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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 hæmatologisk afdeling, 
Rigshospitalet.  
 
Det skal understreges, at resultaterne i nærværende rapport er deskriptive, og ikke 
angiver retningslinjer for håndtering af COVID-19 hos hæmatologiske patienter. 
  
 
11. december 2022 
Niels Obel og Marie Helleberg 
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Indledning  

 

Til analyserne i nærværende rapport er anvendt data fra Afdelingen for 
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut.  
Det er velkendt, at patienter med nedsat immunforsvar har øget risiko for alvorlig 
sygdom ved infektioner. Patienter med malign hæmatologisk sygdom (MHS) har i første 
del af SARS-CoV-2 epidemien haft en øget risiko for hospitalisering og død som følge af 
COVID-19. Derfor har man valgt en strategi med tidlig forebyggende behandling af visse 
grupper af patienter med MHS, hvis de testes SARS-CoV-2 positive. Med de høje 
vaccinationsrater og dominans af ”mildere” SARS-CoV-2 varianter, er raten af 
indlæggelser og dødsfald forårsaget af SARS-CoV-2 i den generelle befolkning i 2022 
faldet betydeligt. Der er ikke aktuelle data for risikoen for indlæggelse og død forårsaget 
af SARS-CoV-2 blandt patienter med MHS 
 
Nærværende rapport har til hensigt at besvare følgende spørgsmål:  

1. Er infektion med SARS-CoV-2 forbundet med signifikant øget risiko for 

indlæggelse og død hos patienter med MHS i 2022?   

2. Er infektion med SARS-CoV-2 forbundet med øget risiko for død blandt 

patienter med MHS >65 år i 2022?   

3. Er risikoen for hospitalisering og død forbundet med SARS-CoV-2 infektion 

højere i subgrupper af patienter med MHS (f.eks. patienter med CLL, 

myelomatose eller lymfom)?  

4. Er risikoen for indlæggelse og død efter påvist SARS-CoV-2 infektion højere 

blandt patienter med MHS, hvis der er gået >3 måneder siden sidste SARS-CoV-

2 vaccination? 

 
Ovenstående spørgsmål er interessant for klinikeren, som behandler denne 
sygdomsgruppe, men også for andre grupper, 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 vejledningerne, 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)  
Den danske mikrobiologidatabase (MiBa): SARS-CoV-2 testresultater for hele den 
danske befolkning  
Det Danske Vaccinationsregister: Vaccinationsstatus for hele den danske befolkning 
 
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. 
MHS: En person kategoriseres som havende en hæmatologisk malign sygdom den dag 
vedkommende første gang registreres med en ICD10 diagnose i LPR fra C810-C969. 
 
Outcomes 
Første indlæggelse af minimum 4 dages varighed eller død efter positiv SARS-CoV2 test: 
Første dato efter en positiv SARS-CoV2 test, hvor en person indlægges >=96 timer uanset 
diagnose, eller dato for død.  
 
Statistiske metoder  
Studie design.  Studiet er udført som et kohorte studie. Studiepopulationen består af 
alle danskere, som er diagnosticeret med MHS. Med udgangspunkt i denne kohorte 
konstrueres 6 kohorter: 
3 kohorter, som består af de MHS-patienter, som er i live 1 marts 2020, 1 januar 2021 
og 1 januar 2022. For disse populationer er inklusionsdatoen 1 marts 2020, 1 januar 
2021 og 1 januar 2022. Disse tre kohorter kombineres efterfølgende til en kontrol 
kohorte. I nedenstående benævnt Control. 
3 kohorter, som består af de MHS-patienter, som for første gang tester positive for SARS-
CoV-2 i henholdsvis 2020, 2021 og 2022. For disse populationer er studieinklusion data 
for positive SARS-CoV-2. I nedenstående benævnt Covid_20, Covid_21 og Covid_22. 
Tid til død. Tid regnes fra studieinklusion til den første af død, emigration eller 1. oktober 
2022. Censureres efter 90 dages observation.  
Tid til hospitalisering:  Tid regnes fra første positive SARS-CoV-2 test til den første af 
hospitalisering ≥ 96 timer efter studieinklusion uanset indlæggelsesårsag, død, 
emigration eller 1. oktober 2022. Grænsen på ≥ 96 timer er valgt, dels fordi nogle 
patienter med MHS med asymptomatisk eller mild symptomatisk COVID er blevet 
indlagt 3 dage med henblik på profylaktisk behandling med remdesivir, og dels fordi en 
indlæggelse på ≥ 96 timer indikerer alvorlig sygdom. 
Analyserne fremstilles med Kaplan-Meier estimater over kumuleret incidens. 
Analyserne stratificeres på kalenderperioder for den positive SARS-CoV-2 test, alder > 
65 år, MHS diagnose og tid siden vaccination < eller > 3 måneder. Cox regression 
anvendes til at udregne mortalitetsrateratioer (MRR) og incidensrate ratioer (IRR) for 
SARS-CoV-2 positiv test. 
Analyserne stratificeres desuden på følgende subtyper af MHS: Lymfom, myelomatose, 
kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), anden MHS. 
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Resultater 

 

Tabel 1: Antal patienter 
Diagnose Kontrol SARS-CoV-2 

positiv 
Total 

Alle MHS 114.858 38.286 153.144 

CLL 17.892 5.964 23.856 

Lymfom 55.341 18.447 73.788 

Myelomatose 14.973 4.991 19.964 

Anden MHS 26.652 8.884 35.536 

 

Tabel 2: Patientkarakteristika 

Diagnose Mænd, n(%) Alder,  
median (IQR) 

Alder >65 år, n 
(%) 

Alle MHS 85.872 (56) 70 (58 -77) 96.940 (63)  

CLL 14.064 (59) 73 (67-80) 19.028 (80) 

Lymfom 40.552 (55) 69 (56-76) 44.144 (60) 

Myelomatose 11.020 (55) 72 (64-78) 14.696 (74) 

Anden MHS 18.128 (57) 67 (48-76) 17.468 (55) 

 

Tabel 3: Hazard rate og forskel i kumulativ incidens dag 90 for indlæggelse >4 døgn 
eller død i 2022 for patienter med MHS efter positiv test for SARS-CoV-2 sammenlignet 
med kontroller med samme diagnose, køn og alder, men uden SARS-CoV-2 

 Indlæggelse  
>4 d eller død 

HR (95% CI) 

Død 
HR (95% CI) 

Indlæggelse 
>4dage eller 

død,  
Forskel i 

kum.inc. dag 
90, % (95%CI) 

Død 
Forskel i 

kum.inc. dag 90, 
% (95% CI) 

Alle 1,36 (1,23-1,49) 1,45 (1,27-1,66) 0,9 (0,4-1,5) 0,4 (0,0-0,8) 

     

Alle <65 år 1,03 (0,86-1,24) 1,14 (0,76-1,70) 0,0 (-0,6-0,6) 0,0 (-0,3-0,3) 

Alle >65 år 1,52 (1,36-1,69) 1,50 (1,30-1,73) 2,6 (1,7-3,6) 1,4 (0,7-2,1) 

     

CLL 1,84 (1,48-2,29) 2,33 (1,71-3,18) 3,0 (1,4-4,5) 2,0 (0,9-3,1) 

Lymfom 1,32 (1,14-1,52) 1,42 (1,15-1,75) 0,6 (-0,1-1,3) 0,3 (-0,2-0,8) 

Myelomatose 1,24 (0,99-1,56) 1,41 (0,99-2,00) 1,0 (-0,9-2,9) 0,8 (-0,4-2,0) 

Anden MHS 1,27 (1,04-1,54) 1,14 (0,85-1,52) 0,6 (-0,6-1,8) -0,5 (-1,3-0,3) 

     

CLL <65 år 1,50 (0,77-2,92) 1,58 (0,39-6,30) 1,0 (-1,0-3,0) 0,2 (-0,7-1,2) 

CLL >65 år 1,90 (1,51-2,40) 2,39 (1,74-3,29) 4,0 (2,0-6,0) 2,8 (1,4-4,2) 
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Figur 1a: Tid til indlæggelse >4 døgn eller død for patienter med MHS, stratificeret på 
kalenderår 

 

 

 
Figur 1b: Tid til død for patienter med MHS, stratificeret på kalenderår 
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Figur 2a: Tid til død for patienter <65 år med MHS, stratificeret på kalenderår 

 

 

Figur 2b: Tid til død for patienter >65 år med MHS, stratificeret på kalenderår 
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Figur 3a: Tid til indlæggelse >4 døgn eller død for patienter med CLL, stratificeret på 
kalenderår 

 
Figur 3b: Tid til indlæggelse >4 døgn eller død for patienter med myelomatose, 
stratificeret på kalenderår 
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Figur 3c: Tid til indlæggelse >4 døgn eller død for patienter med lymfom, stratificeret 
på kalenderår 

 

 

Figur 3d: Tid til indlæggelse >4 døgn eller død for pt’er med anden MHS, stratificeret 
på kalenderår 
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Figur 4a: Tid til død for patienter <65 år med CLL, stratificeret på kalenderår 

 

 

Figur 4a: Tid til død for patienter >65 år med CLL, stratificeret på kalenderår 
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Figur 5a: Tid til død for patienter med MHS i 2021, stratificeret på tid siden vaccination 
(Covid_21_1 er > 3 mdr, Covid_21 er < 3 mdr). 

 
Figur 5a: Tid til død for patienter med MHS i 2022, stratificeret på tid siden vaccination 
(Covid_22_1 er > 3 mdr, Covid_22 er < 3 mdr). 
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Svar på spørgsmål  

 

1. Er infektion med SARS-CoV-2 forbundet med signifikant øget risiko for 

indlæggelse og død blandt patienter med MHS i 2022?   

Svar: Den absolutte risiko for indlæggelse eller død er kun marginalt øget.  
 

2. Er infektion med SARS-CoV-2 forbundet med øget risiko for død blandt patienter 

med MHS >65 år i 2022?   

Svar: Den absolutte risiko er kun let øget. 
 

5. Er risikoen for hospitalisering og død forbundet med SARS-CoV-2 infektion 

højere i subgrupper af patienter med MHS (f.eks. patienter med CLL, 

myelomatose eller lymfom)?  

Svar: Patienter med CLL har højere risiko end patienter med anden MHS. Den 
øgede risiko findes kun hos CLL patienter > 65 år. Patienter med myelomatose, 
lymfom eller anden MHS har ikke markant øget risiko i 2022. 
 

3. Er risikoen for indlæggelse og død efter påvist SARS-CoV-2 infektion højere 

blandt patienter med MHS, hvis der er gået >3 måneder siden sidste SARS-CoV-

2 vaccination? 

Svar: I 2021 var dødeligheden efter positiv SARS-CoV-2 test højere blandt 

patienter med MHS, der ikke var COVID-19 vaccineret indenfor de sidste 3 

måneder, men i 2022 er der ikke forskel i dødelighed for patienter med MHS, der 

er COVID-19 vaccineret for >3 måneder siden sammenlignet med dem, der er 

vaccineret indenfor de sidste 3 måneder.   

 


