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Formål med undersøgelsen: 
Omkring 10% af indlagte patienter på Herlev og Gentofte Hospital har CAVE penicillin noteret i journalen. 
Dette udgør et problem, da det antages at allergien kan afkræftes hos op imod 90% af disse patienter. 
Traditionelt har man udredt alle patienter med mistanke om penicillinallergi udfra det samme 
ressourcekrævende udredningsprogram. I udlandet er det vist, at man kan vurdere patienternes risiko for 
allergi og tilpasse niveau af udredning herefter. Hos en andel af patienterne kan mistanken om allergi 
afkræftes på sygehistorien alene. Der er desuden meget lidt viden om patienternes holdning til at få afkræftet 
mistanke om penicillinallergi. I et multidisciplinært samarbejde har vi udviklet en algoritme til en sådan 
risikostratificering af patienter med mistænkt penicillinallergi.  
 
Formålene med dette pilotstudie var:  
1) at bestemme andelen af patienter, hvor penicillinallergi kan afkræftes uden udredning  
2) at undersøge patienternes holdning til at få afkræftet penicillinallergi 
 
 
Anvendte metoder: 
Udtræk fra Sundhedsplatformen af indlagte voksne patienter med ”CAVE penicillin” over 22 dage i foråret 
2018 på Herlev og Gentofte Hospitals kirurgiske og medicinske afdelinger. Der var planlagt interview på 
afdelingerne, hvilket ikke kunne gennemføres for alle patienter. Størstedelen af patienterne blev i stedet 
kontaktet telefonisk og adspurgt om deres penicillinallergi udfra algoritmen. Der blev foretaget 
risikostratificering udfra algoritmen i tre grupper hhv høj (rød) og lav risiko (gul) for reaktion og allergi 
usandsynlig (grøn). I alt 284 patienter havde CAVE penicillin og 151 kunne inkluderes. 
 
 
Opnåede Resultater: 
Udfra algoritmen blev 25 ud af 151 patienter (17%) stratificeret i grøn gruppe dvs hvor CAVE kan afkræftes 
umiddelbart uden udredning. Det var dog kun 18 ud af 147 patienter (12%) der ville være trygge ved at få 
afkræftet penicillinallergi alene på baggrund af sygehistorien. I alt oplyste 40% af patienterne at være 
utrygge ved at tage penicillin igen uanset om de havde tålt penicillin i forbindelse med udredning. 
 
Konklusion: 
Resultaterne af vores pilotstudie viser at penicillinallergi ville kunne afkræftes alene på sygehistorien hos 
næsten 1 ud af 5 patienter med CAVE penicillin. Lidt overraskende var størstedelen af patienterne dog 
utrygge ved at skulle have penicillin igen uanset om de var blevet udredt eller ej. Der planlægges nu større 
studier mhp at identificere barrierer imod at afkræfte penicillinallergi hos både patienter og 
sundhedspersonale.  
 
 


