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Forord 

Statens Serum Instituts mission er at forebygge og bekæmpe infektionssygdomme og 
medfødte sygdomme gennem forskningsbaseret overvågning, diagnostik og 
rådgivning. 
 
Statens Serum Instituts vision er at være en internationalt førende forsknings- og 
beredskabsorganisation, der styrker menneskers og dyrs sundhed. 
 
Den globale pandemi med SARS-CoV-2 har gjort behovet for at kunne arbejde med 
retvisende og tidstro data overordentlig vigtigt, da de menneskelige, 
sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af SARS-CoV2 infektion er betydelige. 
 
Nærværende rapport er udarbejdet på foranledning af bl. a. Danske Regioners 
midlertidige arbejdsgruppe vedr. COVID medicin og klinikledelsen på 
Infektionsmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet v. Åse Bengaard Andersen. Til analyserne 
er anvendt data fra Afdelingen for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens 
Serum Institut. Jeg vil gerne takke overlæge Tonny Studsgaard Petersen, Klinisk 
farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og farmaceut Birthe Riis Olesen, Region 
Hovedstadens Apotek, Rigshospitalet for at være behjælpelig med at fremskaffe 
nødvendige medicindata, cand. jur. Nanna Ferguson og cand. jur. Berit Schwartz samt 
lægefaglig vicedirektør Rasmus Møgelvang, Rigshospitalet med at sikre de nødvendige 
tilladelser og Birte Obel for kritisk gennemgang og udarbejdelse af oplæg til rapporten. 
  
 
27. februar 2022 
Niels Obel 
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Arbejdsgruppe 

Professor Niels Obel, Afdeling for Infektionssygdomme, Rigshospitalet, formand. 
Professor Jan Gerstoft, Afdeling for Infektionssygdomme, Rigshospitalet. 
Professor Thomas Benfield, Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre 
Universitetshospital. 
Professor Isik Somuncu Johansen, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense 
Universitetshospital. 
Overlæge Merete Storgaard, Afdeling for Infektionssygdomme, Århus 
Universitetshospital. 
Professor Henrik Nielsen, Infektionsmedicinsk afdeling, Ålborg Universitetshospital. 
Overlæge Ole Kirk, formand for Dansk Selskab for Infektionsmedicin. 
Overlæge Hanne Rolighed Christensen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg 
Hospital.   
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Indledning 

De sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af COVID-19 (SARS-CoV-2 
infektion) er betydelige og velkendte.  
Det er ligeledes velkendt, at patienter med nedsat immunforsvar har øget risiko for 
alvorlig sygdom som følge af SARS-CoV-19 infektion. Behandling af patienter med 
CD20-antistoffer medfører B-celledepletering, da stoffet bevirker induktion af 
apoptose samt antistof- og komplementafhængig cytolyse. Patienter i behandling med 
CD20-antistoffer formodes derfor at have en øget risiko for hospitalisering og død som 
følge af COVID-19. 
Danske Regioners midlertidige arbejdsgruppe vedr. COVID medicin har ønsket 
følgende spørgsmål besvaret, hvorfor nærværende rapport har til hensigt at belyse: 
 
 

1. Hvad er risikoen for indlæggelse og død hos patienter i behandling med CD20-
antistoffer? 

 
2. Hvor stor er gruppen af patienter, der er i behandling med CD20-antistoffer, 

som får COVID-19? 

Ovenstående spørgsmål er interessante for klinikeren, som behandler denne gruppe 
mennesker, men også for Danske Regioners midlertidige arbejdsgruppe vedr. COVID 
medicin, som udarbejder retningslinjer for behandling af SARS-CoV-2 infektion i 
Danmark. Det skal understreges, at nærværende rapport ikke vurderer, om kriterierne, 
som opstilles i diverse vejledninger, er hensigtsmæssige. Rapporten illustrerer, 
hvordan data fra centrale registre kan omsættes til at udregne estimater for outcomes, 
som er interessant for denne patientgruppe.  
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Datakilder 

Til belysning af ovenstående spørgsmål er anvendt data fra: 
 
 CPR registeret (fødselsdag, køn, udrejse og dødsdato) 
 Landspatientregisteret (diagnoser, indlæggelsesfrekvens og -tider, procedurer) 
 Det Danske Nationale Patient Register (DNPR) 
 Den danske mikrobiologidatabase (MiBa): SARS-CoV-2 test resultater for hele den 

danske befolkning 
 Det Danske Vaccinationsregister: Vaccinationsstatus for hele den danske 

befolkning 
 Udtræk for medicin fra Medicindatabasen på Klinisk Farmakologisk Afdeling, 

Bispebjerg Hospital 

 
Definitioner 
SARS-CoV-2 infektion 
En person betragtes som inficeret med SARS-CoV-2 den dato, vedkommende første 
gang testes positiv for SARS-CoV-2 uanset testmetode. 
 
Vaccination 
En person betragtes som fuldt vaccineret 14 dage efter 2. vaccination. 
 
Risikopatienter 
I aktuelle analyser indgår patienter, som indenfor det sidste år før en positiv SARS-CoV-
2 test er behandlet med CD20-antistoffer. 
 
Outcomes 
Outcomes er tid fra positiv SARS-CoV-2 test til hospitalisering eller død. 
 
Statistiske metoder 
Studiet er udført som et matched cohort study. For hver patient i behandling med 
CD20-antistoffer er udtrukket 8 tilfældige kontroller med samme alder og køn, som 
patienten og som er testet positiv for SARS-CoV-2. 
 
Tid til hospitalisering efter positiv SARS-CoV-2 test 
Outcomes er tid til indlæggelse eller død efter en positiv SARS-CoV-2 test. 
Tid regnes fra første positive SARS-CoV-2 test til den første af hospitalisering >= 24 
timer uanset indlæggelsesårsag, død, emigration eller 8. februar 2022. Analyserne 
fremstilles med Kaplan-Meier estimater over Kumulativ incidens. 
Analyserne stratificeres på alder > og <= 65 år, grundsygdom (malign hæmatologisk 
sygdom (MHS), dissemineret sclerose (DS), rheumatologisk sygdom og 
kalenderperioder for den positive SARS-CoV-2 test.   
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Resultater 

Patientkarakteristika for patienter, som er behandlet med CD20-antistoffer i Region 
Hovedstaden og som er testet positive for SARS-CoV-2 frem til 24. februar 2022. 
Kontroller er alders- og køns matchede personer, som er testet positive for SARS-CoV-2 
i samme periode. 
 

 I CD20-antistof behandling Kontroller 
Antal 971* 7,770 
Mænd 398 3,186 
Alder, IQR 50 (38-65) 50 (38-65) 
PYR 1588 13,293 
 
*Heraf 289 med malign hæmatologisk sygdom, 468 med dissemineret sclerose og 179 
med reumatologisk sygdom. 
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Tid til hospitalisering af patienter i behandling med CD20-antistoffer  
 

 
Figur 1A. Nedenstående figur viser tid til indlæggelse med COVID-19 og påviser, at 
patienter i behandling med CD20-antistoffer har en betydelig overrisiko i forhold til 
baggrundsbefolkningen for indlæggelse med COVID-19.   
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Tid til hospitalisering af patienter i behandling med CD20-antistoffer 
stratificeret på <=65 år (0) og >65 år (1) 

 

 
Figur 1B 
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Tid til hospitalisering af patienter i behandling med CD20-antistoffer 
stratificeret på kalendertid 

 

 
Figur 1C 
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Tid til hospitalisering af patienter i behandling med CD20-antistoffer 
stratificeret på grundsygdom 

 

 
Figur 1D. Figuren viser, at patienter med MHS indlægges hyppigere (cirka 40 %) end 
patienter med reumatologiske sygdomme (cirka 15 %), der igen indlægges mere end 
patienter med DS (cirka 10 %). 
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Tid til hospitalisering af antiCD20 behandlede patienter i perioden efter 1. 
januar 2022 afhængig af om individet er smittet med SARS-CoV-2. 

 
 
Figur 1E. Figuren viser, risiko for hospitalisering (>24 timer) efter 1. januar af patienter 
behandlet med antiCD20 i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.  
COVID gruppen udgøres af patienter behandlet med antiCD20 i perioden 1. januar 
2021 til 31. december 2021 med positiv SARS-CoV-2 test efter 31 december 2021. 
Inklusionsdato er dagen for positiv SARS-CoV-2 test og outcome er tid til 
hospitalisering.  
Denne kurve viser således risikoen for hospitalisering hos patienter inficeret med 
SARS-CoV-2. 
Kontrolgruppen udgøres af patienter behandlet med antiCD20 i perioden 1. januar 
2021 til 31. december 2021, som er i live den 1. januar 2022. Inklusionsdato er 1. 
januar 2022 og outcome er tid til hospitalisering.  
Denne kurve viser således risikoen for hospitalisering generelt hos patienter behandlet 
med antiCD20. 
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Tid til død for patienter i behandling med CD20-antistoffer  
 
 
Figur 2A. Figuren viser tid til død efter en positiv SARS-CoV-2 test.  
Figuren illustrer, at cirka 9 % af gruppen af patienter, der behandles med CD20-
antistoffer dør inden for 90 dage efter positiv test. 
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Tid til død for patienter i behandling med CD20-antistoffer stratificeret på 
<=65 år (0) og >65 år (1) 

 

 
Figur 2B. Figuren viser, at der er overhyppighed af død i gruppen af > 65 år, hvor mere 
end 25 % er døde inden for 90 dage fra første positive SARS-CoV-2 test. 
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Tid til død for patienter i behandling med CD20-antistoffer stratificeret på 
kalendertid for positiv SARS-CoV-2 test 

 
Figur 2C. Figuren viser, at der er faldende dødelighed over kalendertid. 
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Tid til død hos patienter i behandling med CD20-antistoffer stratificeret på 
grundsygdom 

 
 
Figur 2D. Figuren viser, at patienter med MHS dør hyppigere (cirka 20 %) end patienter 
med andre sygdomme (cirka 10 %), der igen dør hyppigere end patienter med 
reumatologiske sygdomme (cirka 9 %), der igen dør mere end patienter med DS (cirka 
1 %). 
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Figur 2E. Figuren viser risiko for død (>24 timer) efter 1. januar af patienter behandlet 
med antiCD20 i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.  
COVID gruppen udgøres af patienter behandlet med antiCD20 i perioden 1. januar 
2021 til 31. december 2021 med positiv SARS-CoV-2 test efter 31 december 2021. 
Inklusionsdato er dagen for positiv SARS-CoV-2 test og outcome er tid til død.  
Denne kurve viser således risikoen for død hos patienter inficeret med SARS-CoV-2. 
Kontrolgruppen udgøres af patienter behandlet med antiCD20 i perioden 1. januar 
2021 til 31. december 2021, som er i live den 1. januar 2022. Inklusionsdato er 1. 
januar 2022 og outcome er tid til død.  
Denne kurve viser således risikoen for død generelt hos patienter behandlet med 
antiCD20. 
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Antal patienter, som inficeres med SARS-CoV-2 pr uge 

 

Figur 3A.  Antal patienter i behandling med CD20-antistoffer, som inficeres med SARS-CoV-2 

om ugen (fra uge 43 i 2021 til uge 8 i 2022) i Region Hovedstaden. 

 

 
 

Figur 3B. Antal patienter i behandling med CD20-antistoffer >65 år, som testes positive for 

SARS-CoV-2 om ugen (fra uge 43 i 2021 til uge 5 i 2022) i Region Hovedstaden. 
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Svar på spørgsmål 

 
1. Hvad er risikoen for indlæggelse og død hos patienter i behandling med CD20-

antistoffer? 
SVAR: Risikoen for indlæggelse og død er betydelig højere i gruppen af 
patienter, der er behandlet med CD20-antistoffer end i 
baggrundsbefolkningen. Dog er risikoen stærkt afhængig af grundsygdom og 
alder. 

 
2. Hvor stor er gruppen af patienter, der er i behandling med CD20-antistoffer, 

som får COVID-19? 
SVAR: I Region Hovedstaden er der de første otte uger af 2022 i gennemsnit 
per uge blevet inficeret cirka 70 patienter i behandling med CD20- antistoffer 
med COVID-19. 

 


