
Allergivaksinasjon
Nye muligheter..

Nye navn: AIT; SCIT og SLIT!



• AIT: allergen immunterapi

• SCIT: subkutan immunterapi (subkutane injeksjoner)

• SLIT: sublingual immunterapi (sublinguale tabletter)



Luftveisallergi

• Opptil 30% av befolkningen har luftveisallergier

• Nærmere 1 million nordmenn har pollenallergi

• Samfunnsøkonomiske kostnader dirkete og indirekte

• Optimal utredning og behandling bidrar til reduserte kostnader

• Over-/ underbehandling og feildiagnostikk reduserer denne gevinsten

• AIT er en kostbar behandling og skal reserveres pas. med 
utilstrekkelig effekt av sanering og symptomlindrende behandling 
(medikamentpris for SLIT i 3 år er ca. kr 37- 42 000 )



Utvikling av allergi

fhi.no



https://www.naaf.no/pollenvarsel/

Utredning av allergi:

• Allergi = typiske symptomer 
ved eksponering (grundig 
anamnese) + sensibilisering

• Sensibilisering alene er ikke
allergi

• Allergisk astma må erkjennes 
og behandles adekvat



Symptomlindrende beh. ved AR/ ARK

• Sanering av allergener 
f.eks. dyr ved dyreallergi

• Symptomlindrende behandling:
saltvann nesespray ved lette plager
antihistamin tabletter
nasalt kortikosteroid, ev. + nasalt antihistamin
antihistamin øyedråper 

• Allergen immunterapi AIT



Tidslinjen for AIT

• 1911 første publikasjon om AIT i The Lancet ved dr. Leonard Noon

• Frem til 80 tallet manglende standardisering av allergenekstrakter. Dermed 
variasjoner i styrke mellom forskjellige batch

• Frem til 1991 ble «allergivaksiner» bestilt av legen for en spesifikk pas. og 
fremstilt da. De ble brukt til diagnostikk og beh. 

• Flere allergener ble ofte satt sammen (miksturer) og brukt til SCIT 

• På 90 tallet kom første SLIT prep. på markedet som single allergenekstrakter som 
bestemt av de første guidelines 

• Standardisering (og standardekstrakter) fulgte etter slik at batchene var like i 
styrken (standardekstrakter er dog forskjellige hos forskjellige produsenter!)

• I 1998 WHO position paper: ”SLIT may be considered as a viable alternative to the
injection route in adults” 



• Virkningsmekanisme
• SCIT og SLIT endrer den cellulære og humorale responsen på allergenet

• Induksjon av T-regulatoriske celler

• Produksjon av bl.a. allergenspesifikk IgG4, ev. også andre IgG subklasser og IgA som 
konkurrerer med IgE

• Redusert produksjon av allergenspesifikk IgE etter initial økning

• Effekt: Økt toleranse for allergenet og mindre allergisymptomer

• Begge behandlingsformene er effektive og det foreligger ikke god nok 
dokumentasjon for å si at den ene er bedre enn den andre

• Sikkerhetsprofil + kostnadseffektivitet favoriserer SLIT

AIT



• Eneste sykdomsmodifiserende behandlingsform ved luftveisallergi

• Reduserer symptomer og behov for medikamentell behandling 

• Effekten varer i flere år etter avsluttet behandling

• Kan muligens hindre sykdomsprogresjon som utvikling av nye 
sensibiliseringer og/ eller astma hos barn med allergisk rinitt

• SLIT anbefales som første valg ved bjørk- og gresspollenallergi samt 
husstøvmiddallergi grunnet bedre sikkerhetsprofil

• SLIT for både bjørk (trepollen) og gress kan startes og følges opp i
primærhelsetjenesten*

AIT



Tilgjenglighet I Norge: 

* SCIT midd, hund og katt er også tilgjengelig

Felleskatalogen



• Pollenallergi: 
- Moderat til alvorlig rinitt/ rinokonjunktivitt tross optimal
symptomlindrende behandling i 2 år
- Begynnende astma utvikling under pollensesong styrker indikasjonen
- Oralt allergisyndrom (kryssallergier) er ikke indikasjon

• Husstøvmiddallergi: ved manglende symptomkontroll med 
symptomlindrende behandling (spesialistoppgave)

• Hunde- og kattallergi: ved manglende symptomkontroll ved
symptomlindrende beh. og saneringstiltak (evidens for behandlingseffekt
er beskjeden dog)
Ønske om å skaffe seg/ beholde allergifremkallende dyr er ikke indikasjon

Indikasjoner (luftveisallergi)



Indikasjoner 

• Bi- og vepsallergi: 
- Systemiske reaksjoner med sirkulatoriske og/ eller respiratoriske
symptomer (anafylaksi)
- Generaliserte hudreaksjoner alene er vanligvis ikke indikasjon
- Store lokale reaksjoner og tilfeldig påvist sensibilisering er ikke
indikasjon



Absolutte kontraindikasjoner

• Alvorlig astma

• Mangeårig astma med irreversibel lungefunksjonsnedsettelse

• Ukontrollert astma

• Aktive systemiske autoimmune sykdommer 

• Aktiv malignitet

• Oppstart under svangerskap (ukomplisert behandling kan fortsettes)



Relative kontraindikasjoner: nytte-og risikovurdering

• Delvis kontrollert astma (kontroll skal oppnås først)
• Hjerte-karsykdom *
• Beta blokker/ ACE hemmer beh.
• Autoimmunsykdom i remisjon
• Immunsvikt, kroniske infeksjoner og immunmodulerende beh. 
• Alvorlig psykiatrisk sykdom 
• Dårlig pas. compliance
• MAO hemmer 
• Barn som ikke kan samarbeide om beh. 
• Systemiske reaksjoner ved tidligere AIT *



Tilleggskontraindikasjoner for SLIT

• Eosinofil øsofagitt 

• Kroniske inflammatoriske sykdommer i munnhulen



Før oppstart av SLIT

• Allergi påvist? (symptomer + sensibilisering)

• Optimalt bruk av symptomlindrende behandling? (Regelmessighet og 
riktig teknikk)

• Astma? Må behandles adekvat i så fall

• Kontraindikasjoner?

• Motivert pasient?



SLIT bivirkninger

• Alvorlige systemiske reaksjoner er svært sjeldne

• De fleste opplever milde til moderate lokale reaksjoner ila de første 
ukene og opptil 10% avbryter behandlingen pga disse

• Lokale reaksjoner starter oftest innen 5 min etter inntak og avtar 
gradvis ila min (til timer)

• Astma forverring kan forekomme



SLIT praktisk gjennomføring

• God informasjon muntlig og skriftlig om forventet effekt, 
behandlingsvarighet, vanlige bivirkninger & tiltak for å redusere dem

• Første tablett på legekontoret, observasjon i 30 min

• Ved plagsomme lokale reaksjoner i oppstartfasen (2-4 uker): 

peroral antihistamin

spytte ut etter 1-2 min og skylle munnen, isbit..

unngå mat som vanligvis gir kryssreaksjoner i oppstartfasen



SLIT praktisk gjennomføring

• Tabletten skal legges under tungen og oppløses ila få sekunder

• Unngå å svelge første minutt etter inntak

• Unngå å spise og drikke i 5 min etter inntak

• Tablettene skal tas daglig i 3 år

• Ta ikke dobbeldose for å kompensere for glemt tablett

• Ved tanninngrep behandlingspause i 7 dager for tilheling

• Ved astmaforverring pga luftveisinfeksjon kan det være indikasjon for 
kort pause



Oppfølgning SLIT

• Klinisk effekt oppnås ved oppstart minst 4 mndr. før sesong

• Langtidseffekt forutsetter daglig bruk i 3 år

• Symptomlindrende beh. kan brukes i tillegg til SLIT

• Første kontroll 3-4 uker etter oppstart: problemer knyttet til beh.?

• Etter første pollensesong: Effekt? Seponering hvis manglende

• Etter 2. og 3. sesong: Effekt. Behov for symptomlindrende beh. 



Praktisk veileder i allergivaksinasjon 2. utgave 2011



SLIT med to allergenekstrakter

• Start med allergenet med størst klinisk relevans for pasienten

• SLIT 1 startes under observasjon og pas. tar den daglig på kvelden

Etter 4 uker:

• SLIT 2 gis under observasjon, så brukes daglig på morgen, mens SLIT 1 
fortsettes på kvelden

• SLIT 1 og 2 kan etter ytterligere 4 uker tas med 5-30 min mellomrom



Praktisk veileder i 
allergen immunterapi 

3. utgave 2022

(kommer i begynnelsen av 2023)


