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Videncentret har til formål at forebygge allergi over for kemiske stoffer via forsk-
ning, overvågning samt formidling. Videncenter for Allergi er etableret på Gen-
tofte Hospital som led i hud- og allergiafdelingen og i samarbejde med hudafde-
lingen, Odense Universitetshospital.

Om Videncenter for Allergi
Videncenter for Allergi er et nationalt center, der 
har til formål er at forebygge allergi over for kemi-
ske stoffer i forbrugerprodukter.
 
Videncentrets primære aktiviteter er vidensopbyg-
ning i form af forskning, allergiovervågning, for-
midling af centrets viden og uddannelse. 

Videncentret rådgiver desuden nationale og inter-
nationale myndigheder.

Samarbejde & ledelse
Videncentret er etableret i et samarbejde mellem 
Dermato-allergologisk afdeling på Gentofte Uni-
versitetshospital samt Hudafdelingen på Odense 
Universitetshospital.
 
Videncentret samarbejder tæt med de kliniske 
enheder på hospitalsafdelinger, som beskæftiger 
sig med allergi, med speciallæger i hudsygdomme 
samt en lang række forskningsinstitutioner med 
forskellige kompetencer.
 
Videncentret ledes af professor dr.med. Jeanne 
Duus Johansen i samarbejde med en styregruppe 
med bl.a. repræsentanter for miljø- og Sundheds-
styrelsen.

Om VIDENcENtEr fOr AllErGI

videncenterforallergi.dk
 
Videncenter for Allergi er et nationalt center, som varetager 
opgaver vedrørende forskning, overvågning, information og 
forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Videncenter for 
Allergi er finansieret af miljøstyrelsen og ligger på Gentofte 
Hospital.
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Videncenter for Allergi har haft et begivenhedsrigt 
og særdeles produktivt år i 2011 både hvad angår 
forskning og formidling.

forskning
I 2011 har Videncenter for allergi har haft 12 post.
doc.- og ph.d.-projekter samt 14 mindre forsknings-
projekter.

Videncentret har offentliggjort 46 videnskabelige 
undersøgelser om allergi over for kemiske stoffer, 
tre ph.d.-afhandlinger og en doktordisputats.  

Disputatsen har haft fokus på nikkelallergi og doku-
menterer, at den danske nikkelregulering har med-
ført et betydeligt fald i nikkelallergi blandt yngre 
kvinder, men peger også på nye kilder til nikkel-
allergi, så som mobiltelefoner.

resultatet af flere af de andre projekter forventes 
også at give anledning til forbedringer i lovgivning 
og information om allergi og dermed øget forebyg-
gelse.

formidling
Videncentrets hjemmeside er meget besøgt og fik i 
2011 et nyt og mere brugervenligt design.

Videncentret har produceret flere film, som formid-
ler information om allergi. 

Parfumeallergi ses hos hver 10. eksempatient. 
Videncenter for Allergi producerede i foråret tre 
små film, som informerer om parfumeallergi set fra 
patientens/forbrugerens perspektiv og med gode 
råd om forebyggelse. filmene kan ses på Videncen-
trets hjemmeside.

Videncenter for Allergi stod i 2011 for arrangement 
af fire internationale symposier om allergi over for 
kemiske stoffer, hvoraf et foregik i Europa-kommis-
sionen. 

Videncenter for Allergi har været i pressen 140 gan-
ge i årets løb.

Priser
lektor charlotte menné Bonefeld fra københavns 
Universitet fik i 2011 leo Pharma fondens sølvpris 
på 500.000 kr. for sin fremragende videnskabelige 
indsats og forskning i kombinationseffekter inden 
for allergi over for kemiske stoffer. forskning som 
er foregået i samarbejde med Videncenter for Aller-
gi. Prisen vil blive brugt til et studieophold i USA.

Samarbejde og finansiering
Videncentret har haft samarbejde med en lang 
række institutioner nationalt og internationalt. 

Videncentrets basisfinansiering er i 2011 kommet 
fra miljøstyrelsen i kraft af kemikaliehandlingsplan-
en, som går frem til 2013.

Videncentret har ud over sine projekter om allergi 
over for forbrugerprodukter også en række projek-
ter om arbejdsbetinget allergi/eksem i samarbejde 
med andre institutioner og videncentre. Disse pro-
jekter har alle egen finansiering.

ÅrEt - kOrt fOrtAlt 
V/ cENtErlEDEr JEANNE DUUS JOHANSEN

Jeanne Duus 
Johansen
 
centerleder, professor, 
dr. med.

Videncenter for Allergi, februar 2012
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I løbet af det 20. århundrede blev nikkel i tiltagende
grad anvendt i billige forbrugerprodukter såsom 
bæltespænder, smykker, ure, knapper og lynlåse, 
da metallet var billigt, gav en pæn og skinnende 
overflade og kun i ringe grad rustede. Ved længere-
varende hudkontakt frigav mange af disse metal-
genstande nikkelioner i koncentrationer, der med-
førte nikkelallergi og eksem. Industrialisering 
gjorde således vestlige forbrugere rigere, men 
samtidig med de ændrede forbrugsvaner førte den
til en stigende forekomst af nikkelallergi. foruden 
nikkeleksem på det eksponerede hudområde øger
nikkelallergi risikoen for håndeksem.

De danske myndigheder valgte fra 1990 at regulere 
nikkeludsættelsen fra udvalgte forbrugergenstan-
de. I 1994 indførte EU et nikkeldirektiv, baseret bl.a.
på den danske nikkellovgivning. lovgivere og hud-
læger forventede, at de europæiske nikkelregu-
leringer ville medføre et fald i forekomsten af nik-
kelallergi og eksem. Desuden diskuterede man, om
forekomsten af koboltallergi kunne stige såfremt 
industrien valgte at anvende kobolt frem for nikkel
i forbrugerprodukter. Det er vigtigt at evaluere 
effekten af den europæiske nikkellovgivning for at
sikre, at europæiske forbrugere og eksempatienter
er tilstrækkeligt beskyttet mod nikkelallergi og 
eksem.

Denne doktorafhandling havde som formål at sam-
menligne forekomsten af nikkel- og koboltallergi, 
før og efter den danske nikkelforordning trådte i 
kraft for hermed at kunne evaluere effekten af lov-
givningen. forekomsten af nikkelallergi og nikke-
leksem samt sammenhængen mellem nikkelallergi
og håndeksem blev bestemt og sammenlignet for
årene 1990 og 2006 ved hjælp af data fra to uaf-
hængige befolkningsundersøgelser samt for årene
1985-2007 ved hjælp af den kliniske database fra 
Gentofte Hospital. Årsagen til den fortsat høje fore-
komst af nikkelallergi i befolkningen blev 
undersøgt, ved at 354 smykker og hårspænder fra 
36 københavnske butikker blev undersøgt for nik-
kelfrigivelse. Nikkeltesten blev valideret for at 
bestemme dens anvendelighed. Betydningen af 
genetisk disposition til nikkelallergi blev undersøgt 
ved hjælp af filaggrin-genmutationsanalyse i den 

figur 1. Positiv spottest  for nikkelfrigivelse indikeret af den lyserøde farve.

danske befolkning. En kobolttest blev udviklet og 
valideret, hvorefter 354 smykker og hårspænder 
blev undersøgt for koboltfrigivelse. Endelig blev 
øreringe købt i Warszawa og london undersøgt for 
nikkelfrigivelse.

Afhandlingen viste, at forekomsten af nikkelallergi
faldt signifikant blandt yngre kvindelige eksempa-
tienter (0-30 år), der blev lappetestet i perioden 
1985-2007 samt blandt 18-35 årige kvinder fra bag-
grundsbefolkningen, der blev testet i 1990 og 2006.
Derudover faldt forekomsten af selv-rapporteret 
nikkeleksem signifikant, mens sammenhængen 
mellem nikkelallergi og håndeksem blev reduceret
betydeligt. forekomsten af nikkelallergi og nikke-
leksem var lavere blandt kvinder, der fik lavet huller 
i ørerne, efter den danske nikkelforordning trådte i 
kraft set i forhold til kvinder, der fik lavet huller i 
ørerne før. Nikkelallergi var associeret med filag-
grin-genmutationer, hvormed det blev vist, at en 
defekt hudbarriere øger risikoen for nikkelallergi. 
Betydningen var dog minimal set i forhold til den 
miljømæssige nikkeleksponering. Nikkel blev frigi-
vet fra 22 % af 354 indkøbte smykker og hårspænder 
fra københavnske butikker. Nikkeltesten viste sig at
være meget specifik (98 %) men kun moderat sensi-
tiv (59 %). Omkring 15 % af øreringe købt i Warsza-
wa og london frigav for meget nikkel. Det var 
muligt at definere markeder og butikker, der ikke 
tilhører en kæde som lokaliteter, hvor risikoen for 
nikkeludsættelse er betydelig. forekomsten af 
koboltallergi syntes ikke at være tiltagende blandt 
eksempatienter og ligeledes frigav kun fire af 354 
smykker og hårspænder kobolt, da de blev 
undersøgt med den nyudviklede kobolttest.

Det konkluderes, at den danske nikkelforordning 
samt EU’s nikkeldirektiv har været succesrige i det  
omfang, at de har reduceret forekomsten af nikkel-
allergi. trods dette er der behov for yderligere til-
tag for at beskytte europæiske forbrugere og 
eksempatienter, heriblandt flere kontrolinspektio-
ner samt en stramning af referencemetoderne til 
vurdering af, om metal-
genstande overholder 
lovgivningen.

VIDEN - DOktOrDISPUtAtS
NIkkEl- OG  kOBOltAllErGI før OG EftEr NIkkElrEGUlErINGEN
– EVAlUErING Af EN SAmfUNDSmÆSSIG INtErVENtION

Jacob
Pontoppidan
thyssen
 
Denne disputats blev forsva-
ret 18. august, hvormed læge, 
ph.d. Jacob Pontoppidan 
thyssen opnåede titlen dr.
med.
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Baggrund
I vores hverdag udsættes vi for en række kontaktal-
lergener, ofte i form af blandinger som hårfarve, 
parfume og cremer. Det er velkendt, at ekspone-
ring over for disse kan føre til udvikling af kon-
taktallergi. Immunresponset over for et kontaktall-
ergen afhænger af allergenet selv samt evnen til at 
aktivere både det innate immunrespons og det 
adaptive respons, primært t-cellerne. Det er derfor 
interessant, at meget lidt vides  om, hvordan ekspo-
nering over for en blanding af kontaktallergener 
påvirker immunsystemet i forhold til eksponering 
over for det enkelte allergen.

formål
formålet var at undersøge, hvordan eksponering 
for en blanding af kontaktallergener påvirker 
immunresponset sammenlignet med eksponering 
over for et specifikt allergen.

metode
Studierne er udført som dyreforsøgsstudier. Vi 
brugte tre forskellige kendte parfumeallergener: 
Hicc, cinnamal og isoeugenol. Hver af disse blev 
brugt i tre forskellige koncentrationer, og der blev 
lavet tre blandinger indeholdende de tre allergener 
i henholdsvis den laveste, mellemste og højeste 
koncentration. for at undersøge immunresponset 
over for disse, blev allergenerne og blandingerne 
appliceret på musenes ører. Vi brugte en modifice-
ret version af local lymph Node Assay (llNA), der 
er en metode, der bruges til at undersøge potensen 
af kontaktallergener. Efterfølgende blev immunre-
sponset undersøgt vha. målinger af øretykkelse 
samt bestemmelse af antallet af delende B- og 
t-celler. 

resultater 
Vi fandt en koncentrationsafhængig stigning i 
immunresponset over for alle tre allergener i sensi-

biliseringsfasen. tilsvarende så vi en koncentrati-
onsafhængig stigning efter eksponering over for 
blandinger af de tre allergener, og vi så en øget 
ændring i øretykkelse samt et øget antal delende 
B- og t-celler hos mus, der var eksponeret over for 
blandingen i forhold til et af de tre allergener alene. 
Endeligt fandt vi, at mus, der var blevet sensibilise-
ret med blandingen, havde en stærkere challenge-
reaktion over for cinnamal i form af øget øretyk-
kelse og antal delende t-celler i forhold til mus sen-
sibiliseret med cinnamal alene.

Dette tyder på, at eksponering over for blandinger 
af kontaktallergener øger responset over for speci-
fikke allergener i blandingen, og kan muligvis for-
klare, hvorfor vi udvikler kontaktallergi over for 
svage kontaktallergener. 

figur 1. model af cocktail-effekten af parfumestoffer. Udsættelse for et 
enkelt allergen inducerer kun svage faresignaler og dermed svag aktive-
ring af immunforsvaret. Udsættelse for en cocktail af allergener fører til 
øgede faresignaler og dermed en højere grad af immunaktivering. lN: 
lymph Node (lymfeknude).

Samarbejdspartnere 
Institut for International Sundhed, Immunologi og 
mikrobiologi og laboratory of Dermatochemistry, 
Institute of chemistry, University of Strasbourg.

Udmærkelse
D. 23. november modtog charlotte menné Bone-
feld lEO Pharma forskningsfonds årlige sølvpris på 
Dkk 500.000 for sin 
forskning inden for 
hudens immunsystem.

VIDEN - POSt.DOc.-PrOJEkt
cOcktAIl-EffEktEr OG kONtAktAllErGI

•	 forbrugerprodukter indeholder ofte blandinger af  
 stoffer, der er kendt for at kunne give kontaktallergi  
 som f.eks. parfume, hårfarve og cremer.

•	 Immunsystemet reagerer stærkere, når det allergi- 
 fremkaldende stof findes i en blanding, end når det  
 udsættes for stoffet som enkeltstof.

rESUmÉ

charlotte menné
Bonefeld 

Projektet udføres af lektor, 
ph.d., cand.scient. charlotte 
menné Bonefeld ved Institut 
for International Sundhed, 
Immunologi og mikrobiologi,
københavns Universitet.
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Baggrund
kontaktallergi er hyppigt forekommende og opstår 
som følge af udsættelse for allergifremkaldende 
kemiske stoffer i miljøet f.eks. konserveringsmidler 
og parfumer. 
Stofferne er kendetegnet ved, at de er lavmole-
kylære og blandt andet herved i stand til at pene-
trere huden. I huden aktiverer stofferne immunsy-
stemet, og der udvikles - i samspil med lymfeknu-
derne - et immunrespons rettet mod kontaktaller-
genet. 
Dette immunrespons involverer en række forskel-
lige celler, herunder nogle som har en regulatorisk 
funktion. Nogle af disse celler har også en betyd-
ning for andre sygdomme i immunapparatet, de 
såkaldte autoimmune sygdomme, som eksempel-
vis sukkersyge (type I diabetes) og leddegigt (rheu-
matoid artrit).

formål
formålet var at undersøge komorbiditet ved kon-
taktallergi med fokus på leddegigt og cancer og 
betydningen for livslængden.

Vi har tidligere vist, at PPD kan reducere fore-
komsten af diabetes i en musestamme, som spon-
tant udvikler diabetes (NOD-mus). Nu undersøger 
vi betydningen af kontaktallergi, når diabetesud-
viklingen er i gang. 

metode
Studierne er udført som registerstudier samt som 
celle- og dyreforsøgsstudier.

resultater 
Vi har publiceret, at der er en positiv association til 
blærecancer og en invers association til non-mela-

nom hudcancer, samt en invers association til 
brystcancer hos kvinder (Engkilde et al., 2011b) 
Yderligere har vi publiceret, at der er en invers asso-
ciation mellem kontaktallergi og rheumatoid artrit 
(Engkilde et al., 2011a)

figur 1. Personer med allergi over for parfume ser ud til at leve længere end 
andre.

Vi har præliminære resultater, der tyder på, at pati-
enter med kontaktallergi over for parfumer har en 
længere livslængde end andre patienter henvist til 
dermatologisk afdeling. resultatet skal bekræftes 
ved yderligere undersøgelser i Danmarks Statistik 
mht. job o.l., idet disse personer foruden oftest at 
være kvinder også kan tænkes at tilhøre en anden 
socialgruppe.

De foreløbige resultater fra dyre- og cellulære 
forsøg tyder ikke på, at p-phenylenediamine påvir-
ker diabetesudviklingen hos NOD-mus, lige som 
det ikke synes at påvirke blodsukker og vægt hos 
mus, der udvikler type I diabetes. Dyreforsøg med 
andre musestammer tyder dog fortsat på, at p-phe-
nylenediamine påvirker regulatoriske celler i andre 
organer f.eks. leveren. 

Samarbejdspartnere
Prof. karsten Buschard, Bartholin Instituttet rigshos-
pitalet, prof. Axel kornerup Hansen, Institut for Bio-
medicin, københavns Universitet, thomas
rustemeyer, Department of Dermatology, VU
University medical center, Amsterdam, 
Susanne Jacobsen, Institut
for Systembiologi, DtU.

VIDEN - POSt.DOc.-PrOJEkt
SYGDOmSmøNStrE OG kONtAktAllErGI

•	 kontakt med små mængder allergifremkaldende  
 kemikalier kan medføre udvikling af kontaktallergi.

•	 kontaktallergi aktiverer immunsystemet, hvilket kan  
 medføre, at andre lidelser overses af immunforsvaret 
 f.eks. cancer.

•	 Det ændrede sygdomsmønster hos patienter kan  
 eventuelt medføre en ændret livslængde.

rESUmÉ

kåre Engkilde
 
Projektet udføres af seniorfor-
sker, ph.d., cand.polyt.
kåre Engkilde  og er blandt 
andet finansieret af region 
Hovedstadens forsknings-
fond.
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Baggrund
konserveringsmidlet methylisothiazolinone (mI) er 
på få år blevet en af de hyppigste årsager til kon-
taktallergi over for konserveringsmidler. mI bruges 
i både kosmetik, rengøringsmidler og maling. tid-
ligere studier har vist, at eksponeringer stammen-
de fra kosmetik og maling hyppigst er årsag til mI-
kontaktallergi blandt patienter. Senest har der 
desuden været flere tilfælde af systemisk allergiske 
reaktioner forårsaget af eksponering over for mI 
afdampet fra maling. flere patienter har reageret, 
efter at de har malet deres eget hus, er flyttet ind i 
nyistandsatte lejligheder eller bare har opholdt sig 
i nymalede rum.

figur 1. kosmetiske produkter, der blev undersøgt for muligt indhold af mI.

formål
Vi har undersøgt hvor mange produkter (kosmetik 
og maling), der indeholdt mI, og i hvilke koncen-
trationer stoffet fandtes. Derudover vil vi gerne 
undersøge, hvor meget mI der afdamper fra væg-
ge, der er blevet malet med maling indeholdende 
mI.

metode
Ingredienslisten på mere end 1.200 kosmetiske pro-

dukter blev undersøgt, og alle produkter, hvor mI 
var deklareret, blev købt. Der er ikke krav om dekla-
rering af konserveringsmidler i maling, og der blev 
derfor købt 17 forskellige mærker vægmaling, 
deriblandt flere svane- og EU-blomst-mærkede. 
koncentrationen af mI i de forskellige produkter 
blev bestemt ved hjælp af HPlc og UV-mS. 

resultater 
•	 19 ud af 1.272 (1,5 %) af de kosmetiske pro-  
 dukter indeholdt mI.
•	 74 % af produkterne indeholdt mere end 50   
 ppm, og 26 % indeholdt mere end 95 ppm mI.
•	 Alle 17 malinger indeholdt mI.
•	 koncentrationerne lå mellem 10 og 300 ppm mI.
•	 52 % af malingerne indeholdt mere end 100   
 ppm mI.

konklusioner
De fleste af de kosmetiske produkter var konserve-
ret med høje koncentrationer af mI. Det kan være 
en af årsagerne til, at mI i kosmetik på trods af, at 
relativt få kosmetiske produkter indeholder mI, er 
blandt de hyppigste årsager til kontaktallergi over 
for mI.

for malings vedkommende er der ingen regler for, 
hvor meget mI der må være i produktet, og over 
halvdelen af malinger indeholdt koncentrationer 
mellem 100 og 300 ppm, hvilket forklarer de allergi-
problemer, der er registreret i forbindelse med 
maling

Afdampning af mI fra maling er i skrivende stund 
ved at blive undersøgt.

Samarbejdspartnere 
rossana Bossi og teddy krongaard, Afdeling for 
Atmosfærisk miljø, Danmarks miljøundersøgelser, 
Aarhus Universitet. Barbara kolarik og lars Gunnar-
sen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Uni-
versitet.

VIDEN - PH.D.-PrOJEkt
AllErGI OVEr fOr mEtHYlISOtHIAzOlINONE
 - Et StIGENDE PrOBlEm I fOrBrUGErPrODUktEr.

•	 kontaktallergi over for methylisothiazolinone (mI) er  
 på få år blevet en af de hyppigste årsager til kontakt- 
 allergi blandt konserveringsmidler.

•	 Brugen af mI i kosmetik og maling blev undersøgt.

•	 Alle undersøgte malinger indeholdt mI, mens kun få  
 kosmetiske produkter indeholdt mI.

rESUmÉ

michael Dyrgaard 
lundov
 
Projektet er udført af cand.
scient. michael Dyrgaard 
lundov som et ph.d.-studium 
ved københavns Universitet.
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Baggrund
Allergisk kontakteksem over for parfumestoffer er 
en hyppig sygdom. Den hyppigste årsag til par-
fumeallergi er kosmetiske produkter. Parfume i kos-
metiske produkter ændrer kontinuerligt sammen-
sætning, og nye parfumestoffer tilsættes. Derfor 
skal metoden til at påvise parfumeallergi revur-
deres kontinuerligt. Det er uvist, i hvor høj grad 
parfumeallergi påvirker forløbet af eksemsygdom 
og livskvalitet

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 hyppigheden af allergi over 
for de 26 deklarationspligtige parfumestoffer. End-
videre er formålet at undersøge hvilke kosmetiske 
produkter, der er årsag til allergien. livskvalitet og 
sygdomsforløb blandt eksempatienter med par-
fumeallergi vil også blive belyst.

Studiet er opdelt i to projekter: Del 1 er gennem-
ført. De øvrige dele af programmet vil blive afslut-
tet i de kommende år.

metode
Del 1: Epidemiologiske studier
Hyppigheden af parfumeallergi og årsagerne til 
parfumeallergi er baseret på data fra Den Nationale 
kliniske kvalitetsdatabase for kontaktallergi, som 
varetages af Videncenter for Allergi. I analysen af 
fragrance mix II, som er en screeningsmetode for 
parfumeallergi, der blev introduceret i 2005, indgik 
12.302 eksempatienter. Det blev vist, at fragrance 
mix II bidrager væsentligt til diagnosticering af par-
fumeallergi, og dette indgår nu i standardudred-

ningen for parfumeallergi. I analysen af hyppighe-
den af allergi over for de 26 deklarationspligtige 
parfumestoffer indgik 1.508 eksempatienter. Der 
var stor forskel i hyppigheden af allergi blandt par-
fumestofferne. Endvidere blev det belyst blandt 
17.716 eksempatienter hvilke kosmetiske produkter, 
der var associeret med parfumeallergi. 

Del 2: livskvalitet, eksem og parfumeallergi
En spørgeskemaundersøgelse vil nærmere belyse, 
hvordan parfumeallergi påvirker patienterne i for-
hold til sygdomsforløb og livskvalitet.

figur 1. Hyppigheden af allergi over for hvert af de 26 parfumestoffer, som 
i henhold til EU’s kosmetikdirektiv skal deklareres på kosmetikprodukter.

resultater 
•	 ca.10 pct. af eksempatienter i Danmark har   
 parfumeallergi. 
•	 Deodoranter er hyppigst årsag til parfumealler 
 gi, efterfulgt af cremer, parfume og shampoo.
•	 De parfumestoffer, der hyppigst er årsag til par- 
 fumeallergi, er evernia furfuracea,  evernia   
 prunastri (naturekstrakter) og hydroxyisohexyl  
 3-cyclohexene carboxaldehyde (syntetisk stof).

Samarbejdspartnere 
Dansk kontakt Dermatitis 
Gruppe

VIDEN - PH.D.-PrOJEkt
AllErGI OVEr fOr PArfUmEStOffEr BlANDt EkSEmPAtIENtEr

•	 cirka hver 10. person, som undersøges for allergi, har  
 parfumeallergi.

•	 Deodoranter er det kosmetiske produkt, som hyp- 
 pigst er årsag til parfumeallergi. 

•	 Det er uvist, i hvor høj grad parfumeallergi påvirker  
 forløbet af eksemsygdom, livskvalitet og arbejdsliv. 

•		 Nye parfumestoffer introduceres kontinuerligt i kos- 
 metiske produkter.  

rESUmÉ

maria Vølund
Heisterberg
 
Projektet udføres af cand.
med. maria Vølund Heister-
berg som et ph.d.-studium 
ved københavns Universitet.

Ph.d.-afhandlingen forventes 
afsluttet sommeren 2013.
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Baggrund
Håndeksem er en hyppig sygdom. Hver 10. dansker 
vil således opleve at have håndeksem i løbet af et 
år. Håndeksem begynder ofte tidligt i livet og kan 
udvikle sig kronisk. Det kan betyde nedsat livskvali-
tet, langtidssygemeldinger, erhvervsskift eller før-
tidspension for den enkelte og store økonomiske 
udgifter for samfundet.

Håndeksem kan skyldes en arvelig tilbøjelighed til 
mere sårbar hudbarriere, men ofte medvirker hud-
irriterende eller allergifremkaldende stoffer i arbej-
det eller privat også som årsag.

Efter endt behandling kræver det vedvarende fore-
byggende adfærd at undgå tilbagefald af eksemet, 
men forskningsbaserede råd om hudpleje til fore-
byggelse og behandling af håndeksem kan opleves 
som svære at efterleve. 

formål
Projektet søger at bruge viden og erfaringer fra 
personer med håndeksem til at målrette en vejle-
dende indsats, så egenomsorgen kan støttes. målet 
er at forbedre prognosen ved forløb af kronisk hån-
deksem.

metode
Projektet arbejder med både et kvalitativt og et 
kvantitativt design og er således opdelt i to faser.

første del af projektet blev afsluttet i 2010. Her blev 
begrebet egenomsorg undersøgt gennem et litte-
raturstudie. Desuden gennemførtes en række 
fokusgruppeinterviews med patienter for at 
undersøge, hvilke faktorer der påvirker egenom-
sorgen i forhold til håndeksem. Den indsamlede 

viden fra dette blev dernæst anvendt til at udvikle 
et vejledningsprogram, som er kaldt ’Hudrask’. 
Programmet består dels af en målrettet vejledning 
med en sygeplejerske, dels gives adgang til en 
nyudviklet hjemmeside med logbogsfunktion og 
mulighed for dialog med andre deltagere i projek-
tet. 

figur 1. Billede af hjemmesiden Hudrask.

I anden del af det samlede projekt afprøves det 
nyudviklede vejledningsprogram i klinisk praksis i 
et kontrolleret studie, hvor halvdelen af de delta-
gende patienter afprøver dette program, mens den 
anden halvdel modtager vanlig information. Effek-
ten af programmet vurderes efter seks måneder ud 
fra sværhedsgrad af håndeksem og sygdomsrelate-
ret livskvalitet for den enkelte patient. 

resultater 
Patienter, der nyhenvises til Dermatologisk ambu-
latorium k, Gentofte Hospital, eller til Dermatolo-
gisk Speciallægepraksis i Aalborg, indgår i det kli-
nisk kontrollerede studie. 

Inklusion af patienter i Gentofte foregår i perioden 
1.5. 2011-30.4. 2012, mens patienter i Aalborg inklu-
deres i perioden 1.10.2011-30.4.2012. I alt forventes 
300 patienter at indgå i projektet. resultaterne for-
ventes at foreligge foråret 2013.

Samarbejdspartnere 
Dermatologisk Speciallægepraksis i Aalborg samt 
ph.d. lone friis thing,
Institut for Idræt, 
københavns Universitet. 

VIDEN - PH.D.-PrOJEkt
krONISk HÅNDEkSEm – EGENOmSOrG OG PrOGNOSE

•	 kronisk håndeksem har ofte flere samtidige årsager,  
 og det kan være svært for den enkelte at forebygge  
 og behandle sit eksem.

•	 Egenomsorg er afgørende for prognosen.

•	 Sundhedsvæsenets vejledning og støtte til egen- 
 omsorg bør individuelt tilpasses det enkelte forløb.

rESUmÉ

Annette mollerup
 
Projektet udføres af cand.
scient.san. og sygeplejerske 
Annette mollerup som et 
ph.d.-studium ved køben-
havns Universitet og er finan-
sieret af trygfonden.

Ph.d.-studiet forløber indtil 
ultimo maj 2013.
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Baggrund
filaggrin er et protein i huden, der er vigtigt for 
hudens struktur, surhedsgrad og fugtighed. ca. 10 
% af den kaukasiske befolkning har hel eller delvis 
mangel på filaggrin som følge af genetiske ændrin-
ger i filaggringenet. man ved nu, at disse ændrin-
ger giver tendens til eksem.
 
I Danmark har ca. 15 % af voksenbefolkningen kon-
taktallergi, som opstår ved gentagen eller længere-
varende eksponering for kemiske stoffer på huden. 
Nyere forskning peger på, at fremmedstoffer nem-
mere trænger gennem huden ved filaggrinmangel. 

Vores nyeste undersøgelser af et tilfældigt udsnit af 
befolkningen indikerer, at ændringer i filaggrin-
genet øger følsomheden over for nikkel, et allergi-
fremkaldende metal, som 6 % af danskerne er aller-
giske overfor.

formål
Projektets formål er at bestemme, om personer 
med filaggrinmangel reagerer anderledes ved nik-
kelkontakt end personer uden filaggrinmangel. 
Derudover kortlægges, hvilke proteiner i huden, 
der under normale forhold kan binde nikkel. 

figur 1. lappetest med forskellige doser af nikkel, hvor styrken af de allergi-
ske reaktioner vurderes efter et pointsystem. til venstre ses positive allergi-
ske reaktioner i felt 2 og 4 fra oven, til højre i felt 1, 3 og 5. 

metode
Individuel følsomhed over for nikkel evalueres ved 
et klinisk studie. Her undersøges tærsklen for aller-
gisk reaktion blandt nikkelallergikere hhv. med og 
uden filaggrinmutationer ved at påføre forskellige 
doser af nikkel som lappetest på ryggen og på 
underarmene ved gentagen påføring.

Den mere præcise mekanisme for nikkelbinding i 
huden undersøges ved en biokemisk analyse af den 
direkte interaktion mellem nikkelioner og filaggrin 
og/eller evt. andre proteiner udvundet fra human 
hud, der er indhentet som rester fra kirurgiske ind-
greb.

figur 2. De 7 mest fremherskende proteiner fra epidermis, der tilbagehol-
des af nikkel efter gennemløb af alle epidermale proteiner på en nikkelsøj-
le. Proteinmængde (antal identificerede fragmenter) angivet på y-akse. 
Prøvenummer efter separation af proteiner på størrelse. Prøve 1 indeholder 
de største proteiner, prøve 25 de mindste proteiner.

resultater 
Det kliniske studie er i gang, og resultaterne for-
ventes præsenteret i foråret 2012. Det biokemiske 
studie er også igangværende, og det ser ud som 
om, en række hudproteiner kan binde nikkel. Vig-
tigheden af hver enkelt komponent vil blive evalu-
eret i forhold til, hvor i huden proteinerne ligger, 
bindingsstyrke og mængdeforhold. 

Samarbejdspartnere 
klinisk Biokemisk afd., Gentofte Hospital og 
afd. for klinisk Biokemi 
og Immunologi, 
Statens Serum Institut. 

VIDEN - PH.D.-PrOJEkt
fIlAGGrIN, HUDBArrIErE OG kONtAktAllErGI

•	 Nikkelallergi og -eksem er hyppig i den danske
 befolkning.

•	 ca. otte pct. af danskerne har en genetisk defekt, der  
 betyder, at de har en nedsat mængde af proteinet  
 filaggrin i huden. Denne gruppe er formentlig
 særligt følsomme over for nikkel.

rESUmÉ

katrine 
ross-Hansen
 
Projektet udføres af cand.
scient. katrine ross-Hansen 
som et ph.d.-studium ved 
københavns Universitet.
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Baggrund
Håndeksem er en af de hyppigste anmeldte arbe-
jdsbetingede hudsygdomme i Danmark, og ca. 
hver 10. dansker er i risiko for at få håndeksem i 
løbet af et år. Der er endvidere risiko for, at håndek-
semet kan udvikle sig til en kronisk tilstand. 

Håndeksem skyldes oftest irritation (eksempelvis 
fra vand, vejr, sæbe mv.), dernæst atopisk eksem 
(populært kaldet børneeksem) eller allergi. 

Nyere studier har sat fokus på et bestemt protein i 
huden, filaggrin (filament-aggregating-protein), 
flG, i forbindelse med eksem. flG findes i de 
yderste hudlag og har stor betydning for opbyg-
ningen af hudens barriere. Patienter, der har muta-
tioner i det gen, der koder for flG, vil have delvis 
eller fuldstændig mangel på proteinet i huden, 
hvilket medfører en mindre effektiv hudbarriere, 
således at huden lettere bliver tør, sart og modta-
gelig over for påvirkninger fra omgivelserne.

flG-mutationer er hyppige - ca. hver 10. dansker 
har en mutation. Blandt personer med børneeksem 
er forekomsten dog helt op til 50 pct. flG-mutati-
oner udgør således en væsentlig risiko for at få 
eksem.

mange udsættes i deres erhverv for irritanter såsom 
detergenter i flydende sæber, men samspillet 
mellem denne udsættelse, flG-mutationer og 
eksem er kun sparsomt beskrevet.

formål
formålet er at undersøge sammenhængen mellem 
mutationer i flG-genet og niveauet af flG-protein 
i huden, hudens følsomhed over for en irritant samt 

hudens regenereringsevne. Endvidere har vi 
undersøgt relationen mellem irritantudsættelse, 
flG-mutationer og eksemforekomsten i et epide-
miologisk studie.

metode
Epidemiologisk studie: 
resultater af data fra Glostrup-undersøgelsen i 
2006 viser, at forekomsten af irritantudsættelse i 
befolkningen er 38,2 %. Således vil lidt over 1/3 af 
befolkningen have eller have haft irritant-udsæt-
telse på deres nuværende eller tidligere arbejds-
plads. Blandt dem, der har eller har haft håndek-
sem, er der færre personer med flG-mutationer, 
der udsættes for irritanter set i forhold til dem, der 
ikke har mutationer. Det ses ligeledes, at de, der har 
haft debut af deres håndeksem tidligt (fra før de 
blev erhvervsmæssigt eksponeret), senere hen fra-
vælger erhverv med irritativ eksponering på bag-
grund af deres flG-mutation.

figur 1. filaggrin-proteiner samler keratinerne i de øverste hudlag og med-
virker således til hudens barriereevne. filaggrin dannes ved enzymatisk 
nedbrydning af proteinet profilaggrin

Udviklingsstudie: 
I samarbejde med SSI udvikles metode til kvantifi-
cering af mængden af flG i huden.

klinisk studie:
forsøgspersoner med og uden mutationer ud-
sættes for et kendt irritant (sæbestof). mængden af 
flG måles ud fra vævsprøver, der tages før og efter 
udsættelsen. kvantificeringen foretages på SSI. 
Den reelle mængde samt regenereringsevnen vur-
deres ud fra de kvantitative målinger. 

Samarbejdspartnere 
Statens Serum Institut (SSI) 
kliniske Biokemisk Afdeling,
Gentofte Hospital 

VIDEN - PH.D.-PrOJEkt
INtEGrErEt ANAlYSE Af fIlAGGrIN-SYStEmEtS BEtYDNING fOr 
HUDENS rEAktION PÅ IrrItANtEr

•	 Eksem er en hyppig lidelse, der bl.a. kan opstå efter  
 længerevarende kontakt med irritanter.

•	 Proteinet filaggrin, flG, spiller en rolle i oprethold- 
 else af hudens barriere-funktion. mutationer i   
 genet, der koder for flG, påvirker hudens barriere- 
 funktion.

•	 mutationer i flG er associeret til børneeksem, men  
 relationen mellem et irritativt respons og genotype  
 er endnu ikke fuldt klarlagt.

rESUmÉ

Josefine Bandier
 
Projektet udføres af cand. 
med. Josefine Bandier som et 
ph.d.-studium ved køben-
havns Universitet.

PROFILAGGRIN

Filaggrin

Keratin
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Baggrund
Der anmeldes cirka 2.000 nye tilfælde af arbejdsbe-
tinget håndeksem om året til Arbejdsskadestyrel-
sen.

Arbejdsbetinget håndeksem rammer oftest yngre 
mennesker under 35 år og kvinder dobbelt så 
hyppigt som mænd.

Denne type eksem bliver ofte kronisk. Udgifterne 
er skønnet til cirka en mia. kr. årligt, og lidelsen kan 
føre til erhvervsskifte, udstødelse fra arbejdsmarke-
det eller pensionering. forsinket diagnose og 
behandling kan føre til en forværret prognose.

Datablade for produkter, der anvendes på arbejds-
pladsen, kan være mangelfulde, idet kun mærk-
ningspligtige stoffer er anført.

mærkningspligtige stoffer skal kun oplyses, såfremt 
de indgår i mere end 1 pct. i et produkt, medmindre 
der er fastsat en individuel grænse.

formål
formålet med projektet er at udvikle redskaber til 
læger, som skal sikre, at patienterne får en hurtig 
og præcis diagnose og behandling. målet er, at 
patienterne hurtigere bliver raske og kan fortsætte
i deres erhverv.

metode
I projektet inkluderes 250 patienter med mistænkt 
arbejdsbetinget hudsygdom.

Patientens arbejdsopgaver kortlægges (figur), og 
der indhentes oplysninger fra ingredienslister, 
datablade, producenter, produktregistret, arbejds-

pladsen samt kemiske analyser. Ud fra disse oplys-
ninger sammensættes individuelle testpaneler, 
som patienten efterfølgende testes med.

figur 1. En skitse af en patients arbejdsopgave. Denne tegning, gennem-
gang af sikkerhedsdatablade samt positiv epikutantest lå til grund for 
lægens diagnose. Skitseret af en patient.

På baggrund af disse erfaringer udarbejdes en 
guideline til de læger, som skal udrede patienter 
med arbejdsbetinget hudsygdom, samt et opslags-
værk, som beskriver de forskellige regler, bekendt-
gørelser, direktiver og forordninger for forskellige 
kemiske stoffer og produkter.

resultater 
Opslagsværket er færdiggjort og bliver publiceret i 
2012.

I projektet er der inkluderet 250 patienter og aktu-
elt arbejdes der på at indhente de sidste patientda-
ta. foreløbige resultater viser en forøget allergidia-
gnose. Når projektet afsluttes, er det planlagt at 
afholde en konference, hvor resultaterne vil blive 
fremlagt.

Samarbejdspartnere 
Projektet gennemføres på Dermato-allergologisk 
afd. i samarbejde med Arbejds- og miljømedicinsk 
klinik på Bispebjerg Hospital og Det Nationale fors-
kningscenter for Arbejdsmiljø. I styregruppen er 
også repræsentanter for 
Dansk Industri og Dansk 
metal samt miljøstyrelsen.

VIDEN - PH.D.-PrOJEkt
AllErGIfrEmkAlDENDE OG HUDIrrItErENDE kEmISkE StOffEr PÅ 
DANSkE ArBEJDSPlADSEr

•	 Der anmeldes cirka 2.000 nye tilfælde af arbejdsbe- 
 tinget håndeksem om året. Udgiften til disse er
 estimeret til ca.1 mia.

•	 Indholdsfortegnelser og datablade på produkter kan  
 være fejlagtige og mangelfulde, og mange har svært  
 ved at forstå dem.

•	 målet er at udvikle et redskab til eksponeringskort- 
 lægning, der kan anvendes ved udredning af patien- 
 ter med eksem forårsaget af arbejdet.

rESUmÉ

Ulrik fischer friis
 
Projektet udføres af cand. 
polyt. Ulrik fischer friis som et 
ph.d.-studium ved køben-
havns Universitet og finansie-
res af Arbejdsmiljø forsknings-
fonden. 
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Baggrund
Vi udsættes dagligt for mange kemikalier ved brug 
af kosmetik, hudpleje samt på arbejdspladsen. 
mange af disse kemikalier er allergifremkaldende 
stoffer (allergener), der kan føre til induktion af 
kontaktallergi og hermed risiko for udvikling af al-
lergisk kontakteksem. Nogle allergener fører til 
induktion af kontaktallergi i 80-90 % af alle udsatte 
individer. I andre tilfælde kan udsættelse for aller-
gener føre til toleranceudvikling. De sundhedsrela-
terede konsekvenser af toleranceudvikling er 
ukendte. 

figur 1. Hårfarveeksponering inducerer immunhæmmende mekanismer.
Il-10, som er et signalstof fra immunsystemet, der virker hæmmende på det 
allergiske respons, blev påvist i huden efter udsættelse for hårfarve ved 
hjælp af immunhistokemi. kernefarvning (DAPI): blå, Il-10: grøn på de viste 
snit af huden. 

forsøg på mus indikerer, at eksponering for hårfar-
ve indeholdende p-phenylenediamene (PPD) kan 
føre til induktion af forskellige immunregulerende 
mekanismer, som potentielt kan ændre individets 
risiko for andre sygdomme som fx autoimmune 
sygdomme og cancer.  

I den vestlige verden farver 75 % af kvinderne deres 
hår. Vi har vist, at permanente hårfarver indehol-
dende PPD kan inducere udtalt allergisk immunak-
tivering med bl.a. systemisk Il-6-frigørelse og mas-
siv t-celle-aktivering hos mus. 

Incidensstudier har vist, at 2,7 % af den thailandske 
befolkning er PPD-allergiske, skønt langt flere 
regelmæssigt anvender hårfarver med PPD. Dette 
indikerer, at hyppig brug af dette meget potente 
allergen måske fører til toleranceudvikling. 

formål
formålet med dette projekt er at undersøge 
potente allergeners påvirkning af immunsystemet, 
herunder at karakterisere de mekanismer, der regu-
lerer, hvorvidt allergeneksponering fører til allergi 
eller tolerance, samt at undersøge den cellulære 
samt systemiske effekt af regelmæssig ekspone-
ring for potente allergener. PPD anvendes som 
model for et potent allergen.

Denne viden vil føre til en bedre forståelse af meka-
nismerne bag toleranceudvikling og eventuelle 
konsekvenser ved regelmæssig udsættelse for 
stærkt allergifremkaldende stoffer.

metode
for at undersøge påvirkningen af det humane 
immunsystem ved regelmæssig brug af permanent 
hårfarve, vil vi udføre et klinisk eksponeringsstudie 
på individer med kendt PPD-allergi, på individer, 
der regelmæssigt bruger hårfarve, men ikke har   
allergisk respons, samt - som kontrol - på individer, 
der ikke bruger hårfarve. 

Vi vil endvidere undersøge, om der ses en aktive-
ring af immunsystemet i blodet i forbindelse med 
almindelig anvendelse af hårfarve. Desuden 
anvendes in vitro-stimulering af hudceller samt en 
musemodel, der udsættes for regelmæssig ekspo-
nering af kemikalier.

resultater 
De første resultater vil foreligge i løbet af 2012.

Samarbejdspartnere 
Institut for International 
Sundhed, Immunologi 
og mikrobiologi

VIDEN - PH.D.-PrOJEkt
POtENtE AllErGENErS PÅVIrkNING Af ImmUNSYStEmEt

•	 Permanente hårfarver kan indeholde potente 
 allergener som p-phenylenediamene (PPD).

•	 musestudier har vist, at regelmæssig eksponering for  
 permanent hårfarve indeholdende PPD kan medføre  
 aktivering af immunsystemet, frigivelse af cytokiner  
 til blodet samt immunregulerende mekanismer.

•	 De immunologiske konsekvenser af brug af perma- 
 nent hårfarve er endnu ikke undersøgt i mennesker.

rESUmÉ

Ida Elisabeth Viller 
tuxen
 
Projektet udføres af cand. 
med. Ida Elisabeth Viller tuxen 
som et ph.d.-studium ved 
københavns Universitet. 
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Baggrund
frisører har en høj forekomst af erhvervsbetinget 
håndeksem, fordi de dagligt har en stor mængde 
vådt arbejde og arbejder med mange allergifrem-
kaldende kemikalier i bl.a. hårfarver, permanent-
væske og blegemidler. På trods af, at erhvervsbe-
tinget håndeksem er den sygdom, der oftest bliver 
anerkendt som en arbejdsskade i Danmark, er pro-
blemet alligevel underrapporteret. 

formål
Det overordnede formål med studiet er at vurdere 
forekomsten af håndeksem blandt uddannede 
frisører og at kortlægge risikofaktorer for hånd-
eksem blandt disse. I studiet skulle også undersøges, 
om frisører anmelder deres håndeksem som er-
hvervssygdom, hvilke årsager der er til manglende 
anmeldelse, og om håndeksem er årsag til det høje 
frafald fra branchen.

figur 1. Hænderne på en 23-årig frisørelev, der opgav 
frisørerhvervet på grund af håndeksem. 

metode

En spørgeskemaundersøgelse blev foretaget i maj 
2009 blandt alle, der blev uddannet som frisør i 
Danmark mellem 1985 og 2007 (n = 7840). Spør-
geskemaet bestod af 147 spørgsmål om bl.a. hånd-
eksem, brug af handsker, arbejdsvaner og karriere- 
skift. I alt svarede 67,9 % på spørgeskemaet.

resultater 
Hovedresultaterne er følgende:
•	 44,3 % af frisørerne havde forladt branchen   
 efter et gennemsnitligt karriereforløb på 8,4 år. 
•	 I alt havde 42,3 % af frisørerne haft håndeksem.  
 tidligere frisører havde en signifikant højere  
 livstidsprævalens af håndeksem samt hyppig-  
 ere kronisk håndeksem end nuværende frisører. 
•	 Hos næsten 70 % af frisørerne debuterede   
 håndeksemet i deres læretid.
•	 De hyppigste helbredsårsager til at forlade   
 faget blandt de tidligere frisører var muskel- og  
 ledsmerter (41,9 %) og håndeksem (23,1 %).   
 men blandt de tidligere frisører, der havde haft 
 håndeksem, var håndeksem den hyppigste   
 årsag til at forlade faget (45,5 %).
•	 De fleste af frisørerne mente, at deres hånd-  
 eksem var forårsaget af deres arbejde (85 %),   
 men alligevel havde kun 20,7 % anmeldt deres  
 håndeksem som en arbejdsskade.
•	 De hyppigste årsager til manglende anmeld-  
 else var ’Jeg troede det ville gå over igen’ 
 (40,4 %) og ’min læge gjorde mig ikke opmærk- 
 som på muligheden’ (26,6 %).
•	 Størstedelen af de nuværende frisører (86,6 %)  
 havde dagligt vådt arbejde i 2 timer eller mere.
•	 frisørerne brugte hyppigt handsker til hårfarv- 
 ning (>93 %). 10 % brugte handsker til hårvask.

Samarbejdspartnere 
Hudafdelingen på Odense Universitetshospital,
Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Dansk frisør og kosmetiker forbund, 
Danmarks frisørmesterforening.

VIDEN - PH.D.-PrOJEkt
fOrEkOmStEN Af ErHVErVSBEtINGEt HÅNDEkSEm OG frAfAlD frA 
frISørBrANcHEN

En spørgeskemaundersøgelse blev foretaget blandt fri-
sører uddannet mellem 1985 og 2007.

•	 mere end 42 % af frisørerne havde haft håndeksem.
•	 kun en femtedel af disse havde anmeldt håndekse- 
 met som arbejdsskade.
•	 Over 44 % af frisørerne har forladt branchen.
•	 frisører arbejdede gennemsnitligt 8,4 år i   
 faget inkl. læretid, inden de forlod branchen.

Dette studium er udført af Videncenter for frisører og  
kosmetikere i samarbejde med Videncenter for Allergi.

rESUmÉ

Susan Hovmand 
lysdal
 
Projektet udføres af cand.
scient.san.publ. Susan Hov-
mand lysdal som et ph.d.-stu-
dium ved Videncenter for fri-
sører og kosmetikere og 
finansieres af Arbejdsmiljø-
forskningsfonden.
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Baggrund
Proteinkontaktdermatitis blev oprindeligt define-
ret i 1976 af Hjorth og roed-Petersen som en tredje 
kategori af arbejdsbetinget kontaktdermatitis ud 
over irritativ kontaktdermatitis og allergisk kon-
taktdermatitis. De diagnostiske kriterier for prote-
inkontaktdermatitis er præsentation af kronisk eller 
tilbagevendende håndeksem, kontakt med prote-
inholdigt materiale og positiv priktest over for 
fødevarer. I mange tilfælde vil en urticariel straks-
reaktion kunne konstateres umiddelbart efter kon-
takt med proteinholdigt materiale, men dette var 
ikke et diagnostisk kriterium. 

Siden 1976 har kun få studier beskæftiget sig med 
proteinkontaktdermatitis, hvorfor den generelle 
hyppighed er ukendt, og beskrivelser af konsek-
venser bygger på enkelte patienter. 

formål
formålet med dette studie var dels at undersøge 
hyppigheden af arbejdsbetingede fødevarerelate-
rede hudlidelser gennem de seneste ti år, her-
iblandt hyppigheden af proteinkontaktdermatitis. 
Derudover ønskede vi at gennemgå patienternes 
resultater i prik- og lappetests samt at kortlægge 
konsekvenserne for disse patienter.  

figur 1. Professionel fødevarekontakt kan give allergi over for fødevarepro-
teiner og eksem - også kaldet proteinkontaktdermatitis.

metode
Studiet omfattede patienter, der mellem 2001 og 
2010 var priktestet med fødevarer på Dermato-all-
ergologisk afdeling og som samtidig arbejdede 
med fødevarer. I alt inkluderede vi 372 patienter. 
Disse blev tilsendt et spørgeskema med henblik på 
at uddybe klinisk præsentation og konsekvenser.

Ud fra resultaterne fra prik- og lappetest samt infor-
mation fra spørgeskemaet og journaler, inddelte vi 

patienterne i fem kategorier; proteinkontaktder-
matitis, irritativ kontaktdermatitis, allergisk kon-
taktdermatitis, nonimmunologisk og immunolo-
gisk kontakturticaria.

resultater
Ud af de 372 patienter havde 57 % irritativ kontakt-
dermatitis, 22% havde proteinkontaktdermatitis, 
2,4 % havde kontakturticaria og 1,8 % havde aller-
gisk kontaktdermatitis. Væsentlig flere af de prikte-
stede patienter reagerede positivt ved test med 
friske fødevarer frem for med fødevareekstrakter. 
De hyppigste erhverv var hos mænd kokke og 
bagere, hvor det hos kvinder var køkkenmedarbe-
jdere og kokke. Næsten alle patienter i studiet ople-
vede arbejdsbetingede konsekvenser. Dog var pro-
teinkontaktdermatitispatienterne hårdere og mere 
omfattende ramt, idet de oftere måtte skifte job 
grundet hudlidelsen, de var sygemeldte i længere 
tid og oplevede økonomiske konsekvenser i relati-
on til deres hudlidelse i højere grad end patienter 
med andre diagnoser. 

Diskussion
Ud fra vores studie må man betragte proteinkon-
taktdermatitis som en hyppig lidelse blandt pati-
enter, der arbejder med fødevarer. ligeledes bør 
man i forbindelse med diagnosticeringen af prote-
inkontaktdermatitis og i andre situationer, hvor der 
priktestes med fødevarer, anvende friske fødevarer, 
da dette viste sig at være mere udbytterigt. At 
arbejde i et erhverv med fødevarekontakt viste sig 
generelt at have omfattende konsekvenser, men 
for proteinkontaktdermatitispatienterne havde den 
erhvervsmæssige fødevarekontakt flere og mere 
omfattende konsekvenser, hvilket understreger 
vigtigheden af at klassificere proteinkontaktderma-
titis som en selv-
stændig diagnose. 

fra Videncenter for 
Allergi: Stud.med. 
lotte Vester og 
professor Jeanne 
Duus Johansen.

fra Dermato-
allergologisk afd., 
Gentofte Hospital: 
læge, dr.med. Jacob 
P. thyssen og professor 
torkil menné.

VIDEN - ANDrE PrOJEktEr
AllErGI OVEr fOr PrOtEINEr VED PrOfESSIONEl føDEVArEkONtAkt
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Arbejdsbetinget kontaktallergi hos 
malere
malere udsættes gennem deres arbejdsmiljø for en 
lang række kemikalier, der kan forårsage kontaktal-
lergi. Vi undersøgte forekomsten af kontaktallergi 
hos 219 malere, udredt hos speciallæger i Dansk 
kontakt Dermatitis Gruppe, og sammenlignede 
med 1095 matchede kontroller. 

Arbejdsbetinget eksem og håndeksem var signifi-
kant hyppigere hos malerne sammenlignet med 
kontrollerne. lappetestresultater fra den europæis-
ke basisserie viste, at mcI/mI, epoxy resin, formal-
dehyd og Quaternium-15 ligeledes var hyppigere 
forekommende hos malerne. for kemikalier, der 
ikke er inkluderet i basisserien, var især forskellige 
isothiazolinoner årsag til flere tilfælde af kontaktal-
lergi hos malerne. Det samme var gældende for 
cresylglycidyl ether og bisphenol f, der bruges i 
lim.

Sammenlagt kan siges, at konserveringsmidler og 
limstoffer er de hyppigste årsager til kontaktallergi 
blandt malere, og eksemet sidder især på hæn-
derne. 

fra Videncenter for Allergi: læge Anja Pahlow 
mose, ph.d. michael Dyrgaard lundov og prof. 
Jeanne Duus Johansen.

fra Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital: 
ledn. overlæge claus zachariae.

Samarbejdspartnere: Dansk kontakt Dermatitis 
Gruppe 

filaggrin-genmutationer og priktest-
reaktivitet
filaggrin er et protein, der findes i det yderste hud-
lag, og som er yderst vigtigt for hudens barriere-
funktion bl.a. over for allergener. flere patientbase-
rede studier har vist, at mutationer i genet, der 
koder for filaggrin, er positivt associeret med sensi-
bilisering for luftbårne allergener (aeroallergener). 
Denne association er endnu ikke undersøgt i den 
almindelige voksne befolkning. 

formål
formålet med dette studie var at undersøge effek-
ten af filaggrin-mutationer på størrelsen af positive 
priktests. Samtidig undersøgtes, om filaggrin-
mutationer var associeret med sensibilisering i den 
almindelige voksne befolkning. Slutteligt 

undersøgtes, om der var en sammenhæng mellem 
filaggrin-mutationer og antal sensibiliseringer 
samt graden af sensibilisering.  

metode
En tilfældigt udvalgt stikprøve på 3.335 af den 
voksne danske befolkning blev genotypet for de to 
hyppigste filaggrin-mutationer blandt kaukasere. 
for at belyse sensibilisering blev deltagerne desu-
den priktestet med et standardpanel af aeroaller-
gener, og målinger af specifikke IgE-antistoffer blev 
udført. 

resultater
filaggrin-mutationer havde ingen indflydelse på 
størrelsen af positive priktest. Desuden lykkedes 
det ikke at finde en positiv association mellem fil-
aggrin-mutationer og sensibilisering i hverken 
priktest eller den specifikke IgE-måling. Deltagere 
med filaggrin-mutationer var desuden ikke sensibi-
liseret for et højere antal aeroallergener, og graden 
af sensibilisering målt ved mængden af specifikke 
IgE-antistoffer var heller ikke påvirket. 

Diskussion
Studiet tyder på, at mutationer i filaggrin-genet 
ikke har nogen indflydelse på størrelsen af positive 
priktests. Desuden lykkedes det ikke at reproduce-
re den tidligere fundne association mellem filag-
grin-mutationer og sensibilisering. Dette kan 
skyldes, at denne association udelukkende tidligere 
er fundet i datamateriale fra patienter. flere studier 
baseret på den almindelige befolkning bør udføres.

fra Videncenter for
Allergi: Stud.med. 
majken Hougaard, 
læge, ph.d.-studerende
Josefine Bandier og 
professor Jeanne 
Duus Johansen.

fra Dermato-allergo-
logisk afd., Gentofte
Hospital: læge, 
dr.med. Jacob P. 
thyssen, læge, ph.d.
Berit c. carlsen og professor torkil menné.

Samarbejdspartnere:
Overlæge Allan linneberg, forskningscenter for 
forebyggelse og sundhed, Glostrup Hospital og 
overlæge Pal B. Szecsi, prof. Steen Stender, klinisk 
Biokemisk afd., Gentofte Hospital.

VIDEN - ANDrE PrOJEktEr
fIlAGGrIN-GENmUtAtIONEr OG PrIktEStrEAktIVItEt SAmt
ArBEJDSBEtINGEt kONtAktAllErGI HOS mAlErE
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1000 tilfælde af arbejdsbetinget kon-
takteksem
Arbejdsbetinget kontakteksem er den hyppigst 
anerkendte arbejdsbetingede sygdom i Danmark 
med et årligt tab for samfundet på 1 milliard dkr. 
foruden det makroøkonomiske aspekt har flere 
studier vist, at kontakteksem har en negativ indfly-
delse på livskvaliteten for det enkelte individ. 

Arbejdsbetinget kontakteksem kan udløses af så 
vel allergifremkaldende som irritative stoffer på 
arbejdspladsen. foruden den arbejdsmæssige ind-
flydelse er det tidligere vist, at atopisk eksem er en 
mediator for udviklingen af et arbejdsbetinget kon-
takteksem. 

Det er altså en lang række faktorer, der gør sig gæl-
dende, når der udvikles et kontakteksem. Ved at 
opnå tilstrækkelig epidemiologisk viden angående 
hvilke erhverv, der hyppigst er ramt af kontaktek-
sem, vil det være muligt at foretage en yderligere 
forebyggende målrettet indsats. 

formål
formålet med studiet er at identficere særligt 
ramte erhverv med hensyn til arbejdsbetinget kon-
takteksem for begge køn. Inden for de hyppigste 
erhverv ønskes det ligeledes at identificere hvilke 
allergener i de enkelte erhverv, der giver allergisk 
kontakteksem. Endvidere vil der ses på, om atopisk 
eksem, alder og køn har indflydelse på udviklingen 
af et arbejdsbetinget kontakteksem.

metode
En retrospektiv analyse for patienter med arbejds-
betingede kontakteksemer blev genereret ud fra 
testede personer i årene 2004-2010 på Dermato-
allergologisk afdeling på Gentofte Hospital. 1008 
patienter blev inkluderet, da disse var registreret 
med et arbejdsbetinget kontakteksem, og efterføl-
gende kvalitetssikring ved journalgennemgang 
havde bekræftet dette. 

resultater
foreløbige resultater viser en kønslig fordeling på 
622 kvindelige patienter mod 386 mandlige pati-
enter. Af de 622 kvindelige patienter havde 53 % et 
allergisk kontakteksem og 47 % et irritativt kontak-
teksem. Især frisører, sundhedspersonale og ren-
gøringsfolk optrådte hyppigt. Af de 386 mandlige 
patienter havde 44 % et allergisk kontakteksem og 
56 % et irritativt kontakteksem. Hos mændene var 
det især kokke, mekanikere og maskinoperatører, 
der var repræsenteret. Der arbejdes fortsat på de 

epidemiologiske data, hvilket forventes afsluttet 
primo 2012. 

fra Videncenter for 
Allergi: Stud.med. 
Jakob ferløv 
Schwensen, 
ph.d.-studerende
Ulrik fischer friis  og 
professor Jeanne 
Duus Johansen.

fra Dermato-allergo-
logisk afd., Gentofte 
Hospital: Professor torkil menné.

Allergi over for epoxy
Epoxy er stærkt hudsensibiliserende og anvendes i 
vid udstrækning i industrien. I Danmark foreskriver 
loven, at medarbejdere skal gennemgå et kursus i 
sikker håndtering af epoxyharpikser forud for er-
hvervsmæssig eksponering, men effektiviteten af   
dette initiativ er stort set ukendt.

I Perioden 2005-2009 blev 20.808 patienter lappe-
testet i regi af Dansk kontakt Dermatitis Gruppe. Af 
disse blev alle patienter med en lappetest positiv 
for epoxy tilsendt et spørgeskema (svarpct.: 71 %).

resultater
275 patienter (1,3 %) havde en positiv lappetest-
reaktion over for epoxy, med en større andel blandt 
mænd (1,9 %) end hos kvinder (1,0 %). forekomsten 
af   allergi over for epoxy forblev stabil i den 
undersøgte periode. 

95 af respondenterne havde arbejdet med erh-
vervsmæssigt med epoxy, og af disse havde en 
tredjedel ikke brugt handsker, og kun 50,5 % (48) 
havde deltaget i et uddannelsesforløb.

forekomsten af   epoxyallergi på 1 % svarer til det, 
der afrapporteres fra andre lande. Den høje fore-
komst af epoxyeksponering på arbejdspladsen og 
den begrænsede brug af beskyttelsesforanstaltnin-
ger tyder på, at styrkelsen af   loven er påkrævet.

fra Videncenter for Allergi: læge, ph.d. Nannie 
Bangsgaard, prof. Jeanne Duus Johansen

Samarbejdspartnere: Dansk kontakt Dermatitis 
Gruppe

VIDEN - ANDrE PrOJEktEr
1000 tIlfÆlDE Af ArBEJDSBEtINGEt kONtAktEkSEm & EPOxYAllErGI
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Guideline for udredning og behand-
ling af patienter med håndeksem
I samarbejde med Dansk kontakt Dermatitis Grup-
pe er der udarbejdet en guideline for udredning og 
behandling af patienter med håndeksem. Denne er 
udgivet som en guideline for Dansk Dermatologisk 
Selskab og i form af en videnskabelig artikel. 

Guidelinen er afprøvet på 710 patienter, som er set 
i speciallægepraksis i løbet af et år. resultaterne er 
publiceret som en videnskabelig artikel.

Der blev i studiet ikke fundet nogen klar sammen-
hæng mellem håndeksemets årsag (æthiologi) og 
udseende (morfologi), hvorfor der altid skal gen-
nemføres en eksponeringsanalyse og allergitest. 

En særlig type af håndeksem, det hyperkeratotiske 
palmare eksem, blev identificeret som en særlig 
undertype, der ofte sås hos ældre mænd og ofte 
opstået, uden der kunne påvises en relation til mil-
jøpåvirkninger.

fra Videncenter for Allergi: Prof. Jeanne Duus 
Johansen, It-specialist Søren Gade, sygeplejerske 
Anne-marie topp og læge marianne Hald

Samarbejdspartnere:
Den Danske kontakt 
Dermatitis Gruppe. 
koordinator: 
Speciallæge Niels Veien.

finansiering: Projektet 
er finansieret via midler 
fra fonden for faglig
Udvikling af Speciallæge-
praksis. Danske regioner.

Håndeksem og livskvalitet
Studiet beskriver livskvalitet blandt 799 danske 
patienter med håndeksem set af hudlæger i Dan-
mark. Patienter med håndeksem havde en væsent-
lig nedsat livskvalitet, således at de, der havde 
sværest eksem, også havde mest påvirket livskvali-
tet. livskvaliteten blandt de yngre og de med kon-
taktallergi var mest nedsat. Seks måneder efter 
patienterne startede hos hudlægen, var livskvali-
teten bedret for mere end halvdelen.

fra Videncenter for Allergi: læge marianne Hald, 
prof. Jeanne Duus Johansen og sygeplejerske 

Anne-marie topp.

Samarbejdspartnere: Den Danske kontakt Dermati-
tis Gruppe. 

finansiering: Projektet var finansieret via midler fra 
Sundhedsstyrelsen.

Nikkel og mobiltelefoner
Videncenteret undersøgte i 2008 41 mobiltelefoner 
på det danske marked (fra to producenter) og fandt, 
at 19,5 % (8 stk.) frigav nikkel i en mængde, som vil 
kunne give nikkelallergi/eksem. Denne undersø-
gelse blev foretaget, efter at lægerne i Hudafdelin-
gen på Gentofte Hospital havde set flere kvinder 
med allergisk nikkeleksem i ansigtet forårsaget af 
mobiltelefoner.

 
På baggrund af denne undersøgelse besluttede 
Europa-kommissionen i januar 2009, at mobiltele-
foner også skulle overholde de grænser for nikkel-
frigivelse, der gælder for fx. smykker.
 
I 2009 undersøgte miljøstyrelsen henholdsvis 27 og 
20 mobiltelefoner for nikkelfrigivelse og fandt, at 
3,7 % og 25 % frigav nikkel.
 
I en ny undersøgelse testede Videncentret 50 tilfæl-
dige mobiltelefoner, som kan købes i Danmark, og 
fandt, at 9, dvs. 18 %, frigav nikkel fra et eller flere 
steder på overfladen, fx. fra knapper, metalramme 
og kameralinse.

konklusion: mobiltelefoner udgør stadig en risiko 
for nikkelallergi.

fra Videncenter for Allergi: Seniorforsker, ph.d., 
dr.med. Jacob P. thyssen, prof. torkil menné.

Samarbejdspartnere: læge Peter Jensen, overlæge 
claus zachariae, Dermato-allergologisk afd., Gen-
tofte Hospital.

VIDEN - ANDrE PrOJEktEr
UDrEDNING Af HÅNDEkSEm & NIkkEl OG mOBIltElEfONEr
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Nikkel- og koboltfrigivelse fra hånd-
holdt værktøj
Nikkel- og koboltfrigivelse blev målt fra 200 forskel-
lige typer håndholdt værktøj fra Silvan og Bauhaus. 
kobolt blev ikke frigivet i mængder, der kan udløse 
allergisk kobolteksem hos koboltallergikere.

til gengæld frigav 5 % af de 200 stykker værktøj 
nikkel i mængder, der kan give nikkeleksem hos all-
ergikere. typisk var der nikkelfrigivelse fra de metal-
ringe, der sidder øverst på håndtaget.

konklusion: Håndholdt værktøj kan være årsag til 
nikkelallergi, mens koboltfrigivelse formentlig er 
sjælden.

fra Videncenter for Allergi: læge, ph.d. Jacob thys-
sen, prof. Jeanne Duus Johansen, t. menné. 

Samarbejdspartnere: Professor carola lidén og A 
Jutlander, Institutet för miljömedicin karolinska 
Instituttet, Sverige. Seniorforsker morten Jellesen, 
DtU

Nikkelfrigivelse fra smykker købt i 
london og Warszawa sammenlignet 
med andre lande
I alt 411 øreringe købt fra forskellige kategorier af 
forretninger (markeder, individuelt ejede butikker, 
kædebutikker) i london og Warszawa blev analyse-
ret for nikkelfrigivelse.

resultat: I alt var 15 % af 205 øreringe købt i london 
og 18 % af 206 øreringe købt i Warszawa positive 
for nikkelfrigivelse, da de blev undersøgt med nik-
kelspottesten. Det svarer til resultatet af en tils-
varende undersøgelse i Danmark (14,7 %), mens 
hyppigheden af nikkelfrigivelse fra øreringe købt i 
lande, som ikke har nikkelreguleringen var meget 
højere henholdsvis 30,7 % for USA og 31,5 % for 
kina (se tabel). I Sverige har man gjort en speciel 
indsats, og her var hyppigheden meget lavere. 
fælles i alle undersøgelserne var, at risikoen for nik-
keludsættelse var størst ved køb af smykker fra 
markeder.

konklusion: Der er stadig en stor andel af øreringe/
smykker i EU, som frigiver nikkel i mængder, der 
kan give allergi og allergisk eksem. Smykker købt 
på markeder frigav hyppigere nikkel end genstan-
de købt i kædebutikker og lignende.

fra Videncenter for Allergi: Seniorforsker,dr.med. 
Jacob thyssen, prof. Jeanne Duus Johansen, prof. 
torkil menné. 

Samarbejdspartnere: Professor carola lidén Insti-
tutet för miljömedicin karolinska Instituttet, Sve-
rige. Dr. Ian White, St. Johns Institute of Dermatolo-
gy, london, professor Spievak Department of Expe-
rimental Dermatology and cosmetology, Jagiello-
nian University medical college, krakow, Polen.

VIDEN - ANDrE PrOJEktEr
NIkkEl OG kOBOlt I VÆrktøJ & NIkkEl I SmYkkEr

by participating authors. It was agreed that around 200 earrings

should be purchased in each city, preferably 10 items from each

store, and that only 30–40 earrings should be purchased from

street markets. In the event that we could not find 10 earrings in

one store, it was acceptable to buy more than 10 earrings from

stores that were visited subsequently. We aimed at buying earrings

from a broad variety of stores and focused on earrings targeting

girls and young women. We did not buy duplicates or return to

the same store for further purchase. We only bought earrings with

metallic perforating piercing posts and avoided buying clip on

earrings.

We spent approximately 1100 € (range 1–10 €) buying 205 ear-

rings in London and 700 € (range 1–12 €) buying 206 earrings in

Warsaw. In London, we purchased earrings from 23 stores: 11

chain clothing stores in Oxford Street, 2 chain accessory stores in

Westfield Shopping Centre and Oxford Street, respectively, 1 drug

store in Oxford Street, 3 market stalls (one in Covent Garden and

two at the Saturday morning Church Street market), 1 freestand-

ing jewellery booth in the underground station at Westminster, 1

local artist in Covent Garden, 4 accessory and clothing stores

located in Soho, East London and the Paddington areas. In War-

saw, we purchased earrings from 20 stores: eight chain clothing

stores, three chain accessory stores and two freestanding jewellery

booths located in two different shopping centres (Zlote Tarasy

and Warszawa Wilenska Shopping Centre), three street market

stalls in the shopping area next to the 10th Anniversary Stadium

(Stadion Dziesieciolecia) in Praga, one combined clothing and

accessory store in Praga, one small local shop selling jewellery and

art from local artists in the Praga area, and finally, two accessory

stores located in the underground terrain near the central railway

station.

Nickel testing

Testing for nickel release was performed by J.P.T using the dim-

ethylglyoxime (DMG) nickel spot test at the laboratory at Gentofte

Hospital. It was prepared by a hospital pharmacy in the Capital

Region of Copenhagen. The test solutions were 1% DMG in alco-

hol and 10% ammonium hydroxide in water. Spots in all individ-

ual parts of the earring that came into direct and prolonged skin

contact were examined. The test was administered by placing two

drops of each solution in succession on a white cotton-wool-

tipped applicator that was rubbed for up to 20 s against the test

object. A positive reaction was indicated by pink coloration of the

applicator, whereas a negative reaction was registered when no

colour change was observed. Doubtful reactions, defined as very

weak pink reactions or discoloration possibly masking a pink

colour, were retested and if the reaction remained doubtful it was

considered negative. The detection limit of the DMG test has been

estimated to be close to 0.5 lg ⁄ cm2 ⁄week, and thus a clinically

relevant and useful screening test.18,19

Results

Test outcome

DMG testing revealed that respectively, 15.1% and 18.4% of ear-

rings purchased in London and Warsaw released nickel as indi-

cated by positive test outcomes (Table 2). Stratification by store

category showed that DMG test-positive jewellery were mainly

Table 2 The proportion of earrings that gave positive dimethylglyoxime (DMG) test reactions stratified by store category and city of
purchase in studies performed in different countries and at different times

Study year City Type of store and DMG test-positive earrings, %
(no. pos ⁄ no. tested)

Total

Clothing (chain) Accessory (chain) Other* Market

Present study

2010 London, UK 4.3 (4 ⁄ 93) 0 (0 ⁄ 21) 25.0 (15 ⁄ 60) 38.7 (12 ⁄ 31) 15.1 (31 ⁄ 205)
2010 Warsaw, Poland 3.8 (3 ⁄ 78) 2.5 (1 ⁄ 40) 39.7 (23 ⁄ 58) 36.7 (11 ⁄ 30) 18.4 (38 ⁄ 206)
Results from other studies performed in EU member states

1999 Stockholm, Sweden†21 0 (0 ⁄ 11) 0 (0 ⁄ 15) 11.1 (2 ⁄ 18) – 4.5 (2 ⁄ 44)
2002–2003 Stockholm, Sweden‡22 0 (0 ⁄ 18) 0 (0 ⁄ 10) 0 (0 ⁄ 33) – 0 (0 ⁄ 61)
2010 Stockholm, Sweden‡20 0 (0 ⁄ 11) 0 (0 ⁄ 57) 8.6 (3 ⁄ 35) 25.0 (1 ⁄ 4) 3.7 (4 ⁄ 107)
2009 Copenhagen, Denmark3 4.8 (4 ⁄ 84) 0 (0 ⁄ 36) 31.0 (9 ⁄ 29) 57.1 (12 ⁄ 21) 14.7 (25 ⁄ 170)
Results from studies performed outside of Europe

2007 San Francisco, USA27 8.3 (8 ⁄ 97) 26.6 (25 ⁄ 94) 42.9 (12 ⁄ 28) 69.0 (40 ⁄ 58) 30.7 (85 ⁄ 277)
2009 Chengdu and Beijing, China26 – – – – 31.5 (99 ⁄ 314)
2009 Bangkok, Phuket, Hatyai, Thailand26 – – – – 29.2 (71 ⁄ 243)

*Defined as stores that seem to have independent ownership and not take part in a chain. These could be accessory or clothing stores, freestanding

booths in underground stations or shopping centres, drug stores and local artists.

†Before the EU Nickel Directive came into force.

‡After the EU Nickel Directive came into full force.

–, not tested.

ª 2010 The Authors

JEADV 2011, 25, 1021–1026 Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology ª 2010 European Academy of Dermatology and Venereology

Nickel release from earrings 1023
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Implantater (hofte/hjerte) og metal-
allergi
Hofteproteser af typen metal-on-metal er ofte 
nævnt som årsag til allergi over for metallerne nik-
kel, krom og/eller kobolt. forskere fra Videncentret 
har i et internationalt samarbejde offentliggjort 
retningslinier for, hvordan patienter udredes, hvis 
man mistænker allergi over for implantater.

Desuden er der igangsat en undersøgelse i samar-
bejde med Hoftesektionen, Århus Universitetshos-
pital., hvor patienter, der skal re-opereres pga. 
komplikationer med deres hofteprotese, testes for 
metalallergi, og der udtages vævsprøver omkring 
implantatet til immunologisk analyse.

I et samarbejde med Hjerteafdelingen, Gentofte 
Hospital gennemførtes et studie vedrørende stents.
Stents sættes ind i hjertekar ved symptomer på 
svigt i blodforsyningen til hjertet. Stens består af 
rustfrit stål, som indeholder nikkel, krom og molyb-
dæn.

I studiet evalueredes, om patienter med metalaller-
gi havde større risiko for tillukning af stenten end 
personer uden metalallergi på baggrund af to data-
baser, allergidatabasen fra Gentofte Hospital og 
databasen over udførte stents.
 
Der blev ikke fundet nogen generel sammenhæng 
mellem allergi over for nikkel/krom og risiko for til-
lukning af stenten. Således var hyppigheden af en 
tillukket stent 14,1 % blandt alle patienterne og 11,8 
% blandt patienter med metalallergi.

fra Videncenter for Allergi: læge, ph.d. Jacob thys-
sen, prof. Jeanne Duus Johansen, prof. torkil men-
né og seniorforsker kåre Engkilde. 

Samarbejdspartnere: læge, ph.d. Stig Jakobsen, 
prof. kjeld Søballe, Hoftesektionen, Århus Universi-
tetshospital. lektor charlotte Bonefeld, københav-
ns Universitet. Overlæge GH Gislason, Hjerteafde-
lingen, Gentofte Hospital.

kromallergi og sko
læder skal garves for at opnå blødhed, holdbarhed 
og fleksibilitet. Imidlertid har flere undersøgelser 
vist, at læderprodukter kan frigive krom som cr(VI)- 
og cr(III)-forbindelser, der kan forårsage allergiske 
reaktioner og svært fodeksem.

Et nyligt studie fra Videncenter for Allergi viste, at 
hyppigheden af kromallergi faldt markant fra 3,6 % 
i 1985 til 1 % i 1995, men steg så igen betydeligt til 
3,3 % i 2007. De fleste af de nye tilfælde var forårsa-
get af læderprodukter – sko i særdeleshed. 

Det primære formål med dette studie har således 
været at afklare, om cr(VI)- og cr(III)-forbindelser 
frigives fra lædersko i Danmark i en mængde, der 
udgør en risiko for at forårsage allergiske reaktio-
ner.

I studiet indkøbtes 60 par lædersko fra københavn-
sområdet (20 damesko, 20 herresko og 20 børnes-
ko). Der blev foretaget en xrf-screening af skoene 
for at få en indikation af den mængde krom, der var 
til stede i skoene og derved potentielt skabe et 
udvælgelseskriterium for de sko, der skulle gen-
nemgå en migrationsanalyse. migrationsanalysen i 
henhold til ISO 17075 (en internationalt accepteret 
standard til bestemmelse af cr(VI) i opløsninger 
udvasket fra læder) blev anvendt på 18 udvalgte 
par lædersko. 

resultat: xrf-screeningen af de 60 par sko afsløre-
de, at det typiske indhold af krom i læderskoene lå 
mellem 1 og 3 %. resultaterne indikerede ingen 
sammenhæng mellem indhold af krom og skokate-
gori (damesko, herresko, børnesko) eller skotype 
(sandaler, støvler, almindelige sko). Som følge heraf 
blev 18 sko udvalgt i henhold til en ligelig fordeling 
mellem skokategori, skotype, pris og indhold af 
krom (i overlæderet). Der blev fokuseret på kro-
mindholdet i overlæderet, idet dette typisk udgør 
størstedelen af hudkontakten med foden. 

ISO 17075-analysen viste, at 8 ud af de 18 analysere-
de sko (svarende til 44 %) frigav cr(VI) i en koncen-
tration, der var højere end detektionsgrænsen på 3 
mg/kg (ppm). medianen var 6 ppm, varierende fra 3 
– 62 ppm. En sjettedel af skoene frigav mere end 10 
ppm cr(VI). Sandaler syntes at være overrepræ-
senteret blandt de sko, der frigav cr(VI). Ingen sam-
menhæng mellem cr(VI) og cr(III) niveauer blev 
fundet. 

VIDEN - ANDrE PrOJEktEr
mEtAlAllErGI OG ImPlANtAtEr & krOmAllErGI OG SkO
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konklusion: fundene giver anledning til bekym-
ring, da lave niveauer af cr(VI) kan forårsage aller-
gisk kontakteksem. Sandaler bæres typisk uden 
strømper, og dermed vil den direkte eksponering af 
cr(VI) sandsynligvis være højere. Skoen med et af 
de højeste niveauer af frigivet cr(VI) var en sandal 
til børn. 

tre par af de undersøgte sko havde et lavt indhold 
af både cr(VI) og cr(III), hvilket indikerer, at det er 
teknisk muligt at producere garvet læder uden højt 
indhold af kromforbindelser – dvs. det er muligt at 
producere sko, der har en reduceret risiko for at 
forårsage kromallergi. 

Projektet er offentliggjort som publikation nr. 112 
2011 i serien kortlægning af kemiske stoffer i for-
brugerprodukter fra miljøstyrelsen.

fra Videncenter for Allergi: Prof. Jeanne Duus 
Johansen

Samarbejdspartnere:  maria Strandesen, Pia Brunn 
Poulsen fra force technology

Allergi over for kemiske stoffer blandt 
børn
I samarbejde med Dermatologisk afd., marselisborg 
Hospital i Århus er der foretaget en gennemgang af 
de sidste 10 års videnskabelig litteratur vedrørende 
børn og allergi over for kemiske stoffer. Der er flere 
rapporter end tidligere om allergi over for kemiske 
stoffer blandt børn, hvilket indikerer, at problemet 
kan være stigende.

Arbejdet blev publiceret i 2011.

Der er etableret et ph.d.-studium med det formål at 
analysere problemstillingen nøjere.

fra Videncenter for Allergi: Professor Jeanne Duus 
Johansen

Samarbejdspartnere: læge Anne Birgitte Simon-
sen, overlæge mette Deleuran og overlæge mette 
Sommerlund fra marselisborg Hospital i Århus.

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 genetis-
ke 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 er eta-
bleret i Danmark på klinisk Biokemisk afd., Gentofte 
Hospital. 

Betydningen af denne særlige, men hyppige defekt 
i huden for opståen af alle typer allergi, for sværhe-
dsgrad af håndeksem og for prognosen kortlægges 
i unikke patient- og befolkningsstudier.

resultater frem til 2011:
•	 kun en femtedel af disse havde anmeldt 
 håndeksem.
•	 filaggrin-mutation findes hos 8,1 % af den   
 danske befolkning og hos 20 % af eksempati-  
 enter.
•	 Personer med atopisk eksem og filaggrin-muta-
 tion har større risiko for kronisk håndeksem.
•	 Patienter med filaggrin-mutation har typisk   
 eksem på oversiden af hænder og palmar hyper-
 linearitet.
•	 Patienter med filaggrin-mutation debuterer tid-
 ligere med eksem og har et sværere forløb af   
 eksemsygdommen.
•	 filaggrin-mutation kan være en risikofaktor for  
 nikkeallergi hos personer, der ikke er øre-
 piercede.
•	 filaggrin-mutation øger ikke risikoen for multi-
 ple allergier hos patienter med eksem.

Nye resultater i 2011:
•	 filaggrin-mutation giver muligvis en øget risiko  
 for at udvikle sukkersyge (type II).
•	 Patienter med filaggrin-mutation løber ikke en  
 større risiko for latexallergi end andre.
•	 Patienter med filaggrin mutation og atopisk   
 eksem har ikke nogen påviselig øget risiko for   
 kontaktallergi.

fra Videncenter for Allergi: læge, ph.d. Jacob thys-
sen, læge, ph.d. Berit carlsen, prof. Jeanne Duus 
Johansen og prof. torkil menné.

Samarbejdspartnere: Seniorforsker michael melg-
aard, overlæge Pal B. Szecsi, professor Steen Sten-
der, klinisk Biokemisk afd., Gentofte Hospital, over-
læge Allan linneberg, forskningscenter for fore-
byggelse og Sundhed, speciallæge Niels Veien, 
Aalborg.

VIDEN - ANDrE PrOJEktEr
AllErGI BlANDt BørN & HÅNDEkSEm, AllErGI OG HUDBArrIErE



24SIDE

Biomonitorering og kontaktallergi
mennesker er meget udsat for mange kemikalier i 
deres dagligdag. I dag er der en øget anerkendelse 
af vigtigheden af at måle menneskelige og mil-
jømæssige eksponering for menneskeskabte kemi-
kalier. forskellige tilgange er blevet anvendt over 
tid, men i løbet af de seneste 25 år har der været en 
generel tendens i retning af brugen af human bio-
monitering. I et par undersøgelser har man brugt 
human biomonitering til at spore kontaktallergener 
sammen med oplysninger om graden af allergi. 
Hypotetisk kan den interne belastning af reaktive 
kemikalier ændre immunresponset over for aller-
gener og tilbøjelighed til fremkalde allergisk kon-
takteksem eller udvikle tolerance. 

I en oversigtsartikel beskrives status for vores viden 
vedrørende biomonitering, dvs. måling af kemiske 
stoffer i biologisk væv, som fx. blod og urin set spe-
cielt i forhold til kontaktallergi.

Desuden resumeres de studier, der har appliceret 
metoden i sammenhæng med allergitests. Det kon-
kluderes, at alle undersøgelser indtil nu har fokuse-
ret på en eller to eksponeringsveje (typisk huden 
og oral eksponering eller hud- og luftvejsekspone-
ring), mens der ikke findes undersøgelser, der har 
undersøgt alle veje på samme tid. 

Der er desuden behov for prospektive undersø-
gelser, da alle epidemiologiske undersøgelser hidtil 
har været tværsnitsundersøgelser.

fra Videncenter for Allergi: læge, ph.d. Jacob thys-
sen, cand. scient. Allan røske-Nielsen og prof. Jean-
ne Duus Johansen.

VIDEN - ANDrE PrOJEktEr
BIOmONItOrErING

CONTACT ALLERGY AND BIOMONITORING • THYSSEN ET AL.

Airways:

• Hapten exposure may possibly
result in contact allergy

Mucosa:

• Hapten exposure may result
in contact allergy and depending
on anatomical location,
oral symptoms or conjunctivitis • Little is known about elicitation of

   allergic contact dermatitis following
  hapten exposure through the
  respiratory system 

Skin:

Hapten exposure may result
in contact allergy and allergic
contact dermatitis

•

Oral:

• Hapten exposure before sensitization
  may result in immunological tolerance

• Hapten exposure after sensitization
  may result in systemic contact dermatitis

• Hapten exposure as a part of hyposensi-
  tization therapy may result in decreased
  hapten reactivity 

Fig. 1. An overview of the effects of haptens in relation to route of exposure. No published study has yet taken all of these variables
sufficiently into account.

determined whether airway exposure to chemicals and
metals may result in decreased or increased contact sen-
sitivity, but the studies conducted so far suggest that
it results in contact allergy. Animal and human stud-
ies have been conducted to support a link between the
skin and the airways, as primary sensitization or hapten
exposure may occur on the skin and subsequently result
in respiratory tract hyperreactivity, including asthma,
following airway hapten exposure (115, 116). All studies
conducted so far have focused on one or two routes of expo-
sure (typically skin and oral exposure, but also skin and

airway exposure), whereas no studies have investigated
all routes at the same time. This clearly needs to be done
to determine the overall effects of hapten exposure. Also,
there is a need for prospective studies, as all epidemiolog-
ical studies conducted so far have been cross-sectional.
HBM in combination with patch testing is an important
area that should be a priority in the future. It is possible
that, by using HBM, we can find new ways to better
protect citizens against contact allergy and dermatitis,
as systemic exposure may alter the immune response to
cutaneous allergens.
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Information om atopisk eksem, parfu-
meallegi samt eksponeringskortlæg-
ning på danske arbejdspladser

- Atopisk eksem
Der er gennemført et projekt om forbedret og mere 
moderne information om atopisk eksem. En film 
indeholdende information og gode råd om atopisk 
eksem er udarbejdet. I filmen er der en konkret 
patienthistorie. filmen har en selvstændig hjem-
meside: atopisk-eksem.dk. 

figur 1. atopisk-eksem.dk, der via video formidler viden om atopisk eksem 
samt giver gode råd om forebyggelse.

Der er igangsat design og tryk af en række plakater 
og DVD‘er. Information om filmen vil i 2012  blive 
sendt ud til alle hudlæger i landet sammen med en 
plakat til konsultationen og et eksemplar af DVD‘en. 

- film om parfumeallergi
Parfume er en af de hyppigste årsager til allergisk 
eksem i Danmark. Derfor lancererede Videncenter 
for Allergi i 2011 tre informationsfilm målrettet per-
soner, der lider af parfumeallergi. 

Professor Jeanne Duus Johansen fortæller om par-
fumeallergi, hvad det er, hvorfor det opstår, og 
hvad man selv kan gøre. En ung kvinde med par-
fumeallergi fortæller om sin personlige erfaring 
med at være parfumeallergisk.

filmene kan ses på Videncentrets hjemmeside.

- Eksponeringskortlægning på danske 
arbejdspladser
Videncenter for Allergi har udarbejdet dokumentet 
“regulering af allergifremkaldende og hudirrite-
rende kemiske stoffer på danske arbejdspladser“ i 
forbindelse med projektet ”redskaber til standardi-

seret kortlægning af allergifremkaldende og hudir-
riterende kemiske stoffer på danske arbejdsplad-
ser”, der er finansieret af Arbejdsmiljøforsknings-
fonden.

Dokumentet omhandler forskellige regler og ret-
ningslinjer af relevans for eksponeringskortlægning 
hos patienter med mistænkt arbejdsbetinget 
eksem. kortlægningen af mulige allergifremkal-
dende og hudirriterende stoffer, som en person 
kan være i kontakt med på arbejdspladsen, er afgø-
rende for at kunne stille den rigtige diagnose og 
forebygge fremtidige udbrud af allergi og eksem. 
En vigtig forudsætning er kendskab til den lovgiv-
ning, der findes, men som det erfaringsmæssigt er 
vanskeligt at få overblik over. 

Dette dokument er tænkt som et hjælpemiddel til 
at få et hurtigt overblik over relevant lovgivning. 
Den primære målgruppe er læger, som har at gøre 
med patienter med arbejdsbetinget kontakteksem. 
Dokumentet inddeles blandt andet i myndigheder, 
kemikaliekilder, kemiske stoffer og produkter og 
kan derfor også være til nytte for arbejdsmiljøråd-
givere, større virksomheder, fagforeninger og and-
re partnere i arbejdsmiljøsystemet.

fra Videncenter for Allergi: ph.d.-studerende, cand.
polyt. Ulrik fischer friis, professor Jeanne Duus 
johansen & professor torkil menné.

Samarbejdspartnere: Arbejds- og miljømedicinsk 
klinik, Bispebjerg Hospital,
Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø, 
Dansk metal, Dansk Industri og miljøstyrelsen.

VIDEN - ANDrE PrOJEktEr
INfOrmAtIONSPrOJEktEr
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Videncenter for Allergi deler adresse, sekretariat
og forskningsmiljø med Videncenter for Duft- 
og kemikalieoverfølsomhed og Videncenter 
for frisører og kosmetikere. 

Begge Videncentre er udsprunget af Videncenter 
for Allergi, men har i dag eget budget og 
udgiver egne årsrapporter. 

Videncenter for Duft- og 
kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og kemikalieoverfølsomhed 
blev oprettet i januar 2006. 

Videncentrets opgaver er at kortlægge forekomsten 
af duft- og kemikalierelaterede symptomer i befolk-
ningen, forske i underliggende mekanismer for symp-
tomer relateret til indånding af dufte og kemiske stof-
fer og i muligt omfang, at rådgive myndigheder og 
sundhedsvæsen samt personer med duft- og kemika-
lierelaterede symptomer.

Videncentret ledes af cand.scient.san., ph.d. Sine 
Skovbjerg.

læs mere på www.mcsvidencenter.dk 

Videncenter for frisører og 
kosmetikere
Videncenter for frisører og kosmetikere blev oprettet 
i august 2006.

Videncentret forsker i frisørers udsættelser, hudsyg-
domme og arbejdsgange med henblik på forebyg-
gelse af arbejdsbetingede hudlidelser og fastholdelse 
i faget. Videncentret rådgiver endvidere om forebyg-
gelse af allergi og eksem i denne faggruppe. 

Videncentret deler kontorer med Videncenter for Al-
lergi. tre medarbejdere er tilknyttet Videncentret: 
cand.pharm., ph.d. Heidi Søsted er forskningsleder, 
mens cand.med. Anne Bregnhøj og cand. scient.san.
publ. Susan Hovmand lysdal begge arbejder på 
ph.d.-projekter. 

Videncentrets vision er at skabe et sundt frisørfag ved 
forebyggelse af sygdomme samt fastholdelse i faget.

læs mere på www.videncenterforfrisorer.dk 

VIDEN
SAmArBEJDE mED ANDrE VIDENcENtrE

VIDENCENTER
for frisører og kosmetikere
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Data fra tre universitetshospitalsafdelinger og ni 
speciallægepraksisser indberettes til den kliniske 
kvalitetsdatabase. klinikkerne kan selv taste data 
og se kvalitetsindikatorer. I 2011 blev indberettet 
data vedrørende 5.245 patienter. 

Den kliniske database for kontaktallergi etable-
redes 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 sekundærsektoren. Via de ind-
samlede patientdata er formålet endvidere at regis-
trere allergihyppigheden blandt patienter med 
henblik på at dokumentere eventuelle effekter af 
forebyggelse/intervention. Desuden giver databa-
sen mulighed for løbende kvalitetssikring og 
udvikling med hensyn til diagnostik og behandling 
af patienter med kontaktallergi.

Databasen er opbygget som et netværk, der konsti-
tueres af ni praktiserende speciallæger i dermato-
logi samt tre universitetshospitalsafdelinger, alle 
medlemmer af Den Danske kontaktdermatitis 
Gruppe. Speciallæge Niels Veien fra Hudklinikken i 
Aalborg fungerer som ankermand i kommunikati-
onen til praksis. 

Der er nedsat en styregruppe for databasen med 
blandt andet repræsentation fra det faglige sels-
kab, kompetencecenter øst og Sundhedsstyrelsen. 
De data, der indberettes fra speciallægerne, vil i høj 
grad afspejle allergimønstret i befolkningen, mens 

data fra hospitalsafdelingerne i højere grad indi-
kerer tyngden af allergiproblemerne.

Status for 2011
Antallet af inkluderede patienter er steget i takt 
med tilslutningen af flere klinikker. I 2011 er 5.245 
patienter testet for kontaktallergi over for de hyp-
pigste allergener inden for netværket (foreløbigt 
tal).

Data for hyppigheden af de vigtigste allergener 
samt kommentarer hertil offentliggøres på Viden-
centrets hjemmeside. Nikkelallergi er fortsat hyp-
pigst efterfulgt af parfumeallergi.

Indikatorer for kvalitet
Den nationale kliniske database er basis for arbejde 
med standardisering og dokumentation af kvalite-
ten af de sundhedsydelser, som vedrører kontaktal-
lergi. Der udgives en separat årsrapport vedrøren-
de kvalitetsdelen.

OVErVÅGNING
klINISk DAtABASE fOr kONtAktAllErGI - StAtUS

Antal patienter i databasen 2003-2011

* tallet for 2011 er ikke endeligt opgjort.

De fem hyppigste allergener

DAtABASEN

National klinisk Database for kontaktallergi
National klinisk database for kontaktallergi er et net-
værk, der 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)
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rapporter

Johansen JD. ” kortlægning og sundhedsmæssig vur-
dering (kun allergi) af krom i lædersko”. kortlægning 
af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 112, 2011. mil-
jøstyrelsen.

Postere 

friis, Uf. ”contact allergy in Danish workplaces” ved 
”Occupational and Environmental Exposures of Skin 
to chemicals” i toronto, canada. 5.-8. juni.

ross-Hansen, k. ”Nickel reactivity and filaggrin null 
mutations – evaluation of the filaggrin bypass theory 
in a general population” ved Dansk Immunologisk 
Selskabs årsmøde i Sandbjerg. 21.-23. september.

tuxen, IEV. ”tolerance induction in relation to hair dye 
exposure - Experimental setup planning a human cli-
nical trial.” ved Dansk Immunologisk Selskabs årsmø-
de i Sandbjerg. 21.-23. september.

Undervisning udført af Videncentret

Bandier, J. ”Human Health and Disease: A clinical Ap-
proach.” Danish Institue for Study Abroad. maj-de-
cember.

Johansen, JD. ”Det arbejdsmedicinske arbejde vedrø-
rende udredning af eksem og andre skader.” Epoxy-
konferencen. konference for faglærer, der underviser 
i kurset ”Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy 
og isocyanater”. Industriens uddannelser, Svendborg. 
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Johansen, JD. ”Profylakse ved håndeksem.” Efterud-
dannelseskursus for klinikpersonale i dermatologisk 
speciallægepraksis. munkebjerg. marts.
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Johansen, JD. ”fragrances.” 9th International course 
on Occupational Skin Diseases. NIVA. Gotland, Sveri-
ge. maj.

Johansen, JD. ”Hairdressers.” 9th International course 
on Occupational Skin Diseases. NIVA. Gotland, Sveri-
ge. maj.

Johansen, JD. ”Provokation tests in allergic contact 
dermatitis.” 9th International course on Occupational 
Skin Diseases. NIVA. Gotland, Sverige. maj.

Johansen, JD. ”Nyt om kontaktallergi.” SPt-temamø-
de om allergi. Børsen, københavn. maj.

Johansen, JD. ”kontakteksem.” Academy-møde for 
yngre dermatologer. Hellerup. Juni.

Johansen, JD. ”kontaktallergi. myter, fakta, forebyg-
gelse og behandling – fokus på forbrugerprodukter.” 
Allergicafé på Gentofte Hospital for regionens bor-
gere. Oktober. (foto)

lysdal, SH.  kursus for frisører om arbejdet i Videncen-
ter for frisører og kosmetikere, skadelige kemikalier i 
frisørprodukter, forebyggelse af erhvervsbetingede 
sygdomme blandt frisører. Hos Designfrisørerne, Bra-
brand, Denmark. Januar.

lysdal, SH. kursus for norske frisørelever og deres læ-
rere om håndeksem og skadelige kemikalier i frisør-
produkter. April

lysdal, SH. kursus for frisørlærere “faglig kemi og 
forebyggelse af sygdomme”. frisørskolen i køben-
havn, cphWest. April

lysdal, SH. kursus for finske frisørlærere om resultater 
fra ph.d.-studiet. August.
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møder og symposier ved Videncentret

Videncenter for Allergi har i 2011 arrangeret fire sym-
posier:

Internationalt symposium i Europa-kommisionen: 
”Informal Brainstorming meeting on skin allergies 
and research needs”. Bruxelles. 9. februar.

fælles symposium mellem Videncenter for Allergi, 
Dansk Børneastma center og Afdeling for dermatolo-
gi, miljømedicin og helbredslære ved Osnabrück Uni-
versitet. 17. marts.

Symposium med David Basketter, BSc, DSc, Eurotox-
registeret toksikolog. 6. april.

Æressymposium for torkil menné. 28. september.

Journal club

Der er afholdt 16 litteraturgennemgange i Videncen-
trene i 2011, hvor videnskabelige medarbejdere og 
ph.d.-studerende på skift har gennemgået videnska-
belig litteratur. 

forskningsseminarer

Der er afholdt 7 forskningsseminarer med interne og 
eksterne foredragsholdere. Seminarene er åbne, og 
invitationer sendes til myndigheder, forskere, læger, 
patientorganisationer og andre interesserede: 

1. 
HIV/AIDS epidemien – i et historisk perspektiv
v. professor torkil menné, 
Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital

2.
Brug og fortolkning af tests for type I allergi
- in vivo og in vitro
v. professor lars k. Poulsen, 
Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital

3.
filaggrin og nikkelallergi
v. ph.d.-stud., cand. scient. katrine ross-Hansen, 
Videncenter for Allergi

4.
frisørernes helbredsproblemer og årsager til at forla-
de faget - et kohortestudie
v. ph.d.-stud., cand. scient. san. publ. Susan lysdal,
Videncenter for frisører og kosmetikere

5.
Helbredskonsekvenser ved skimmesvamp i indeklima
v. afdelingslæge, ph.d. Harald meyer, 
Arbejds- og miljømedicinsk afd., Bispebjerg Hospital

6.
Endogenous and exogenous risk factors for cutane-
ous malignant melanoma and other skin cancers
v.  læge, ph.d Jeanette kaae, 
Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital

7.
Allergi i forbindelse med anæstesi
v. overlæge, ph.d. lene Heise Garvey,
Allergologisk klinik, Gentofte Hospital
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Som led i sin information til forbrugere og fagperso-
ner driver Videncenter for Allergi en række websider.

videncenterforallergi.dk
Videncentrets primære hjemmeside er videncenter-
forallergi.dk, som findes i en delvist oversat version på 
allergyresearchcentre.com.

Videncenterforallergi.dk informerer bl.a. om: 

•	 Allergi over for kemiske stoffer, diagnose,  
 behandling og forebyggelse.
•	 Videncentrets aktiviteter herunder forskning og   
 overvågning af kontaktallergi i befolkningen. 
•	 Udredning af specifikke patientgrupper til spe-  
 ciallæger. 
•	 Nyheder fra Videncentret.

I 2011 havde videncenterforallergi.dk 147.074 sidevis-
ninger. Dette tal kan ikke umiddelbart sammenlignes 
med opgørelser fra tidligere år, idet Videncentret an-
vender et nyt værktøj til registrering af trafik.

handeksem.dk
Hjemmesiden handeksem.dk blev lanceret i april 2010 
med det formål at give information og gode råd om 
forebyggelse og behandling af håndeksem.

 

filmen er siden blevet evalueret af 70 patienter med 
håndeksem. langt de fleste (78,6 %) fandt, at filmen 
havde den information, som de havde brug for, var 
nem at finde rundt i (85,6 %), og at budskabet var 
godt formidlet (84,3 %).

mange af patienterne gav udtryk for, at det ville have 
været nyttigt at få informationen tidligt i deres syg-
domsforløb.

kosmetikindhold.dk
Hjemmesiden kosmetikindhold.dk blev lanceret i sep-
tember 2008. På siden kan allergikere finde informa-
tion om, hvordan de læser indholdsdeklarationer på 
kosmetik og hudplejeprodukter og derved undgå de 
stoffer, de er allergiske overfor.
 
atopisk-eksem.dk
Videncenter for Allergi har i efteråret 2011 produceret 
en film om atopisk eksem (også kaldet børneeksem). 

filmen informerer om symptomer, relaterede syg-
domme, hvordan diagnosen stilles samt forværrende 
faktorer for sygdommen og behandling af den. Endvi-
dere gives en række gode råd til håndtering af syg-
dommen i hverdagen.

I filmen fortæller en pige og hendes far lægen om, 
hvordan de håndterer atopisk eksem i hverdagen.

filmen er produceret af Videncenter for Allergi i sam-
arbejde med Sundhedsstyrelsen, Astma-Allergi Dan-
mark, Atopisk Eksem forening, dermatologisk spe-
ciallægepraksis  samt fagpersoner på Dermato- 
allergologisk afdeling på Gentofte Universitetshospi-
tal.

filmen er tilgængelig medio-ultimo januar 2012. I lø-
bet af foråret udgives filmen også som DVD.

fOrmIDlING
HJEmmESIDE
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Deltagelse i ekspertråd og arbejdsgrupper
kosmetikrådet under miljøstyrelsen
formand siden 2010 Jeanne Duus Johansen

Dansk kontakt Dermatitis Gruppe
Jeanne Duus Johansen & torkil menné

Styregruppen for Videncenter for Duft- og kemikalie-
overfølsomhed
Jeanne Duus Johansen & torkil menné

European Environmental contact Dermatitis research 
Group (EEcDrG).
Jeanne Duus Johansen & klaus Ejner Andersen

European Society of contact Dermatitis. 
Advisory committee on fragrance allergy
Jeanne Duus Johansen & klaus Ejner Andersen

Scientific committee on cosmetic Products (SccP).
Advisory for the European commission
medlem Jeanne Duus Johansen (8 møder I 2011)

Occupational skin disease. Global Workshop organi-
zed by the European Academy for Dermatology and 
Venerology (EADV). WHO Headquaters, Geneve 
Schweiz 22.-23. februar 2011
Jeanne Duus Johansen

cutaneous Allergy Group Organisation. møde i 
Amersham, Uk  2.-3. september 2011.
Jeanne Duus Johansen

Presse 
Infomedia har registret omtale af Videncenter for Al-
lergi over 140 gange i 2011. Endvidere er der afgivet 
flere radiointerviews.

I forbindelse med offentliggørelsen af den videnska-
belige artikel ”Association between contact Allergy 
and cancer: a linkage study” blev der afgivet flere in-
terviews til international presse, blandt andet time 
magazine, Bloomberg News og WEB mD.

finansiering 
Videncenter for Allergi er finansieret af en basisbevil-
ling fra miljøstyrelsen. 

Herudover har Videncentret forbrugt forskningsstøt-
te på 3,5 mio. kroner i 2011 fra: 

•	 trygfonden
•	 Arbejdsmiljøforskningsfonden 
•	 kgl. Hofbuntmager Aage Bangs fond
•	 Niels Hjorts fond
•	 region Hovedstadens forskningsfond til Sund-  
 hedsforskning

rEPrÆSENtAtION, PrESSE & fINANSIErING
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OrGANISAtION
OrGANISAtIONSDIAGrAm

Miljøstyrelsen
Sundhedsstyrelsen

Repræsentanter fra Videncenteret

Udviddet 
eksponerings-
kortlægning

Kemiske analyser

Kontakt til
nationale og 

internationale
myndigheder

Udredning
af patienter

Kommunikation

National
Database for

Kontaktallergi

Uddannelses-
program

CENTERLEDELSE
Administration & forskning

It-funktion

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projektbaseret
vidensgenering

Hjemmesider

Pjecer

FilmVidencenter for 
frisører og

kosmetikere

STYREGRUPPE
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Nationalt 
Allergiklinikken, Gentofte Universitetshospital

Arbejds- og miljømedicinsk klinik, 
Bispebjerg Hospital

Astma-Allergi Danmark

Bartholin Instituttet, københavns Universitet

center for Anvendt Sundhedstjeneste forskning og 
teknologivurdering, Syddansk Universitet

Danmarks miljøundersøgelser

Dansk BørneAstma center

Dansk kontakt Dermatitisgruppe

Dermatologisk afdeling, Odense Universitetshospital

Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø

farmaceutisk fakultet, københavns Universitet

forbrugerrådet

force Instituttet

forskningscenter for forebyggelse og Sundhed

Institut for Idræt, københavns Universitet 

Institut for International Sundhed, Immunologi og mi-
krobiologi, københavns Universitet

Institut for mekanisk teknologi. DtU

Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Det Bioviden-
skabelige fakultet, københavns Universitet

kardiologisk afdeling, Gentofte Universitetshospital

klinisk Biokemi & Immunologi, Statens Serum Institut

klinisk Biokemisk afd., Gentofte Universitetshospital

Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Sygehus

teknologisk Institut

Internationalt

miljødermatologisk afdeling, malmö Universitetsho-
spital

Afdelingen for Dermato-kemi og hudallergi, Institut 
for kemi, Göteborgs Universitet

Institut for miljømedicin, karolinska Instituttet, Stock-
holm

Dermato-kemisk afdeling, Université louise Pasteur, 
Strasbourg

Department of cutaneous Allergy, St thomas Hospi-
tal, london

European Environmental contact Dermatitis research
Group. Bestående af repræsentanter fra universiteter i 
10 europæiske lande.

cutaneous Allergy research Organisation. forknings-
forum for unge europæiske forskere i hudallergi.

European Surveillance System of contact Allergy, le-
des fra Erlangen i tyskland.

OrGANISAtION
SAmArBEJDSPArtNErE
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Jeanne Duus Johansen 

Anja Pahlow mose Nielsen

Anne Birgitte Simonsen

Anne Bregnhøj

Anne marie topp

Annette mollerup 

Ida Elisabeth Viller tuxen

Jacob Pontoppidan thyssen

Jakob kåre ferløv Schwensen

Jakob torp madsen

Josefine Bandier 

katrine ross-Hansen 

kåre Engkilde

lotte Vester

majken Gabriel Hougaard

maria Vølund Heisterberg 

michael Dyrgaard lundov

Nannie Bangsgaard

Susan Hovmand lysdal

Susanne Schweitz

Søren Gade 

Ulrik fischer friis

konsulenter & forskningsledere

claus zachariae

torkil menné

klaus Ejner Andersen

Heidi Søsted

Niels Veien

charlotte Bonefeld

Berit christina carlsen

Dr.med., centerleder & professor

cand.med., videnskabelig medarbejder

cand.med., videnskabelig medarbejder (Århus)

cand.med., ph.d.-studerende

forskningssygeplejerske

cand.scient.san. & sygeplejerske, ph.d.-studerende

cand.med., ph.d.-studerende

cand.med. & ph.d., dr.med. seniorforsker

Stud.med., videnskabelig medarbejder

cand.med., ph.d.-studerende (Odense)

cand.med., ph.d.-studerende

cand. scient., ph.d.-studerende

cand.polyt. & ph.d., seniorforsker

Stud.med., videnskabelig medarbejder

Stud.med., videnskabelig medarbejder

cand.med., ph.d.-studerende

cand.scient. & ph.d., seniorforsker

cand.med. & ph.d., videnskabelig medarbejder

cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende

Sekretær

cand.scient., It-specialist

cand.polyt., ph.d.-studerende

forskningsleder (Gentofte)

forskningsleder (Gentofte)

forskningsleder (Odense)

cand.pharm. & ph.d., forskningsleder

konsulent & professor (DkDG)

Vejleder, lektor (kU)

Seniorforsker, vejleder, ph.d.
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