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”Allergi-skalan” 
Hur möter vi oro för allergi? 
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Livskvalitet
 Födoämnesallergi 

/överkänslighet är 
vanligt.

 Studier visar att de 
upplever sämre
livskvalitet utifrån 
otrygghet, oro, 
utanförskap, 
oförståelse.
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... även att det är överdiagnosticerat!

 ...och ofta självdiagnosticerat
 Där orsaken ofta är oro och felinformation!

 Så det blir ju än viktigare att hjälpa dem ur ”allergin”!

 När jag började.....
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Oro skapar skyddsmurar

 Matlådor
 Stekpannor på resor

 ”Vi har inte introducerat det, för pappa tål inte...”

 ”Om jag äter ägg så kan jag inte ens pussa så får hon 
reaktion på huden, och då förstår man ju hur det kan gå om 
hon äter det.”

 Undviker resor, kalas, caféer

Socialt utanförskap 
och/eller 
sjukdomsvinst
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Oro pga myter
Massmedia & Sociala medier
”Googlevård” 

 Överdrifter och okritiska berättelser

 ”2:a gången blir det värst.”
 ”Det blir värre för varje gång.”

 ”Allt som är luftburet kan man dö av.”

 ”Jag tål inga E-nr.” Lever med skräck och 
oro

på felaktiga grunder
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Antal pat med 
stigande 

allvarlighets-
grad av allergi

anafylaxi
Antal PM, 

vårdprogram 
och insatser per 

patient

Kunskap 
Fantasi

Antal pat med 
stigande 

allvarlighets-
grad av allergi
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”Klinikens 
kriminalkommissarie”

 Vid allergiutredningar 
måste man vara 
anamnesens mästare!
 ”Vänd på alla stenar”

 Så korrekt diagnos som 
möjligt!
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Förhållningssätt á la Skalman

Hej, Skalman! 
Vad tror Du om 

farmors nya 
recept?

Jag tror inget som 
jag inte vet!
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Provokationer utanför skolboken
FÖR ÖKAT VÄLBEFINNANDE
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Erfarenhet av kunskapen i samhället: 
Allergi=

FARA
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Allvarlighetsgrad

 Vem kan dö av sin 
allergi? och vem får 
bara lite besvär?

 Allergologens/doktorns 
uppgift att placera 
patienten på ”allergi-
skalan!” ofta för att 
minska på onödig oro
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”Allergiskalan”    (litet arbetsredskap)

 100

 75

 50

 25

 0

 Livshotande allergi. 

 Sjuk, söker ev sjukvård.

 Besvärad, avbryter 
vardagsaktivitet.      

 Reagerar, men fortsätter 
vardagen.

 Inga reaktioner alls
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Hur kan man arbeta med skalan?

 Känner Ni er säkra på exakt födoämne/-n?

 Kan Ni se var på skalan Du/Ert barn har hamnat?

 Är det lika för varje födoämne?

 Sedan placerar doktorn patienten på skalan....
 Utifrån anamnes: symtom och agens
Många får man sänka, andra kan behöva puttas upp!
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Forts.

Immunologisk               
reaktion IgE-förmedlad

Icke immunologisk 
reaktion

 Varierar på skalan 25-100

 OAS!

 Befintligt IgE - kan ha noll 
reaktion.

 ”Överkänslighet”

 Kräver ingen behandling.

 Besvärligt, men inte 
farligt!

 Upprepa som mantra
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 Vid ca 3 års ålder anafylaxi av lite oklar genes. Ev ”krydda”.
 Blek, tagen, medvetandepåverkad, slemhosta. Snabbt förlopp 

efter måltid.

 Vid ca 4 års ålder liknande anafylaxi av troligen jordnöt.

 Ingen astma. Lättare eksem som spädbarn. Hereditet för 
pollenallergi.

 Träffat privatläk som satt ut en hel rad födoämnen inkl alla 
kryddor utom salt. Egen tolkning?

”Pizza-Patrik”
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 Kommer till undertecknad vid ca 10 åå: blek, mager och 
”hämmad”

 Mor har ”panik-blick” och tusen frågor.

 Utredning visar IgE >100 för jordnöt. (före rekomb tid) Även 
förhöjt på soya. Upplever luftburna symtom på jordnöt.

 Får råd att äta allt utom jordnötter och baljväxter
 (info hos dietist om soya, bockhornsklöver mm)
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Och hur tror Ni det gick för 
Patrik?

Vid återbesök hade han inte 
vågat införa något alls.

Fortsatt oro för livshotande 
reaktioner!
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”Allergiskalan”    (litet arbetsredskap)

 100

 75

 50

 25

 0

 Livshotande allergi. 

 Sjuk, söker ev sjukvård.

 Besvärad, avbryter 
vardagsaktivitet.      

 Reagerar, men fortsätter 
vardagen.

 Inga reaktioner alls

Jordnöt 
kanske

Alla 
kryddor 
utom 
bockhorns
klöver

Soya
???
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Patriks idé:
 Lista med alla kryddor
 ”Mammas mini-pizzor”

 1 krydda per pizza
 1 provok per vecka

 Patrik kom till barnmott, slog sig ner i tonårssoffan utanför 
allergissk:s rum, sa ”tjena!” och åt en pizza. Väntade 30 min 
och sa sedan ”Ses om en vecka!” Bockade av krydda efter 
krydda.

 Tills en dag.....

Hur gjorde vi sen? 
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 Lång och frisk. ”Känner sig fri och välmående!”
 Äter allt utom jordnötter
 Familjen åker på årliga semesterresor utomlands.
 Undrar om han verkligen behöver undvika jordnötter, och ha 

sprutan?

 Innan överremittering till vuxenallergolog:
-In akut med anafylaxi – smulor av jordnötsringar 
-2 adrenalinsprutor

Vid 17 års ålder
PATRIK
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 ”Parkerings-metoden”

 ”Återbesöks-metoden”

 Patientens eget ansvar men med stöd från sin dr!

”Café-metoden”
...ELLER TONÅRS-SOFFAN
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Anna-Karin 
 Inkom med svåra astmaanfall gång på gång mellan 5-10 åå
 Katt och hund i hemmet 
 Pälsdjursallergi
 Svåra eksem över hela kroppen

 Mor uppgav allergiska symtom på apelsin inkl C-vitamin 
brustablett. Andningsbesvär!

 Dr (jag) konc på astman och pälsdjurssanering

”Apelsin-flickorna”
ANNA-KARIN OCH ANNIE

VAD VI GÖR OCH HURVAD VI GÖR OCH HUR

Annie
 Kom som 15-åring på remiss pga kortvuxenhet till vår 

endokrinolog.
 Hormonell utredn ua.
 Inhal.steroid Flutide 2000 mikrog/d !

 Till allergolog (undertecknad) - Anamnes !!!
 Alla mediciner ut.

 ”Allergi-chocker” av apelsin                         
 (enl mor, precis som hon själv)
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 Förklaring/info hjälpte ej. Dr (jag) förminskade besväret.

 Skolan (500 elever/familjer) Mödrarna fått igenom 
”citrusförbud” på hela skolan, via rektorn.

Vad ska vi lägga resurser på?

Vad skulle Ni göra?
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”Allergiskalan”    (litet arbetsredskap)

 100

 75

 50

 25

 0

 Livshotande allergi. 

 Sjuk, söker ev sjukvård.

 Besvärad, avbryter 
vardagsaktivitet.      

 Reagerar, men fortsätter 
vardagen.

 Inga reaktioner alls

Ev klåda, 
eksem-
försämring
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 1) Gick in i rummet med en apelsin och lade den framför pat.
 2) slog sig ned och småpratade lite
 3) skalade apelsinen
 4) delade i klyftor
 5) skar en klyfta i bitar
 6) pat smakar en liten bit
 7) småpratade lite till
 8) fick större bit apelsin

 9) till slut åt hela apelsinen – och tyckte det var gott!

Hur gjorde vi sen?
TJEJERNA GICK MED PÅ APELSINPROVOKATION
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Anna-Karin
 Djuren ut och mor likaså....
 Astman välbehandlad
 Eksemen försvann
 ASIT katt och hund
 Idrottsgymnasium
Annie

- ÖNH fann septumdefekt – op.
- Upplever sig pollenallergisk (neg prover), anv endast 
receptfri antihistamin vb.
- Mor inte helt övertygad. ”Vi har nog bara inte hittat rätt.”
- normalkost

Hur gick det sen?
MÖDRARS INVERKAN



2016‐09‐15

15

VAD VI GÖR OCH HURVAD VI GÖR OCH HUR

 Hur kan vi möta patienten? Vad kan vi ge för info?

 Kan man dö av det?

 Ofta orimliga agens
 Obehandlad astma? BHR

 Sachsska studie: luftburen jordnöt

Hur ska man tolka ”luftburna 
reaktioner”?
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 Ägg, Fisk, Skaldjur, Nötter

– ”gardin-tricket”: ha redan det som ska testas gömt bakom 
gardinen inne på rummet.
 Fung som isbrytare

– Tåg/flyg – övr socialt

”luftburna provokationer”
VÄRT ATT GÖRA
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 Lägger in psykologiska provokationer i redan befintlig 
dagvårdverksamhet.

 Resurs: 1 ssk
 Ofta 30 – 60 min insats totalt.

Provokation 
RESURS-BEHOV LITET
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 Följ upp!
– Har Du vågat?
– Hur gick det?
– Har Du provat igen?

– Beröm och pepping!
– Upprepa!!!

Efter provokation
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 Specialistmottagningar för allergi finns inte överallt:
– Allergologer
– Allergi-ssk
– Dietister med allergikunskap
– Allergikonsulenter

Hur är kunskapen i primärvården?
Barnmottagningar i öppenvård? 

Sjukvården
OLIKA UPPBYGGD + RESURSBRIST
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 Utbilda, utbilda, utbilda!
 Lyssna in vari oron består - Allergiskalan
 Bejaka tankens kraft över kroppen – (moroten i boken, 

”fiskallergikern” och akvariet)

 Låt ”oros-allergikerna” få ta plats på mott - samhällsvinst
 Ge tips på egen åtgärd-peppa
 Med fantasi kan man hjälpa fler!

 Ge trygghet - Men man kan inte omvända alla!

Slutkläm
VAD KAN VI GÖRA?



2016‐09‐15

18

VAD VI GÖR OCH HURVAD VI GÖR OCH HUR

Så.......
Med kunskap, 

engagemang och 
stor omtanke kan vi 
nog riva lite murar 
även för de mest 
oroliga. Eller vad 
tror Du Skalman?

Hmmm...


