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Formål:  
Det er velkendt, at allergisk rhinitis ud over at give symptomer fra øjne og næseslimhinder, også medfører mere 

systemiske symptomer, som påvirker livskvalitet, søvn og sociale aktiviteter. I videnskabelige undersøgelser vurderes 

sygdomssværhedsgrad oftest ved daglig registrering af symptomer graderet fra ingen til invaliderende (0-3) kombineret 

med indtag af symptomdæmpende medicin. Livskvalitet kan måles med et rhinitis livskvalitet-skema. Disse 

målemetoder er krævende for patienten og vanskelige at overføre til daglig klinisk praksis. I denne situation benyttes 

ofte en visual analog skala (VAC), hvor patienten på en 10 cm lang line afsætter en streg svarende til den samlede sum 

af ubehag ved symptomerne og mængden af indtaget symptomdæmpende medicin.  Et nyligt instrument til vurdering 

af patient-defineret fordele ved behandling af allergisk rhinitis (Allergic Rhinitis-Patient Benefit Index; AR-PBI) er blevet 

udviklet. Dette ser på 1) hvilke forventninger patienterne har til en given behandling før denne startes (udtryk for 

sygdomssværhedsgrad); og på 2) hvorledes behandlingen lever op til patientens forventning (behandlingseffekt). 

Metode: 
En engelsk udgave af AR-PBI blev oversat til dansk (og tilbageoversat for at sikre korrekt forståelse). Spørgeskemaet 

består af 25 spørgsmål, som både omfatter kliniske symptomer og symptomernes påvirkning af patientens daglige liv og 

bekymringer. Svarmulighederne er: ”ikke relevant”; ”uden betydning” score 0; ”lidt vigtigt” score 1; ”noget vigtigt” 

score 2; ”vigtigt” score 3 & ”meget vigtigt” score 4. I en pilotundersøgelse har vi vurderet 43 rhinitispatienter før 

opstart af allergen immunterapi med birk og/eller græs. Patienterne har før behandlingsstart udfyldt skemaet, og i 

denne undersøgelse har vi vurderet om der er en sammenhæng med den overordnede sygdomspåvirkning bedømt ved 

VAS-score i forhold til AR-PBI før behandlingsstart. 

Resultater: 
Komplet dataregistrering blev fundet hos 41 patienter. Sammenhængen mellem VAS registreringen og AR-
PBI viste en korrelationskoefficient på 0,33.  
De gener patienterne rangeret højest (score fra 3,12 til 3,69 på en skala fra 0-4) er: manglende 
koncentration, besvær med fritidsaktiviteter, at blive helt rask, at være mindre træt, at kunne trække vejret 
gennem næsen, at undgå brændende øjne og løbende næse, at kunne opholde sig udendørs og endelig som 
topprioriteten, at undgå kløe i øjne, næse og gane. Det er de samme parametre, som de fleste har prioriteret 
som relevant (>90%), men hvor andelen med prioritet ”vigtig” & ”meget vigtig” svinger mellem 54% & 98%. 
De mindst vigtige (score 1,27 – 1,84) var: at bruge mindre tid på behandlingen, at have færre udgifter til 

medicin, at være mindre afhængig af lægen, at være til mindre byrde for omgivelserne, at opnå større 

selvtillid, og mindst vigtigt, at få et normalt sexliv. De mindst relevante (15%-27%) er de samme som med 

den lave gennemsnitsscore bortset fra, at ønsket om færre bivirkninger af medicin kun er relevant hos 27%. 

Til gengæld er det vigtigt hos de patienter, som opfatter det som relevant. Fritidsaktiviteter er kun relevant 

for 15% med en score ”vigtig” & ”meget vigtig” på 47%. 

Konklusion: 
Den beskedne korrelation mellem VAS og AR-PBI tyder på, at de 2 instrumenter ikke måler det samme i 
relation til sygdomsbyrde. VAS har i tidligere undersøgelser vist god korrelation med symptom-medicin 
score, hvilket tyder på, at det primært er de direkte rhinitis-symptomer og -behandling, der afspejles i VAS. 
AR-PBI giver mulighed for en mere differentieret vurdering af ikke alene symptomer, men også andre gener, 
der påvirker livskvalitet mm., og specielt, hvad det er for prioriteter en patient anser for vigtig ved valg af en 
specifik behandling. Vi vil efterfølgende vurdere ud fra ændringer i VAS og AR-PBI fra behandlingsstart til 
efter den første sæson med allergen immunterapi. 


