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Baggrund 
Studier med Omalizumab (Xolair®) behandling af kronisk spontan urticaria (CSU) har vist overbevisende 
effekt og behandlingen er anerkendt som ”second line treatment”. Medicinrådet, tidligere Rådet for 
Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), har opstillet en rekommandation til behandling af CSU herunder 
foreslås seponering, når patienten er symptomfri ved behandlingsinterval på 8 uger.  
I den kliniske hverdag er indtrykket dog at behandlingen ikke er kurativ og at behandlingen derfor potentielt 
bliver mangeårig. Indtrykket er også at patienterne helst vil undgå anden medicinsk behandling, selvom 
medicinrådets anbefaling lægger op til at fortsætte højdosis antihistamin efter der er opnået symptomkontrol.  
 
Formål 
At karakterisere patientgruppen samt anvendt praksis af Xolair® behandling for CSU på en afdeling med et 
større patientklientel. 
 
Metode 
En deskriptiv opgørelse over resultatet af HR urticaria test, kliniske manifestationer, varighed, forløb og 
supplerende urticariabehandling hos patienter opstartet Xolair® i perioden 2011- maj 2018.  
Klinikken har fulgt klinisk vejledning for Xolair behandling. Behandlingsindikation: UAS7 score ≥ 16 (dagbog) 
trods anvendelse af perorale non sederende antihistaminer i optimeret dosis (4 dobbelt dosis).  
Behandlingsprotokollen er ændret i observationsperioden. Dosis: 150-300 mg sc (senere fast dosis 300 mg). 
Interval: initialt blev 2. dosis givet efter 14 dage, standardinterval er nu 4 uger. Vurdering af effekt 4 uger efter 
3. injektion: hvis UAS7 < 6 eller UCT ≥ 12 kunne forlængelse af interval forsøges, med henblik på 
pause/seponering hvis fortsat effekt ved behandlingsinterval på 8 uger. Hvis ingen effekt efter 16 uger da 
seponering.  
 
Resultater 
I alt 327 patienter påbegyndte behandling med Omalizumab mod kronisk urticaria (50 % havde både kvadler 
og angioødem, 36% kun kvadler, 14% kun angioødem). Hos 10% af behandlede var kronisk urticaria alene 
inducerbar (CIndU). Omkring 30% havde haft symptomer i 1 år eller mindre og 20% i 10 år eller mere. HR 
urticaria test var positiv hos 37%. Aktuelt pauserer 23 (7%) patienter og 91 (28%) er ophørt behandlingen 
(12% pga. effekt, 7% manglende effekt, 2 % bivirkninger, 7% andre årsager). Der er umiddelbart ingen forskel 
mellem de forskellige manifestationer af kronisk urticaria mht. stop pga. effekt eller manglende effekt. 
Patienterne havde i gennemsnit været i behandling i 100 (9-350) uger før stop pga. effekt og 57 (4-195) uger 
før stop pga. utilstrækkelig/ manglende effekt. Ved ca. 16% af injektionerne var patienten ophørt behandling 
med antihistamin. 
 
Konklusion 

Kun en mindre andel stopper behandling pga. manglende effekt eller pga. bivirkninger. Det er ligeledes kun 

hos en mindre procentdel af patienterne man i praksis seponerer behandlingen, hvorfor et øget 
ressourceforbrug må påregnes. Der foregår ”off label” behandling hos patienter med CIndU, men umiddelbart 
ophører pt. som alene har CIndU ikke hyppigere behandling pga. manglende effekt end pt. med CSU.  


