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Sammendrag 

Introduksjon 
Pollenallergi er et vanlig fenomen bak plager som oppstår på vårparten og om 
sommeren. Pollen spres med vinden, noe som fører til at alle utsettes for ulike mengder 
pollenstøv, der noen personer utvikler allergi. Allergi kan oppleves som 
forkjølelsessymptomer som ikke går over av seg selv. En allergiker kan også pådra seg 
andre plager som redusert livskvalitet, konsentrasjonsvansker som påvirker arbeid eller 
skolearbeid, samt svekket søvn og minsket mulighet til sosiale aktiviteter på grunn av 
symptomforekomst som ikke blir lindret tilstrekkelig. Allergivaksinering er den eneste 
behandlingen som vil behandle selve årsaken til sykdom, ikke bare være en 
symptomslindring. Prinsippet bak behandlingsformen er å tilvenne kroppen gradvis til 
det allergenet man reagerer allergisk mot (toleranseutvikling). 
 
Metode 
Rapporten er en litteraturbasert oppgave som inkluderer fem orginalartikler, der alle 
dekker inn forskjellige områder rundt spørsmål om effekt ved allergivaksinasjon. Jeg 
benyttet meg av databasene Web of Science og PubMed for å finne frem til disse, samt 
andre nettsteder relevant til mitt emne. Jeg har også inkludert et intervju med overlege 
Nordahl ved Fana Medisinske Senter i Bergen som støtte rundt diskusjonen om 
vaksinasjonsbehandling.  
 
Resultat 
Studiene viser til at allergivaksinasjon har en god klinisk effekt, der det ikke er noen 
markant forskjell i behandling med tabletter i forhold til injeksjonsbehandling. 
Samfunnet oppnår gevinst gjennom forebygging av utviklingen til astma samt en 
mindre mengde tapt arbeidskraft. Utgiftene til behandling er høyere med 
injeksjonsvaksinasjon i forhold til tablettvaksinering. Pasientens store bedring og 
opplevd effekt målt i Quality of Life (QoL) er oppnådd i betydningsfull skala. Dette 
letter på hverdagens ulike utfordringer og minsker pasientenes hindringer koblet til 
allergiplager.   
 
Diskusjon 
Flere av studiene er finansiert av ALK – produsentene bak både Alutard SQ® og 
Grazax®. Dette selskapet er inntil videre alene på markedet, og en økonomisk støtte 
der det ikke er noen konkurranse kan være eneste mulighet til klinisk dokumentasjon 
og videre utvikling av behandlingsalternativene inntil større interesse fra andre 
legemiddelselskap. Studiene hadde en dominerende sammenligning når det kom til 
allergi mot gress. Tenkelig er dette på bakgrunn av alternativet injeksjon og 
tablettvaksinering, da dette er det eneste allergenet per våren 2014 som er registrerte 
legemidler under produksjon.   
 
Konklusjon 
Vi kan se fremover mot en videre utvikling av tablettvaksinasjon, noe som igjen kan 
bidra til at flere pasienter får mulighet til behandling, samt at kostnadene for 
samfunnet og hos den enkelte pasient generelt vil minske. For at dette skal bli en 
mulighet, er det viktig å legge vekt på informasjon til allmennleger som i stor grad 
påvirker antallet pasienter som henvises til spesialister som kan utføre vaksinasjonen.  
 
Pasientens opplevelse blir en stor gevinst gjennom immunisering. Dette gjenspeiler 
vaksinasjonens effekt, som motvirker den grunnleggende sykdommen og ikke bare 
virker symptomlindrende. En økt livskvalitet tynger gjerne resultatene aller mest, der 
en behandlingsperiode på tre år gir en videre lindring og ivaretatt årsaksbehandling. 
Dette er noe som frisetter medikamentell symptombehandling og er med på å 
forebygge en eventuell videreutvikling til astma.  
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1. Introduksjon 

1.1 Allergireaksjon og diagnose 
Menneskekroppen beskyttes ved hjelp av immunforsvaret som bekjemper infeksjoner 
og sykdommer. En allergi oppstår når immunforsvaret reagerer unormalt på ufarlige 
allergener, slik som pollen fra gress og bjørk, pelsdyr, husstøv, veps og ulike 
matvaresorter (kryssallergi) (1). Når en allergiker utsettes for sitt allergen begynner 
kroppen å produsere antistoffer som fester seg på mastcellene i øyner og på slimhinnen 
i nesen for å motarbeide allergenet. Dette gjøres gjennom en reaksjon av antistoffene 
som kjenner igjen allergenet ved neste kontakt, noe som gjør at mastcellene produserer 
histamin. Histaminet leder til allergisymptomene slik som nyseanfall, rennende nese, 
kløe i øynene, kløe på huden (elveblest) eller i verste fall pusteproblemer. For å få påvist 
allergi benyttes ofte en så kalt prikktest, der man får tilført vanlige allergener i 
dråpeform ramset opp på underarmen. Etter påføring av allergenet stikker man hull i 
huden ved hjelp av en kanyle, slik at væsken siver ned i åpningen. Etter 15 minutter kan 
resultatet avleses som en negativ eller positiv prikktest. Om pasienten er allergisk vil 
det forekomme en liten rød hevelse på området der væsken ble påført. Man kan også 
fastslå allergi gjennom en blodprøvetakning (2).  
 
1.2 Beskrivelse av allergisesongens tidsforløp 
Pollenallergi er et vanlig fenomen som står bak plagene som oppstår på vårparten og 
om sommeren. Pollen spres med vinden, noe som fører til at alle utsettes for ulike 
mengder pollenstøv, der noen personer utvikler allergi. Bjørk er et av de vanligste 
løvtrærne med blomstring tidlig på våren. Bjørkesesongen er som regel kort og intens 
(Tabell 1). Ved allergi mot bjørk kan også andre tresorter produsere lignende allergiske 
symptomer. Det kan da være pollen fra hassel, or eller alm. Forskjellen på disse 
allergifremtredende symptomene er at hassel, or og alm gjerne oppstår tidligere enn 
bjørken (Tabell 1). Dermed kan allergikerne oppleve å bli plaget med symptomer en 
lengre periode, allerede fra tidlig vår. Gresspollen derimot påvirkes av varme og tørre 
dager, som gir en større spredning midt på sommeren. De bortimot 160 ulike 
gressartene ligner veldig på hverandre, slik at symptomforekomsten kan oppleves fra 
april frem til oktober, uavhengig blomstringstid (1). 
 
 
Tabell 1. En oversikt over når de ulike allergenene er mest fremtredende i løpet av 
året. En slik kalender gir et bilde av varighet og oppstart på allergisesongen, et 
hjelpemiddel for forebyggende symptombehandling. Oppstart på allergivaksinasjonen 
bør starte utenom sesongen, gjerne 2-4 måneder før for å kunne oppnå god effekt 
allerede ved første allergisesong med behandling. Tabellen er laget ut i fra bildet 
Allergikalenderen (1).  
 

Veps         * **** **** **** **** **     

Bie       *** **** **** **** **** **       

Dyrehår **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

Husstøvmidd **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

Burot           * **** ****         

Gress         *** **** **** **** *       

Tre     **** **** **** ****             

  Jan. Feb. Mar. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Des. 
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1.3 Symptomatisk behandling 
Allergi kan oppleves som forkjølelsessymptomer som ikke går over av seg selv. En 
allergiker kan også pådra seg andre lidelser slik som redusert livskvalitet, 
konsentrasjons- vansker som påvirker arbeid eller skolearbeid, samt svekket søvn og 
minsket mulighet til sosiale aktiviteter (2).  
 
Til indikasjonen pollenallergi finnes både reseptpliktige samt reseptfrie legemidler som 
kan kjøpes på apoteket for å lindre eller forebygge plagene. En systemisk virkende 
antihistamintablett kan benyttes om de allergiske plagene oppstår i både nese og øyne. 
Om plagene ikke lindres tilstrekkelig nok av dette, vil man kunne komplettere med 
lokalt virkende antihistamin eller kortikosteroider slik som nesespray eller øyedråper. 
Denne formen av symptomslindring blir betegnet som standerbehandling ved allergi 
(1).  
 
Eksempel på standerbehandlingspreparater:  
Antihistamintabletter: Cetirizin, Aerius, Loratadin, Ebastin (3) 
Nesespray: Lokalvirkende: Livostin, Lomudal.  

         Kortikosteroider: Rhinocort, Avamys, Flutide (4) 
Øyedråper: Livostin, Spersallerg, Opatanol, Lomudal (5) 
  
De lokalt virkende preparat virker relativt raskt, men ikke fult så lenge, noe som tilsier 
en kortvarig lindring (1). Man kan påregne seg en lengre periode med medisinering 
samt hyppig dosering som ikke alltid vil virke optimalt på symptomene (2). Personer 
som er svært sterkt plaget av allergi under en lengre periode søker også hjelp gjennom 
kortikosteroidinjeksjon med en lindrende effekt på 4-8 uker (Kenacort-T®) (6).  
 
1.4 Vaksinasjon mot allergi 
Allergivaksinering er den eneste behandlingen som vil behandle selve årsaken til 
sykdom, ikke bare være en symptomslindring. Prinsippet bak behandlingsformen er å 
tilvenne kroppen gradvis til det allergenet man reagerer allergisk på. Denne form av 
vaksinering kan foregå i injeksjonsform (Alutard SQ®, ble lansert i år 1978) (7) for 
både bjørk og gress, eller som tablettbehandling ved gressallergi (Grazax®, lansert i 
2006) (7). Etter avsluttet behandlingstid på tre år, vil kroppen være mer tolerant mot 
allergenet, også i en lengre periode i etterkant av behandling (1). Det er fremdeles ingen 
garanti at symptomene forsvinner for evig, men målet med vaksineringen er å fjerne 
eller redusere store mengder av allergisymptomene (8).   
 
1.5 Vaksinasjon gjennom injeksjonsbehandling (Bilde 1) 
Vaksinasjon blir et alternativ om behandling med andre legemidler ikke strekker til og 
pasienten fremdeles opplever allergien som plagsom.  
 

 
Bilde 1. Alutard SQ® injeksjonsløsning 
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Man har per i dag injeksjonsvaksiner mot bjørk, gress, burot, husstøvmidd, pelsdyr slik 
som hund, katt og hest, samt mot bie og veps, alle vaksinetypene produsert av ALK og 
går under navnet Alutard®. Denne rapporten fokuserer kun på allergi mot bjørk og 
gress og dermed dens behandling.  
 
Oppstart med injeksjonsvaksinering gir en veldig lav dose allergener, en dose som økes 
med tiden når kroppen utvikler en større toleranse. Man har to faser i 
behandlingsprogrammet, en oppstartfase og en vedlikeholdsfase. Slike faser kan 
utarbeide seg individuelt, i samsvar med legen, men generelt vil oppstartsfasen ligge på 
en periode på 7-8 uker. Doseringsintervallet er da hyppig med en eller flere injeksjoner 
per uke. Dette gjøres opptil en maksimaldose (100.000 SQ-U) (9) som blir da den 
vedlikeholdsdoseringen man skal fortsette å behandle med videre til behandlingsslutt. 
Intervallet på injeksjonene skjer da sjeldnere, hver 6.- 8. uke. Det er anbefalt å fullføre 
behandlingslengden på tre år for å få maksimal effekt. Effekten sitter igjen i kroppen i 
flere år etter endt behandling. Oppstart skal skje utenom allergisesongen, gjerne 2-4 
måneder før sesongstart. Da kan man allerede ved første sesong bemerke bedring. 
Dette behandlingsalternativet skal gjennomføres hos lege med spesialistkompetanse 
innen allergi og allergisk behandling (8). Behandlingen foregår da under oppsyn av 
helsepersonell med tilgang til akuttmedisinering om pasienten får plutselige, uventede 
reaksjoner av injeksjonen. Noen bivirkninger oppstår ved senere tid, slik som hevelse, 
rødme og kløe rundt stikkestedet. Om man føler sterke plager, kan man benytte seg av 
allergitabletter som reduserer reaksjonen (10). 
 
1.6 Vaksinasjon med tabletten Grazax® (Bilde 2) 
Ved vaksinering mot gresspollen finnes i dag et alternativ i tablettform med navnet 
Grazax®. Tabletten inneholder standardisert allergiekstrakt fra timotei (Phleum 
pratense). Tabletten er utformet som en smeltetablett som plasseres under tungen i 
munnhulen der den skal løse seg opp. Smeltetabletten skal tas daglig med en 
behandlingslengde på tre år. Man skal ikke ha noen form av pause under 
behandlingsomløpet, vaksineringen skal gjennomføres hver dag, til og med utenom 
allergisesongen. Første dosering skal finne sted hos lege med kompetanse angående 
allergiske sykdommer og dermed kan behandle allergiske reaksjoner. Om ingenting 
spesielt registreres, kan videre behandling med en tablett daglig, foregå i hjemmet (11).  
 

 
Bilde 2. Grazax® smeltetabletter 

 
Grazax® blir et alternativ til pasienter som opplever en dominerende allergi mot 
timotei. Utsatte grupper av pasienter har gjerne en historie med bruk av 
kortisoninjeksjoner, høysnue, påbegynt utvikling av astmasymptomer, eller har 
allerede av mild til moderat astma i forbindelse med sin allergi. Behandlingens oppstart 
bør igangsettes 2-4 måneder før gresspollensesongen starter. Da kan man allerede 
første sesong registrere bedring av symptomer (12). Vanlige bivirkninger av 
behandlingen knytter seg oppimot lokal irritasjon i munnhulen, gjerne i form av kløe 
eller en prikkende følelse under tungen. Disse irritasjonene blir registrert som milde til 
moderate i Felleskatalogen, og for de fleste pasienter forsvinner dette i løpet av en ukes 
tid. Om pasienten opplever anstrengte bivirkninger, slik som problemer med å svelge, 
svimmelhet, pustevansker, utslett eller stemmeforandringer vil dette være årsak til 
behandlingsstopp der lege må kontaktes umiddelbart. Smeltetabletten inneholder små 
mengder av fiskegelatin, der at pasienter med alvorlig fiskeallergi ikke skal benytte seg 
av behandlingsmetoden (13).  
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1.7 Forklaringer rundt litteraturstudien 
Denne rapporten baseres på andre kliniske studer som omfatter ulike former av 
utprøvninger. Ulike studietyper og fremmedord vil forekomme, så dette vil nå bli 
forklart i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Denne tabletten er utarbeidet i forhold til ulike begrep og studietyper som 
dukker opp i løpet av rapporten. Senere betegnelser vil bli skrevet uten dypere 
forklaring, slå gjerne tilbake på denne tabellen der forklaringen fremtrer.  
 

ORD / STUDIEOPPSETT BESKRIVELSE  
AIT Allergy immunotherapy tablets – vaksinasjon gjennom 

tablettadministrering (24).  
Allergisk 
rhinokonjunktivitt 

Betennelsestilstand i øyne og nese, oppstår ved 
eksponering for allergener (14). 

Dobbel – blind studie To personkategorier som blir utelukket informasjon om 
hvilken type behandling testpersonene får. Testpersonene 
blir heller omtalt som eksempelvis X og som Y ved 
registrering av innhentet data. Personkategoriene 
omhandler som regel forskeren og deltakerne (15). 

Dobbelt - dummy Blir brukt av studier der to ulike behandlingsformer skal 
utvurderes. Den ene gruppen mottar eksempelvis aktiv 
behandling i form av tabletter og placebo behandling i 
form av injeksjoner. Den andre gruppen får det motsatte; 
aktiv injeksjon og placebo tablett (23). 

Klinisk studie En undersøkelse av et legemiddels ulike effekter på 
mennesker (16). 

Kostnadseffektiv studie En analyse som beskriver hvordan man kan oppnå ønsket 
effekt til lavest pris (17). 

Kostnadsnytte studie En analyse som sammenligner effekt og pris ved en 
behandling, der virkningen også blir beskrevet med 
økonomiske begrep(17). 

P - verdi Sannsynligheten for at resultatet kunne ha oppstått ved en 
tilfeldighet: p<0.01 = 1 % at funnet var gjort tilfeldig (18). 

Placebokontrollert 
studie 

Et legemiddel uten aktiv substans blir gitt som behandling 
til kontrollgruppen ved en utprøvning (19). 

QALY Quality Adjusted Life Years, et mål som ikke bare regner 
på vunnet levetid fra en behandling, men også inkluderer 
kvaliteten på årene (20). 

QoL Quality of Life. Måler kvaliteten rundt oppfattet 
livssituasjon (25). 

Randomiserte studier Populasjonen fordeles tilfeldig i to grupper. Den ene 
gruppen får behandling med det som skal vurderes i 
studien, den andre gruppen får samme utforming (tablett, 
kapsel) uten aktive ingredienser. Disse to gruppene blir da 
sammenlignet for utvurdering av effekt (19). 

RQLQ Rhinoconjunctivitis Qauality of Life Questionnaire, et 
standardisert skjema som omfatter ulike aspekter på helse 
ved denne indikasjonen. Pasienten fyller selv ut skjemaet 
på en skala fra 0 – ingen problem, til 6 – ekstreme 
problem (25). 

SCIT Subcutaneous immonotherapy – vaksinasjon gjennom 
injeksjonsadministrering (24). 

SLIT SubLingual immunotherapy – vaksinasjon gjennom oral 
administrering (23). 
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2. Formål  

Denne rapporten er utarbeidet for å se nærmere på behandlingsalternativet med 
vaksinasjon mot allergiske plager. Det jeg ønsker å legge vekt på er klinisk effekt og om 
det er noen forskjeller mellom behandling gjennom injeksjon kontra 
tablettvaksinasjon. Videre vil jeg studere hvilken gevinst pasienten vil kunne oppnå og 
om pris på behandlingen har stor betydning i forhold til forekomsten av 
vaksinasjonstilfeller. Jeg ønsker også å diskutere hvordan utviklingen per i dag ser ut 
for immunisering av allergi i fremtiden på bakgrunn av mine funn. Dette ledet til fem 
holdepunkter som arbeides videre med. 
 
Hvor virksom er allergivaksinasjon? 
Finnes det noen sammenligning mellom tablettvaksinasjon og injeksjonsbehandling?  
Kan samfunnet vinne på vaksinasjonstilbud?  
Hvordan oppfattes effekten fra pasientens side?  
Er dette et område med mulighet for videreutvikling, i så fall, hvor kan dette lede? 

 

 

3. Metode 

Rapporten er en litteraturbasert oppgave som inkluderer fem orginalartikler, der alle 
dekker inn forskjellige områder rundt spørsmål om effekt ved allergivaksinasjon. 
Videre er teksten utarbeidet ved hjelp av intervju med overlege Nordahl, samt 
innhentet informasjon fra ulike nettsteder som er relevant for forklaring og beskrivelse 
av vaksinasjonsbehandlingen.  
 
Jeg benyttet meg av databasen PubMed med søkeord som; Allergen Immunotherapy 
(1035 treff) Allergy vaccination (466 treff), Alutard SQ (17 treff) og Grazax (21 treff).  
 
En kombinasjon med Mesh-termer ble benyttet; Allergy Vaccination AND 
Desensitization (156 treff), Desensitization, Immunologic AND Birch OR Grass pollen 
extract (fire treff), Alutard SQ Allergen AND Immunotherapy OR Sublingual 
Immunotherapy (tre treff).    
 
Begrensning av søk på PubMed ble gjort til kliniske studier, engelsk tekst, på 
mennesker. 
 
Databasen ”Web of Science” ble anbefalt av veileder, så denne ble benyttet også. Der 
søkte jeg på fritekst med en begrensning på kliniske studier med blant annet; 
Immunotherapy grass (2157 treff), Allergy vaccination (1673 treff), Immunotherapy 
birch (737 treff) Immunotherapy grass injection (291 treff), Long lasting effect 
immunotherapy (56 treff), SLIT compared to SCIT (51 treff), Immunotherapy alutard 
effect (29 treff) Immunotherapy alutard effect birch (to treff). 
 
Jeg fikk ta et intervju med dr. Stein Helge Glad Nordahl, overlege ved Fana Medisinske 
Senter i Bergen som driver med allergivaksinasjon. Intervjuet dro seg mot dr. 
Nordahl`s oppfattninger samt erfaringer rundt behandlingsalternativet som er ment 
for en utvidet styrke på min diskusjonsdel av rapporten. 
 
På Vitusapotek Minde i Bergen, fikk jeg tillatelse til å fotografere egne bilder av de to 
produktene jeg nevner i rapporten min, Alutard SQ® og Grazax®.  
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4. Gjennomgang av vitenskapelige studier 

4.1 Kartlegging av effekt ved immunisering med Alutard SQ ® injeksjoner 
mot gresspollen (21) 
Studien ble utført i England, nærmere bestemt i London by, på bakgrunn av økningen 
av tilfeller med allergi mot gress pollen. Økningen hadde oppstått i løpet av de siste 30 
årene i forkant av studien, selv med en god utvikling på behandlingsområdet av 
symptomatisk allergimedisiner, slik som kortokosteroid nesespray og selektiv histamin 
H1 tabletter som ikke medførte trøtthet. Studien ønsket de å utføre for den mindre 
delen av populasjonen som er hypersensitiv og ikke har god nok lindring ved 
standarbehandling med symptomlindrende medikamenter. De mener 
allergivaksinering er et godt alternativ for denne gruppe mennesker og ønsker dermed 
å vurdere effekten samt sikkerheten rundt immunisering av allergi mot gress. På 
bakgrunn av denne målsetningen direkte koblet til kliniske effekter blir denne studien 
høyst aktuell da denne rapporten skal vise på effekt rundt immunisering. 
 
Tidligere vurdering gjort av The Committee on Safty of Medicines i 1986 stilte seg 
spørrende rundt vaksinasjonen grunnet antallet dødsfall forårsaket av bronkiespasmer 
og anafylaktisk sjokk. På grunn av dette ble vaksinasjonen i senere tid seponert som 
behandling, samt at komiteen da slo fast en anbefaling om behandlingssted, personell 
og observasjonstid med pasientene. Retningslinjene ble at vaksinasjonen skulle skje på 
et egnet sted med personell som kunne utøve hjerteredning og gjenopplivning samt at 
pasientene skulle observeres i minst to timer etter injeksjonen var blitt satt. De nye 
retningslinjene klargjorde de potensielle bivirkningene i stor grad, men det var en 
tidstyv både for lege og pasient med så lang observasjonstid. 
 
Gjennom å utføre en dobbel – blind, placebo kontrollert studie ville forfatterne prøve å 
bevare denne behandlingstypen på markedet. Studieoppsettet var ikke blitt utført på 
lignende måte før, da en slik studie ville bidra til en revurdering av både effekt og de 
alvorlige bivirkningene rundt vaksinasjonen. Studiegruppen ble pasienter som hadde 
utilstrekkelig virkning av standerbehandling på grunn av deres hypersensitive lidelse. 
Studien benyttet seg av et biologisk standardisert materiale, ekstraktet som finnes i 
injeksjonsløsningen Alutard SQ®. Produktet viser til gode resultat når det kommer til 
forekomsten av systematiske bivirkninger, samt en høy effektivitetsmåling.  
 
De 40 testpersonene ble fordelt i to grupper, gruppe A som var ekstremt hypersensitive 
og gruppe B som var veldig hypersensitive. Legene som utførte selve behandlingen var 
ikke blind, men bar på informasjon om hvem som fikk aktiv behandling og hvem som 
fikk placebo. Det var også disse legene som rapporterte inn alle former av reaksjoner, 
både på placebobehandling og behandling med Alutard SQ®.  
 
Studiens oppstart var i april måned 1989 med to injeksjoner per uke for hver 
testdeltaker inntil maks dosering var oppnådd. Vedlikeholdsdoseringen ble gitt en gang 
i måneden, med den tidligere anbefalte observasjonstiden på to timer. Alle deltakerne 
fikk en redusert dose i selve allergisesongen og ble vurdert individuelt ved hver 
doseøkning.  
 
Forfatterne leverte også ut en vurderingsoversikt til testpersonene som skulle utfylles 
daglig. Dette ble utført i perioden april til oktober. Vurderingen som skulle bli gjort gikk 
på alvorlighetsgraden av symptomer fra både bryst, nese, øyne og hals. Pasientene 
kunne vurdere plagene på en skala fra 0-3, som i slutten av uken samlet seg opp til en 
poengsum. Det gikk klart at pasientene fikk bruke kortidsvirkende antihistaminer, 
natrium cromoglycate medikamenter, samt betablokker inhalasjon fritt til 
symptomlindring under hele perioden. Dette inngikk også i den ukentlige 
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poengregistreringen, som derav gav høyere poeng enn symptomene. Om lindringen 
uteble, kunne deltakerne få utskrevet en ukes kur med Prednisolon til behandling. 
 
Annenhver uke under selve allergisesongen fikk pasientene vurdere deres opplevelse av 
plager på en skala fra 0-10. Fra disse resultatene ble det laget en vurdering på slutten av 
sesongen om opplevelsen hadde vært +3 – mye bedre, +2 – bedre, +1 – litt bedre, 0 – 
ingen forskjell, eller -1 – litt verre, -2 – verre eller -3 – mye verre i forhold til tidligere 
allergisesonger.  
 
Studien hadde stor gjennomføringsgrad, der kun tre personer hoppet av. Disse kom fra 
placebogruppen, så uteblivelsen hadde sannsynligvis ikke noe å gjøre med 
medikamentet.  
 
Begge gruppene viste liten symptomforekomst før selve pollensesongen. Forekomsten 
økte kraftig i midten av juni måned hos dem begge, noe forfatterne konkluderte med 
samsvarte mot pollenvarslingen som ble meldt på samme tidspunkt.  
 
Da resultatene var innhentet og analysert, både symptomregistrering og medikamentell 
tilleggsbehandling, viste det til betydningsfull bedring hos pasienter som mottok 
Alutard SQ® behandling i forhold til kontrollgruppen. Konfidensintervallet på 95 % 
når det kom til symptomforekomst var på 238 i forhold til kontrollen på 825, en p-verdi 
= 0·001. Da det kom til medisinbehandlingen var intervallet på 178 – 574, p= 0·002. 
Gruppen som fikk aktiv behandling viste også til flere antall symptomfrie dager enn 
placebogruppen (29 dager mot 8 dager; intervall på 26 – 1, p= 0·04). En videre 
beskrivelse av de ulike oppmålingene sees i tabell 3.  
 
 
Tabell 3. Laget ut i fra studiens resultat som omhandler de ulike verdiene på 
behandling med Alutard SQ® mot placebo. Konfidensintervallet er målt med 95 %. Det 
sees en minskning både på symptomregistrering og tilleggsmedisinering i gruppen som 
ble behandlet med vaksinasjon. 

Symptomregistrering 

  Alutard SQ® Placebo Konf.intervall p-verdi 

Nese 49 143 38 - 111 0·02 

Øyne 37 87 10 - 82 0·02 

Bryst 6 12 -3 - 27 0·07 

Munn og svelg 2 31 -1 - 32 0·08 

          

Medisinbruk 

Natrium cromoglycate         

*Øyedråper 14 128 32 - 196 0·01 

*Nesespray 78 232 44 - 234 0·01 

Antihistamin 80 174 35 - 178 0·004 

Prednisolon - 54 - 0·001 

 
Studien registrerte bivirkninger som kløe og hevelse rundt stikkestedet på begge 
gruppene. Forfatterne nevner fire utfall av systemiske bivirkninger, et anafylaktisk 
sjokk som oppstod ti minutter etter injeksjonen av Alutard SQ®. Dette ble behandlet 
raskt ved bruk av adrenalininjeksjon direkte i muskelen. De andre bivirkningene 
oppstod som mildere et par timer senere, slik som rødhet, elveblest og svimmelhet. 
Etter en fire timers periode ble det også registrert to utfall med tung pust, der det ene 
trolig var forårsaket av andre hendelser som oppstod på injeksjonsdagen.  
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Studien støtter opp under en synlig bedring etter åtte uker med behandling, gjennom 
en minsket symptomprofil og et minsket behov for tilleggsmedisinering med lokalt 
virkende nesespray, øyedråper eller antihistamintabletter. Kontrollgruppen hadde høye 
målinger selv med maksimal standerbehandling og bruk av Prednisolon tabletter. Det 
nevnes også en viktighet med å vurdere behandlingen i forhold til risiko, mens med 
studiens 523 injeksjoner med Alutard SQ®, var utfallet et anafylaktisk sjokk og et 
mildere utslag av elveblest. Disse sykdomsutfallene er relativ lett å behandle, men 
forfatterne slår fast på å anbefale behandling et sted der dette kan håndteres og 
behandles raskt, gjerne av spesialisert personell. Studien fraslo seg retningslinjen rundt 
observasjonstid på to timer, da de så de mest alvorlige reaksjonene allerede etter kort 
tid.  
 
Det bemerkes også at Alutard SQ® ble omformulert til et depotpreparat i etterkant av 
retningslinjene fra 1986, som per studiens dato, ikke hadde blitt rapportert inn for 
anafylaktiske reaksjoner. Systemiske reaksjoner var generelt blitt lavere rundt 
vaksinen, så stander prosedyre ble endret til en observasjonstid på 30 minutter om ikke 
noe annet tilsier risiko for alvorlige reaksjoner. Allergivaksinasjon burde bli vurdert hos 
den hyperallergiske pasientgruppen som ikke reagerer tilstrekkelig godt nok på 
symptomatisk behandling, der pasientene også vurderes nøye før oppstart for å 
vedlikeholde god sikkerhet rundt behandlingen (21).  
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4.2 Kostnadseffektanalyse av Grazax® (22) 
Året var 2005, da Grazax® nylig var blitt registret som et nytt legemiddel i 
behandlingen av allergivaksinasjon. Den banebrytende tabletten skulle ut på markedet, 
og i følge farmakoøkonomiske utvurderingers retningslinjer, kan ikke legemiddelet bli 
dekket av en refusjonsordning før en kostnadseffektiv analyse har blitt utført. Denne 
studien tar nettopp denne analysen for hånd, sammen med en dobbel-blind, 
placebokontrollert klinisk studie, utført i gresspollensesongen i 2005. 
 
På bakgrunn av den tidligere registrerte forekomsten og antall nye tilfeller med 
allergisk rhinokonjunktivitt sett i Europas befolkning, ser forfatterne et stort behov for 
å utføre en analyse på kostnader i forhold til behandlingsalternativet som inkluderer en 
prospektiv kostnadseffektanalyse på området. De valgte dermed å sammenligne 
utgiftene med Grazax® i forhold til standerbehandling mot gresspollen.  
 
Studien er blitt inkludert i rapporten grunnet det store omfanget fra et økonomisk 
perspektiv der sammenligninger rundt andre faktorer blir omregnet til konkrete kroner 
i form av euro, noe som styrker utvurderingen rundt immunisering på realistiske 
situasjoner, ikke bare medikamentelle utgifter, men en analyse på konsekvensøkonomi 
som en følge av lidelsen. 
 
Den omfattende studien ble utført på en rekke Europeiske land, derav England, Norge, 
Sverige, Danmark, Tyskland, Finnland og Nederland. Dette ledet til en inndeling av 
deltakere som ble randomisert og fordelt i to grupper. 316 personer fikk behandling 
med Grazax® tabletten, 318 personer fikk placebobehandling i løpet av testperioden. 
Studien finansieres av ALK – Abellò, produsentene bak medikamentene.  
 
Deltakerne hadde lov å tilleggsbehandle med symptomlinding, der placebogruppens 
registrering av bruk ble utgangspunket for sammenligning med standerbehandling av 
allergiske plager. Siden de nasjonale retningslinjene er forskjellig fra land til land, 
ønsket forskerne å fokusere både på de direkte kostnadene i helsesektoren, samt den 
indirekte kostnaden av produktivitets tap på grunn av allergisk rhinokonjunktivitt.  
 
Noe som spilte en avgjørende rolle i kostnadsanalysen, var forutsetningen av den 
vedvarende effekten på vaksinasjonen. Analysen begrunner dette med en mer realistisk 
oppfattning av bruken, der en behandlingslengde på tre år, vil gi en tilleggseffekt i seks 
år fremover i tid. Beregningen som ønsket å gjøres i denne studien, strakk seg 
ytterligere noen år, til sammen en ni års utregningsperiode ble analysert. Denne 
avgjørelsen beskrives i studien på grunnlag av tidligere utførte studier som viser til en 
utvidet lindringsperiode etter endt vaksinasjonsbehandling.  
 
Før studiens oppstart, ble det funnet en annen analyse som var blitt utført tidligere på 
europeiske land, der resurs bruk og Quality of life (QoL) var blitt oppmålt. Denne 
studien ble inkludert i studieoppsettet på bakgrunn av likheter med kostnadsanalysen, 
der forfatterne ikke så det mulig å vedta individuell tilnærming for hvert av de 
inkluderte landene i studien. Denne analysen gav informasjon om forekomsten av 
legekontakt, behov for akutt helsehjelp, bruk av symptomatisk medisin for både allergi 
og astma samt antall timer mistet på arbeid som en følge av plagene. 
 
Deltakerne ble tillatt tilleggsbehandling under hele forsøksperioden med oppnevnte 
loratadin tabletter og budesonid nesespray mot allergi, salbutamol og flutikason 
inhalasjonsmedisin mot astma. Bruken av denne medisineringen ble under hele 
pollensesongen registrert av deltakerne ved et daglig tilfelle. Legebesøk og sykedager 
borte fra arbeid ble registrert per uke. Dette ble gjort for å undersøke det realistiske 
behovet for helsehjelp relatert til placebogruppen, den ikke vaksinerte befolkningen. 
Forfatterne kommenterer at denne gruppen ikke fikk begynne behandling tidligere, 
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som profylakse, noe som gjerne hadde vært realistisk i forhold til de generelle 
retningslinjene rundt standerbehandling, symptombehandling av allergiske plager.  
 
Den kostnadseffektive målingen utført i analysen, berørte dermed ikke bare kostnader 
konkret rettet mot selve medisineringen av vaksinasjonen, men på en rekke 
økonomiske muligheter som ble påvirket av allergisk rhinokonjunktivitt. En slik 
oversikt måtte gjøres mest mulig likt for de inkluderte land, der utgangspunket ble i 
utsalgspris i de ulike land, tap av lønn ble målt ut fra en gjennomsnittlig sats, samt alle 
kostnadene ble betegnet i Euro (€). 
 
Quality Adjusted Life Years (QALY) måler pasientenes QoL på en skala fra 0 = død, til 
1 = perfekt helse. Dette er en skala som generelt inneholder fem holdepunkter som 
måler helse. Disse er da bevegelighet, smerte eller ubehag, angst eller depresjon, 
egenomsorg samt aktivitetsnivå. En underinndeling er også vurdert rundt de enkelte 
holdepunktene, derav om opplevelsen er betegnet som uten problem, noen problem 
eller store problem. Forfatterne av denne analysen fikk deltakere til notere ned QoL 
ukentlig under hele pollensesongen. Med tanke på analysens ni års utregningsperiode, 
ble QALY verdiene forlenget og forhøyet noe, linjert med de resterende årene tilegnet 
analysen. 
 
Studiens forfattere registrerte en generell bedring hos pasientene som fikk Grazax® 
behandling i forhold til pasienter som mottok placebo. En 30 % bedring på behandling 
av symptomer og en 38 % reduksjon av medisinering ble oppnevnt. Dette gir en p-verdi 
på 0.001. En tilsvarende trend ble funnet på QALY registreringen, der pasientene som 
undergikk vaksinasjon fikk en økning i forhold til pasientene som ikke ble vaksinert. 
Analysens utregning av QALY ble for vaksinasjonsgruppen 0,976 og QALY for 
placebogruppen som også da var behandlet med symptomlindrende medisin fikk en 
oppnevnt verdi på 0,947 (p < 0.001). Vaksinasjonsgruppens gevinst på QALY var da 
0,0287, en verdi som ble forskjøvet fremover i tid, derav en ytterligere gevinst på 0,222 
QALY. En stor forskjell mellom gruppene ble også sett i antallet timer vekke fra arbeid, 
der det blant vaksinasjonsgruppen ble registrert 244 timer fravær, hele 816 timer 
fravær på placebogruppen (p < 0.001).  
 
Under den studerte perioden ble det ingen registrerte tilfeller av sykehusinnleggelse av 
deltakere. Dette kan relatere til gjennomsnittforekomsten som i følge European 
Federation of Allergy and Airways Diseases Patient`s Association (EFA) ligger på en 
årlig verdi mellom 1,8 til 3,2 hendelser. På grunnlag av manglende opplysninger 
angående dette i studien, avgjorde forskerne å se vekk fra denne utgiftsposten i 
kostnadsanalysen. For å gi oss en kostnadseffektiv måling av sammenligning mellom 
Grazax® behandling og placebo/symptombehandling, benyttet forfatterne seg av 
termen Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER). Denne ligningen vurderer 
kostnader rundt behandlingsalternativene i forhold til både pris og effekt, derbland en 
større inkludering av andre økonomiske utgifter som følge av behandling, lidelse og 
vunnet mengde QALY fra behandlingen.  
 
Analysen konkluderer med en økende utgift på selve behandlingen med Grazax® 
tabletter, som ble omregnet til 365 tabletter årlig. Der opplyses det en endring fra 
€1200 til €4400 for hvert land som ble inkludert i analysen. Forfatterne tok 
utgangspunk i utgiftene hvert år til å være rundt €1500, der kostnad vurdert i QALY 
utgjorde en opptjening mellom €12.930 som målt i Nederland, og €18.263 som vist i 
Tyskland. På bakgrunn av disse resultatene konkluderer forfatterne at behandlingen 
viser seg å være kostnadseffektiv i samtlige land som deltok i studien.  
 
Analysen avsluttes med et resultat som fastslår at vaksinasjonen har stor betydning i 
den optimale behandlingen av allergisk rhinokonjunktivitt (22).        
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4.3 Sammenligning av effekt mellom SCIT og SLIT på bjørkepollen (23) 
Denne randomiserte, dobbel - blinde, placebokontrollerte, dobbelt - dummy studien ble 
til for å gjøre en sammenligning mellom administrering av allergivaksinasjon mellom 
en subcutaneous immonotherapy (SCIT) og en sublingual immunotherapy (SLIT), 
med en vektlegging rundt virkning og forekomsten av alvorlige bivirkninger slik som 
anafylaktisk sjokk. Studien ble utført med allergen mot bjørkepollen der testpersonene 
ble inndelt i forhold til grad av plager samt kjønn og alder i de tre ulike studiegruppene. 
Studien passer inn med målet i rapporten om å få sammenlignet injeksjonsvaksinering 
mot tablettvaksinasjon, der det er interessant å se om det faktisk oppviser en merkbar 
forskjell.  
 
Den to år lange studien inkluderte pasienter med en ukontrollert bjørke 
rhinokonjunktivitt i forhold til tidligere bruk av symptomlindrende medisinering, med 
en sykdomshistorie på minst to år i forkant. Alle deltakerne ble påvist gjennom en 
prikktest. Studien valgte å ekskludere pasienter som allerede hadde undergått en 
immunologisk vaksinasjon i løpet av de siste fem årene, hadde kronisk rhinitt 
uavhengig allergisk påvirkning, helårsallergi, var eller planla en graviditet, ble 
behandlet med betablokker eller kortikosteroider på et regelmessig plan, var deltaker i 
en annen klinisk studie samt personer med kontraindiserte tilstander i forhold til 
vaksinasjonen.    
 
SLIT gruppen besto av personer som ble behandlet med orale dråper med aktiv 
substans (ekstrakt fra bjørke pollen) og en placebo injeksjonsløsning. SCIT gruppen 
med aktiv injeksjons substans og placebobasert orale dråper. Placebogruppen fikk 
placebobehandling både som injeksjonsløsning og per oralt. Studien startet opp i 
september i 1997 og ble avsluttet i september 1999. I løpet av denne tidsperioden hadde 
deltakerne opplevd to allergisesonger der de førte daglige journaler som bemerket 
symptomer, uønskede reaksjoner og en eventuell bruk av behovsmedisinering. Dette 
ble registrert som fraværende, milde, moderate eller kraftige. Etter endt sesonger ble 
det tatt i bruk et standardisert spørreskjema som vurderte livskvalitet under 
pollensesongen. 
 
Både SLIT og SCIT ble innført med en oppstartsfase før vedlikeholdsdosering var blitt 
nådd. Den orale løsningen ble tatt hjemme annenhver dag, mens 
injeksjonsbehandlingen ble satt av lege. Tilleggsmedisinering bestod av kortidsvirkende 
antihistamintabletter, symptomlindrende nesespray og øyedråper (ikke 
kortikosteroidløsninger). Om disse preparatene ikke viste god nok lindring, ble det 
tillatt bruk av Prednisolon. Ut i fra både symptomgradering og bruk av medisiner fikk 
pasientene oppsamlet poeng som signifikant betydning av helhetsbehandlingen.  
 
Forfatterne kartla virkningen av både SLIT og SCIT på en kombinasjon av de 
innrapporterte resultatene. Den ene delen av vurderingen gikk nettopp på pasientens 
oppsamlede poeng som beskrev symptomlindring, den andre delen gikk direkte på 
nødvendigheten med akuttmedisinering, noe som avgjorde sikkerheten rundt 
vaksinasjonene.  
 
Ut fra de opprinnelige 71 deltakerne, var det kun 58 personer som ble evaluert rundt 
effekt etter første sesong, 48 personer ble evaluert etter andre sesong. Denne hendelsen 
utgjorde en forskjell i gruppene der det da ble flere deltakere i SLIT gruppen enn i SCIT 
gruppen. Studien var også rettet etter pollenforekomst, som generelt viste en mindre 
forekomst under allergisesong nummer to i forhold til første sesong. Dette var da 
tydeligere sett gjennom en minskning av symptomer registrert av alle gruppene. Dette 
var grunnlag til ekskludering av andre sesong i utvurdering av den medisinske 
virkningen.  
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Fra den første allergisesongen ble det registrert en bedring av symptomer med 0,36 
poeng på SLIT gruppen. Dette var resultatet ut fra en skala på 0-3. SCIT gruppen 
registrerte en bedring på 0,75. Placebogruppen oppviste en forverring av symptom 
tilsvarende 0,2 poeng. Sammenligning med oppmålte verdier før sesongstart, så 
forfatterne en uforandret bedring av SCIT gruppen, mens SLIT viste til en 
gjennomsnittlig økning på 0,29 poeng. Placebogruppen viste også her en forverret 
tilstand, der symptomene skåret 1,35 poeng høyere enn utgangspunktet. 
Sammenligningen mellom SLIT og placebo samt SCIT og placebo oppviste samme  
p-verdi: p < 0.002. Disse resultat var uthentet fra pasientenes vurderinger ut i fra 
opptjente poeng fra spørreskjema.  
 
Enda en metode som ble benyttet for utvurdering av effekt, var å vurdere 
allergisesongen med vaksinasjon i forhold til pollensesongen året i forveien. SLIT 
gruppen viste en bedring på 0,78 (p < 0.01) på symptomlindring, samt en bedring på 
1,03 (p < 0.05) når det kom til tilleggsbehandling av annen medisin. Dette ble da 
sammenlignet med placebo, der resultatet med SLIT var en halvert alvorlighetsgrad for 
allergien.  
 
SCIT gruppen viste også betydningsfull bedring i denne type av vurdering. En 
symptomsbedring på 0,48 (p < 0.001) og ved tilleggsbehandling med andre medisiner, 
en oppmåling på 0,78 (p < 0.02). Dette utgjorde en tredjedel av placebokontrollens 
registreringer.  
 
Systematiske bivirkninger ble funnet blant SCIT gruppen, derav to utfall som ble 
behandlet med adrenalin. Ingen slike hendelser ble registrert i SLIT gruppen. Lokal 
irritasjon rundt injeksjonssteder ble vurdert som normalt og er derfor ikke inkludert i 
bivirkningsregistreringen. Ved behandlingen av orale dråper, var det lagt merke til en 
stor registrering av lokal irritasjon og kløe i både munn og i svelget. Dette var et 
symptom som fremfor alt var dominerende i oppstartfasen. Videre behandling viser til 
at denne irritasjonen enten gikk over eller ble av en mildere karakter da dosen ble 
redusert over en kortere periode. 
 
Studien tar opp problemstillingen rundt sammenligning av ulike pollensesonger, 
grunnet at disse ikke er fremtredende like, men nevner en mildere sesong som ble 
brukt som bakgrunn, der betydningen av sesongen under måling ikke skal ha store 
forskjeller i forhold til oppmåling av lindring. I oppmåling mot placebo viste både SLIT 
og SCIT en stor bedring hos begge gruppene. Studien kunne ikke vise noe bedring i 
forhold til QoL utvurdering fra pasientene. Studiens forfattere ser også en manglende 
mengde studier knyttet opp mot denne type av sammenligning, noe som ble ønsket 
bedring på ved videre utvurderinger av allergivaksinasjon.  
 
Det tas utgangspunk i at vaksinasjonsbehandling av allergi gir en god klinisk virkning 
med langtidsvirkende effekter. Egenskaper rundt forebygging av videre utvikling til 
astma sees også som en styrke blant immuniseringen. Denne konklusjonen ble tatt av 
forfatterne gjennom relaterte studier, som har en innvirkning på effekt av vaksinasjon 
mot allergi. Det oppfordres til videre forskning rundt oral administrering av bjørk for å 
fastslå om dens virkning, grunnet denne studien med relativt liten mengde av 
deltagere, for å vise en betydningsfull forskjell sammenlignet med 
injeksjonsvaksinasjon. I forhold til denne studiens resultat sees SLIT og SCIT som 
bortimot likeverdige behandlingsalternativ ved vaksinasjon mot allergi (23).  
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4.4 Kostnadsforskjeller mellom SCIT og AIT ved gressallergi (24) 
Studiens bakgrunn stammer også her ut i fra den økende forekomsten av allergisk 
rhinokonjunktivitt med en innvirkning på QoL og de indirekte kostnadene som blir 
konsekvens av nedsatt konsentrasjon og aktivitetsnivå, som igjen påvirker inntjeningen 
i form av arbeidstimer som bortfaller for denne gruppen av pasienter. Studien tar også 
opp risiko for videreutvikling av astma og betennelsesreaksjoner i bihulene, noe 
forfatterne kobler opp mot samfunnsøkonomisk tap om ikke forebyggende tiltak 
forekommer. Studien er utført i forhold til en forskrivers standpunkt og har blitt tatt 
med i rapporten for å belyse den økonomiske forskjellen rundt alternativene, for og 
videre diskutere viktigheten rundt økonomisk bekostning.   
 
Behandlingen mot allergi skjer i dag generelt gjennom symptomlindring med 
kortidsvirkende medikamenter slik som antihistaminer, nesespray og øyedråper, noe 
som ikke i seg selv behandler selve sykdomstilstanden. Plagene blir lindret i en kortere 
periode uten at pasientene opplever en langtidsbedring eller en kurering av allergien. 
Denne effekten får man kun gjennom vaksinasjon med allergen spesifikk immunterapi, 
som kan administreres på to forskjellige måter. Man har SCIT og tablettbehandling 
(Allergy immunotherapy tablets - AIT) med Alutard SQ® injeksjoner, kontra Grazax® 
tabletter. 
 
På grunn av den internasjonale økonomikrisen ser helsesystemet seg nødt til å stille 
strengere krav til behandlingsutvurdering for å spare inn penger uten en bekostning på 
dårligere effekt eller kvalitet på behandlingsalternativene. Denne studien ønsker 
dermed å sammenligne økonomiske konsekvenser mellom allergivaksinasjon med 
injeksjon mot tabletter for å vurdere om dette har noen form av betydningsfull 
økonomisk gevinst ovenfor samfunnet som en helhet. Denne sammenligningen utføres 
på gressallergi, grunnet behandlingsalternativ både med SCIT og AIT. 
 
Sammenligningen skjer i forhold til årlig besparelse både for den enkelte pasient og 
samfunnet gjennom å flytte pasienter over fra SCIT til AIT. Denne studien tar et 
utgangspunkt i det danske helsesystemet, der studien ble utført i 2010. Variablene som 
utregnes er den direkte kostnaden for medikamentene samt legeutgifter, pasientens 
utgifter i forhold til reise og den tiden pasienten taper i form av antall legetimer. 
 
Utgiftene koblet opp til selve behandlingen gjennom SCIT ble antatt å ligge på €4555 
for hele behandlingslengden per person. Noe lavere resultat viste AIT, der 
behandlingen lå på €3264 – en forskjell på €1291 for hver pasient. Pasientens 
besparelse på både reiseutgifter og tapt tid ble regnet til €2694 for SCIT pasienter og 
€525 for AIT pasienter. Denne forskjellen gir en besparelse på €2169 ved behandling av 
Grazax® fremfor Alutard® (Bilde 3). 
 
En merkbar forskjell i behandlingsalternativene er utgifter rundt legetimer. Grazax® 
tas i eget hjem hver dag, med til sammen syv kontroller hos lege i løpet av hele 
behandlingsperioden. Behandling med Alutard SQ® krever minst 33 legetimer med en 
vaksinasjonslengde på tre år. Studien belyser også forskjeller i alternativene når det 
kommer til compliance. AIT viser til en compliance på 80 %, mens SCIT fører opp en 
compliance på 100 % og 90 % i vedlikeholdsfasen. Både pasienten selv og samfunnet 
som en helhet vil i følge studien også oppnå en delt besparning i form av arbeidskraft 
ved mindre fravær fra arbeidssted grunnet god effekt på vaksinasjonsbehandling.  
 
Den samfunnsøkonomiske gevinsten man viser til i studien oppstod dermed gjennom å 
skrive ut behandling med AIT fremfor SCIT til personer som lider av allergi mot gress. 
Forfatterne viser da til en økt mulighet til å behandle flere pasienter mot allergisk 
rhinokonjunktivitt med allergivaksinasjon. Eksempelvis om 1500 nye tilfeller av 
pasienter med gressallergi skal undergå behandling, og disse blir satt på AIT i stedet for 
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SCIT, kan man i tillegg behandle 600 pasienter hvert år uten å pålegge 
samfunnsøkonomien ekstra utgifter.          
 
Forfatterne kommenterte også besparelsen gjennom å sette flere pasienter på 
vaksinasjonsbehandling, for å øke populasjonshelsen til en høyere stander, samt 
forebygge ekstrautgifter om denne pasientgruppen utvikler lidelser slik som astma og 
betennelse i bihuler, derav en større samfunnskostnad i senere tid. 
 
Hele studien ble finansiert av ALK (24).  
 
 

 
Bilde 3. A = Behandlingskostnader, B = Behandlingskostnader og pasientkostnader,  
C = Indirekte kostnader, tap av tid, og D = Den totale kostnaden. Bildet er inspirert fra 
oppnevnt resultat fra studien, der en sammenligning mellom AIT ble gjort mot SCIT. 
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4.5 Allergivaksinasjonens innvirkning på livskvalitet (25) 
Redusert QoL, en følge av allergisk rhinokonjunktivitt blir belyst i denne studien. Det 
fremlegges at Spesific Immunotherapy (SIT) er den eneste metoden tilgjengelig for 
behandling av den underliggende årsaken til allergien gjennom å tilføre allergenet man 
er allergisk mot over tid, for å bygge opp en høyere toleranse ovenfor allergenet. Denne 
studien er omfattende og passende i rapporten med tanke på pasientens gevinst ved 
immunisering. En bedring av livskvaliteten til hyperallergiske pasienter er med videre 
inn i diskusjonen om betydning av vaksinasjon, i et større perspektiv som ikke bare 
refererer til kostnader, men den opplevde bedringen sett fra en pasients ståsted.  
 
Forfatterne av studien forklarer at betydningen rundt QoL blir sett vekk fra i flere 
kliniske studier på området. Dette skal nå utarbeides i denne dobbel-blinde, 
randomiserte, placebokontrollerte studien som benytter seg av Rhinoconjunctivitis 
Qauality of Life Questionnaire (RQLQ) gjennom en studietid på ett år. De 410 
deltakerne i studien hadde alle sesong allergi mot gress der symptomlindrende 
behandling ikke var tilstrekkelig god nok.  
 
26 ulike sykehus i England ble inkludert i studien, der deltakerne ble behandlet med 
Alutard SQ® injeksjonsvæske. Finansieringen kom fra ALK, produsent av Alutard 
SQ®. Personene ble tilfeldig inndelt til 3 grupper (forholdsfordelig = 2 : 1 : 1) der 203 
personene fikk behandling med vedlikeholdsdosen på 100.000 enheter Alutard SQ®, 
104 personer fikk Alutard SQ® 10.000 enheter og 103 forsøkspersoner fikk placebo. 
Fra disse deltakerne var det 347 personer som fullførte studien. Behandlingen omfattet 
en oppdosering av aktiv substans til ønsker enhetsverdi var oppnådd. Dette var et 
tidsforløp på omtrent åtte uker, og den resterende tiden fikk deltakerne samme dose 
injisert ved hver behandling. Også her var det tillatt med symptombehandling i form av 
lokalt virkende nesespray og øyendråper samt antihistamintabletter.  
 
Inklusjonskriterier ble satt til voksne med en klinisk sykdomshistorie med gressallergi 
der standerbehandling med antihistaminer ikke viste god nok virkning. Disse viste også 
en positiv prikktest samt en bekreftet blodprøve på IgE. Forfatterne bak studien ønsket 
å ekskludere personer med kraftig rhinokonjunktivitt, personer som til daglig hadde 
kontakt med dyr som kunne påvirke symptomsutfallet, personer som hadde astma 
utenom selve pollensesongen og pasienter som hadde fått immunisering i løpet av de 
siste fem årene.  
   
For å kartlegge bedringen ble forsøkspersonene bedt om å benytte seg av det 
standardisert spørreskjemaet RQLQ som ble utfylt før selve pollensesongen som en 
grunnlinje, for og deretter bli sammenlignet med svar påført under selve sesongen. 
Spørsmålene inkluderte 7 dimensjoner av helse, deriblant beskrivelse av søvn, 
symptomer fra øyne og nese, fravær av symptomer fra øyne og nese, aktivitetsnivå, 
hindringer på grunn av symptomer og emosjonelle funksjoner. Testpersonene gradere 
sine svar på en skala fra 0 – ingen problem, til 6 – ekstreme problem. Ved utvurdering 
av resultat ble også en pollenvarsling tatt med i betraktningen.  
 
Det viste seg at svarene før oppstart på behandling var ganske lik for alle deltakere. 
Forskningen forklarte en forverret QoL på høyden av sesongen hos dem alle, men 
personene som mottok 100.000 SQ-U Alutard viste stor forbedring i forhold til både 
placebogruppen samt personene som hadde fått behandling med 10.000 SQ-U Alutard. 
Mellom de to sistnevnte gruppene så studien også bedring på spesielt to punkter når 
det kom til behandling med Alutard SQ® og placebo. Dette gjaldt da symptomer fra 
øyne (p < 0.0001) samt emosjonelle funksjoner (p= 0.02). 
 
Sammenligningen mellom de to alutardbehandlede gruppene viste en høyere gevinst på 
fire av syv RQLQ vurderinger (p < 0.04). Dette var områder som omhandlet den 
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manglende symptomforekomst fra nese og øyne, aktivitetsnivå, praktiske problem og 
symptomer fra nesen (Bilde 4).  
 
Studien konkluderer med en betydningsfull bedring i alle punkter i RQLQ ved 
behandling med Alutard SQ® i forhold til placebo (p < 0.002). Dette ble koblet til 
reduserte symptomer samt en minsket bruk av medisinering med antihistamintabletter 
eller kortikosteroid behandling lokalt i øyne og nese (25). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 4. En oversikt utarbeidet i henhold til registrerte RQLQ verdier fra 

studiegruppene som mottok to ulike styrker av Alutard SQ® samt en placebogruppe. 

 
4.6 Sammenfatning  
Ut fra disse resultat som er blitt konkludert i studiene viser allergivaksinasjon en god 
klinisk effekt (21), der det ikke er noen markant forskjell i behandling med tabletter i 
forhold til injeksjon (23). Samfunnet oppnår en gevinst gjennom forebygging av 
utviklingen til astma samt en mindre mengde tapt arbeidskraft (22). Utgifter til 
medisiner og behandling er høyere med injeksjonsvaksinasjon (24), mens pasientens 
store bedring og opplevd effekt målt i QoL er vist i betydningsfull skala. Dette letter på 
hverdagens ulike utfordringer og minsker pasientenes hindringer koblet opp til direkte 
og indirekte allergiplager (25). 
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5. Resultat og Diskusjon 

Jeg ønsker nå å gjennomgå de ulike studiers styrker og svakheter, hvordan disse ble 
aktuell til min rapport, samt diskutere videre behandling med allergivaksinering som et 
aktuelt alternativ i dagens behandling mot allergi. 
 
5.1 Vaksinasjonens effekt 
Studien fra England (21) legger vekt på virkning av injeksjonsbehandling med Alutard 
SQ® med en kontrollgruppe individer som mottok placebobehandling. Dette var den 
første av sin sort som kontrollerte symptomer og videre tilleggsmedisinering i forhold 
til personer som ikke fikk den aktive injeksjonsbehandlingen. Det var en relativ liten 
studie med kun 40 personer, målt på kun en allergisesong. Det nevnes også at under 
selve sesongen ble doseringen redusert med 40 %. Dette ser jeg som en svakhet i 
forhold til nøyaktig registrering av resultat. Videre studier burde gjerne benyttet seg av 
enda fler pasienter som allerede behandles med vedlikeholdsdosering, slik at man 
kunne registrere lindring under selve allergisesongen i tillegg. Studien fastslo derimot 
en merkbar bedring av symptomer åtte uker etter oppstart, noe som gjerne hadde gitt 
enda bedre resultat om oppstart på behandling skjedde i en tidligere periode. Dagens 
anbefaling er som nevnt i innledningen, en oppstart utenom allergisesongen, minst to 
til fire måneder før sesongstart.  
 
Jeg stiller meg også spørrende til at den behandlende legen hadde kunnskap til hvem 
som fikk aktiv injeksjoner og hvem som fikk erstatningsbehandling. Viste dette seg 
tydelig ovenfor pasientene? Fikk de deltakerne som ble behandlet med Alutard SQ® 
mer oppmerksomhet enn de andre? Ble alutardgruppen tatt mer på alvor med tanke på 
symptomopplevelse og senreaksjoner? Selvfølgelig ser jeg viktigheten med oppfølging 
og observasjon når det kommer til injisering av noe man har risiko for å reagere kraftig 
på, men under studiens omløp burde legen også være blind, slik at alle pasienter fikk en 
større mulighet for likeverdig behandling og mottakelse fra behandlende lege. 
 
Vurderingen av symptomsforbedring ble deltakerne selv bedt om å vurdere sin 
situasjon i forhold til tidligere opplevelse. Kunne dette gjøres på en mer standardisert 
måte? Opplevelse av sykdom og lidelser kan være svært forskjellig mellom individer, 
selv om lidelsene er de samme. Den ene personer har muligens hatt kraftigere 
reaksjoner i en yngre alder og av andre grunner blitt mer tolerant over tid når man 
eldres. På motsatt side kan en deltaker også opplevd plagsomme, men gjerne mildere 
plager i tidligere sesonger, som dermed ikke kan defineres med en skala som vektlegger 
om det er bedre eller verre enn tidligere allergisesonger. 
 
Når det kommer til allergisesongene er disse aldri lik. Et år kan gjerne temperaturen 
være noe høyere enn på et tidligere tidspunkt, noe som påvirker eksempelvis 
oppblomstringen og mengden av gresspollen. Dette kan da føre til en kraftigere 
allergisesong i sammenligning til et annet år der temperaturen gjerne var lavere. 
Utvurdering av symptomlindring ville kanskje vært mer konkret om studien ble utført 
over flere år, der man tok i betraktning intensiviteten av allergisesongene. Dette viste 
sammenheng i studien der den kraftigste perioden med symptomer som ble registrert 
av begge gruppene samsvarte med pollenvarling i samme tidsperiode. Var dette bare en 
tilfeldighet eller er det en sammenheng uavhengig ulike behandlingsalternativ? 
 
Jeg spurte overlege Stein Helge Glad Nordahl ved Fana Medisinske Senter i Bergen, om 
hans opplevelse rundt behandling av allergi gjennom vaksinasjon. Dr. Nordahl synes 
effekten av vaksinasjonen er meget god, både når det kommer til injeksjonsbehandling 
og tablettbehandling med Grazax®. Forskjellen på disse alternativene kommer jeg 
tilbake til senere i diskusjonen. Dr. Nordahl er ansvarlig lege på klinikken der 
vaksinasjon med injeksjon foregår og tablettvaksinasjon starter opp (27). Jeg har en 
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egen erfaring med allergivaksinasjon, og er nå i det tredje og siste året av behandling 
med Alutard SQ®, både for gressallergi og allergi for bjørk.  
 
5.2 Kostnadseffekt 
I den omfattende studien utført i Nord Europa (22) stiller jeg meg spørrende først og 
fremst til finansieringen rundt analysen. Dette er direkte sponset av produsent, og ut i 
fra beskrivelsen i studien, ble kostnadsanalysen utført for at Grazax® skulle få 
mulighet til å bli dekket gjennom refusjon i samtlige land. Dette kan selvfølelig være en 
tilfeldighet, men i forhold til distribusjon som trolig vil bli økende om legemiddelet blir 
dekket av samfunnet, har produsentene stor gevinst på grunnlag av en slik positiv 
analyse. 
 
Når det kommer til hvordan disse testpersonene ble utvalgt, samt inkludering og 
ekskluderingskriterier blir ikke dette opplyst. Jeg savner også en nøye beskrivning på 
randomiseringen av deltakerne samt en inkluderende variabel som angår 
allergisesongens intensitet i de ulike land. Var allergisesongen kraftigere i 
blomstringsfine Sverige i forhold til kaldere temperaturer i Finnland? Det hadde bedret 
resultatdelen betydelig om denne studien ble utført i en grundigere skala land for land, 
og deretter sammensveiset resultatene til en analyse.  
 
Studien viste derimot en positiv styrke med tanke på inkluderende faktorer slik som 
utgifter i forhold til tilleggsmedisinering med symptomlindrende medikamenter, samt 
utgiftsposter på andre aspekter i helsevesenet. Dette føler jeg styrker oppunder 
resultatdelen, derav direkte kostnader på selve medisinen ikke gir et optimalt overblikk 
over den aktuelle virkningen. Grazax® kunne ha skåret generelt høyt med lavere 
kostnader, men et realistisk syn inkluderer utgifter som eventuelt kunne lagt langt over 
kostnadseffektiv verdi ved utvurdering av behandlingen.   
 
Noe som imponerer meg også er den store tyngden lagt på QALY og QoL innvirkningen 
på vaksinasjonen. At dette var mulig å gjøre om til økonomiske tall og videre 
utvurderinger ser jeg på som ganske positivt for helhetsutrykket av effekten. 
Oppfatning og viktighet av livskvalitet ønsker jeg å komme tilbake til senere i denne 
diskusjonsdelen, da jeg ser betydningsfullt på dette, både på bakgrunn av å ha jobbet på 
apotek og imøtekommet kunder med plagsomme allergiske symptomer, samt egen 
erfaring på området.  
 
I Norge blir behandlingen dekket av refusjon, både når det gjelder Alutard SQ® 
injeksjoner og Grazax® tablettene. I Sverige derimot er det bare tablettbehandling som 
blir dekket med ”förmån”. Om vi ser på pris vil en pakke med Grazax® tabletter på 30 
stykk koste 1002 SEK med förmånspris i Sverige. En pakke med 100 tabletter ligger da 
på 2941,50 SEK (26). For å kunne få behandlingen dekket, er villkåret at annen 
symptomslindring skal være utprøvd først og konkludert ikke god nok virkning (26). I 
Norge ligger Alutard injeksjoner på en prisskala fra 1500 – 2500 NOK for et hetteglass 
med 5 ml injeksjonsvæske (9). Tablettene koster mellom 800-2600 NOK (11). Dette er 
full pris før eventuell refusjon oppnås.  
 
Den andre kostnadsanalysen jeg har tatt med i rapporten min (24) vurderte rett og slett 
tre ulike aspekter rundt kostnadsforskjellene rundt behandling med AIT og SCIT. Fra 
deres samfunnsøkonomiske synspunkt lønnet det seg å behandle flere pasienter med 
Grazax® fremfor Alutard SQ®, noe som utførte en større helsegevinst med mulighet 
for utvidet behandlingstilbud samt den gevinsten samfunnet vant i form av forebygging 
av videre utvikling av astma. Dr. Nordahl mener vaksinasjonstilbudet er relativt godt 
utbygget over hele Norge per i dag, der et utvidet tilbud til flere pasienter sees som en 
mulighet dersom allmennleger får mer informasjon og større kunnskap angående 
vaksinering mot allergi.    
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Jeg nevnte begrepet compliance i gjennomgangen, der det var en redusert compliance 
på AIT i forhold til SCIT. Med dette betyr oppfølging av behandlingen, at pasienten tar 
medisinen slik som forskrevet av lege og etterstreber denne ordinasjonen. Denne 
forskjellen kom også frem gjennom mitt intervju med dr. Nordahl, som nevnte 
compliance som eneste merkbare forskjell i behandling mellom AIT med Grazax® og 
SCIT med Alutard SQ® (27). Tenkelig forekommer denne ujevnheten på grunn av 
pasientens eget ansvar når det kommer til daglig medisinering av 
vaksinasjonstabletten. Injeksjonen skal settes hos egnet lege, noe som innebærer en 
eventuell innkallelse eller bestilling av time fra pasientens side. Det at injeksjonen kun 
skal settes hver åttende uke i vedlikeholdsfasen i forhold til daglig tablettinntak, gir 
tablettene en større sannsynlighet rundt svinn og forglemmelse. Et hjelpemiddel for å 
forbedre compliance for Grazax® brukere kan være dosett der man kan lettere 
bemerke om tabletten er tatt eller ikke.  
 
Kostnadsanalysen var godt lagt opp, lett å forstå, og beregnet sine variabler på grunnlag 
av tidligere studier og priser i år 2010. Jeg ser denne vurderingen som god, med unntak 
av finansieringen som også her kom direkte fra ALK.  
 
5.3 Sammenligning av behandling mellom SLIT og SCIT 
Jeg ønsker å finne ut om det er vist forskjeller i effekten rundt vaksinasjon med 
injeksjonsbehandling mot tablettbehandling. Det viste seg å være en utfordrende 
etterspørsel, da dette ikke finnes mange publiserte studier på. Jeg fant tilslutt en studie 
(23) der effekten viser til lignende virkning, noe som også ble konkludert av dr. 
Nordahl. Fremdeles er dette aspektet mangelfullt for å gi en konkret utvurdering, da 
dette bør studeres nærmere.  
 
Studien jeg benyttet å bruke viste god forståelse og utførelse med tanke på varighet på 
studieperioden, tilrettelegging med tanke på analyser av resultat i allergisesongen 
sammenlignet med tidligere sesong da disse ikke er lik. Beklageligvis var 
utgangspunktet med testpersoner i en mindre skala, mindre ble det da flere droppet ut 
av studien. Dette oppleves som en ødeleggende faktor på analysen, som så seg nødt å 
utelukke allergisesong nummer to ved resultatutredningen. Konklusjonen fastslo 
dermed ikke noe signifikans av forskjeller når det gjaldt behandlingsalternativ. 
 
5.4 Livskvalitet 
Det å måle livskvalitet omdekker store deler av livets oppfatning, med tanke på både 
seg selv som person og omgivelsene rundt seg. En person blir påvirket av blant annet 
sosiale sammenhenger, følelsesmessige relasjoner, kunnskap og utførelse av daglige 
utfordringer, religion, fysiske egenskaper og tilhørlighet. Vurdering rundt kvaliteten på 
livet baseres på egen gradering av tilfredsstillelse. Er jeg fornøyd slik situasjonen ligger 
an i dag? Er det noen hindringer i veien for videre utfoldelse eller oppnåelse av glede?  
 
Livskvalitet i sin helhet kan være vanskelig å måle. I forhold til studier blir man gjerne 
møtt med konkrete spørsmål som relateres direkte til hva studien ønsker å undersøke, 
som i denne rapporten nevner RQLQ der opplevelsen av symptomslindring ved 
allergiske plager har bedret seg eller blitt verre. Om spørsmålet hadde vært mer åpent, 
eksempelvis om livet hadde blitt bedre etter en behandling, hadde det vært mange 
aspekter å inkludere før du avga svar. Behandlingen kan ha gitt en bedring på målinger 
gjort gjennom eksempelvis en blodprøve, men om du som behandlende pasient sitter 
igjen med nedsatt funksjon til å kjøre bil på dagtid, ville du gjennomgått behandlingen 
til å begynne med? Dette vil påvirke kvaliteten på livet siden du da blir hindret i å dra 
på hytten alene, du pådrar deg heller en uventet avhengighet av hjelp. 
 
Hvem avgjør da hva som betraktes som rett og galt? Som bra eller dårlig? Om plagene 
du ble behandlet for var alvorlige, spiller det da noen rolle om din svoger må ta seg tid 
til å kjøre deg rundt? Vurderingen rundt livskvalitet er det kun du som individ som kan 
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vurdere best. Personer som er rullestolbrukere har ikke som fasit en nedsatt livskvalitet 
grunnet manglende evne til og fysisk å gå. Denne personen kan prinsipielt oppvise en 
høyere livskvalitet enn en toppidrettsutøver, dette på grunn av andre aspekter som 
virker inn på den generelle oppfattningen.  
 
Jeg valgte å inkludere en studie rettet mot en måling på livskvalitet i forhold til allergi 
(25). Allergi kan som nevnt i resultatdelen, gi nedsatt konsentrasjon, plagsomme 
symptomer som kløe i nese og øyne, til og med nedsatt fysisk evne grunnet 
tungpusthet. En allergiker kan også bli rammet på andre områder i livet, som ikke har 
en direkte kobling til selve behandlingen av plagene. Med en nedsatt 
konsentrasjonsevne kan det også være tenkelig at ytelsen på skole eller jobb blir 
nedsatt, kroppen arbeider hele dagen med å bekjempe allergenet som flyger rundt i 
luften, noen som kan føre til konstant trøtthet etterfulgt av en plutselig våkenhet om 
kvelden når temperaturen har minsket og allergenene ikke er så aktive lengre.  
 
En direkte sammenheng med behandling kan selvfølgelig også virke inn på 
livskvaliteten. Jeg opplever mange kunder på apoteket som kjøper symptomlindrende 
medikamenter til lindring av allergi. Noen av disse menneskene verger seg nesten for å 
ta medisinen, selv om de opplever god lindring av plagene, fordi de føler seg enda mer 
trett og vil bare sove bort dagen. Dette er da noe som spiller inn videre på sosiale 
sammenkomster, evne til mestring både i og utenfor hjemmet.  
 
Jeg ser behandlingen med vaksinasjon som en viktig faktor for å oppnå en høyere 
livskvalitet for personer som er hypersensitive mot allergener. Dette aspektet føler jeg 
ikke alltid blir ivaretatt i utvurdering av den enkeltes opplevelse av kvalitet på livet. 
Man blir kanskje møtt med skeptiske holder om man ikke synes medisinering fungerer 
optimalt. Medisinen fungerer, bare ikke godt nok. Fordelen med vaksinasjonen er at 
den behandler årsak samtidig som lindring av de allergiske plager. Dette er noe jeg 
prissetter høyt rundt min vurdering av livskvalitet. Jeg har personlig vunnet mye på 
denne form av behandling, der jeg ønsker å videreformidle den enorme forskjellen i 
hverdagen som i helhetsvurderingen, er et aspekt som oppleves å bli nedprioritert. 
 
Studien jeg har valgt å inkludere i denne rapporten (25) tydeliggjør den gunstige 
effekten vaksinasjonen har på denne gruppen av pasienter. Pasienter som ”har forsøkt 
ALT”, men fremdeles plages i stor utstrekning. Medikamentell behandling kan utøve en 
mye større effekt enn den kliniske dokumenterte virkningen. Fordelen med studien var 
mengde forsøkspersoner samt varighet. En slik stor studie står sterkere ved sine funn i 
forhold til andre studier og analyser som har blitt gjort på en mindre gruppe mennesker 
over en allergisesong på bortimot fire måneder. Jeg vurderer denne som godt utført, 
selv med finansiering fra ALK.          
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5.5 En sammenligning av studiene som en helhet 
Alt i alt er jeg veldig fornøyd med utvalget av studier til rapporten, der disse utfylte 
mine ønskede tema på ulike måter. Men hva er så viktigst å tenke på? Både vaksinasjon 
med Alutard SQ® og Grazax® viste tilsvarende effekt, både gjennom kliniske studier 
og gjennom erfaring til en behandlende lege. Så skal den økonomiske utgiften være til 
hinder for at flere pasienter skulle få mulighet til å bedre sin hverdag, friere fra 
symptom, medisinering og nedsatt kvalitet rundt de daglige funksjonene? Kan man 
vektlegge bedring i så stor grad slik at dette heller blir den avgjørende faktoren som 
”frisetter” vaksinasjonstilbudet ytterligere?  
 
Dr. Nordahl tror at en økt informasjonsflyt og en forhøyet kompetanse hos 
allmennleger vil kunne virke inn på forskrivning av direkte behandling med vaksiner 
fremfor å sette pasienter på symptomlindrende medisin år etter år etter år. Dette ser 
jeg meg veldig enig i og refererer til studier gjennomgått i denne rapporten som 
poengterer for det første en stor økning av nye hendeler med allergi. Det blir også nevn 
i samtlige studier at enkelte ikke får tilstrekkelig hjelp med standerbehandling. Er det 
ikke dette vi skal etterstrebe? Allergisesongene er også ulike i forhold til forekomst av 
allergener, men vi kan fremdeles ikke pålegge pasientene å unngå i stort omfang de 
allergenene som utløser allergiske reaksjoner. Dette blir da en krenkelse på individets 
livskvalitet. 
 
Det er viktig med kostnadsanalyser der man faktisk ser en økt mulighet og gevinst 
dersom flere pasienter får utskrevet Grazax® fremfor Alutard SQ®. Dette gir da en 
rimeligere behandlingsutgift, både direkte til pasient og til samfunnet. Som vist i 
studien kunne man på denne måten vaksinere 600 nye pasienter årlig, bare gjennom å 
snu på de økonomiske utgiftene. Dette er en fantastisk konklusjon som burde bli 
realisert med tanke på utfallet i en forhøyet QoL hos disse pasienter som opplever 
symptomene på sitt verste.  
 
Flere av studiene var finansiert av produsenten av vaksinene. Kan dette være en 
interessekonflikt? ALK er de eneste i dag som produserer slike vaksiner, der 
distribusjonen går over flere land. Jeg tror at så lenge de er alene om produktene, kan 
ikke det bli forlanget av andre selskap å sponse slike kliniske undersøkelser når 
bedriften selv ikke vinner på utvurderingen. Forekomsten av studier er i større grad 
utført på gressallergi. Kanskje dette henger sammen med alternative 
behandlingsformer, som lettere kan sammenlignes på ulike måter. Allergi mot gress er 
per i dag det eneste allergenet med behandling både som injeksjon og som 
tablettvaksine. 
 
5.6 Fremtidige utsikter  
Man har per i dag fastslått god effekt gjennom behandling av årsak til allergi som vist i 
kliniske studier. Dr. Nordahl ser mulighetene for utviding av allergivaksinasjonen i 
fremtiden, med håp om tablettvaksinering av flere typer allergener. I dag finnes bare 
tablettvaksine mot gressallergi som oppnevnt tidligere i rapporten.  
 
Etter å ha resultert med en økonomisk fordel rundt tablettbehandling, kan en slik 
utvikling muligens lede til bedre behandling der kostnader gjerne blir satt bak 
betydningen av QoL. Dette ser jeg ikke som en umulig drøm, der behandling med 
tabletter tilsvarer et større antall behandlende pasienter som igjen virker inn på de 
samfunnsøkonomiske kostnadene over tid. Studiene konkluderte en sammenheng med 
allergisk rhinokonjunktivitt og utvikling av astma. En astmatiker krever livslang 
medisinering samt oppfølging av lege i en mye større grad enn allergikere, så hvorfor 
ikke forebygge når vi kan? 
 
Dr. Nordahl avslutter med å fortelle at en slik utvikling kan sees, nærmest dette er vi nå 
med tablettvaksinasjon for både husstøvmidd og mot bjørk.  
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6. Konklusjon 

Mange studier på området allergivaksinasjon utføres gjerne i forhold til et økonomisk 
perspektiv, men også rundt den store betydningen som faller på livskvaliteten til de 
behandlede pasientene.  
 
Dagens kostnader for vaksinasjon er noe høyere for injeksjoner med Alutard SQ® enn 
tablettvaksinasjon med Grazax®. Da det sees på virkning mellom disse typer av 
vaksinasjoner kan man gjerne konkludere dem til gode ut i fra studier som har blitt 
gjort. Vi kan se fremover mot en videre utvikling på tablett fronten, noe som igjen kan 
bidra til at flere pasienter får mulighet til vaksinasjon, samt at kostnadene for 
samfunnet og hos den enkelte pasient generelt vil minske. 
 
For at et utvidet tilbud skulle blitt en mulighet, er det viktig å legge vekt på informasjon 
til allmennleger rundt om i landet, som kan henvise videre til de spesialister og 
klinikker som utfører denne type av behandling.  
 
Pasientens opplevelse, gjerne målt i form av QoL, blir en stor gevinst gjennom 
immunisering. Dette gjenspeiler vaksinasjonens effekt, som motvirker den 
grunnleggende sykdommen og ikke bare virker symptomlindrende. En økt livskvalitet 
tynger gjerne resultatene aller mest, på grunn av den innvirkningen vaksinasjonen viser 
ovenfor pasientene. En behandlingsperiode på tre år gir en videre lindring, noe som 
frisetter medikamentell symptombehandling og er med på å forebygge en eventuell 
videreutvikling mot astma.  
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