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 Side 2 

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 Medicinrådets fagudvalg for 
reumatologi. Til analyserne er anvendt data fra Afdelingen for Infektionsepidemiologi 
og Forebyggelse, Statens Serum Institut.  
 
 
Det skal understreges, at resultaterne i nærværende rapport er deskriptive, og at 
resultaterne ikke kan anvendes til vurdering af, om Rituximab i sig selv øger 
dødeligheden ved SARS-CoV-2 infektion. 
  
 
6. september 2022 
Niels Obel 
  



 

 Side 3 

 
Indledning 

De sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af Corona (SARS-CoV2 infektion) er 
betydelige og kendte. Monoklonale antistoffer rettet mod CD20 formodes at forværre 
prognosen for patienter, som inficeres med SARS-CoV-2. Rituximab udgør et anti-CD20 
monoklonalt antistof, som er anvendt en del i reumatologien, og som i nogle 
publikationer har vist tendens til at øge dødeligheden ved SARS-CoV-2 infektion. 
Nærværende rapport har til hensigt at belyse, om reumatologiske patienter, som har 
modtaget Rituximab, har en øget dødelighed.  
  



 

 Side 4 

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-CoV2 test resultater for hele den danske 
befolkning. 
Det danske Vaccinationsregister: Vaccinationsstatus for hele den danske befolkning. 
Udtræk for medicin er foretaget af den fem regioner. 
Studieperiode er 1. marts 2020 – 1. juli 2022. 
  
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 vaccineret 2. og 3. gang, som registreret i Det danske 
Vaccinationsregister. 
 
Kritisk COVID-19 
En person betragtes som indlagt med alvorlig COVID-19, såfremt patienter behandles 
med respirator eller får diagnosen DB972. 
 
Reumatologiske patienter er defineret som følgende ICD10 diagnoser 
DD869, DD868, DM059, DM060, DM061, DM064, DM069, DM073A, DM082B, DM300, DM301, 
DM313, DM315, DM316, DM317, DM318, DM319, DM321, DM328, DM329, DM331, DM332, 
DM339, DM340, DM348, DM349, DM350, DM351, DM351A, DM358, DM359, DM609.  
 
Patienter med malign hæmatologisk sygdom er defineret som følgende ICD10 
diagnoser 
DC 810-970.  
 
 

Statistiske metoder 

Studiepopulation 
Inkluderede alle personer, som er diagnosticeret med en af ovenstående 
reumatologiske diagnoser i Danmark, og som ikke er diagnosticeret med en 
malign hæmatologisk sygdom. 
 
 



 

 Side 5 

Tid til første positiv SARS-CoV-2 test 
Her regnes tiden fra den 1. marts 2020 til første positive SARS-CoV-2 test.  
 
Tid til 2. og 3. vaccination 
Her regnes tiden fra den 1. marts 2020 til dato for 2. og 3. vaccination.  
 
Tid til død efter positiv SARS-CoV-2 test 
Her regnes tiden fra den første positive SARS-CoV-2 test til død (censureret ved 90 dage). 
Er desuden opdelt på, om første positive SARS-CoV-2 er udført før eller efter 1. januar 
2022. 

Desuden er udregnet generel dødelighed hos ovennævnte patientgruppe, som er 
behandlet med Rituximab vs dem, som ikke er. I disse analyser udregnes tiden fra 1. 
marts 2020 til død og Rituximab indgår som tidsopdateret variabel. 
Incidens rate ratioer (IRR) er udregnet med Cox justeret for alder og køn. 
 
 

  



 

 Side 6 

Resultater 

Patientkarakteristika 
 

 Ikke modtaget Rituximab Modtaget Rituximab 
Antal 124,995 1,821 
Mænd 47,091 (38 %) 595 (33 %) 
Alder*, IQR 64 (50-75) 62 (52-71) 
Oprindelsesland Danmark 117,689 (94 %) 1,725 (94 %) 
Observationstid (PYR) 282,334 4,147 
Positiv SARS-CoV-2 i studietiden 49,751 (40 %) 862 (47 %) 

*Ved studiestart – 1 marts 2020 
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Tid til første SARS-CoV-2 test 

 
 
 
 

Incidense rate ratio: 1.26 (1.18-1.35) Patienter, som har modtaget Rituximab synes således at 
have en let øget risiko for at teste positiv for SARS-CoV-2. 
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Tid til 2. og 3. vaccination 

 
 

 
 
 
Som det ses af ovenstående figurer, bliver patienter, som er behandlet med Rituximab, 
vaccineret lidt tidligere end patienter, som ikke er behandlet med Rituximab.  



 

 Side 9 

Tid til kritisk COVID-19 

 
 
Viser tid til kritisk COVID-19 efter første positive SARS-CoV-2 test. IRR=7.03 (95 % CI: 4.55-
10.85). Der ses således øget risiko for kritisk Covid-19 i gruppen af patienter behandlet med 
Rituximab. 

 
 
I nederste figur er data stratificeret på, om den positive test er fra 2021 eller 2022. Her ses for 
2021 øget risiko for kritisk Covid-19 som ovenfor, hvorimod der i 2022 ses reduktion i den risiko 
for kritisk Covid-19.  



 

 Side 10 

Tid til død  

 
 
 
Ovenstående figur viser tid til død fra 1. marts 2020 afhængigt af, om personen har 
fået Rituximab (tidsopdateret variabel), men uafhængigt af, om patienten er inficeret 
med SARS-CoV-2 (patienterne censureres ved en positive SARS-CoV-2 test).  
 
Incidens rateratio: Ikke justeret: 1.05 95 % CI: 0.84-1.31, justeret for køn og alder: 1.50 
95%CI: 1.20-1.88. 
Der ses således ingen væsentlig forskel i død beregnet ved incidens rateration mellem 
den behandlede og den ubehandlede patientgruppe uafhængigt af, om de var positive 
for SARS-CoV-2. 



 

 Side 11 

Tid til død 0-90 dage efter positiv SARS-CoV-2 
 

 
 
 
Tid til død efter positiv SARS-CoV-2 afhængigt af, om der er behandlet med Rituximab. 
Incidense rate ratio: 3.37 95 % CI: 2.14-5.34. 
 
Her ses således samlet en øget risiko for død i den Rituximab-behandlede patientgruppe. 



 

 Side 12 

 
 
Ovenstående viser risiko for død efter SARS-CoV-2 afhængigt af, om infektionen er 
diagnosticeret i 2021 eller 2022. Som det ses, er dødeligheden betydeligt lavere i 2022 
uafhængigt af, om der er givet Rituximab. 
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Tid til død 0-60 og 60-120 dage efter positiv SARS-CoV-2 

 
 
 
Ovenstående figur viser dødeligheden fra 0-60 dage efter positiv SARS-CoV-2 test og 
60-120 dage efter SARS-CoV-2 test.  
Som det ses af ovenstående, er dødeligheden 60-120 dage efter SARS-CoV-2 
væsentligt lavere end for tiden 0-60 dage i patientgruppen behandlet med Rituximab. 
 
I perioden 60-120 dage er incidensrateratioen 1.93 (95%CI: 0.62-6.05). 
  



 

 Side 14 

 
Konklusion/svar på spørgsmål 

 
Patienter, som behandles med Rituximab svarer stort set til den gruppe reumatologiske 
patienter, som ikke er behandlet med Rituximab, hvad angår køn og alder (tabel). 
Rituximab har let øget tendens til en positive SARS-CoV-2 test og vaccineres lidt tidligere. 
I perioder uden SARS-CoV-2, har de Rituximab behandlede patienter en øget dødelighed 
(IRR: 1.65 95%CI: 1.36-2.01), som svarer til dødeligheden 60-120 dage efter SARS-CoV-
2. Imidlertid er risikoen for indlæggelse med alvorlig COVID-19 og dødeligheden 
umiddelbart efter SARS-CoV-2 infektionen betydeligt højere hos patienter, som er 
behandlet med Rituximab (IRR: IRR=7.03, 95%CI: 4.55-10.85 & 3.70, 95%CI: 2.46-5.57). 
Overdødeligheden ses i 2021 såvel som i 2022, men generelt set falder dødeligheden 
betydeligt i 2022.  
Det kan i nærværende analyser ikke afgøres, om overdødeligheden i forbindelse med 
SARS-CoV-2 infektionen skyldes Rituximab eller den tilhørende morbiditet. Det kan 
heller ikke afgøres, om overdødeligheden ved Rituximab afviger fra den dødelighed, der 
ville forekomme ved anvendelse af andre anti-CD20 midler. 
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