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Behandle allergisk rhino-konjunktivitis (høfeber) ved at øge immunsystemets tolerance over for de 
allergener patienten reagerer allergisk overfor. Øget tolerance medfører færre symptomer og mindre 
behov for symptomlindrende medicin. Langvarig symptomlindring efter endt behandling. 

Patientgruppen 

 

Patienter med allergisk rhino-konjunktivitis overfor græs og træpollen (allergisk rhinitis og/eller astma 
udløst af husstøvmider) voksne og børn fra 5 år (forskellige indikationer på de 3 tabletter*) hvor 
symptomatisk behandling ikke er nok, eller giver uønskede bivirkninger. Diagnosticeret med en positiv IgE-
test eller priktest overfor det relevante allergen. 

 

*græstabletten indikation: rhinitis fra 5 år, husstøvmidetabletten indikation: rhinitis fra 12 år, astma fra 18 
år, birketabletten indikation: voksne 

 

Fremgangsmåde. 

Tid hos sygeplejersken, ved pollen mindst 4 måneder før start af relevant pollensæson, hvis der skal være 
klinisk effekt første pollensæson. Nogen effekt kan forventes ved start 2-3 mdr. før pollensæson. 

Husstøvmidetabletten kan startes når som helst på året 

 

Patienten medbringer sine tabletter, som er på recept med generelt klausuleret tilskud. 

- Ved astma tjekkes lungefunktion ved spirometri: (FEV1 skal være ≥70% af forventet) 
- Tabletten tages ud af blisterpakning med tørre fingre og placeres under tungen, hvor den opløses 

på få sekunder 
- Undgå at synke i 1 min efter tabletten er taget 
- Undgå at spise og drikke i 5 min efter at tabletten er taget 
- Tabletten skal tages 1 gang daglig i 3 år 

Patienten skal observeres i 30 min i klinikken efter tabletten er taget.  

Børst ikke tænder før, men gerne 5 min efter tabletten er taget. God ide at vaske hænder efter der er rørt 
ved tabletten 

 



 

Bivirkninger 
 
Patienten informeres om bivirkninger som kan forekomme, det er almindeligt at opleve kløe i mund og 
øjne, samt hævelse i munden og irritations i svælget, specielt tidligt i behandlingen. Indtræder ofte fra 
minutter til timer efter tabletterne er indtaget, og aftager i løbet af de første ugers behandling. Hvis de 
mod forventning oplever vedvarende eller kraftige bivirkninger, som f.eks. besvær med at få luft eller 
problemer med at synke, svimmelhed eller fornemmelse af klump i halsen. 
 
Astma patienter som oplever forværring af astmasymptomer ved behandlingen, skal straks kontakte lægen. 
 

Folder: ”praktisk guide” fra producent udleveres. 
 
Venter i 30 min i venteværelset foran sekretæren, herefter kontrol hos sygeplejersken, hvor det er relevant 
at diskutere eventuelle bivirkninger og forslag til afhjælpning. 
 
Lokale bivirkninger kan i en del tilfælde afhjælpes med et antihistamin, hvilket kan gives 1 time før 
tabletindtagelse i den efterfølgende tid. Forsøgsvis ophør med antihistamin når bivirkningerne aftager. 

 
Den hyppigste årsag til for tidlig afslutning af behandling er lokale bivirkninger, derfor vigtigt at patienterne 
er vel informeret, og at der følges op. 
 
Børn under 15 år skal altid have en voksen med. 
Ny tid medgives til kontrol og snak om bivirkninger ca. 4 uger efter, hvor også ny recept kan udskrives. 
Tabletten tages hver dag året rundt i 3 år. 
Patienten ses til årskontrol i efter endt pollensæson, ved husstøvmide allergi der ikke er årstidsbestemt, 
kan tidspunkt varieres. 

 

Kontraindikationer 
 
Bør ikke gives til personer med svær astma, hvis der er sygdomme der påvirker immunsystemet, har cancer 
eller kraftig betændelse i munden. 
Ved operation i munden fx tandudtrækning bør der holdes pause med allergenekstrakt i 7 dage. 
Efter pause bør første tablet igen tages på klinikken 
 
Referencer: 
1. ALK Folder: Praktisk guide (allergenekstrakt producent)  
2. Patientinformation om (allergenekstrakt producent)  


