
Barn och 
läkemedelsreaktioner

Maria Ingemansson, Överläkare, barnallergolog, med. Dr.



Några vanliga frågor

Är läkemedelsallergier vanligt hos barn?
➢ Nej, allergiska reaktioner utgör bara en liten del av alla 

överkänslighetsreaktioner mot läkemedel

Löper barn en mindre risk än vuxna att reagera på 
läkemedel?
➢ Nej, men barn förskrivs läkemedel mer sällan, det är 

mer ovanligt med polyfarmaci, barn är i grunden ofta 
mer friska

Är atopi en riskfaktor för läkemedelsallergi?
➢ Nej, men vid förekomst av astma finns en ökad risk för 

kraftigare reaktion



Allergiska reaktioner enligt Coomb och Gell

Typ Mekanism Exempel Tidsförlopp Exempel på 

utlösande 

läkemedel

Typ 1 IgE-medierad Anafylaxi, 

urticaria

Snabbt inom 72 

timmar

Pc, NSAID

Typ 2 IgG/IgM-

medierad 

cytotoxisk

reaktion via 

cellytan

Hemolytisk

anemi

>72 timmar Pc

Typ 3 Immunkomplex

komplement-

aktivering

Serumsjuka,

senreaktioner

> 72 timmar Antibiotika, 

NSAID, 

antiepileptika

Typ 4 T-cellsmedierad 

fördröjd 

överkänslighet

Exantem, 

kontaktallergi

>72 timmar Antibiotika



Andra läkemedelsreaktioner –ofta tidigt 
i behandlingen
Exanthem
Absolut vanligaste uppgivna läkemedelsreaktionen hos barn men 
sannolikt också mest övertolkade fyndet, särskilt i samband med 
antibiotikabehandling. Kliande utslag kan tala för allergisk genes, 
sannolikt typ IV reaktion.

➢Hudutslag vid ampicillin/amoxicillinbehandling
Nästan 100% risk vid infektion med Epstein-Barr virus och 
samtidig ampicillin/amoxicillinbehandling

Fixt utslag
Exempel läkemedel: Paracetamol, NSAID



Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal
nekrolys
Vanligen orsakad av antiepileptika, NSAID, sulfa.
Slemhinneengagemang

Idiosynkrasi
Avvikande reaktion på ett läkemedel ofta beroende på en genetisk 
avvikelse t ex glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist som leder till risk 
för hemolytisk anemi vid behandling med vissa läkemedel t ex sulfa



Andra läkemedelsreaktioner – ofta 
senare  under behandlingen.

SLE-liknande symtom
Exempel läkemedel: Antiepileptika
Fjärilsexanthem,
feber, artralgier, Raynaudfenomen, njur/CNS
engagemang, ofta lindrigare än vid SLE

Drug fever
Exempel läkemedel: Antibiotika, antiepileptika
Vid första exponering kommer feber efter 7-10 dagar vid 
reexponering oftast efter några timmar. Febern försvinner prompt 
när läkemedlet sätts ut



Leon 4 år

Frisk pojke förutom  tre stycken strep A positiva 
tonsilliter.

Vid de två första fått Kåvepenin mixtur komplikationsfritt 
vid den senaste reagerat på dag två av behandlingen med 
generell urticaria varvid Kåvepenin ersattes med Ery-Max.

Leon har nu remitterats under frågeställning pc-allergi



Praktisk handläggning vid misstänkta 
reaktioner mot läkemedel (penicillin)

Utslag utan klåda. Illamående och/eller diarré
Ingen utredning krävs. Pc kan ges fortsättningsvis

Utslag med klåda eller lindrig urticaria
Avbryt behandlingen. Ompröva indikationen. Symtom under 
de tre första behandlingsdygnen ska föranleda utredning på 
barnmottagning. Reaktioner som uppstått efter 72 timmars 
behandling är inte IgE-medierade.
Varningsmärka journalen??

Uttalad urticaria samt led- och ansiktssvullnad
Avbryt behandlingen. Recidivrisk föreligger. Remiss till 
specialistklinik
Varningsmärk journalen!



Anafylaxi, mucocutant syndrom eller annan 
intensiv hudåkomma

Avbryt behandlingen. Patienten skall framgent inte ha 
pc men bör remitteras till specialistmottagning för 
vidare information och handläggning. 
Varningsmärk journalen! Biverkningsanmälan! 



Fortsatt utredning av Leon?

Anamnes!
- Vilka symtom? Anafylaxitecken?
- Hudutslagens utseende (mobilfoton!), 
utbredning, klåda, sår i slemhinnor 
- När under kuren kom utslagen? Försvann de 
när kuren avbröts?
- Typ av infektion?
- Annan samtidig behandling?
- Tidigare reaktioner?
- Tidigare pc-behandling? 



Utredning

Specifika antikroppar (t ex ImmunoCap)?

Hudtest?

CD-sens (basofil lymfocytstimulering)??

Provokation?



Bakgrund

Penicillin

Penicilloyl =major 

determinant

Utgör 95% av 

metaboliterna

Penicilloate, penilloate = 

minor determinants

Utgör 5% av 

metaboliterna. Kan 

möjligen oftare knytas 

till anafylaxi



Specifika antikroppar

Finns för pcV, pcG, amoxicillin

Påvisar cirkulerande antikroppar mot penicilloyl, ”major 
determinants”. 

Sensibilisering utan klinisk allergi i upp till 10%

Upp till 20% av patienter med klinisk allergi har negativa 
tester. Det förfaller dock ovanligt med anafylaxi vid 
negativa tester.
Blanka M, Romano A, Torres MJ. Update on the evaluation of hypersensitivity
reactions to betalactams. Allergy 2009 Feb; 64(2):183-193)



Hudtest

Pricktest och intracutantest anses ha ett högt negativt 
prediktivt värde.  ”Golden standard”
Ett negativt intracutantest innebär låg sannolikhet för 
allvarlig allergisk reaktion 



DAP-test

Finns för penicillin, amoxicillin samt för klavulansyra

Licenspreparat. 

Testet innehåller både PPL (major determinants) och MDM ( tre stycken minor 

determinants)

Begränsad erfarenhet hos barn.



Öppnad flaska hållbar i 

15 dagar!



Hudtest forts.

Test med naiv substans (bensylpc)?
- spridd men inte utvärderad teknik
- innehåller bara en ”minor determinant”



Leon 4 år forts

IgE pcV = 0,2 kE/l, IgE pcG <0,1 kE/l

Vad göra nu?



Pc- provokation

Peroralt med pcV motsvarande 25 mg/kg kroppsvikt i 
infektionsfritt intervall.

Vid stark misstanke om IgE-medierad reaktion kan 
fraktionerad dos ges. Först ges ca 1/10 av dosen, efter 30 
minuters observation ges resterande dos. 

Observation minst en timme, anafylaxiberedskap ska 
finnas

Telefonuppföljning efter ett dygn

Formulär avseende ev. reaktioner inom 10 dygn att skicka 
in.



Leon, forts

Provocerades med pcV med fraktionerad dos vilket gick 
utmärkt.

Skickade in uppföljningsformulär efter 10 dagar, ingen 
reaktion.



Peroral provokation med penicillin kan användas i de 
flesta fall för att utesluta allvarlig allergi mot penicillin!

Man bör vara frikostig med att provocera för att undvika 
onödiga förskrivningar av bredspektrumantibiotika

Graff-Lonnevig V, Hedlin G, Lindfors A. Penicillin allergy – a rare 

paediatric condition? Arch Dis Child 1988;63:1342-46



När behöver man inte, alternativt bör 
man inte provocera?

Utslag utan klåda. Magbesvär med illamående – diarré. 
Ingen utredning krävs. Pc kan åter ges vid behov. (Den 
överlägset största gruppen!)
Livshotande reaktioner  eller serumsjukebild med sen 
debut av utslag och ofta ledbesvär har större risk att 
reagera vid framtida behandling med penicillin. Dessa 
patienter bör därför inte provoceras.  Hudtester/ blodprover 
hjälper sällan. Accepteras som penicillinallergiker då det rör 
sig om ett fåtal patienter.
Kraftig misstänkt IgE-medierad reaktion kan testas för IgE 
specifika antikroppar samt  ev. DAP-testas. Vid starkt positivt 
utfall i hudtest ska provokation inte utföras.  Vid negativt 
utfall eller mycket svagt positivt utfall kan provokation 
utföras på sjukhus och med fraktionerade doser 



Semisyntetiska penicilliner (ampicillin, 
amoxicillin)

Handläggning som vid misstänkt 
penicillinallergi

Specifika IgE-antikroppar kan analyseras

DAP-test finns

Provokation sker med aktuellt antibiotika



Kan man behandla barn med pc-allergi 
med cefalosporiner?

Patienter med lindriga - måttliga symtom och låg 
misstanke om IgE-medierad allergi mot penicillin kan 
behandlas med cefalosporiner, ev efter provdos vid 
intravenös behandling.

Patienter med misstänkt IgE medierad (allvarlig) allergi 
mot penicillin och positiv hudtest bör utredas med 
hudtest mot cefalosporiner och provokation innan 
behandling.



Theo 3 år

Feber och halsinfektion. Insattes på Amimox, uttalade 
hudutslag med svår klåda 5 dagar efter insättning av 
Amimox . Blev rejält sjuk, behövde vårdas inneliggande. 
Amimox sattes ut



Beslöts att gå vidare med provokation 
med Amoxicillin

 Feber och kliande hudslag anamnestiskt knappt ett 
dygn efter provokation nr 1

 Feber, kräkningar, generellt kliande exanthem/urticaria, 
smärtpåverkad, svullna hand- och fotryggar, svullna 
leder? dagen efter provokation nr 2
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Erhåller Betapred i nedtrappning samt Aerius dubbel dos

Feberfri dagen efter, utslagen borta efter 4 dagar.

”Ingen kommer någonsin mer att få ge Theo Amimox”

Journalen varningsmärkt för Amoxicillin !



Komponentanalys visade C3: 0,3 (ref 0,76 – 1, 52) g/l, C4: 
0,08 ( ref 0,13-0,32) g/l. B-celler: ingen  kvarvarande 
eosinofili

Misstänkt typ III reaktion, serumsjuka

CAVE amoxicillin! Vågar man ge övriga pc-preparat?

Recidivrisken är stor vid ny exponering för det läkemedel 
som utlöst reaktionen – aldrig mer Amoxicillin

Peroralt penicillin har gått bra. 



Allergi typ III - serumsjuka

Patogenes: antigen (läkemedel/metaboliter) bildar immunkomplex med 
IgM, IgA, IgE eller IgG antikroppar. Immunkomplexen deponeras i små 
blodkärl och aktiverar komplementsystemet (C3, C4, C5). Det 
inflammatoriska svaret aktiveras (såväl eosinofila samt neutrofila)

Symtom: Feber, kliande hudutslag ofta med inslag av urticaria, 
illamående/kräkningar, ledsvullnad/artralgier men även 
hjärt/njurpåverkan kan ses. Debuterar ofta 5-12 dagar (upp till 3 veckor) 
efter insättning av läkemedel. Snabbare, ofta inom ett dygn, efter 
reexponering

Diagnostik: Kliniska symtom inger misstanke,
sänkta nivåer av p-komplement C3 och C4, immunofluoroscens av huden 
kan detektera deponerat Ig M, IgA, IgE?

Behandling: Antihistamin, analgetika, systemiska steroider



Allergiska reaktioner enligt Coomb och Gell

Typ Mekanism Exempel Tidsförlopp Exempel på 

utlösande 

läkemedel

Typ 1 IgE-medierad Anafylaxi, 

urticaria

Snabbt inom 

72 timmar

Pc, NSAID

Typ 2 IgG/IgM-

medierad 

cytotoxisk

reaktion via 

cellytan

Hemolytisk

anemi

>72 timmar Pc

Typ 3 Immunkompl

exkomplemen

t-aktivering

Serumsjuka,

senreaktion

er

> 72 timmar Antibiotika, 

NSAID, 

antiepileptika

Typ 4 T-

cellsmedierad 

fördröjd 

överkänslighe

t

Exantem, 

kontaktaller

gi

>72 timmar Antibiotika



Läkemedelsreaktioner/allergier – övriga 
läkemedel

ASA/NSAID
-Mycket ovanligt hos små barn. OBS! Ungdomar med 
astma och näspolypos, korsreaktion ASA/NSAID
- Peroral provokation vid tveksamhet

Paracetamol
- Ofta kopplat till reaktioner mot andra NSAID. 
- Oftast förordas peroral provokation

Antiepileptika
- Vanligt med hudreaktioner
- Antiepileptic hypersensitivity syndrome ”pseudolymfom” . 
Ovanligt, orsakas  ffa av aromatiska antiepileptika

Muskelrelaxerande substanser -
histaminfrisättande



Vacciner och allergier

Barn som…. Bör vaccineras…

är uttalat allergiska och som tidigare 

reagerat med anafylaxi, oberoende 

mot vad

där det finns anafylaxiberedskap och 

läkare på plats

har en specifik allergi eller 

överkänslighet mot någon 

vaccinkomponent

på allergimottagning

reagerat med svår allmänreaktion 

efter spårmängder av ägg och som 

ska vaccineras med MPR eller TBE

på allergimottagning eller 

motsvarande

har en äggallergi  men inte reagerat 

enligt ovan och som ska vaccineras 

med MPR eller TBE

på BVC/skola/vaccinationsmottagning



Reaktioner på lokalanestetika -
överkurs

IgE-medierad allergi? Andra immunologiska mekanismer 
(kontaktallergi)?

Intravasala injektioner?

Oro? Vasovagala reaktioner?



Utredning

Anamnes!

Vilken typ av lokalanestetika har använts?
- Benzoater ( ex. prokain, benzokain)
- Amider (ex. lidokain, mepivakain)

Specifikt IgE – finns ej

Hudtest (pricktest och lapptest)

Provokation 



Hudtest och provokation

Testning bör utföras med samma 
bedövningsmedel som misstänks ha gett 
upphov till reaktionen. Dock bör en 
beredningsform fri från tillsatser, t.ex. 
adrenalin, användas 



Utförande

1. Pricktest på underarmens volarsida med ospätt 
bedövningsmedel. 

2. Subkutan injektion av 0,1 ml av bedövningsmedlet spätt 
1/10 med NaCl 9mg/ml. 

3. Subkutan injektion av 0,1 ml ospätt bedövningsmedel. 

4. Subkutan injektion av 1,0 ml av ospätt bedövningsmedel. 

De subkutana injektionerna ges lämpligen på överarmen. 

Dosökning sker med 30 minuters intervall och endast om 
föregående dos ej givit reaktion. Om patienten ej får 
symtom efter injektion av 1 ml ospätt bedövningsmedel bör 
bedövning fortsättningsvis kunna ske på sedvanligt sätt 



Om man vill öka säkerheten ytterligare kan man vid 
anestesisituationen ge en provdos på 0,1-0,3 ml på 
anestesistället och vänta 20 minuter varefter den 
planerade dosen kan ges om patienten ej uppvisat 
några symtom av provdosen. 



Till sist några korta ord om behandling

 Utsättning av misstänkt läkemedel

 Antihistamin peroralt vid kliande hudutslag

 Kortison peroralt och antihistamin vid angioödem

 Läkemedel är en ovanlig orsak till anafylaxi hos barn 
och förekommer nästan uteslutande vid intravenös 
administrering och oftast vid polyfarmaci
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Vilka symtom krävs för anafylaxi?

Diagnos Hud Ögon 

ochnäsa

Mun, 

mage,tar

m

Luftväg

ar

Hjärta/

kärl

Allmänn

a 

symtom

System-

reaktion ej 

anafylaxi

Klåda, flush, 

urticaria, 

ansikts-

ödem

Konjunktivit 

med klåda,

nästäppa 

med klåda

Munklåda, 

läpp-

Svullnad, 

illamående, 

lätt 

buksmärta

Trötthet

Anafylaxi

grad 1

Som ovan Som ovan Ökande buk-

smärtor, 

kräkningar

Heshet, 

lindrig 

bronk-

obstruktion

Uttalad 

trötthet, oro,

rastlöshet

Anafylaxi

grad 2

Som ovan Som ovan Som ovan Skällhosta,

sväljnings-

besvär, 

medelsvår 

bronk-

obstruktion

Svimnings-

känsla, 

katastrof-

känsla

Anafylaxi

grad 3

Som ovan Som ovan Urin/faeces-

avgång

Hypoxi, 

cyanos, 

svår bronk-

obsruktion

Hypotension

, bradykardi, 

arytmi, 

hjärtstopp

Förvirring, 

medvetslös-

het



Sammanfattning -
läkemedelsreaktioner

Läkemedelsreaktioner är vanligt

Läkemedelsallergier är ovanligt

Konsultera gärna vid tveksamheter



Varningsmärkning?

Ja förstås när det är indicerat, Minskar risken att ordinera 
läkemedel som patienten reagerar mot.

Kan även göras i tveksamma fall, ”så länge”

Glöm inte att ta bort varningsmärkningen om patienten 
har genomfört provokationen utan att ha reagerat


