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Hvorfor er det viktig å revurdere 
merkelappen «penicillinallergi»?

• Økt bruk av bredspektret antibiotika

• Økt risiko for toksiske effekter og bivirkninger 

• Økt forekomst av resistente mikrober

• Økt forekomst av infeksjon med clostridioides difficile

• Forlenget og mer kostbart sykehusopphold

• Økning i postoperative infeksjoner pga alternative antibiotika ved profylakse 

• Dårligere utfall av behandling

1) Shenoy et al. JAMA, 2019
2) Blumenthal et al, JAMA Internal Med., 2020
3) MacFadden et al. Clin Infect Dis., 2016
4) Macy et al. JACI , 2014

Feil «merkelapp» med penicillinallergi kan medføre 



• Europa og USA: omtrent 10% av pasienter innlagte på sykehus 
rapporterer om eller har journalført allergi mot penicillin1

• Studier viser at halvparten har lav risiko for å ha allergi av betydning og kan 
enkelt avklares

• Opptil 90% av "merkelappene" fjernes etter full allergologisk utredning

• I Norge noe variasjon i rapportert forekomst av penicillinallergi
• 12.6% penicillinallergi hos sykehusinnlagte2

• 4.6% penicillinallergi hos sykehusinnlagte3

1) Shenoy ES et al. JAMA. 2019
2) Høgli et al, BMC Infectious Dis, 2016
3) Steenvorden et al., BMC Infectious Dis, 2021

Hvor vanlig er penicillinallergi?



• Typiske bivirkninger/forventede reaksjoner (= IKKE holdepunkt for allergi)
• GI-symptomer alene: Kvalme, oppkast, diare

Hva er allergi og hva er bivirkninger?
(kan være vanskelig å skille)

• Hypersensitivitetsreaksjoner kan deles inn 

Type I Straksallergi- IgE mediert –debuterer ofte <1 time
Typiske funn: urticaria, anafylaksi, hevelse i ansikt og svelg, obstruktive luftveier 

Type II   Antistoffmediert celledød (IgG og komplement) – Debuterer >24t (ofte 5- 15 dager)
Typiske funn: cytopenier (anemi, trombocytopeni)

Type III   Dannelse av immunkomplekser (IgG, IgM eller komplement) – Debuterer >24t (ofte > 1 uke)
Typiske funn: vaskulitt, «serum syke» som gir feber, utslett og artralgi

Type IV   T-celle mediert 
- etter 2-3 dager (evnt. senere): makulopapuløst utslett 
- etter 4-28 dager- (8uker): SCAR (severe cutaneous allergic reaction) (sjeldent!), f.eks Steven-Johnsen, DRESS

Demloy et al, Allergy, 2014 
Weiss et al.  Clin. Allergy, 1988



• «Alle penicillinallergikere har stor risiko for kryssreaksjon med 
cefalosporiner og andre betalaktamantibiotika»

• Nei, det er under 2% kryssallergi ved bruk av cefalosporiner

• Betydelig høyere risiko (40%) for kryssallergi ved anafylaksi

• Det er under 1% kryssallergi ved bruk av karbapenemer

• «IgE-mediert reaksjon (straksallergi) på penicillin varer livet ut» 

• Nei, det er studier som tyder på at det blir borte hos 50% over 5 år, opptil 80% etter 
10 år.

• Allikevel anbefales det ikke å re-eksponere uten allergologisk test.

Noen myter om penicillinallergi

Shenoy et al.  JAMA, 2019



Hva kan du gjøre for å avklare
penicillinallergi i akuttmottak og på post 

• Nøye kartlegging OG registrering i journal
Spør om:

 Symptomer (hud, mage/tarm, luftveier, sirkulatorisk/kardialt)   
 Tidsrelasjon (timer/dager) mellom admin. av antibiotika og symptomer
 Andre medisiner som kan ha bidratt?
 Tidspunkt (år) for den allergiske reaksjonen
 Har pasienten fått samme antibiotikum senere uten reaksjon?

• Registrer «cave/kritisk info» i journal dersom allergi, men like viktig: 
dersom det IKKE er allergi, ta bort allergi på under «cave/kritisk info» 



GRØNN KATEGORI

Symptomer/anamnese 

• Utelukkende GI-symptomer 
(kvalme, oppkast, diare)

• Senere fått samme Pc uten reaksjon
• Kun familiehistorie på allergi 

(penicillinallergi hos nær slektning)

Tiltak:
• Ikke forenlig med allergi 
• Fjern merkelappen «Pc-allergi»
• Bruk Pc, ingen restriksjoner

GUL  KATEGORI

Symptomer/anamnese 

• Ukjent reaksjon over 10 år siden 
uten sykehusinnleggelse 

• Pasient benekter allergi, men angitt i 
journal

• Utslett med erytem/makler/papler
(makulopapuløse utslett) som barn 

• Isolert kløe

Tiltak:
• Penicillin kan gis etter skjema:      
 Ved i.v. adm.: gi først 1/10 dose, vent 15 min, gi 

så full dose
 Ved p.o. adm.: gi først 1/4 dose, vent 30 min, gi 

så full dose
 Pasienten observeres i 1 time med 

anafylaksiberedskap.

• Dersom usikkerhet: Bruk alternative 
antibiotika som ved Pc-allergi 

• Henvis allergologisk utredning ved utreise

Risikostratifisering med tiltak Kategori: Grønn- Gul- Rød  

RØD KATEGORI

Symptomer/anamnese

• Reaksjoner forenlig med 
straksallergi (type 1), alvorlige 
tilstander som hud og 
slimmehinnereaksjoner (type IV) 
eller andre alvorlige reaksjoner 
(som f.eks «Drug fever», nyre- eller 
leversvikt, cytopenier..)

• Ukjent reaksjon under 10 år siden
• Se link for detaljer: Handtering-av-

penicillinallergi-en-praktisk-
tilnaerming-5.11.21.pdf 
(antibiotika.no)

Tiltak:
• Bruk alternative antibiotika som 

ved Pc allergi 
• Henvis til allergologisk utredning 

ved utreise  

https://www.antibiotika.no/wp-content/uploads/2021/11/Handtering-av-penicillinallergi-en-praktisk-tilnaerming-5.11.21.pdf


Noen tips i DIPS 

• Finne en angivelig tidligere reaksjon og hva som skjedde?
• Trykk «Vis» «Journal» «Kontinuerlig journal»  (evnt bare trykk F9)
• Huk av journaltypen du ønsker. For eksempel «kontinuerlig legejournal»
• Bruk søke- funksjon i kontinuerlig journal – søk ordene «Allergi», «Penicillin», o.l

Take-home message

Det er veldig lett å skrive «mulig allergisk reaksjon», men det er mye vanskeligere å 
fjerne dette utsagnet i etterkant. 

Dette får konsekvenser for kvaliteten på pasientbehandlingen! 

Ønsker du mer dokumentasjon, sjekk følgende linker 

Link til  Materiell til markering av Antibiotika-uken 2021 – Antibiotika.no

https://www.antibiotika.no/2021/11/05/materiell-til-markering-av-antibiotika-uken-2021/

