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Resume   

Den hyppigste enkeltårsag til indlæggelse blandt små børn er Respiratorisk Syncytial Virus (RSV). I 

nedenstående grupper af børn kan det enten anbefales eller overvejes at behandle med profylakse mod 
RSV-infektion med palivizumab, humaniseret IgG monoklonalt antistof (Synagis):  

1. Anbefales brugt til præmature børn, født før uge 32+0 med lungesygdom, herunder BPD, og med 

fortsat behov for supplerende ilttilskud, CPAP eller respirator ved termin (40 uger). Forebyggelsen 
gives i RSV-sæson i 1.leveår (kronologisk alder). 

2. Anbefales brugt i 1. leveår til børn med moderat til svær pulmonal hypertension (højre ventrikel 

tryk >70% af systemtryk) eller hæmodynamisk betydende hjertesygdom med behov for medicinsk 

hjertesvigtbehandling. 

3. Overvejes brugt efter ekspertvurdering til børn med kroniske lungesygdomme eller tilstande med 

signifikant eller sekundær affektion af luftvejene.   

a. Børn med anatomiske misdannelser i luftveje eller lunger, eller neuromuskulær 
lidelse med sekundær pulmonal problematik (kompromitteret mukociliær clearance) i 1. 
leveår. 

b. Hos børn med CF eller PCD i 1.leveår. I sjældne tilfælde kan det overvejes i 2.leveår hvis der 

er dokumenteret betydelig strukturel affektion af lungerne eller andre komplicerede faktorer.  

c. Svær immundefekt med sekundære strukturelle skader i parenkym overvejes behandlet i de 

første 2 leveår. Effekt af Synagis hos immunsupprimerede er ikke tilstrækkeligt undersøgt og 

der er ikke dokumenteret effekt. 

 

Et opstartet behandlingsforløb færdiggøres indtil RSV sæsonen er slut.  

Baggrund  
Den hyppigste enkeltårsag til indlæggelse blandt små børn er Respiratorisk Syncytial Virus (RSV). Der findes på 

nuværende tidspunkt ingen vaccine. Den akutte behandling er symptomatisk. Passiv profylakse med det 

humaniserede monoklonale IgG antistof palivizumab (Synagis) har i amerikanske RCTer vist sig at kunne 

nedbringe risiko for RSV-indlæggelse hos præmature spædbørn født før 35+1 GA, spædbørn med BPD eller 

spædbørn med hæmodynamisk betydende hjertesygdom med ca. 50%. Palivizumab giver passiv immunitet 

mod RSV og mindsker herved risikoen for indlæggelse. Der er ikke vist betydelige kliniske bivirkninger eller 

anti-palivizumab antistoffer. Behandling med palivizumab er besværlig med gentagne, smertefulde, månedlige 

injektioner samt bekostelig. 
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Dansk pædiatrisk selskab anbefaler ikke rutinemæssig brug af palivizumab til højrisiko børn, men behandling 

efter nøje individuel vurdering på ekspert-niveau. Svær sygdom som følge af RS-virus hos ex-præmature er et 

beskedent problem i vores region, hvor dødeligheden er ekstremt lav og ikke højere blandt præmature end 

blandt mature børn. Der er ikke dokumentation for forebyggelse af død eller intensivbehandling. Der er 

modstridende data om betydning for langtidsprognosen for lungesygdom. Der er ikke dokumentation for at 

effekten er større hos de mest sårbare børn, men der er grund til at antage dette. Der er modstridende data 

vedr. samfundsøkonomisk betydning. Det vurderes usandsynligt, at forebyggelse med palivizumab, som er 
bekostelig, er omkostningsneutral i Danmark.  

Det forventes, at der inden RSV sæsonen 2023/24 kan være en RSV vaccine tilgængelig for gravide samt et 

monoklonalt antistof (nirsevimab) til spædbørn, som gives én gang per sæson. Retningslinjerne for RSV 

profylakse forventes derfor at ændre sig, når disse præparater er tilgængelige. 
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Et opstartet behandlingsforløb færdiggøres indtil RSV sæsonen er slut.  

Håndtering:  

Dosis er 15 mg/kg, givet i.m. med en måneds mellemrum. Dosis rundes almindeligvis op, hætteglas findes i 

50mg og 100mg, så intet kasseres. Injektionen kan gives hos egen læge, på lokal børneafdeling eller i det 

ordinerede specialambulatorium.  

Første dosis bør gives inden starten af RSV-sæsonen. Planlægges til medio november, modificeres evt.  

afhængig af aktuelle sæsons epidemiologi.  

Der gives oftest i alt 5 injektioner med 1 måneds mellemrum.  

Diagnosekoder  
 

DZ291 Kontakt mhp profylaktisk immunoterapi.  
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