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• Allergisk rinit:

– 4-åringar ca 5 %

– 8-åringar ca 14%

– Vuxna ca 30%

Läkartidningen. 2016,113:DSAS

Epidemiologi

• Allergisk rinit och astma:

‒ 60-85 % av astmatiker har allergisk rinit

‒ 20% av patienter med allergisk rinit har astma



Diagnostik

• Näsa: täppa, tunn snuva, nysningar, klåda (även bak mot svalget)

• Ögon: rodnad, klåda, ökad tårsekretion

• Allmänna symtom: trötthet, sömnsvårighet, dagtrötthet, nedsatt 

prestationsförmåga på arbetet eller i skolan

Allergiutredning: Allergianamnes och eventuellt IgE-prov 

eller pricktest 

Kliniskt status: Övre och nedre luftvägar

Anamnes: 

• Symtom vid exponering för allergen (t.ex. pollen eller pälsdjur)



Behandling av allergisk rinit

▪ Antihistaminer - vid lindrig kortvarig eller säsongsbunden allergisk rinit
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▪ Nasala glukokortikoider – vid mer långvariga och allvarligare symtom

▪ Antihistaminer + nasala glukokortikoider - vid otillfredsställande 

behandlingseffekt 



Behandling av allergisk rinit

Komplettera behandlingen med 

nässköljingar
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500 ml ljummet vatten + 1 tsk salt (med eller utan jod)
Vid torrhet i näsan kan en matsked matolja tillsättas

Åtgärder för att minska 

exponering för allergen



Behandling av allergisk rinit
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Kompletterande behandlingar:

▪ LTRA - dokumenterad effekt på astma och samtidig allergisk rinit

▪ Systemiska glukokortikoider - kortvarig behandling

Svår sjukdom trots optimal farmakologisk behandling hos

5 – 10% av patienter med allergisk rinit
T Haahtelaet al Allergy2008, et al; Läkartidningen2016

▪ Allergen immunoterapi (AIT) - subkutan (SCIT) eller sublingual (SLIT) 



Allergen Immunterapi  (AIT)

Hur fungerar AIT
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SFFA. Adapterad från Robinson DS et al. J Clin Invest 2004;114:1389-1397



SCIT
SLIT



AIT: Behandlingsmål
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▪ Minskade symtom

▪ Minskad medicinförbrukning

▪ Minskad risk för utveckling av astma

▪ Bättre kontroll av allergisk astma

▪ Förbättrad livskvalitet



AIT: Behandlingsarsenal
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▪ SCIT:

- Gräs, lövträd, katt, hund, häst, kvalster mm

- Behandlingslängd 3-5 år

▪ SLIT:

- Björk, gräs och kvalster

- Behandlingslängd: 3 år



VAS > 5
trots optimal

konventionell behandling

SLIT kräver…
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IgE-medierad allergi mot björk- eller 

gräspollen och/eller kvalster

Anamnes stämmer överens med

svar på IgE-prov/pricktest

SFFA 2019 AIT dokument



SLIT: Behandlingsplan
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3 års 
behandling

Behandlingsstart mot:

• Björk, juli – nov

• Gräs, okt – feb

• Kvalster, året runt

Inom 1 vecka

telefonuppföljning

1 månads

uppföljning

3-4 månaders

uppföljning

Årsuppföljning av

behandling mot:

• Björk, maj - juli

• Gräs, juli – sep

• Kvalster, året runt



Vem sköter SLIT-behandlingen?
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Traditionellt har:

▪ Allmänläkare ställt diagnos allergisk rinit och erbjudit konventionell 

behandling 

▪ allergimottagningar sköt AIT (både SCIT och SLIT)



SFFA 2019 AIT dokument

Vem sköter SLIT-behandlingen?






