
 
Formål: Formålet med ph.d.-studiet er at 
udarbejde en videnskabelig guideline til 
fastlæggelse af grænseværdier for allergifrem-
kaldende konserveringsmidler, hvor stoffets 
antimikrobielle effekt og allergiske potentiale 
indgår. Perspektivet er, at mindske hyppig-
heden af kontaktallergi over for konserverings-
midler i kosmetik. Derudover undersøges 
forskellige kosmetiske produkter for mikrobiel 
kontaminering. 
 
Metoder og resultater:  
Effekt af konserveringsmidler: Den 
antimikrobielle effekt af fire forskellige 
konserveringsmidler undersøges i henholdsvis 
MIC-målinger og challenge-tests. Tre af 
konserveringsmidlerne er allergifremkaldende 
og bliver undersøgt i kombination med et ikke 
allergifremkaldende konserveringsmiddel. 
Studiet har indtil videre vist, at man ved at 
kombinere konserveringsmidler, kan reducere 
et af de allergifremkaldende konserverings-
midler med en faktor 10. 
 
Kontaminering af cremer: Patienter med 
håndeksem er hyppigt koloniseret med  
 

 
 
staphylococcus aureus. For at undersøge om  
de cremer som håndeksempatienter bruger, 
kunne være kontamineret med s. aureus, blev 
cremer fra 10 patienter med håndeksem 
undersøgt for mikrobiel kontaminering.  
I alt blev 15 forskellige cremer undersøgt og 
67 % var kontamineret.  
 
De foreløbige resultater viser at det 
hovedsageligt er normal-flora fra huden, der er 
fundet i cremerne og ikke s. aureus. 
 
Kliniske studier: Patienter med allergi over 
for konserveringsmidler lappetestes med 
forskellige koncentrationer af konserverings-
midlerne for at fastslå den minimale 
eliciteringskoncentration. Baseret på 
eliciteringskoncentrationen og de 
mikrobiologiske resultater undersøges det i en 
use-test om cremer med forskellige 
koncentrationer af konserveringsmiddel 
effektivt hindrer kontaminering og ikke udløser 
allergiske reaktioner hos brugerne. 
 

 
Mange cremer var kontamineret med mikroorganismer. På 
pladen fandt vi en lang række forskellige mug, gær og 
bakterier i en hudcreme, som havde været anvendt. 
 
 
Samarbejdspartnere: Farmaceutisk Fakultet, 
Institut for Farmakologi og Farmakoterapi  



 

Mikropartikler og kontaktallergi 
 
Projektet udføres af cand.med. Jakob Torp 
Madsen, som et ph.d.-studium ved Syddansk 
Universitet, Odense 
 
Baggrund: Nanoteknologi er efterhånden 
meget udbredt i samfundet, både i industri, 
kosmetik og farmaci. Teknologien anvendes 
blandt andet til indkapsling af aktive kemiske 
forbindelser, hvor de beskytter indholdet og i 
nogle tilfælde øger dets biotilgængelighed i 
huden. Der er i dag flere forsøg der viser en 
betydelig bedre klinisk effekt ved indkapsling 
af en række lægemidler til behandling af 
hudsygdomme, når lægemidlerne er ind-
kapslede i nanopartikler sammenlignet med 
ikke-indkapslede lægemidler. Der er dog kun 
få lægemidler på markedet, der gør brug af 
denne teknologi. Talrige kosmetikprodukter 
gør i stor grad brug af nanoteknologi og hvert 
kosmetikfirma har efterhånden udviklet deres 
eget nanotransportsystem.  
 
De biologiske effekter er mangelfuldt belyst. 
Det vides, at nanoteknologi kan fremkalde 
betændelsestilstande i lungerne ved inhalation, 
og at visse nanopartikler øger hudpenetrationen 
af visse kemiske stoffer. Derudover foreligger 
der ikke nogen aktuel viden om teknologiens 
skadelige egenskaber. Det gælder også 
nanopartiklers effekt på hudallergi, hvilket er 
særdeles relevant, idet de i stigende grad 
benyttes. 
 
Formål: At undersøge nanopartiklers effekt på 
hudallergi. Forskellige typer nanopartikler 
fremstilles, og kendte allergener inkorporeres.  
Sammenligning af kendte allergeners evne til 
at fremkalde allergi med og uden nano-
partikler. Dette undersøges i en international 
anerkendt musemodel (Local Lymph Node 
Assay). Sidst undersøges om allerede kendte 
allergikeres allergi forstærkes af de frem-
stillede nanopartikler med inkorporerede 
allergener.  
 
Status: Der er syntetiseret tre typer 
nanopartikler (polycaprolactone, liposomer og  
ethosomer). Heri er inkorporeret henholdsvis 
isoeugenol (et parfumestof), DNCB eller  

 
kaliumdikromat, og der arbejdes i øjeblikket på 
også at inkorporere konserveringsmidlet 
methyldibromo glutaronitril.  
 
Der er udført dyreforsøg med de fremstillede 
nanopartikler, og resultaterne er under 
publikation. Nanopartikler med indkapslet 
isoeugenol er testet på raske frivillige 
isoeugenolallergikere og resultaterne er ved at 
blive analyseret.  
 
Der forventes gennemført ét yderligere klinisk 
forsøg med indkapslet methyldibromo 
glutaronitril ultimo februar 2010.  
 
Resultater 
 
• To allergifremkaldende stoffer indbygget i  

ethosomer (200-300 nm) øgede den allergi-
fremkaldende virkning af stofferne i 
dyreforsøg 

 
• Der gennemføres i øjeblikket forsøg med 

provokation af allergisk eksem. 
 
 
Projektet forventes afsluttet september 
2010.  
 
 

 
 

Til højre ses en opslemning med et allergigivende parfumestof iblandet 
nogle lipider. Til venstre ses den samme opløsning, men her er den 
kørt igennem et 100 nm filter, hvilket gør de enkelte partikler så små, 
at blandingen bliver mere transparent. Projektet undersøger om denne 
forskel betyder noget for hud-gennemtrængeligheden af parfumestoffet 
samt udviklingen af allergi. 
 
Samarbejdspartnere Lektor Stefan Vogel, 
Institut for fysik og kemi, Syddansk 
Universitet, Odense. Professor Ann-Therese 
Karlberg og Carl Simmonson, Gøteborg 
Universitet. 
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Arbejdsbetinget eksem blandt frisørelever 

Undersøgelsen udføres af cand. med. Anne 
Bregnhøj, som et ph.d.-studium ved 
Københavns Universitet

Baggrund: Hudsygdomme er de hyppigst 
forekommende arbejdsrelaterede sygdomme i 
Danmark, hvoraf håndeksem udgør 90-95 %, 
og er forårsaget af udsættelse for allergifrem-
kaldende og/eller hudirriterende stoffer.

Frisører er en af de faggrupper i Danmark, der 
oftest udvikler arbejdsbetinget eksem. 
Frisører er i kontakt med mange potentielle 
allergener i deres arbejde og udsættes for vådt 
arbejde mange timer hver dag. Op mod 50 % 
af danske frisører vil på et tidspunkt i deres 
karriere have håndeksem, og eleverne er 
særligt hårdt ramt, da de ofte har arbejds-
opgaver med høj eksponering for vand.  

I Danmark er frisører gennemsnitlig 
erhvervsaktive i ca. 9 år inden for deres fag, og 
det vides at håndeksem er en væsentlig 
risikofaktor. Det er ikke altid, karriereskifte er 
associeret med forbedret prognose, hvorfor 
man også bør fokusere på eliminering af 
irritanter og allergener i frisørfaget, 
forebyggelse i form af værnemidler samt at 
forbedre de ansattes og arbejdsgivernes viden 
herom. Det er vist i tidligere undersøgelser at 
frisørers viden om eksem og allergi er 
begrænset, samt at der ikke altid foregår en 
hensigtsmæssig forebyggelse i de enkelte 
saloner.

Formål: Grundstenen i dette 
interventionsstudie er at udarbejde et 
undervisningsprogram og implementere det på 
landets frisørskoler, med det formål at 
nedbringe hyppigheden af arbejdsbetinget 
eksem blandt frisøreleverne. Desuden ønsker 
vi at kortlægge omfanget af arbejdsbetinget 
eksem blandt frisørelever og karakterisere 
denne gruppe nærmere. 

Materiale og metode: Samtlige frisørskoler i 
landet har ønsket at deltage i undersøgelsen. 
Fire skoler er blevet udvalgt til interven-
tionsskoler, hvor faglærerne uddannes særligt

og underviser deres elever efter materiale 
udarbejdet til projektet. De øvrige skoler 
indgår i undersøgelsen som kontrolskoler. 

Aktuelt: I foråret 2008 blev der afholdt et 2- 
dages kursus for lærerne på interven-
tionsskolerne. Efterfølgende har der været 
opsamlende undervisning af lærergruppen på 
alle disse skoler, samt to møder hos Viden-
center for Frisører og kosmetikere med 
repræsentanter fra hver interventionsskole. 
Undervisningsmaterialet der skal undervises 
efter er udarbejdet og implementeret på 
skolerne.

I august 2008 og januar 2009 blev der i alt 
inkluderet 502 frisørelever i undersøgelsen. De 
er alle inkluderet inden for de første 2 uger 
efter de er startet på skolen. Der er foretaget 
HECSI score på alle eleverne og de har udfyldt 
et spørgeskema. Der er lavet 1. follow-up på 
alle inkluderede elever, 2. follow-up af 
eleverne er påbegyndt og der er taget telefonisk 
kontakt med en del af de elever der forlader 
skolerne.

I foråret 2009 blev det spørgeskema frisør-
eleverne udfyldte i forbindelse med 
inklusionen sendt til et matchet udtræk på 1870 
unge mennesker. Denne kontrolgruppe er 
matchet på alder, køn og geografisk fordeling i 
landet. Spørgeskemaerne blev besvaret med en 
svarprocent på 70 %. 

Andre samarbejdspartnere: Dansk Frisør og 
Kosmetiker Forbund, Frisørskolerne i 
Danmark 



 

Forekomsten af erhvervsbetinget hånd-
eksem og frafald fra frisørbranchen. - En 
spørgeskemaundersøgelse i en lands-
dækkende kohorte af danske frisører 

 
Undersøgelsen udføres af cand.scient.san.publ. 
Susan Hovmand Lysdal, som et ph.d.-studium 
ved Københavns Universitet 
 
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem 
Videncenter for Frisør og Kosmetikere og 
Videncenter for Allergi 
 
Baggrund: Der findes ca. 12.000 erhvervs-
aktive frisører i Danmark, og langt størstedelen 
af disse er kvinder. 
 
Frisører tilhører en erhvervsgruppe, der er 
udsat for mange erhvervsmæssige ekspo-
neringer, der kan påvirke deres helbred, bl.a. 
en betydelig mængde vådt arbejde og en hel 
række af irritanter og potentielle allergener. 
Dette gør, at frisører har en høj risiko for at 
udvikle arbejdsbetinget håndeksem. Tidligere 
undersøgelser har vist, at næsten 50 % af 
danske frisører udvikler håndeksem på et 
tidspunkt i deres karriere, men at meget få af 
disse anmelder håndeksem som en erhvervs-
betinget sygdom. Årsagen til denne lave 
anmeldelsesprocent søges afklaret i dette 
studium. 
 
Tidligere undersøgelser har vist en højere 
forekomst af astma og allergi hos frisører, 
hvilket sandsynligvis skyldes kemiske 
påvirkninger i arbejdsmiljøet. Frisørers 
arbejdsmiljø har endvidere været mistænkt for 
at kunne påvirke den kvindelige fertilitet. Der 
er hidtil udført få undersøgelser af frisørers 
fertilitet, men de tyder på, at frisører har en 
øget risiko for spontane aborter og forlænget 
tid til graviditet. 
 
I Danmark bliver frisører gennemsnitligt 9 år i 
faget. Væsentlige årsager til dette hurtige 
brancheskift er arbejdsrelaterede sygdomme 
som astma og håndeksem, men også faktorer 

 
 
som arbejdstider, løn og det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø spiller en vigtig rolle.  
 
Projektet 
Formål: Formålet med dette studie er gennem 
en national spørgeskemaundersøgelse at 
estimere forekomsten af håndeksem blandt 
uddannede frisører samt at kortlægge 
risikofaktorer herfor. På baggrund af tidligere 
undersøgelser er arbejdshypotesen, at frisører 
sjældent anmelder deres håndeksem som 
erhvervssygdom. Derfor estimeres graden af 
underrapportering af håndeksem som 
erhvervssygdom i arbejdsskadestatistikken, 
ligesom årsagerne til den manglende anmeld-
else søges kortlagt. Også andre mulige 
konsekvenser af frisørers arbejdsmiljø såsom 
selvrapporteret allergi, astma og fertilitet 
belyses i denne undersøgelse. 
 
Frisørkohorte og spørgeskema 
Kohorten består af samtlige personer, der er 
blevet uddannet fra frisørskoler i Danmark 
mellem 1985 og 2007, i alt næsten 9.000 
personer. Data fra ATP-registeret giver 
information om personernes branchekode fra 
deres fyldte 16. år og frem til år 2007.  
 
Der blev fremskaffet gyldig folkeregister-
adresse på 7.840 af disse personer, som alle i 
foråret 2009 fik tilsendt et spørgeskema, der 
kortlægger selvrapporteret håndeksem, astma, 
allergi og fertilitet samt diverse risikofaktorer.  
 
Der blev udsendt et postkort med en 
påmindelse efter ca. 3 uger til ca. 5.000 non-
respondenter. Efter yderligere 3 uger blev 
spørgeskemaerne udsendt på ny med endnu en 
påmindelse til ca. 3.800 non-respondenter. De 
besvarede spørgeskemaer er efterfølgende 
blevet indskannet og afventer analyse. Den 
endelige svarprocent blev på ca. 68. 
 
Samarbejdspartnere: Dansk Frisør og 
Kosmetiker Forbund, Danmarks Frisør-
mesterforening, Københavns Kommune, 
Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 
Frisørfagets Fællesudvalg, Dermatologisk 
Afdeling på Odense Universitetshospital

13 



  14 

Genetisk/immunologisk studieKontaktallergi og psoriasis. 
For at belyse eventuelle forskelle i patienter 
med autoimmun sygdoms immunologiske 
respons på allergenstimulation nærmere, tages 
der hudbiopsier fra challengereaktionerne.
Herfra oprenses RNA, der undersøges for 
forskelle i genekspression med microarray-
teknik. Der tages endvidere biopsier fra 
challengereaktionerne, der skal undersøges 
med almen histologi og immunhistokemi. 

Projektet udføres af cand.med. Nannie 
Bangsgaard, som et ph.d.-studium ved 
Københavns Universitet 

Baggrund: Allergisk kontakteksem er en 
hyppig kronisk hudsygdom. Meget tyder på, at 
patienter med autoimmune sygdomme, såsom 
psoriasis, diabetes type I og ledegigt ikke 
udvikler kontaktallergi i samme grad som 
personer uden disse sygdomme. Baggrunden 
herfor er ukendt. 

Der ses på graden samt typen af infiltrat, samt 
fordelingen af effektor- og regulatoriske celler. 

Formål: Formålet med ph.d.-studiet er at 
undersøge sammenhængen mellem 
kontaktallergi og autoimmun sygdom, med 
psoriasis som model. 

Epidemiologisk studie: Sammenhængen 
mellem psoriasis og kontaktallergi er belyst 
epidemiologisk ved hjælp af data fra to studier, 
et patient- og et befolkningsbaseret studie. 
Data fra det patientbaserede studie er opnået 
ved at koble data fra Landpatientregisteret, til 
identifikation af psoriasispatienter, med data 
fra Videncentrets egen database over lappetests 
foretaget på Dermato-Allergologisk afd., 
Gentofte Hospital. Data fra det befolknings-
baserede studie stammer fra spørgeskema- og 
lappetestresultater fra Glostup-kohorten 1990-
2006.

Reaktioner på forskellige doser af allergen 

Resultater: Personer med selvrapporteret 
psoriasis har mindre hyppigt kontaktallergi og 
er sværere at sensibilisere end personer uden 
psoriasis.

Perspektiv: Ved mere viden om de processer i 
kroppen, som afgør om man bliver allergisk 
over for et givet stof, kan forebyggelse 
målrettes og nye behandlinger udvikles 

Begge studier har vist en invers sammenhæng 
mellem kontaktallergi og psoriasis. 

Klinisk studie 
Studiet fortsætter i 2010 For at belyse den kausale sammenhæng 

mellem den fundne inverse relation mellem 
kontaktallergi og psoriasis nærmere, foretages 
et klinisk sensibiliseringsstudie. I dette studie 
gennemgår 4 grupper af 23 personer med hhv. 
psoriasis, type I diabetes, kontaktallergi og 
normal hud induktion og challenge med et 
potent allergen, diphenylcyclopropenone
(DPCP). Herved undersøges det om patienter 
med autoimmun sygdom har nedsat evne til at 
udvikle kontaktallergi.

Samarbejdspartnere: Dermato-allergologisk 
afd. K, Gentofte Hospital  



 

Allergi over for parfumestoffer blandt 
eksempatienter  
 
Projektet udføres af cand.med. Maria Vølund 
Heisterberg som et ph.d.-studium ved 
Københavns Universitet 
 
Baggrund: Allergisk kontakteksem over for 
parfumestoffer er en hyppig sygdom. Cirka 
hver 10. patient med eksem, som undersøges 
for allergi får påvist en parfumeallergi. Det er 
uvist i hvor høj grad parfumeallergi påvirker 
forløbet af eksemsygdom. Der er også kun få 
studier om livskvalitet i forbindelse med 
hudallergi over for parfume. Metoden til at 
påvise parfumeallergi revurderes kontinuerligt, 
da parfumestofferne som tilsættes kosmetiske 
produkter ændrer sammensætning og nye 
parfumestoffer introduceres, som forbrugere 
kan udvikler allergi overfor. 
 
Formål: Formålet med ph.d.-studiet er at 
undersøge hyppighed af allergi over for den 
forholdsvis nye screeningsmetode til påvisning 
af parfumeallergi, fragrance mix II, samt at 
undersøge hvilke kosmetiske produkter der har 
været årsag til allergien. Livskvaliteten og 
sygdomsforløbet blandt eksempatienter med 
parfumeallergi vil blive belyst. Endvidere vil 
hyppigheden af allergi over for nye 
parfumestoffer blive dokumenteret.  
 
Studiet er opdelt i 3 projekter: 
 
Del 1 
Epidemiologiske studier: 
Hyppigheden af parfumeallergi blandt 
eksempatienter er analyseret ved hjælp af data 
fra den kliniske database for kontaktallergi, 
som varetages af Videncenter for Allergi. I 
analysen indgik 12.302 patienter. Endvidere 
blev det belyst hvilke kosmetiske produkter, 
der var associeret med allergi. Hovedsagligt 
blev allergi over for en forholdsvis ny blanding 
af parfumestoffer (fragrance mix II) belyst. 
 
Del 1 er gennemført. De andre dele af 
programmet vil blive gennemført de 
kommende år. 
 

 
 
Del 2: 
Eksem og livskvalitet 
En spørgeskemaundersøgelse vil nærmere 
belyse hvorledes parfumeallergi påvirker  
patienterne i forhold til sygdomsforløb og 
livskvalitet. 
 
Del 3: 
Nye allergifremkaldende parfumestoffer 
Trimethyl-benzenepropanol er et parfumestof 
som anvendes i kosmetiske produkter og kan 
forårsage allergi, men hyppigheden af allergi i 
en større eksem population og hvilke 
kosmetiske produkter som er årsag til allergien, 
er ukendte og vil blive undersøgt i dette studie. 
Endvidere vil den optimale epikutantest kon-
centration blive bestemt ved at epikutantteste 
med parfumestoffet i tre forskellige kon-
centrationer.   Eksempatienter der undersøges 
for allergi vil blive inkluderet i forsøget. I alt 
vil fem forskellige europæiske hudafdelinger 
deltage, fra Danmark vil hudafdelingerne på 
Odense Universitets Hospital og Gentofte 
Universitets Hospitals deltage.  
 
Resultater 
 
• Ca.10 % af eksempatienter i Danmark har 

parfumeallergi i huden. 
 
• Deodoranter er den hyppigste årsag til 

parfumeallergi. 
 
Studiet fortsætter i 2010 
 
Samarbejdspartnere: Videncenter for 
Allergi, Dermato-allergologisk afd. Gentofte 
Hospital, Dermato-allergologisk afdeling på 
Odense Hospital, medlemmer af Dansk 
Kontakt Dermatitis Gruppe 
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Andre projekter 

Patienter med håndeksem i dermatologisk 
speciallægepraksis – klassifikation og 
prognose 
 
I samarbejde med praktiserende speciallæger i 
dermatologi undersøges hvilke faktorer i 
patientens miljø, der er af betydning for 
håndeksem og hvilke karakteristika, der er for 
patienter, hvor man ikke kan finde en ydre 
påvirkning som årsag til eksemet. Ligeledes 
registreres forløbet af eksemet i forhold til 
karakteristika for patienten. 
  
Projektet er 3-årigt og omfatter alle patienter 
med håndeksem, som ses af speciallægerne i 
de tilknyttede praksis. Patienterne inkluderes 
ved første henvendelse til hudlæge, hvor 
sværhedsgraden og den kliniske type af 
håndeksemet registreres ud fra en billedguide, 
som er udviklet til projektet. Patienterne 
udfylder hver 6. måned et spørgeskema om 
deres håndeksem samt registrerer sværheds-
graden af eksemet, ud fra billedguiden. 
 
Efter 1 år genindkaldes patienterne og 
håndeksemet vurderes af læge eller 
projektsygeplejerske. 
 
I projektet indgår også evaluering af en ny 
patientfilm om håndeksem (se nedenfor). 
 
I relation til projektet er der udarbejdet en 
guideline for håndeksemklassifikation og 
udredning fra Den Danske Kontaktdermatitis 
Gruppe. Denne forventes offentliggjort i 2010. 
 
Status: Der er inkluderet 704 patienter med 
håndeksem, som har gennemgået ovenstående 
undersøgelsesprogram. 
 
Genundersøgelsen vil forløbe i første halvdel 
af 2010. 

 
 

 
 
Fig 1. Foto fra billedguiden, som er udviklet i projektet 
med henblik på bedre klassifikation af håndeksem. 
Fotoet viser et kronisk håndeksem med tør skællende 
hud og smertefulde revner. 
 
Planer for 2010: Patienterne tilbydes 
undersøgelse for medfødt defekt hudbarriere, 
dvs. genetisk analyse for filaggrin-mutation. 
Resultatet vil blive sammenholdt med 
håndeksemets prognose, det sværhedsgrad, 
ætiologi og kliniske type. 
 
 
Fra Videncenter for Allergi: Prof. Jeanne 
Duus Johansen, IT-medarbejder Søren Gade, 
sygeplejerske Anne-Marie Topp og læge 
Marianne Hald 
 
Samarbejdspartnere: Den Danske 
Kontaktdermatitis Gruppe. Koordinator: 
Speciallæge Niels Veien. 
 
Finansiering: Projektet er finansieret via 
midler fra Fonden for Faglig Udvikling af 
Speciallægepraksis, Danske Regioner. 
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Kombinationseffekter 

I et samarbejde med forskere ved Københavns 
Universitet, afdelingen for International 
Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, 
undersøges effekten på immunsystemet ved 
udsættelse for flere reaktive kemiske stoffer på  
én gang i forhold til udsættelse for de enkelte 
stoffer. Undersøgelsen foregår på mus og tager 
udgangspunkt i hårfarver, der er produkter, 
som består af mange reaktive stoffer.  

Resultater: En blanding af allergi-
fremkaldende stoffer, som i hårfarve, ikke 
alene udløste svære reaktioner i de hud-
områder, der var udsat for blandingen, men 
virkningen kunne også måles i blodet i form af 
signalstoffer fra immunsystemet.  

Forsøget viste at sammenblanding af allergi-
fremkaldende stoffer øgede den allergi-
fremkaldende effekt og kunne påvirke hele 
organismen. 

Artiklen publiceres i 2010 

Fra Videncenter for Allergi: Prof. Torkil 
Menné og prof. Jeanne Duus Johansen 

Samarbejdspartnere: Post.doc. Charlotte  
Bonefelt, ph.d.-studerende Jeppe Madura, prof. 
Carsten Geisler, lektor Sally Dabelsteen, 
Københavns Universitet. 

Koboltanalyser

I et samarbejde med forskere på Danmarks 
Tekniske Universitet, Institut for Mekanisk 
Teknologi, er der gennemført et projekt med 
det formål at udvikle en spottest for kobolt-
frigivelse fra metalgenstande som fx smykker 
eller værktøj. Kobolt er en af de hyppigste 
årsager til kontaktallergi og det er umuligt at 
vide om en genstand frigiver kobolt. En test 
der umiddelbart kan registrere små mængder af 
kobolt, som frigives fra en metalgenstand, vil 
være af stor værdi i forebyggelse af ved-
varende allergiske symptomer. 

Projektet er færdigt og under publicering. 

Fra Videncenter for Allergi: Ph.d.-studerende 
Jacob P. Thyssen 

Samarbejdspartnere: Professor Per Møller og 
Post.doc. Morten Jellesen, Danmarks Tekniske 
Universitet, Professor Carola Lidén, 
Karolinska Instituttet, Sverige 

Nikkel og spottest 

I et samarbejde med Institutet för 
Miljömedicin, Karolinska Instituttet måles 
nikkelfrigivelsen fra en række smykker, der har 
vist sig positive ved en spottest kaldet dimethyl 
glyoximetest. Nikkelfrigivelsen måles med 
atomabsorption og fundet relateres til dimethyl 
glyoximetesten med henblik på at identificere 
falsk positive og falsk negative resultater. 

Analyserne er færdige og artiklen under 
udarbejdelse. Forventes publiceret i 2010. 

Fra Videncenter for Allergi: Læge, ph.d.-
studerende Jacob P. Thyssen 

Samarbejdspartnere: Prof. Carola Lidén, 
Karolinska Instituttet, Sverige 

Nikkel og arbejdsmiljø 

I et samarbejde med Institutet för 
Miljömedicin, Karolinska Instituttet, under-
søges deponeringen af nikkel på huden via 
håndtering af genstande, der frigiver nikkel i 
arbejdsmiljøet som fx værktøj. Undersøgelsen 
foretages ved acid wipe sampling method, en 
metode udviklet i Stockholm hvor nikkel- 
indholdet fra hudens yderste lag opsamles ved 
aftørring af huden med en svag opløsning af 
syre. Metoden er uden bivirkninger.
Målingerne kan danne grundlag for 
vurderingen af udsættelsen for nikkel via 
arbejdsmiljøet og risikoen herved.  

Projektet forventes færdig i 2010. 

Fra Videncenter for Allergi: Læge, ph.d.-
studerende Jacob Thyssen og læge Peter 
Jensen
Samarbejdspartnere: Professor Carola Lidén, 
Karolinska Instituttet, Sverige  
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Hofteproteser og nikkelallergi 
 
I et samarbejde med forskere ved hofte-
sektionen, Århus Universitetshospital, er det 
undersøgt om hofteproteser af metal (metal-on-
metal) giver allergi over for metallerne nikkel, 
krom og/eller kobolt, samt om patienter med 
en eller flere af disse allergier oplever flere 
komplikationer end andre i form af fx løshed 
og/eller infektion. Undersøgelsen er foregået 
via oplysninger fra Dansk Hofte-alloplastik 
Register (DHR), som omfatter alle patienter 
der har fået indsat en hofteprotese siden 1. 
januar 1995. Registret er en landsdækkende 
klinisk database for primære total hofte-
alloplastiker, revisioner og postoperative 
komplikationer, foretaget i Danmark. Alle 
afdelinger i Danmark (45), inklusiv 4 
afdelinger lokaliseret på private sygehuse, 
rapporterer til DHR. Disse oplysninger er 
sammenholdt med Videncenter for Allergis 
register over patienter med kontaktallergi over 
for metaller.  
 
Der indgik 18.794 patienter fra kontaktallergi 
databasen, heraf identificerede man 359 som 
havde fået en total hoftealloplastik (ny hofte) 
og som efterfølgende havde haft kompli-
kationer hermed. For hver af disse cases blev 
der tilfældigt udtrukket to alders og køns-
matchede kontroller (i alt 712) 
 
Forekomsten af metalallergi blev analyseret 
blandt cases og kontroller. 
 
Resultater 
Risikoen for re-operation efter en 
hofteoperation var ikke større blandt patienter 
med metalallergi end blandt patienter, som 
ikke havde metalallergi. 
 
Studiet er retrospektivt og har derved sine 
begrænsninger. Der planlægges yderligere 
studier inden for dette emne. 
 
Fra Videncenter for Allergi: Læge, ph.d.-
studerende Jacob Thyssen og cand.scient., 
ph.d. Kåre Engkilde, prof. Jeanne Duus 
Johansen og prof. Torkil Menné  
 

Samarbejdspartnere: Læge, ph.d. Stig 
Jakobsen, prof. Kjeld Søballe, Hoftesektionen, 
Århus Universitetshospital 

Kromallergi stiger  
 
Kromallergi har traditionelt været forårsaget af 
erhvervsmæssig kontakt med cement. I 1983 
indførtes dansk lovgivning, der gjorde det 
obligatorisk at tilsætte jernsulfat til cement 
med det formål at reducere mængden af 
vandopløseligt krom til max. 2 ppm. Denne 
lovgivning har betydet et fald i kromallergi 
blandt danske bygningsarbejdere. En anden 
årsag til kromallergi er kromgarvede læder-
produkter, som sko, handsker og urremme. I 
dette projekt analyseres udviklingen af 
kromallergi fra 1985 til 2007 blandt patienter, 
der er allergitestet på Dermatologisk afd. 
Gentofte Hospital. 
 
Datasættet omfattede 16.228 patienter og der 
foretages analyser vedrørende hyppigheder af  
kromallergi og hvilke udsættelser, som har 
medført kromallergi.  
 
Resultater 
• Kromallergi faldt from 3,6 % i 1985 til 1 % 

i 1995, men steg så igen herefter til 3,3 % i 
2007 

 
• Erhvervsmæssig udsættelse for cement som 

årsag til kromallergi faldt fra 12,7 % af 
cases i 1989-1994 til 3,0 % i 1995-2007 

 
• Udsættelse for læderprodukter som årsag til 

kromallergi steg fra 24,1 % af cases i 1989-
1994 til 45 % i 1995-2007 

 
• Sko var det hyppigste læderprodukt, som 

forårsagede kromallergi 
 
Fra Videncenter for Allergi: Læge, ph.d.-
studerende, læge Jacob Thyssen, cand. scient., 
ph.d. Kåre Engkilde og læge Peter Jensen 
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Allergi over for sort farvestof i Europa  
 
I samarbejde med en europæisk forsknings-
gruppe (European Environmental and Contact 
Dermatitis Research Group), er data for allergi 
over for sort farvestof (PPD) blandt eksem-
patienter, der allergitestes, opgjort over en 5-
års periode, 2003-2007 og for 10 forskellige 
lande. Undersøgelsen omfatter 21.515 patienter 
i de 10 lande og omfattede også årsagen til 
PPD-allergi.  
 
Resultater 
• Gennemsnitligt var forekomsten af PPD-

allergi 4,6 % 
 
• PPD-allergi var 2,4 gange hyppigere blandt 

patienter i de central- og syd-europæiske 
centre end i Skandinavien 

 
• I ca. 3 ud af 4 tilfælde kunne den 

udsættelse som havde ført til allergien 
bestemmes 

 
• Hårfarvning blandt forbrugere var den 

hyppigste årsag og udgjorde 41,8 %, 
erhvervsmæssig brug 10,6 % og 
tekstilfarver 12,6 % 

 
Fra Videncenter for Allergi: Læge, ph.d.-
studerende Jacob Thyssen, i samarbejde med 
European Environmental Contact Dermatitis 
Group 
 

Håndeksem, allergi og hudbarriere 
 
Ca. 10 % af befolkningen udvikler håndeksem.  
Håndeksem er ofte kronisk og påvirker 
livskvalitet og erhvervsmuligheder. En normal 
hudbarriere er den vigtigste beskyttelse mod 
eksem. Nye genetiske analyser kan identificere 
personer, som har en medfødt hudbarriere-
defekt, dvs mutationer, der fører til at proteiner 
ikke dannes normalt i huden og hudbarrieren 
bliver defekt. Disse personer kan have en 
særligt dårlig prognose. De nye analyser har 
hidtil kun været udført i udlandet, men vil i 
projektet blive etableret i Danmark på Klinisk 
Biokemisk afd., Gentofte Hospital.  

 
Betydningen af denne særlige, men hyppige 
defekt i huden for opståen af alle typer allergi, 
for sværhedsgrad af håndeksem og for 
prognosen kortlægges i unikke patient- og 
befolkningsstudier. 
 
Status 
De genetiske analyser er etableret og prøver fra 
befolkningsundersøgelser samt kohorten med 
multiple hudallergier er undersøgt for 
mutationerne. Resultaterne er analyseret og vil 
blive offentliggjort i løbet af 2010. 
 
Fra Videncenter for Allergi: Læge, ph.d.-
studerende Jacob Thyssen, læge, ph.d.-
studerende Berit Carlsen, prof. Jeanne Duus 
Johansen og prof. Torkil Menné 
 
Samarbejdspartnere: Seniorforsker Michael 
Melgaard, overlæge Pal B. Szecsi, professor 
Steen Stender, Klinisk Biokemisk afd., 
Gentofte Hospital, overlæge Allan Linneberg, 
Forskningscenter for Forebyggelse og 
Sundhed, speciallæge Niels Veien, Aalborg 
 

Information om håndeksem og allergi 
 
Et projekt om forbedret og mere moderne 
informationsmateriale om håndeksem er 
gennemført. Der er nedsat en tværfaglig 
gruppe, som står for ideer og gennemførelse. 
 
Første del af projektet har bestået i at 
udarbejde en informationsfilm om håndeksem. 
Denne offentliggøres i 2010. 
 
Herefter vil der blive arbejdet med 
informationsfilm om specifikke allergier. 
 
Fra Videncenter for Allergi: Prof. Jeanne 
Duus Johansen og IT-medarbejder Søren Gade. 
 
Samarbejdspartnere: Læger og syge-
plejersker fra Dermato-allergologisk afd., 
Gentofte Hospital, Sundhedsstyrelsen (afd. 
læge Jette Blands), Astma-Allergi Danmark og 
Speciallægepraksis (dermatologi), speciallæge 
Niels Veien, Aalborg. 
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Samarbejde med andre Videncentre 
Videncenter for Frisører og kosmetikere 

Videncenter for Duft- og 
Kemikalieoverfølsomhed 

idencenter for Frisører og Kosmetikere 

 med., 

nsen

idencenter for Frisører og Kosmetikere har  

et.

inansiering
r Frisører og Kosmetikere har i 

en

 mio. 

-

idencentret udgiver en selvstændig

VVidencenter for Duft- og Kemikalieoverføl-
somhed oprettedes pr. 1. januar 2006 på 
Gentofte Hospital. Det etableredes som en 
selvstændig enhed i tæt relation til det allerede 
eksisterende Videncenter for Allergi. Centerets  
opgaver er at kortlægge forekomsten af duft- 
og kemikalierelaterede symptomer i 
befolkningen, forske i underliggende 
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.  

udgjorde i 2009 en stab på 4 forskere: 
Cand.pharm., ph.d. Heidi Søsted, cand.
ph.d.-studerende Anne Bregnhøj, cand. 
scient.san.publ., ph.d.-studerende Susan 
Hovmand og cand.scient. Henriette S. Ha

V
eksisteret siden 2006 og forsker i frisørers
udsættelser, hudsygdomme og arbejdsgange
med henblik på forebyggelse af arbejds- 
betingede hudlidelser og fastholdelse i fag
Videncentret rådgiver om forebyggelse af 
allergi og eksem i denne faggruppe. Viden-
centrets vision er at skabe et sundt frisørfag 
ved forebyggelse af sygdomme samt 
fastholdelse i faget.

De to Videncentre har fælles sekretariat. 
Videncenter for Duft- og Kemikalie-
overfølsomhed har en bevilling fra 
Miljøstyrelsen på 3 mio. kr./år. Denne er 
fornyet i fra 2010 og gælder 4 år frem. F

Videncenter fo
2009 været finansieret af Dansk Frisør 
Kosmetiker Forbund og Arbejdsmiljø-
forskningfonden. Centret har for period
2008-2010 fået bevilliget 3 mio. kr. fra 
Arbejdsmiljøforskningsfonden og godt 4
fra overenskomsten mellem Dansk Frisør og 
Kosmetikerforbund og Danmarks frisørmester
forening. Centret har der udover haft indtægter 
fra Aage Bangs Fond. 

V

Videncentret udgiver en selvstændig 
årsrapport.

årsrapport.



 

Klinisk database for kontaktallergi – status 
 
En national klinisk database for kontaktallergi 
etableredes per 1. oktober 2002. Formålet med 
databasen er at overvåge og forbedre kvaliteten 
i udredning og behandling af patienter med 
kontaktallergi i både primær- og sekundær-
sektoren. Via de indsamlede patientdata er 
formålet endvidere at registrere 
allergifrekvenser blandt patienter med henblik 
på at dokumentere eventuelle effekter af 
forebyggelse/intervention. Desuden giver 
databasen mulighed for løbende 
kvalitetssikring og udvikling med hensyn til 
diagnostik og behandling af patienter med 
kontaktallergi.  
 
Databasen er opbygget som et netværk, der 
konstitueres af ni praktiserende speciallæger i 
dermatologi samt tre universitetshospitals-
afdelinger, alle medlemmer af Den Danske 
Kontaktdermatitis Gruppe. De data, der 
indberettes fra speciallægerne, vil i høj grad 
afspejle allergimønstret i befolkningen, mens 
data fra hospitalsafdelingerne i højere grad 
indikerer tyngden af allergiproblemerne. 
 
Antal patienter inkluderet  
Som nævnt påbegyndtes indsamlingen af 
patientdata til databasen i slutningen af 2002. 
Antallet af inkluderede patienter er steget i takt 
med tilslutningen af flere klinikker. I 2009 er 
4843 patienter testet for kontaktallergi over for 
de hyppigste allergener inden for netværket.  
 
 

Data for hyppigheden af de vigtigste allergener 
samt kommentarer hertil offentliggøres på 
Videncentrets hjemmeside:  

videncenterforallergi.dk 
 
Generelt 
I 2009 er der sket en del udvikling og 
tilføjelser til databasen, hvoraf de væsentligste 
er: 

 udskiftning af forbindelsesteknologi: Der 
er foretaget skift fra det forældede 
Borland Database Engine (BDE) til 
ActiveX Data Objects (ADO). Dette var 
nødvendigt for driften af databasen, idet 
der ellers opstod en lang række fejl. (Kun 
hospitaler) 

 registrering af egnematerialer/ekspo-
sitioner: Der er tilkøbt et modul, der dels 
muliggør hurtig registrering samtidig af 
flere egnematerialer og dels muliggør, at 
man kan tilknytte én given eksposition til 
flere allergener samtidigt. (Kun hospi-
taler) 

 udvidet registrering af priktest: Der er 
foretaget ændring i modulet til 
registrering af priktest, således at 
dobbeltprik kan indtastes og samlet 
reaktion automatisk beregnes. (Kun 
hospitaler) 

 kobling af tabeller: Stillinger og 
diagnoser er nu fast relateret til bestemt 
testforløb. Tidligere var disse løst koblet, 
hvilket introducerede fejl i og 
besværliggjorde dataudtræk, hvis dato for 
diagnose eller stilling var uens med 
testforløbets dato. (Kun hospitaler) 

3467 3689
4189 4098 3877 3776

4843

2003 2005 2007 2009*

Antal patienter testet

 tilføjelse af diagnoser og stillinger: 
Tabellerne med diagnoser og stillinger er 
blevet opdateret, således at alle 
dermatologiske ICD-10-diagnoser nu 
findes i databasen, samt at alle DISCO-
88-stillingskoder og –kategorier findes. 
(Alle klinikker) 

 
Applikationen WebAllergen, der muliggør 
indtastning af speciallægers patientdata direkte 
i databasen, er i drift hos otte af netværkets 
speciallægeklinikker, således at indberetning af 
cirka 97 % af speciallægernes samlede bidrag 
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til databasen foregår i lægeklinikkerne. Én 
klinik mangler fortsat at blive tilsluttet. Der 
foreligger planer om at tilslutte klinikken i 
2010, således at hele netværket selv indberetter 
direkte. 
 
Indikatorer og standardisering 
Den nationale kliniske 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 kontaktallergi 
i 2003 på baggrund af en evidensgennemgang, 
svarende til retningslinierne for Det Nationale 
Indikator-projekt. Klinikkerne har arbejdet 
efter disse retningslinier siden 2004. 
 

Indikatoropfyldning: udvikling i fire udvalgte 
indikatorer 2006-2009 (standard: 90 %)

Frisør

Latex

Alg-Info

HE-Info

40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1.H'06 1.H'07 1.H'08 1.H'09

 
I 2009 har målopfyldelsen generelt været pæn, 
dette på trods af, at der er kommet cirka 25 % 
flere cases i kraft af de to nye klinikker, der er 
blevet tilsluttet. Dette tilskrives intensiv 
evidensgennemgang og oplæring af 
klinikpersonalet i korrekt indtastning samt 
indikatorerne og deres betydning. 
 

 
 

National klinisk database for kontaktallergi 
er dannet af Den Danske Kontaktdermatitis 
Gruppe, som er et netværk af praktiserende 
speciallæger i dermatologi og hudafdelinger på 
universitetshospitaler. Netværket rapporterer 
allergidata til databasen samt data til vurdering 
af kvaliteten i udredningen. 
 
Netværket består af speciallægeklinikker  i: 
 
 Aalborg (Laurberg, Lomholt & Sølvsten) 
 Bagsværd (Nielsen) 
 Herning (Kaaber & Otkjær) 
 Hørsholm (Vissing) 
 Kalundborg (B. & O. Kristensen) 
 København (Danielsen, Lindskov & Nielsen) 
 Rødovre (Avnstorp, Staberg & Hjorther) 
 Svendborg (Lasthein) 
 Vejle (Thormann) 
  

samt hudafdelingerne på: 
 
 Gentofte Hospital 
 Odense Universitetshospital 
 Århus Sygehus (tidl. Marselisborg) 

 

Otte af de ni speciallægeklinikker indberetter 
selv data direkte i databasen via applikationen 
Web-Allergen.  
 
Speciallæge Niels Veien fra Hudklinikken i 
Aalborg fungerer som ankermand i kommuni-
kationen mellem praksis og Videncentret og er 
fortsat koordinator for validering af de data, 
speciallægepraksis indberetter via applika-
tionen WebAllergen.  
 
Niels Veien står endvidere for en vital del af 
kommunikationen mellem Videncentret og 
lægeklinikkerne i forhold til eksisterende så vel 
som nye projekter. 
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Logistik 
Data fra de tre universitetshospitalsafdelinger 
indtastes i klinikkerne og overføres automatisk 
direkte til databasen, der fysisk befinder sig i 
Herlev. 
  

 

 
 

Styregruppe for National klinisk database for 
kontaktallergi: 
 Jette Blands, Center for Forebyggelse, SST 
 Allan Linneberg, Kompetancecenter Øst 
 Niels Veien, Praktiserende speciallæge 
 Lone Skov, DDS, Derm. afd., Gentofte 

Hospital 
Databasen sikrer standardisering og kvalitet af 
sundhedsydelser inden for feltet. 

 Thomas Kjellberg Christensen, IT-
Funktionen, Gentofte Hospital 

Ni speciallægepraksisser og tre hospitalsafdelinger 
indberetter til databasen. 

 Jeanne Duus Johansen, Videncentret I 2009 blev indberettet data vedrørende 4843 patienter 
testet for allergi.  Søren Gade, Videncentret 
97 % af data indberettes direkte i databasen af 
klinikkerne selv via Internet. 
Klinikkerne kan selv se kvalitetsindikatorer og øvrige 
rapporter via Internet.  

 

Overvågning af sjældent forekommende allergener

Allergenbanken, Dermatologisk Afd., 
Odense Universitetshospital 
 
Allergenbanken er en servicefunktion for 
speciallæger i hudsygdomme. 
 
Patienter med mistænkt allergisk kontakteksem 
undersøges hos hudlægerne med plasterprøver 
(eksemprøver), som afslører allergi over for 
almindeligt forekommende allergener i miljøet 
som fx nikkel og parfumestoffer samt 
konserveringsmidler. Man kan imidlertid blive 
allergisk over for en lang række andre stoffer, 
som findes i miljøet, i hjemmet eller på 
arbejdspladsen. Der er beskrevet mere en 3000 
forskellige stoffer/kemikalier som er muligt 
allergifremkaldende. Allergenbanken 
indeholder i 2010 ca. 600 af disse muligt 
allergifremkaldende stoffer. 
 
På baggrund af den enkelte patients syge-
historie, eksemlokalisation, arbejdsforhold og 
fritidsinteresser kan speciallægen tilrettelægge 
testning med ekstra allergener som kan vise sig 
at have stor betydning for patientens eksem-
sygdom. Disse ekstra allergener kan rekvireres 
fra Allergenbanken. Resultatet af testningen 
rapporteres tilbage til Allergenbanken, som 
således kan være med til at øge vores viden om 
udviklingen af kontakteksemer i Danmark. 
 
Allergenbanken blev oprettet i 1991 på 
baggrund af en bevilling fra Fyns Amt med 

henblik på at øge samarbejdet mellem de 
praktiserende hudlæger og hospitalsafdelingen. 
Allergenbanken er senere blevet landsdæk-
kende og er en integreret del af Videncenter for 
Allergi. 
 
Allergenbankfunktionen er nu finansieret ved 
en abonnementsordning, så danske hudlæger 
kan abonnere på Allergenbanken og derved 
rekvirere ønskede allergener efter behov. Det 
kan have den praktiske fordel, at speciallægen 
kan undgå at henvise patienten til videre 
undersøgelse på sygehuset og i stedet foretage 
den udvidede test i sin egen konsultation. Det 
sparer både patientens og lægens tid.  
 
I 2009 var der 65 dermatologer der abonnerede 
på Allergenbanken. Der er i årenes løb sket en 
betydelig stigning i aktiviteten. Der er stor 
variation i speciallægernes anvendelse af 
Allergenbanken. Enkelte anvender den meget 
(over 30 patienter om året). En del special-
læger anvender allergenbankfunktionen i 
relation til udredning af 10-20 patienter årligt 
og resten anvender bankfunktionen sjældent.  
 
I alt 60 speciallæger har bestilt prøver i 2009 
og der er testet 886 patienter med materiale fra 
Allergenbanken. Der er i 2009 udleveret 
17.038 allergener og 15.677 er aflæst, dvs. at 
1361 bestilte patch tests ikke er anvendt/ 
aflæst/eller er returneret. 



 

Hvorfra rekvireres allergener  
Region Procent % 
Region Nordjylland 4 % 
Region Hovedstaden 21 % 
Region Midtjylland 21 % 
Region Sjælland 22 % 
Region Syddanmark 32 % 

 
MOAHLFA for Allergenbankpatienter i 2009 
 

Når man ser på hyppighed af positive reaktioner i 
relation til hvor mange lappeprøver der er 
rekvireret af det pågældende allergen, så 
fremkommer følgende liste for udvalgte allergener:

        M    O    A    H    L    F    A 
        30   12   12   30    1    21  59 
 
 

Der er i alt registreret 674 positive reaktioner – dvs. 
4,3 % af aflæste tests 

 
Hyppigst positive allergener  antal patienter 
    

Methyldibromo glutaronitril 39 
Ammonium persulfate 39 
Cocamiodopropylbetain 37 
Forskellige specielle acrylater 27 
Toluendiamin 21 
Hydroxyisohexyl 3-cyclohexenecarboxaldehyde 18 
Tixocortol pivalat 18 
Cocamide DEA 17 
Guldnatrium thiosulfat 12 
Phenylephrin hydroklorid (metaoxedrin) 12 
Budesonid 12 
Cain-mixes 12 
Hydrocortison-17-butyrat 11 
Clobetasol-17-propionat 11 
Amcinonide 11 
SL-mix 10 
Disperse Blue 106 10 
(se Contact Dermatitis. 2005 Nov;53(5):298-9) 
Fragrance mix   9 
Betametason-17-valerat 8 
Hydroxyethylmetacrylat (HEMA) 7 
Diazolidinylurea 7 
Hydroquinon 7 
Imidazolidinylurea 6 
Dodecylgallat (tandlægeprøver) 6 
Benzosyre (tandlægeprøver) 6 
Triamcinolonacetonid 5 
Bronopol 5 
Diethylthiourea 5 
Dibucain (Cinchocain) 4 
Primin 3 
Iodopropynylbutylcarbamat 3 
Bisphenol F- harpix  4 
Borsyre/MEA/glycolkondensat  
grotan 0X) 3 
(Contact Dermatitis. 2003 Jul;49(1):45-6) 
 

 
 

Ovenstående liste kan tolkes i retning af at 
acrylater bestilles på grundlag af produkt- 
oplysninger fra datablade, når mistanke om 
acrylatallergi foreligger. 
 
Udvalgte lokalsteroider rekvireres formentlig også 
på grundlag af særlig mistanke om steroidallergi. 
 
Cain-mix og dibucainallergi (cinchocain) skyldes 
ofte hæmorrhoidemidler (proctosedyl®).  
 
Der er mange positive reaktioner for 
cocamidopropylbetain og ammonium-persulfat i 
frisørserien. En del af dem er måske irritative 
reaktioner. Det er vanskelige allergener at teste 
med, så relevansen skal vurderes med omhu. 

 
 
Allergen 

Antal 
positive 

Antal 
rekvireret 

Triethyleneglycol diacrylat 0.1% pet 3 4 

Hydroxy propylacrylat 0.1% pet 2 3 

Comp.mix + Matrem ekstrakt 1% 5 8 
Cain-mix og dibucain 12 21 
Guld natriumthiosulfat 12 22 
Metaoxedrin 10% pet (phenylephrin-HCl) 12 24 

Butandiol diacrylat 0.1% pet 3 6 
Meth.-bis-benzotriazol tetra.methylenebutyl 
phenol (Tinosorb M) (sunscreen) 

1 2 

Falcarinol 0.03% pet (Efeu) 1 2 
Borsyreester (inhibitor R) 5% aq 2 4 
Borsyreester (inhibitor R) 1% aq 7 17 
Bisphenol F harts (Novalac) 0.25% pet 4 9 
Ammonium persulfat 2.5% pet 39 96 
HEMA (hydroxyethylmetacrylat) 2% pet 7 17 

Triethyleneglycol dimethacrylat 2% pet 4 10 

Ethyleneglycol dimethacrylat 2% pet 2 6 
Tripropyleneglycol diacrylat 0.1% pet 1 3 
Chlorocresol 1% pet 1 3 
Budesonid 0.1% pet 11 31 
Clobetasol-17-dipropionat 1% pet 11 34 
Octyl gallat 0.25% pet 3 13 
Diethyl thiourea 1% pet (gummi) 4 21 
Cocamidopropylbetaine 1% pet 36 198 
Cetyl/stearyl alcohol 20% pet 1 6 
Anethole 5% pet 3 18 
Peppermint oil 2% pet 3 18 
Triethanolamine 2% pet 1 6 
Cocanut diethanolamide 0.5% pet 17 106 
Na-stearoyl lactylate 2% pet 2 13 
Methylmetacrylat 2% pet 2 14 
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Metaoxedrin (phenylephrin hydrochloride) er 
pupildilaterende og klinisk mistanke om den 
allergi optræder også let på baggrund af 
kliniske fund hos patienter, der har været hos 
øjenlæge.

Diethylthioureaallergi udløses ofte af Neopren-
produkter og speciallægen får formentlig let 
mistanken om diethyl-thioureaallergi på baggrund 
af kliniske fund. Borsyreester er et biocidsystem, 
der anvendes i køle-smøremidler og datablade 
giver oplysning om at disse forbindelser findes i 
produkterne.

Formidling

Formidling via Internet 
Videncenter for Allergi vedligeholder flere 
forskellige hjemmesider. Via den primære 
hjemmeside, videncenterforallergi.dk,
formidles nye forskningsresultater, og man kan 
finde baggrundsinformation om allergi, 
forebyggelse, gode råd og lovgivning. 
Endvidere publiceres resultaterne fra den 
kliniske nationale kvalitetsdatabase på 
hjemmesiden. Informationerne kan anvendes af  

industrien, myndigheder, forskere og borgere. 
En særlig del af hjemmesiden er udviklet som 
en service til klinikeren med opdateret 
information vedrørende testning af patienter og 
standardprocedurer vedtaget i Den Danske 
Kontaktdermatitis Gruppe. Via hjemmesiden 
kan man endvidere downloade 24 forskellige 
foldere med patientinformation om hyppige 
allergener samt parfumeallergi og håndeksem

.

17090

29392 33168
41776

56075

78235

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antal besøgende pr. år
videncenterforallergi.dk

Der har i 2009 været 78.235 besøgende på 
videncenterforallergi.dk, hvilket er en stigning 
på cirka 40 % i forhold til 2008. Sammenlagt  

har der været 133.740 sidevisninger. De fem 
hyppigst besøgte sider ses i diagrammet 
nedenfor
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20861

9386

7094

4881

2910

Hovedside

Hårfarveallergi

Nikkelallergi

Parfumeallergi

Generelt (om
allergi)

Sidevisninger i 2009; udvalgte sider
videncenterforallergi.dk

 
 
 

78,2%

55,2%

13,5%

4,2%

2,8%

2,5%

total (fem hyppigste)

google.dk

google.com

live.com

videncenterforallergi.dk

bing.com

Andel af samlede henvisere (fem hyppigste)
videncenterforallergi.dk

 
 
Der eksisterer også en engelsksproget version 
af hjemmesiden, der indeholder en delmængde 
af den danske hjemmeside; denne findes på 
adressen allergyresearchcentre.com. Siden 
indeholder primært informationer om allergi og 

forebyggelse, nationale (danske) allergidata, 
gode råd samt relevante nyheder. 
Hjemmesiden har haft 21.366 besøgende i 
2009, og der er foretaget 29.256 sidevisninger. 
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70,1%

40,4%

18,6%

5,1%

3,2%

2,9%

total (fem hyppigste)

google.com

google.co.uk

google.ca

yahoo.com

bing.com

Andel af samlede henvisere (fem hyppigste)
allergyresearchcentre.com

 
 
 
Ultimo 2008 lanceredes hjemmesiden 
kosmetikindhold.dk, der med råd og 
anvisninger gør det nemmere for patienter at  
 

 
læse indholdsdeklarationerne på kosmetik og 
hudplejeprodukter. Der har i 2009 været 
18.138 sidevisninger på hjemmesiden. 
 

 

91,2%

76,2%

7,9%

4,2%

1,6%

1,3%

total (fem hyppigste)

direkte tilgang

google.dk

videncenterforallergi.dk

live.com

google.com

Andel af samlede henvisere (fem hyppigste)
kosmetikindhold.dk

 
 

 
Som ovenstående diagram indikerer, tilgår 
over 75 % af de besøgende siden via 
indtastning i browserens adressefelt, hvilket er  
meget atypisk set i forhold til Videncentrets 
øvrige sider.  Det tyder på, at hjemmesiden 
primært tilgås af besøgende, der går målrettet 
efter siden – for eksempel patienter,  

 
der er blevet informeret om hjemmesiden – 
samt at søgemaskinerne ikke finder siden. Der 
vil fremdeles blive fokuseret på optimering i 
forhold til søgemaskiner.  
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Presse

Videncenter for Allergi har været omtalt/ 
citeret ca. 92 gange i 2009 i den skrevne presse 
(søgning i Infomedia). Herudover er der givet 
en række radio/TV-interviews. 

Møder/symposier i Videncentret 

Forskningsseminarer
Der er afholdt 7 forskningsseminarer med 
inden- og udenlandske foredragsholdere 
dækkende en række forskellige emner. 
Seminarerne er åbne og invitationer sendes til 
myndigheder, forskere, læger, patient-
organisationer og andre interesserede.
Seminarerne følges sædvanligvis af 15 – 20 
personer.

Interne undervisningsmøder
Der er afholdt 14 interne undervisningsmøder, 
med gennemgang af videnskabelige artikler 
ved de ph.d.-studerende. 

Fælles åbent symposium om allergi 
Et fælles symposium om allergi over for 
kemiske stoffer - nyt om risici, forebyggelse og 
lovgivning blev afholdt den 24. marts 2009 af 
Videncenter for Allergi i samarbejde med 
Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen og 
Miljøstyrelsen. Der var fri adgang med plads 
til 150 personer. Alle pladser blev optaget og 
mange meldte sig forgæves. 

Videncenter for Allergi driver tre hjemmesider:  
- videncenterforallergi.dk - 78.253 besøgende 

(2009) – en stigning på 40 % 
- allergyresearchcentre.com – 21.366 besøgende 

(2009) 
- kosmetikindhold.dk. 

Sammenlagt har der været 181.134 sidevisninger på 
de tre hjemmesider. Over 78 % af de besøgende tilgår 
hjemmesiderne via Google. 

Videnskabelige publikationer 
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Ant a l Kummul e r e t

1. Carlsen BC, Fischer LA, Sosted H,
Voelund A, Menné T, Johansen JD.
Patch test dose-response study: 
Polysensitized individuals do not 
express lower elicitation thresholds 
than single/double-sensitized 
individuals. Br J Dermatol. 2009 
Jan;160(1):103-6. Epub 2008 Nov 11.

2. Noiesen E, Munk MD, Larsen K, 
Høyen M, Agner T. Gender differences 
in topical treatment of allergic contact 
dermatitis. Acta Derm Venereol. 
2009;89(1):79-81.
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Symposium om allergi over for kemiske stoffer 
Nyt om risici, forebyggelse og lovgivning

Symposiet afholdes af Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Videncenter for allergi i fællesskab.  
Symposiet er åbent for alle efter tilmelding på kemikalier@mst.dk

Tirsdag d. 24. marts 2009 fra 13.00 – 16.00
Eigtveds Pakhus 

Asiatisk Plads 2 G 1448 København K 

13.00 -13.05  Indledning/Introduction 
Per Nylykke, Kontorchef, Kemikalier, Miljøstyrelsen   

13.05-13.35 Skin allergy to chemicals in consumer products and prevention in Europe
Ian White, Overlæge, St. Johns Institute of Dermatology, London. Afgående formand for den 
Videnskabelige Komité for Forbrugerprodukter, rådgivende for EU- Kommissionen.  

13.35-13.55  Kemikalier og immunsystemet 
Torkil Menné, professor, dermatologisk afd., Gentofte Hospital    

13.55-14.10 Nanopartikler og allergi   
Jakob Torp Madsen, læge, ph.d.-studerende,  dermatologisk afd. Odense Universitets hospital 
og Videncenter for Allergi 

14.10-14.25  Miljøstyrelsens indsats overfor allergifremkaldende stoffer i forbrugerprodukter
Elisabeth Paludan, Funktionsleder, Kemikalier, Miljøstyrelsen

Pause (kaffe) 

14.45-15.00    Forebyggelse af kontaktallergi/eksem. Sundhedsstyrelsens initiativer 
Jette Blands, læge, MPH 
Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse 

15.00-15.15    Nyt om parfumeallergi 
Jeanne Duus Johansen, professor, Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital  

15.15-15.30  Hårfarver og allergi. Et problem for forbrugere og frisører 
Heidi Søsted, seniorforsker, Videncenter for Frisører, Gentofte Hospital    

15.30-15.45   Håndeksem og allergi – skal man skynde sig til lægen?
Marianne Hald, læge, Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital 

15.45-15.50    Opsummering 

15.50-16.00    Afslutning og fremtidige perspektiver.  
Else Smith, Centerchef, overlæge, ph.d.  
Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse 
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udgiver egen årsrapport. 
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