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Allergen immunterapi 

• Allergenspesifikk immunterapi, hyposensibilisering 
og allergivaksinasjon er begreper som brukes om 
hverandre 

 

 

• Behandlingsalternativ ved langvarig og alvorlig 
allergi der pasienten har utilfredstillende effekt av 
saneringstiltak og optimal symptomatisk 
behandling 

 



Indikasjoner for AIT 

 

• Alvorlig allergi der pasienten har 
utilfredstillende effekt av saneringstiltak og 
optimal farmakoterapi/symptomatisk 
behandling 

 



AIT 
Indikasjoner: 

Allergisk Rhinitt/rhinoconjunctivitt, astma og alvorlig insektallergi 

Indikasjonen stilles på bakgrunn av fordeler og ulemper ved 
behandlingen hos den enkelte pasient basert på en grundig 
vurdering av nedenstående punkter: 

• sykdomstilstand og sykdomsalvorlighetsgrad 

• allergener og betydning allergensensibilisering 

• behov for og effekt av symptomatisk behandling 

• risiko ved sykdom og behandling 

• psykologiske faktorer 

• pasientens holdning til sykdom og behandling 



Indikasjoner 

1. Luftveisallergi 

 

 

2. Bi- og vepseallergi 
- AIT is the only effective preventive treatment for insect 

sting-induced anaphylaxis. 

 



Allergisk Rhinitt/Rhinokonjuktivitt 

Allergen immunterapi bør tilbys når alle disse kriteriene 
oppfylles: 

 

• • Klinisk bilde AR med/eller uten konjuktivitt 

•  •Klinisk relevant IgE- sensibilisering  

• • Ikke adekvat symptomlindring ved saneringstiltak og 
optimal medikamentell behandling 

 

 

 



Safety 
Millions of subcutaneous immunotherapy injections are 

administered annually. The risk of a fatal or near-fatal 
systemic reaction is extremely small, but not 
completely absent. 

 

Physicians prescribing or administering subcutaneous 
immunotherapy should be aware of these risks and 
institute appropriate procedures to minimize them. 

 



 Bi- og vepseallergi 

 

Skal tilbys 

• Barn og voksne  med generelle reaksjoner som 
omfatter respirasjons- og sirkulasjons organene 

 

Kan tilbys 

• Voksne med generell reaksjon i form av urtikaria, 
særlig ved kjent eller mistenkt hjertesykdom 



Kontraindikasjoner 

 

 

Følgende tilstander og situasjoner kan 
representerer forskjellige grader av 
kontraindikasjoner og må vurderes individuelt 

 

 

 



Kontraindikasjoner 
B-blokkere  

ACE-hemmere 

Cancer  

 Manglende samarbeid og alvorlige psykiske sykdommer 

Graviditet  

 Det anbefales ikke å starte under (kontraindikasjon) eller ved planlagt graviditet. 

Ukomplisert vedlikeholdsbehandling kan fortsettes etter omhyggelig info og 

aksept fra pasienten. Behandling  bør stoppes ved minste usikkerhet hos 

pasienten eller ved komplikasjoner. 

 

Barn under 5 år ?  



 

• Autoimmun sykdom /immunologisk sykdom 

 

• Aktiv immunologisk sykdom er absolutt- og AIT skal stoppes ved 
utvikling av autoimmunsykdom) 

 

• Kardiovaskulær sykdom    

•   

• Kroniske infeksjoner 

 

• ASTMA: Ustabil Astma/ Dårlig kontrollert/Alvorlig Astma, med vedvarende nedsatt 

lungefunksjon FEV1<70% av forventet på tross av optimal farmakologisk behandling.      

•   

 

 

• EAACI Clinical contraindications to allergen immunotherapy position paper Pitsos C et al 2015, Allergy  

    Linneberg A et al J allergy Clin immunol 2012 

       EAACI guidelines on allergen immunotherapy venom allergy  Sturm GJ et al  Allergy 2017 

 

 

 



SLIT-gresspollen 
• Indikasjoner: gresspollen indusert rhinitt og konjunktivitt 

( 5år) 

• Kontraindisert: Ukontrollert/Alvorlig astma (voksne: FEV1 
<70%, barn: FEV1 <80%, av anslått verdi etter 
tilfredsstillende farmakologisk behandling) 

• Inflammatoriske tilstander i munnhulen med alvorlige 
symptomer som linchen planus med sårdannelse, 
alvorlig oral mykose 

• Første tablett under observasjon 



 
SLIT-husstøvmidd 

 Indikasjoner voksne: vedvarende moderat- alvorlig  
AR til tross for optimal medik. behandling 

Allergisk astma og AR mot husstøvmidd 

Ungdom( 12-17):moderat-alvorlig AR forårsaket av 
husstøvmidd til tross for optimal behandling 

 

Kontraindikasjoner: 

FEV1 <70%, alvorlig astma exacerbasjon siste 3 mnd, 
munnsår  + de andre gjeldende kontraindikasjoner 

Første tablett under observasjon 

 


