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Hvorfor utrede mulig penicillinallergi?

 “Penicillinallergi” har store konsekvenser ift senere valg –
risiko for mer bredspektret antibiotika

-> Mindre effektiv behandling

-> Dyrere behandling

-> Flere bivirkninger

-> Økt fare for resistensutvikling

 Avklare allergi vs bivirkninger, interaksjoner eller reaksjoner 
uten relasjon til antibiotika

Evaluation and management of Penicillin Allergy -A review. JAMA. 2019;321(2):188-199
Antibiotic Allergy. Lancet. 2019 Jan 12; 393 (10167): 183-198



Epidemiologi

 “Penicillinallergi” er registrert i ca. 10 % av pasientjournaler
(norske tall 4,6%-12,6% av sykehusinnlagte)

 90% av de med merkelappen “penicillinallergi” tolererer penicillin 
–reell forekomst < 1%

 80 % m/bekreftet IgE-mediert penicillinallergi utvikler toleranse
ila 10 år

 Anafylaksi: parenteral bruk 0,001%/enteral bruk 0,0005%

Evaluation and management of penicillin allergy; A review. JAMA 2019;321:188-199.
Antibiotic allergy. Lancet 2019;393:183-98.
Penicillin Allergy. N Engl J Med 2019;381:2338-51



Kliniske funn hud/slimhinner ved 
straksallergiske reaksjoner 

(minutter til få timer etter sist eksponering)

Urtikaria/elveblest:
• vabler
• kløe
• migrerende utslett
• enkeltlesjonenes varighet <24 timer

Angioødem: 
• hevelse dypere hudlag
• predileksjonssteder: områder med 

løst bindevev
• ofte asymmetrisk
• varighet timer-dager

NB! Husk fotodokumentasjon (på pasientens mobil)!



UrtikariaMakulopapuløst eksantem

DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)

Vanlige og milde:
(timer til tre uker etter oppstart)

Sjeldne og 
alvorlige:
(fra den første uken 
til åtte uker etter oppstart)

Kliniske funn hud/slimhinner ved 
forsinkede reaksjoner

TEN (Toksisk 
Epidermal 
Nekrolyse)

SJS (Stevens-
Johnson 
Syndrom)

Dermnetnz.org



Hvem trenger ikke videre utredning?

 De som rapporterer typiske bivirkninger; utelukkende GI-plager, 
hodepine, isolert svimmelhet

 Symptomer og funn sikkert forenlig med en vasovagal reaksjon

 Kun penicillinallergi i familien

 Senere toleranse for samme type penicillin 

Tiltak; fjern merkelappen penicillinallergi!

«Risikostratifisering av mulig penicillinallergi» utarbeidet av  Nasjonal Kompetansetjeneste for Antibiotikabruk i Spesialisthelsetjenesten (KAS), 
Regionale sentre for Astma, Allergi og Overfølsomhet (RAAO) og Antibiotikateamet OUS
Udredning av penicillinallergi, Tannert et al, Ugeskr Læger 2020;182:V02200116



Hvem skal henvises til utredning?

 Sykehistorie og evt. funn forenlig med mulig/sannsynlig penicillinallergi 
(straksreaksjoner eller forsinkede reaksjoner), inkl. isolert kløe

 Usikkerhet rundt tidligere reaksjon/utrygg pasient

Øvrige tiltak; 

- provokasjon/gradert administrasjon skal skje på sykehus med

mindre utredning hos allergolog gir andre føringer 

- gi ikke-beslektede antibiotika v/infeksjon

- ikke nødvendig med adrenalinpenn v/legemiddelutløst anafylaksi

- registrer cave penicillin i egen journal og kjernejournal


