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CASE - 38 årig blikkenslager

Nov 2011 Skåret sig på kloakafløb. Set i akutmodtagelsen: sår 

renset og sutureret.

• 10 min efter ibuprofen 600mg og paracetamol: Svimmel, 

universel kløe, takykardi og blodtryksfald

• Behandlet for anafylaksi med adrenalin, væske, antihistamin 

og steroid

Tålte paracetamol nogle uger senere

Henvist til allergiudredning
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CASE

Så må det jo være ibuprofen, når han har tålt re-

eksponering for paracetamol…



ASA/NSAID overfølsomhed
Charlotte Mørtz

Professor, overlæge, Ph.D
Allergicentret OUH
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CASE

Så må det jo være ibuprofen, når han har tålt re-

eksponering for paracetamol…
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CASE - udredning

Plan for udredning – høj risiko for anafylaksi ved provokation:

• Titreret provokation med tbl ibuprofen (4, 40 og 400 mg) 

med 45 min intervaller

• Allergi overfor ibuprofen afkræftet 

• Anbefalet tbl fexofenadin 360mg ved begyndende reaktion
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CASE - 38 årig blikkenslager

Nov 2011 Skåret sig på kloakafløb. Set i akutmodtagelsen: sår 

renset og sutureret.

• 10 min efter ibuprofen 600mg og paracetamol: Svimmel, 

universel kløe, takykardi og blodtryksfald

• Behandlet for anafylaksi med adrenalin, væske, antihistamin 

og steroid

Tålte paracetamol nogle uger senere
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CASE - Udredning

Andre mulige årsager? 

Lidokain? Latex?

Klorhexidin?

Tetanusvaccine?                   

Andet?



Andre eksponeringer
Lene Heise Garvey

Overlæge, Ph.D, Klinisk forskningslektor
Klinik for allergi, Gentofte Hospital
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Dansk Anæstesi Allergi Center
Allergisygdomme klinik 1, Gentofte Hospital

• Patientudredning
– Mistænkte allergiske reaktioner ved anæstesi og operation

– Samarbejde anæstesiologer/allergologer, Gentofte Hospital

– Etableret 1999, Landsfunktion siden 2010

• Rådgivning og undervisning
– Patienter

– Anæstesipersonale

– Sundhedspersonale i øvrigt

• Guidelines etc.
– Lokalt, nationalt, internationalt

• Forskning og udvikling
– Phd studerende/medicinstuderende/unge læger
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• Patienter henvist til DAAC med perioperative 

allergiske reaktioner 2004-2013 

• 162 patienter / 203 tests med relevante LA

– Hudtestning (SPT+ICT) og subkutan provokation

• Ingen testede positivt

Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2017
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• Patienter henvist til Klinik for allergi, Gentofte 

2010-2014

• 168 patienter / 195 tests

• Subkutan provokation hos alle 

(placebokontrolleret)

• Ingen testede positivt

Kvisselgaard A et al, JACIP 2017
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Lokalbedøvemidler

• Forårsager sjældent type I allergi

• Hyppige årsager til mistanke om allergisk reaktion

– vasovagal reaktion, symptomer udløst af vasokonstriktor, 

hyperventilation/angst anfald, toxicitet pga accidentiel intravasal 

injektion eller stor absorption (ingen hudsymptomer..)

• Husk andre stoffer med samtidig eksponering

– Klorhexidin, latex, andet Harboe T et al. Acta Anaesthesiol Scand. 

2010;54:536-42

• Type 4 allergi (kontaktallergi) for cain-mix er ikke absolut 

kontraindikation til brug af LA

– Ved kontaktallergi overfor lidocain kan bupivacain som regel 

bruges
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Latexallergi

• Aftagende hyppighed i mange lande

– Øget brug af latexfri produkter

– Lavere proteinindhold i latex til medicinsk brug

– Ophør med brug af pulver i latexhandsker (tidligere 

sensibilisering via inhalation)

– Mere fokus på forebyggelse både for patienter og 

sundhedspersonale
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Hyppighed af latexallergi i DAAC 
udvikling over tid

– 1999-2003  14 latex positive/113 udredte (12.4%)

– 2004-2012    9 latex positive/327 udredte (2.8%)

2010-2014

0 latex positive 

2015-2017

4 latex positive 

2010-17 4/227 (1.8%)
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Case -19 årig kvinde

• Bliver dårlig mod slutning af tandlægebesøg kort 

efter skylning af inficeret visdomstand med 

klorhexidin

• kvalme, afføringstrang, universel kløe, 

varmefornemmelse, svimmelhed,                    

besvimelse 

• Nældefeber på ben 
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19 årig kvinde

• Kommer til udredning i klinik for allergi

– Tidligere rødme, kløe og hævelse ifbm huller i ørerne

• Hudtest og IgE positiv for klorhexidin

• Konklusion: Allergi overfor klorhexidin

CAVE kort udleveres

• Efterfølgende infektion i visdomstand og besøg 

hos tandlægevagten
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Klorhexidin allergi  

• Mænd i alderen 50-80 år (men også andre..)

• Oftest ingen kendte allergier

• Hvis perioperativt debut optil 20-30 minutter inde 
i operationen

• Ofte relateret til urologisk procedure/indgreb

• Hyppigste enkeltårsag til perioperativ allergi i DK

• Svære, gentagne reaktioner

• Tidligere milde reaktioner
Garvey LH et.al. Acta Anaesthesiol Scand 2001
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Hvem er ellers udsat for klorhexidin?

• Sundhedspersonale?

– Lav hyppighed Garvey LH et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2003:47:720-4

– Stigende? Nagendran V et al. Occup Med 2009 Jun;59(4):270-2

• Almen befolkningen? 

– 4% af danske atopikere har antistofniveau > 0,35 kuA/l             
Floorvag/Johansson personal communication

– Sensibilisering? Piercinger, tandbøjler, brudt hudbarriere?

• Patienter med mistænkt allergi overfor lokalanæstesi hos 

tandlæger og ved invasive procedurer såsom KAG?

– Bør testes for latex og klorhexidin Harboe T et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 

May;54(5):536-42
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Klorhexidin bruges udbredt i 
sundhedssektoren, allergi er meget sjælden

Men, 1/3 af patienter med klorhexidin allergi bliver accidentielt re-eksponeret

Opstrup MS et al, Clin Exp Allergy 2016  



Dansk Anæstesi Allergi Center

CASE – 2. reaktion  

Juni 2012 hos tandlæge pga inficeret tand

• Akut dårlig få minutter efter indtag af tbl penicillin V 

• Cyanotisk og komatøs ved ankomst til hospital 

• Behandlet med adrenalin 0.3 mg im x 2, iv væske 2 liter og 

antihistamin/steroid. Ingen hudsymptomer beskrevet
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CASE – 2. reaktion  

Set i klinik for allergi igen

• Klinisk anafylaksi

• Tryptase 50 min efter reaktion 28,7 µg/l

• Baseline tryptase 3,4 µg/l

28,7 > (1,2 x 3,4) + 2 = 6,08 

relevant forhøjelse - understøtter anafylaksi
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CASE 2. reaktion – næste skridt?

• Arbejdsdiagnose – anafylaksi udløst af penicillin V

• IgE for penicillin V, G, ampicillin, amoxicillin, minor

determinants negative

• Penicillinprovokation planlægges

• Andre vigtige differentialdiagnoser? Hvad hvis 

baseline tryptase var 13,5mcg/l?
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IgE antistoffer

Degranulation

klorhexidin

Tryptase er vigtig i 

diagnosticeringen af anafylaksi

Ny algoritme: Sammenlign med baseline!

Reaktionstryptase > Baseline tryptase x 1.2 + 2

Relevant stigning kan ses < 11.4mcg/l

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.med24.dk/images/medium_klorhexidin-mundskyl-faabor.gif&imgrefurl=http://www.med24.dk/mund-tandpleje/mundpleje/klorhexidin-mundskyl-0-12-faaborg-300ml/product_info.php/cPath/252_322/products_id/4383&usg=__nvumAlYBtEbjsCVXdn-ePAURS-Q=&h=200&w=200&sz=11&hl=da&start=5&sig2=WU9N1PafpZtGb08RBFl4Yw&um=1&itbs=1&tbnid=aB7S5x5XFiqzhM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q%3Dklorhexidin%2Bgel%26um%3D1%26hl%3Dda%26sa%3DN%26rlz%3D1T4SUNA_enDK236DK244%26tbs%3Disch:1&ei=aqYgTJeBJ82ROI33xe0P
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Klinisk brug af tryptase

Reaktionstryptase (tages ½-3 timer efter reaktion)

• Bruges til at bekræfte anafylaksi
– Skadestue/under indlæggelse

– Peroperativt

– Post-mortem

Baseline tryptase
• Bruges til at bekræfte normalisering efter anafylaksi 

– OBS!! 1/3 af mastocytosepatienter har normal tryptase

• Forhøjet baseline kan også ses ved
– Mastocytose og myelodysplastiske blodsygdomme

– Nedsat nyrefunktion

– Normalt fund

– Alfatryptasæmi



Anafylaksi - definitioner
og behandling

Lene Heise Garvey
Overlæge, Ph.D, Klinisk forskningslektor

Klinik for allergi, Gentofte Hospital
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Dødsfald ved anafylaksi 
Turner PJ et al JACI in Practice 2017

Øget risiko for død ved: Stående/siddende stilling, 

forsinket adrenalin, ubehandlet astma



Dansk Anæstesi Allergi Center

Study of fatal anaphylaxis
RSH Pumphrey, Clin exp allergy 2000; 30: 1144-1150

124 fatale reaktioner i Storbritannien 1992-1998

Tidsinterval fra eksponering til respirationsstop/hjertestop

– 30 minutter for peroralt indtag

– 15 minutter ved insektstik

– 5 minutter ved iv indgift

Årsager til dødsfald:

• Ingen (48) eller sen (60) administration af adrenalin

• Manglende klinisk respons på adrenalin (1)

• For høj dosis adrenalin til milde reaktioner (3)
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Anafylaksi – kliniske definitioner

”Severe life-threatening generalised or systemic hypersensitivity
reaction”

SGO Johansson et al. Revised nomenclature for allergy for global use: Report of the Nomenclature Review 
Comittee of the World Allergy Organization, October 2003. J Allergy Clin Immunol 2003:113(5):832-836

”Acute onset of an illness (minutes to several hours) with or 
without involvement of the skin, mucosal tissue or both
(generalized hives, pruritus, flushing, swollen lips-tongue-uvula)”

AND AT LEAST ONE OF THE FOLLOWING:

1) Respiratory compromise

2) Reduced BP or associated symptoms of end-organ dysfuntion
(eg hypotonia, syncope, incontinence)

HA Sampson et al. Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: Summary report –
Second National Institute of Allergy and infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network 
Symposium. J Allergy Clin Immunol 2006;117:391-7



Dansk Anæstesi Allergi Center

Retningslinje i 
RegionH og Region Sjælland

Udarbejdet af arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Allergologi: 
ovl. Carsten Bindslev-Jensen, ovl. Lene Heise Garvey, ovl. Susanne 

Halken, ovl. Kirsten Skamstrup Hansen, ovl. Hans-Jørgen Malling; Dansk 

Pædiatrisk Selskab: læge Morten Schrøder; Dansk Selskab for Pædiatrisk 

Allergologi og Pulmonologi: ovl.  Thomas Petersen; Dansk Råd for 

Genoplivning: ovl. Torsten Lauritsen, ovl. Anne Lippert, cand. med 

Sandra Viggers
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Adrenalin - hvor meget og hvor?

Enighed om administrationsvej: intramuskulært

Diskussion om dosis: 0.3 vs 0.5 mg im
• Anæstesilæger vil give 0.5mg - ser de sygeste patienter

• Allergologer vil give 0.3mg - dosis i adrenalinpen, som er 

godt efterprøvet 

Ingen evidens for noget af det….

Anbefaling: 0,3 mg gentaget ved manglende effekt
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intravenøs adrenalin

• Overdosering og alvorlige livstruende bivirkninger 

forekommer hyppigt pga manglende erfaring 

– Fortynding er svær især under maximum stress...

• Anbefales kun til personale med erfaring i iv 

adrenalin behandling (anæstesi/akutmedicinere) til 

monitorerede patienter 

– 0,01-0,05 mg bolus doser voksne
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Positive virkninger af adrenalin ved 
anafylaksi

• α1  effekter

– Vasokonstriktion   

– Reducerer hævelser og hudsymptomer

• β1 effekter

– Positiv kronotropi øget hjertefrekvens  

– Positiv inotropi øget kontraktilitet i hjertemuskulatur

• β2 effekter

– Bronkodilatation

• Reduktion i mediator frigørelse
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• Takykardi, takyarytmier, VT/VF, koronar            

iskæmi, brystsmerter, AKS, hjertestop 

• Hypertension, hovedpine, AKS, cerebral blødning

• Andet  svimmelhed, utilpashed, rystelser

Bivirkninger ved overdosis

Not so prepared for fight or flight…..
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Prehospital emergency care 2012
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Adrenalin autoinjektorer i Danmark
Anbefalet dosis 0.3mg voksne/ 0.15mg børn < 25 kg 

Længere nål ved 0,3 og 0,5 mg

Sikkerhedsprofil 

god ved 0,3mg

Overdosering ej 

mulig

472 kr

500 kr

0,15mg 425kr

0,3mg 500-570kr

442 kr
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Kom og prøv en adrenalin træningspen

PAUSE



Basale mekanismer ved anafylaksi
Bettina M. Jensen

Seniorforsker
Laboratoriet for medicinsk allergologi,

Gentofte Hospital 
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CASE 2. reaktion

• Arbejdsdiagnose – anafylaksi udløst af penicillin V

• IgE for penicillin V, G, ampicillin, amoxicillin, minor

determinants negative

• Penicillinprovokation planlægges
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CASE - penicillin provokation

Titreret peroral provokation with penicillin V 10,000, 100,000 og 

1 mill IE med 45 min observation mellem doser

Ingen reaktion på de første to doser

15 min efter fuld dosis – voldsomt utilpas med svære 

mavesmerter, ”kløe under huden”, dyspnø. Første BP 180/100 

næste BP 90/45 og faldende… 

Behandling: adrenalin 0.3 mg im x 3, antihistamin og steroid

Indlagt til observation, ingen yderligere symptomer
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• CAVE penicilliner + advarselskort på penicilliner

• Udstyret med adrenalin autoinjektor pga

alvorsgraden af reaktioner og nogen usikkerhed om 

årsag

– Tålte ibuprofen efter første reaktion trods klinisk anafylaksi

CASE – videre plan



Penicillinallergi
Line K. Tannert

Læge, Ph.D
Arbejds- og Miljømedicinsk klinik

OUH
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PAUSE
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CASE – flere reaktioner

Juli 2012 prikken i huden over hele kroppen – tolket som angst

Januar 2013 Synes han reagerer på clarithromycin øredråber –

tolket som angst

Januar 2014 hævet læbe efter brug af tandtråd. Tog fexofenadine

og følte han fik det værre

Februar 2014 Kløe i mund og under huden, blev utilpas og måtte 

lægge sig efter indtag af Mucoangin® og Balancid® for reflux. 

Lignende reaktioner i 2005 og 2009.

Allergy/anafylaksi – eller er det noget han finder på???

Differential diagnoser?
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Differentialdiagnoser

• Mastocytose
– Forhøjet baseline serum tryptase

• Hyperventilation/angstanfald/Münchausen
– Ingen hudsymptomer

• Vasovagal reaktion/besvimelse 
– Ingen hudsymptomer, hurtig spontan bedring

• Andre former for shock
– Hypovolæmi/sepsis/cardiogent

• Angioødem
– ACE-hæmmere (yderst sjældent hereditært)

• Akut astmaanfald
– Ofte ikke tidligere diagnosticeret eller dårlig compliance

• Histaminreaktion (fordærvet fisk/skaldyr)
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Gode ideer til plan ?

Henvises til udredning igen…



Sjældne årsager, gentagne
reaktioner, idiopatisk anafylaksi

Lene Heise Garvey
Overlæge, Ph.D, Klinisk forskningslektor

Klinik for allergi, Gentofte Hospital
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Hvad er fællesfaktoren?

• Priktest 7-10 mm på macrogol 6000, negativ for macrogol

3000 og 300

• Patienten bliver utilpas efter SPT og behandles med 

Telfast® 360mg. Herefter føler han forværring med flushing

på ansigt og hals. Værdier stabile.

• Konklusion: Allergy overfor macrogol/polyethyleneglycol

(PEG) og udstyres med CAVE kort samt grundig instruktion 

i at læse indlægssedler og Sundhedsstyrelsens 

produktresumeer 

• Ingen reaktioner siden  - tålt provokation med primcillin

granulat
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Macrogoler i produkter i denne case

Ibuprofen

• Burana® 600mg som han reagerede på, indholder

macrogol 6000

• Ibumetin® 400mg som han tålte ved provokation, 

indeholder ikke macrogol

Penicillin V

• Vepicombin® 1 mill IE indeholder macrogol 6000 (han fik 

Vepicombin ® både hos tandlæge og ved provokation)

• Primcillin granulat som han tålte ved to første doser af  

provokation indeholder ikke macrogol



Danish Anaesthesia Allergy Centre

Macrogoler i produkter i denne case
(fortsat..)

Reflux medicin

Lanzoprazole®, Mucoangin® og Balancid® indeholder alle  

macrogol 6000

Tandtråd

Indeholder ofte macrogol som coating

Antihistamin/steroid

Telfast® indeholder macrogol 400 og 4000

Antihistamin uden macrogol: loratadin (Mildin®, Clarityn®)

Prednisolon og Solumedrol indeholder ikke macrogol

- men Depo-medrol indeholder macrogol 3350
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Struktur og nomenklatur 

Nomenklatur 

• baseret på antal EO molekyler f.eks. PEG 75 i kosmetik

• eller molekylvægt dvs 75 x 44 (MW af EO) = PEG 3300 på 

medicinalområdet 

• Lavmolekylære macrogoler

– flydende og kan trænge igennem intakt hud

• Højmolekylære macrogoler

– faste stoffer/pulvere og optages ikke via intakt hud/slimhinder

Produceret ved polymerisation af 

ethylenoxid EO (ingen rapporteret 

krydsreaktion med EO)
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Kært barn har mange navne….

Table 4: Synonyms for Polyethylene Glycols (PEGs) 

   
1,2-Ethanediol, homopolymer OEG Polglykol 
Alkox Oxyethylene polymer Polyox 
Carbowax Polyoxirane Polyoxyethylene diol  
Ethoxylated 1,2-ethanediol Pluracol Polyoxyethylene ether  (POE) 
Ethylene glycol Pluriol Polyoxyethylene glycol 
Ethylene oxide, homopolymer Polikol Poly(ethylene oxide) (PEO) 
Kleanprep Poly(oxy-1,2-ethanediyl) Superox 
Lutrol  Polydiol  
Macrogol Polygol  
MiraLax Polyglycol CAS number: 25322-68-3 
 

Wenande E, PEG review Clin Exp Allergy 2016 
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Brug af macrogoler i sundhedsvæsenet 
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Ting fra hjemmet som 
indeholder macrogol/PEG
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Macrogoler (polyethylenglycol/PEG)
Wenande E, review Clin Exp Allergy 2016 (PEG)

• Bruges som fyldstoffer/fortykningsmidler/ 

overfladebehandling mm

• Findes i mange forskellige produkter

– Depot injektioner f.eks steroider

– Tabletter (stort set alle tabletter indeholder enten macrogol eller 

methylcellulose)

– Geler, lokalanæstesisprays, sårhelingsprodukter, bandager etc

– Vepicombin, Balancid, Depomedrol, Moviprep, Panodil Zapp, 

Burana

• Reaktioner er ekstremt sjældne, men ofte overset og 

derfor underrapporterede 

– 12 patienter i klinik for allergi, Gentofte siden 2011

– Mange med flere reaktioner over mange år
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Fra litteraturen 
- allergiske reaktioner på PEG

• Straksreaktioner er sjældent rapporteret

– 35 cases (65 reaktioner) i perioden 1977-2015

– Kun voksne 17 reaktioner hos kvinder/48 hos mænd

• Reaktioner ofte alvorlige

– 26 (74%) havde haft anafylaksi

– ofte svær kløe/ubehag lokalt indenfor 1-2 minutter, herefter 

progression med bronkospasme, blodtryksfald og urticaria

• Udløsende årsag

– Udrensningspræparater eller afføringsmidler hos 20 (57%)

– Andre vigtige årsager tabletter, depotsteroider

• Krydsreaktivitet til andre lignende molekyler
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Mulig krydsreaktivitet

Wenande E, PEG review Clin Exp Allergy 2016
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Opslag i Produkt resumé punkt 6.1 

eller indlægsseddel.dk
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Indeholder ikke macrogol!
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Øjenoperation for grå stær x 2  

2009 - venstre øje opereret i LA

• På vej hjem intens kløe i håndflader, svimmelhed, 

opkastning og urtikaria

2011 – højre øje i LA (andre antibiotika dråber)

• 15 minutter post-op full-blown anafylaksi

10 forskellige øjendråber! – Priktest positive for: 
OcuCoat® = 2% hydroxypropylmethylcellulose

Xylocaine 2% gel indeholder hydroxypropylmethylcellulose

Munk SJ et al. Two episodes of anaphylaxis following exposure to 

hydroxypropylmethylcellulose during cataract surgery: a case report. J Cataract

Refract Surg 2013;39:948-51.
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• 52-årig kvinde udviklede kløe ved indstikssteder, 

nærbesvimelse, dyspnø og hjertebanken få minutter efter 

sc injektion af Kenalog® (triamcinolonacetonid)

• Adrenalin 0,3 mg im, væske og Tavegyl og Solumedrol

• Tålte andre steroider

• Priktest positiv for Kenalog og carboxymethylcellulose

(CMC)

• Ikke yderligere reaktioner, tåler oralt indtag af CMC

Meyer MW UFL 2014
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Konklusioner

• Allergi overfor fyldstoffer er meget sjældne, men hyppigt 

oversete 

• Bør mistænkes ved gentagne alvorlige allergiske reaktioner 

på urelaterede produkter  - ”idiopatisk anafylaksi” 

• Kræver en del detektivarbejde og opslag i produktresumeer

• Skal altid udredes på højt specialiseret allergiafdeling

– Priktest, (intrakutantest), in vitro tests (provokation)

• Skal have adrenalin autoinjektor og hotline til hjælp

– Klinik for allergi, lokalt aoptek
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Planlagt mastektomi og sentinel node

Anafylaksi 
• 10-20 min efter induktion

• Hypotension og takykardi

• Respons på adrenalin, får også 

antihistamin og steroid 

• Tryptase 43.2 (4timer) kontrol 2.48µg/l

• Operation aflyst
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2 dage senere bedøvet igen 

undgår Patent Blue
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DAAC udredning

Positive hudtests for Patent Blue

• Tålte oral skylning og kapsel provokation 

• Alle Patent Blue positive patienter har tålt oral/peroral eksponering  
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Fødevarer som indeholder 
mannitol E421
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Idiopatisk anafylaksi

”A diagnosis of exclusion after other causes such

as foods, medications, insect stings have been

excluded”

”Anafylaksi hvor vi ikke har kigget 

grundigt nok efter en årsag”
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Baggrund
Fenny N, Grammar LC Immunol Allergy Clin N Am 2015 

• Hyppighed på 24-59% af anafylaksi tilfælde i 

forskellige studier

• Kvinder > mænd

• Voksne > børn

• Høj hyppighed af atopi optil 59% af tilfælde 



Danish Anaesthesia Allergy Centre

Ikke-allergiske differential diagnoser

• Ingen hudsymptomer

– Vasovagale reaktioner, hyperventilation, angst anfald

• Simuleret anafylaksi/Somatoform/Munchausen

– Gentagne akutte indlæggelser, ingen objektive fund, manglende 

behandlingsrespons 

• Kun bronkospasme

– Asthma, hyperreaktive luftveje

• Angioødem som eneste symptom

– Hereditært angioødem, ACE inhibitor angioødem

• Andre sygdomme

– Carcinoid, Fæokromocytom

• Uspecifik histaminfrigørelse fra fødevarer/opioider
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Kliniske mønstre

• Gentagne anafylaksi episoder uden oplagt årsag

• Klassisk anafylaksi – kløe, urtikaria, angioødem, 

dyspnø, svimmelhed, nærbesvimelse etc

• Patientgruppe med universel kløe efterfulgt af 

voldsomme mavekramper, diarré, urtikaria og 

utilpashed
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Detaljeret anamnese!!!

• Sandsynliggøre anafylaksi

– serum tryptase ved reaktion? Journal fra reaktion, symptomer, 

behandling, døgnvariation

• Detaljer om fødevareindtag

– Liste over alle fødevarer + relation til co-faktorer: Fysisk aktivitet, 

alkohol, NSAID, virus

• Detaljer om medicinindtag

– ibuprofen, paracetamol, penicillin, PPI, refluxmedicin ofte glemt

• Andre eksponeringer? 

– Øjendråber, øredråber, medicin for forkølelse, tandtråd, klorhexidin

mundskyl/disinfektion, geler, cremer 
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Udredning

• Tryptase (anafylaksi kan ikke udelukkes hvis normal)

– Reaktion ½ - 3 timer

– Baseline > 24 timer senere

• Objektiv undersøgelse 

– Urticaria pigmentosa/mastocytomer (OBS! Ofte ingen hudforandringer 

ved systemisk mastocytose)

• SPT og specifik IgE for standard inhalations allergener

– Husstøvmide (allergy pancake syndrome), Bynke (selleri, persille, 

krydderier, kamille, solsikkefrø)

• SPT og IgE fødevarer standard + mistænkte

– F.eks sesam, sennep, boghvede, birkes, LTP fødevarer (fersken), 

krydderier
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Yderligere udredning

• Specifik IgE / Komponent analyse 

– Alfa-gal, omega-5-gliadin, LTP, andre relevante komponenter

• Histamine release test / BAT

– Hydrolyseret hvede - Meripro 711

• SPT med andre mulige eksponeringer

– F.eks øredråber, øjendråber, geler, klorhexidin, latex – især ved 

eksponering i sundhedssektoren

• KIT 816DV mutation perifert blod, knoglemarv  be-

eller afkræfte mastocytose
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Når udredningen ikke giver 
positivt resultat

• Reaktion var ikke anafylaksi/allergisk

– Mange differentialdiagnoser

• Udredning ikke tilstrækkelig 

– Mulige årsager overset f.eks klorhexidin ved tandlægebesøg

– Sjældne allergener overset (fyldstoffer)

– Mekanisme ikke IgE medieret (hudtest, IgE negative)

– Provokation ofte nødvendig ved lægemiddelallergi
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Husk…

Klinisk anafylaksi, 

forhøjet serum tryptase og negative tests? 

Kig det hele igennem igen! Du har måske 

overset noget!!!



Lægemiddelreaktioner i huden
Charlotte Mørtz

Professor, overlæge, Ph.D
Allergicentret OUH
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Hvem skal henvises til udredning for 
antibiotika allergi?

Patienter hvor allergisk genese ikke kan udelukkes f.eks:

• Patienter med anafylaksi

– Kløe, hævelse, urtikarielt udslet (kvadler), blodtryksfald, bronkospasme, hurtigt 

udviklet reaktion i relation til medicinindtag 

• Patienter med makulopapuløse exanthemer, ofte opstået sent i 

behandlingen

• Patienter med CAVE flere forskellige typer antibiotika/lægemidler

• Patienter med uafklarede reaktioner mange år tilbage som opretholder  

CAVE for et antibiotikum



Allergimistanke stor

CAVE opretholdes/oprettes
Høj risiko

Allergi kan ikke udelukkes

CAVE opretholdes/oprettes
Lav risiko for straksreaktion

Allergimistanke frafaldes

CAVE kan slettes uden udredning 

Henvisning til vurdering på 
allergiafdeling/børneafdeling:
Symptomdebut efter minutter/ < 2 timer
• Anafylaksi/IgE medieret reaktion:
Urtikaria (kløende flygtige kvadler), kløe, 
angioødem (hævelser), hæshed, stridor, 
dyspnø, bronkospasme, blodtryksfald, 
besvimelse. 
• moderate makulopapuløse udslæt 

(senreaktion)
Varighed af udslæt > 1 uge
Steroidkrævende

Henvisning til vurdering på hudafdeling
• Potientielt livstruende systemisk 

påvirkning/hudmanifestationer
Hudafskalning, blæredannelse, 
slimhindeinvolvering, almen påvirkning 
med feber, ledsmerter, eosinofili, 
SJS/TEN/DRESS/AGEP/serumsyge/vaskulit

Ingen udredning - CAVE opretholdes
• Potentielt livstruende organpåvirkning:

Knoglemarv, lever, nyrer, lunger, hjerte
• Påvist specifik IgE (penicilliner) eller stor 

anamnestisk sikkerhed
• Patienter som ikke ønsker udredning

Henvisning til udredning på 
allergiafdeling/børneafdeling:
Symptomdebut efter > 2 timer/dage
Potentielt livstruende symptomer udelukket
• Anamnese usikker/ufuldstændig
• Lokaliserede symptomer
• Har tålt andre penicilliner
• Milde makulopapuløse udslæt:
Debut af udslæt > 2 timer efter dosis
Varighed af udslæt < 1 uge
Ikke steroidkrævende
Ikke adrenalinkrævende

• Ikke-allergisk bivirkning, men patient 
utryg ved seponering af CAVE

Ved svær co-morbiditet fx 
kardiopulmonalt, kan patienter med 
lav risiko for straksreaktion af 
sikkerhedsgrunde udredes som om 
de havde høj risiko

Allergimistanke frafaldes hvis:
Potentielt livstruende symptomer udelukket
Ingen hud- eller slimhindesymptomer
Ét eller flere kriterier er opfyldt:
• Symptomdebut før opstart af 

antibiotikum
• Kun reaktion hos familiemedlem
• Har tålt samme præparat efterfølgende
• Udelukkende ikke-allergiske bivirkninger 

eller symptomer:
F.eks kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, 
oppustethed, sure opstød, halsbrand, 
svimmelhed, hovedpine, svampeinfektion, 
søvnløshed, øget svedtendens, ændret lugte-
eller smagssans, træthed, hyperventilation, 
vasovagal reaktion

Patienten kan behandles med det 
aktuelle antibiotikum ved behov og 
efter grundig information af patienten

DSA arbejdsgruppe 280519

Visitationsguide ved mistænkt antibiotikaallergi 
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Hvad skal I skrive i henvisningen?

Check FMK-online udleverede recepter på 

samme præparat 
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Tak for opmærksomheden


