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Definition 

 Anafylaxi: En svår, oftast snabbt insättande 

systemisk överkänslighetsreaktion som är 

potentiellt livshotande 

 

 Kliniska kriterier för anafylaxi har länge saknats 

 Försvårat diagnostik, behandling och forskning 

 Tvist – vilka symtom som ska anses 

anafylaxigrundande  

 GI-symtom? 

 > 1 organsystem? 



 
Ref: Simons JWAO 2011 



 
Kliniska kriterier för anafylaxi  
  
Anafylaxidiagnos är mycket trolig om något av följande tre kriterier är 
uppfyllda: 
1. Akut insättande reaktion (minuter - timmar) med engagemang av hud och/eller slemhinnor (ex. 

generell urtikaria/rodnad/klåda, svullnad av läppar/tunga/uvula) 

OCH MINST ETT AV FÖLJANDE: 

A) Respiratorisk påverkan (ex. dyspné, astma-bronkospasm, stridor, hypoxi) 

B) Kardiovaskulär påverkan (Hypotension eller associerade symtom ex. synkope, inkontinens, 

kollaps) ELLER 

2. Två eller fler av följande som kommer snabbt (minuter-timmar) efter exponering för ett för den 

individen troligt allergen: 

A) Engagemang av hud och/eller slemhinnor (ex. generell urtikaria/rodnad/klåda, svullnad av 

läppar/tunga/uvula) 

B) Respiratorisk påverkan (ex. dyspné, astma-bronkospasm, stridor, hypoxi) 

C) Kardiovaskulär påverkan (Hypotension eller associerade symtom ex. synkope, inkontinens, 

kollaps) 

D) Ihållande gastrointestinala symptom (ex. kraftig buksmärta, kräkningar) ELLER 

3. Blodtrycksfall efter exponering för ett för den individen känt allergen: 

A) Spädbarn och barn: Lågt systoliskt blodtryck* eller > 30% sänkning av systoliskt blodtryck 

B) Vuxna: Systoliskt blodtryck < 90 mm Hg eller > 30% sänkning av systoliskt blodtryck från 

baseline för den personen 

*Lågt systoliskt blodtryck definieras som < 70 mmHg från 1 månad till 1 år, < (70 mm Hg + [2 × 

ålder]) från 1 år till 10 år, < 90 mmHg från 11 till 17 år  



Definition av anafylaxi för kliniskt bruk enl 

Svenska Föreningen för Allergologi (SFFA): 
 

Anafylaxi är en akut, svår, oftast snabbt 

insättande systemisk överkänslighetsreaktion 

från flera organsystem och är potentiellt 

livshotande. Reaktionen inkluderar alltid en 

objektiv påverkan på andningen och/eller eller 

cirkulationen och/eller en kraftig 

allmänpåverkan.  

   Ref: SFFA Anafylaxidokument 2015 

 

 



Bakgrund ”Stockholmsstudien” 

• Vad vi inte visste 2007 när studien initierades: 

 
– Hur vanligt är anafylaxi bland svenska barn? 

 

– Vilka är dom vanligaste orsakerna och symtomen? 
 

– Hur omhändertas barnen på våra akutmottagningar? 

 

• Vad vi endast visste lite om: 
 

– Går det att förutse svårighetsgraden på kommande 
reaktioner utifrån svårighetsgraden på tidigare 
reaktioner? 
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Metodik 
Del 1 

• Barn (0-18 år) med akutbesök på något av Stockholms 
barnsjukhus under 2007  (Sachsska, ALB Solna & Huddinge) 

– Inklusionskriterier: akut reaktion mot födoämnen eller anafylaxi 
oavsett orsak 

 

• Nitton diagnostiska koder (ICD-10) 
 

• Detaljerad journalgranskning 

– Symtom, triggers, andra allergiska sjukdomar, behandling 

 

Del 2 

• Barn från delstudie 1 studerades med avseende på förnyade 
akutbesök på grund av födoämnesreaktioner  

– Period: 1 Jan 2007 - 30 Jun 2010 
 

• Journalgranskning enl ovan 

 



Delstudie 1 

 

Astrid Lindgren 

Children’s Hospital, 

Solna n=271 
 

 

Astrid Lindgren 

Children’s Hospital, 

Huddinge n=116 
 

 

n=531 
 

 

Reactions to foods 

n=371 
 

Stepwise procedure: 

1. Identification of codes 

2. Preliminary exploratory study of 

codes in relation to reactions to foods 

3. Decision of inclusion criteria for 

records 

4. Review and evaluation of records 

 

Sachs’ Children and 

Youth Hospital  

n=144 
 

 

2 excluded because of 

incomplete information 

in medical records) 
 

 

Anaphylaxis* due to 

other triggers than food 

n = 12 
 

*Anaphylaxis defined according to the EAACI position paper on anaphylaxis in children although slightly modified by us 

Ref: Vetander CEA 2012 



Delstudie 1 

 

 

Reactions to foods 

n=371 
 

Adrenaline not 

administered 

n=173 
 

Adrenaline 

administered 

n=70 
 

Mild 

n=5 (4%) 
 

Anaphylaxis 

n=128 
 

Not anaphylaxis 

n=243 
 

Severe 

n=19 (15%) 
 

Moderate 

n=104 (81%) 
 

*Anaphylaxis and severity scoring defined according to the EAACI position paper on anaphylaxis in children although slightly 

modified by us 

Ref: Vetander CEA 2012 



Delstudie 2 

 

Children with ED visits due to allergic 

reactions to foods during 2007 

n = 371 
 

 

Study population 

n = 358 
 

 

Children with ED 

 revisits 

n = 80 
 

 

Excluded: Children not 

resident in Stockholm 

County 2007 

n=13 
 

 

Children with no 

ED revisits 

n = 278 
 

 

No.  of  ED revisits:  

1: 61 children. 2: 10 children. 3: 5 children. 4: 2 children, 5: 1 child, 7: 1 child 
 



Förekomst 

Incidens: 

• Stockholmsstudien = 32 / 100.000 personår  

– Endast de som kommit till en akutmottagning 
 

• Stor spridning i litteraturen 

– 5 episoder/ 100.000 personår (Harduar-Morano JACI 2011) 

• Akutmottagningar i Florida 

– 314 episoder/ 100.000 personår (Tejedor Alonso CEA 2012) 

• Alla vårdgivare i staden Alcorcon i Spanien 

 

 

 

 



Förekomst, forts. 
 

• Livstidsprevalens 

– 0,3 % ( 95% CI 0.1–0.5 ) 

 

• Självrapporterade fall  högre siffror 
 

– Telefonintervju, 1000  amerikaner  

• 2 % hade haft anafylaxi enligt                                                        

stränga kriterier 

 

Inte alla med anafylaxi uppsöker sjukvård 

–  Egenbehandling 

–  Spontan förbättring 

 

 

 

2013 

JACI 2014 



Åldersfördelning i relation till 

svårighetsgrad 
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49% av de 371 barnen var 

åldersgruppen 0 - 3 år 

Ref: Vetander CEA 2012 





 

• Antalet sjukhusinläggningar på grund av allergiska 
reaktioner har dubblerats i Sverige under 2000-talet 
 

 

 

 

 

 

 

 
– liksom i Storbritannien, USA                                          

och Australien  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Förekomst över tid 

COACI 2015 



Orsaker 

Stockholmsstudien: 
• Födoämnen: 92% av anafylaxi-fallen 

• Andra orsaker: 8% 

– SIT (n = 2), insekter (n = 1), pälsdjur (n = 4), 

ansträngning (n = 1), idiopatisk (n = 4) 

 

• Födoämnen dominerar även i andra studier 

– ca 80% 

• Geografiska variationer pga skillnader i 

exponering – mat, läkemedel, insekter 

 

 

  



*1970 barn, 2007-2015, 90 studiecenter i 10 länder 

Orsaker  enl. europeiska anafylaxiregistret 



Födoämnen som orsakade anafylaxi hos 128 

barn i Stockholmsstudien 

Ref: Vetander CEA 2012 



 

• I de fall födoämnet var känt orsakades 62% av 

anafylaxierna av jordnötter/trädnötter 
 

• Bland trädnötterna dominerade cashew  

orsakade 10 anafylaxier 
 

 

 

 
 

Trädnötter & jordnötter i 

Stockholmsstudien 



371 barn med akutbesök i Stockholm p.g.a. födoämnes-

reaktioner under 2007:  

 

Ref: Vetander et al, CEA 2012  
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Symtom bland 128 barn med anafylaxi i 

Stockholmsstudien 
  n (%)   n (%) 

Skin 120 (93) Lower airways 80 (62) 

Urticaria 85 (66) Dyspnoea 25 (19) 

Generalized  75 (58) Wheeze 33 (26) 

Facial swelling  66 (51) Affected breathing pattern 12 (9) 

Generalised flush 28 (22) Cough 12 (9) 

Rash unspecified 7 (5) SpO2 <92% 12 (9) 

Generalised itch 10 (8) Stridor 6 (5) 

Oral cavity 46 (36) Increased production of phlegm 1 (0.8) 

Itch in oral cavity or throat 26 (20) Muffled voice 2 (2) 

Feeling of tightness 29 (23) Cyanosis 3 (2) 

Gastrointestinal 81 (63) Respiratory arrest 1 (0.8) 

Vomiting 64 (50) Neurological 16 (12) 

Abdominal pain 28 (22) Tiredness, n=15 (4%) 9 (7) 

Diarrhoea 6 (5) Anxiety, n=5 (1%) 5 (4) 

Nausea 1 (0.8) Somnolence, n=4 (1%) 2 (2) 

Loss of bowel control 1 (0.8) Unconsciousness, n=3 (0.8%) 3 (2) 

Upper airways 26 (20) Increased activity level, n=2 (0.5%) 1 (0.8) 

Conjunctivitis 11 (9) Dizziness 1 (0.8) 

Hoarseness 9 (7) Cardiovascular 14 (11) 

Nasal congestion or rhinorrhoea 6 (5) Tachycardia 9 (7) 

Feeling of lumpiness in throat 1 (0.8) Hypotension 6 (5) 

Swallowing difficulties 2 (2) Bradycardia 1 (0.8) 

Ref: Vetander et al, CEA 2012  



Symtom  

Ref: Vetander et al, CEA 2012 

Nässelutslag / angioödem 

ses hos 90% av patienter 

med anafylaxi 

 

Inget dödsfall men ett  

barn fick andningsstopp 



   

Bifasiskt förlopp  
 

• Symtom  blossar upp igen inom 8 h  (-24 (-72) h) 
 

• Svårvärderat i vår studie - enstaka fall 
 

• Förekomst enl. metaanalys av 27 studier: 

• 5% (0,4 – 23%) (Ref Lee, JACIP 2015) 

• Mkt liten risk vid födoämnesprovokationer 
 

• Riskfaktorer 

• Svår reaktion 

• Fördröjd beh. Adrenalin 



Svårighetsgradering enl förslag SFFA 

Svårighetsgrad 

beror på:  
 

 

 Den individuella 

känsligheten 
 

 Dos 
 

 Samverkande 

faktorer 

 



Samverkande faktorer Ref: Simons WAOJ 2011 



Ellinor 18 år 

• OIT jordnötter under Xolair-skydd 
 

• Ätit 12 jordnötter dagligen med oförändrad 

Xolairdos (150 mg var 4:e vecka) sedan december 

2015 utan symtom vid intag 
 

• I augusti 
 

• Samverkande faktorer: 

– Begynnande ÖLI 

– Fysisk ansträngning 

• Samverkande faktor hos 20% av barnen i europeiska 

anafylaxiregistret  (Ref: Grabenhenrich JACI 2016) 

Anafylaxi 



Anafylaxi & pollenallergi i 

Stockholmsstudien 
 
 Pollenallergiska barn verkade kom in oftare på grund av 

anafylaxi under lövträdsäsongen jämfört med resten av 

året 
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Ref: Vetander et al, CEA 2012 





Förändring av svårighetsgrad över tid 

 

 
• Av de 80 barn i “Stockholms-studien” som hade 

förnyade akutbesök under uppföljningsperioden hade 
majoriteten en annan  svårighetsgrad vid det 2:a 
akutbesöket jämfört med 1:a akutbesöket 

 

 

 

 

 
 

– Men hos 44% av barnen med lindrigare / 
oförändrad svårighetgrad försvårade behandling 
med adrenalin klassificering av svårightegrad 

More severe reaction at the ED
revisit
Less severe reaction at the ED
revisit
Comparable severity at the ED
revisit

Svårare reaktion vid 2:a akutbesöket 

Samma svårighetsgrad vid 2:a 

akutbesöket 

Lindrigare reaktion vid 2:a akutbesöket 41% 

21% 

38% 



Ref: Glaumann PLoS One 2013 

14 jordnötsallergiska barn genomgick två 

jordnötsprovokationer: 

Hos majoriteten varierade svårighetsgrad liksom 

den dos som utlöste rektionerna 



Svårighetsgrad 

• Kända riskfaktorer för svår anafylaxi: 
 

– Tidigare livshotande episod 

– Fördröjd administrering av adrenalin 

– Okontrollerad astma 

– Tidigare anafylaxi på liten mängd 

 
Ref:  

 

 

         Simons JACI 2010 



Diagnostik 
 

• Baseras på anamnes, testning & ev. provokation 
 

• Det finns idag inget pålitligt diagnostiskt prov  

– Serum-tryptas  

•      ofta hos vuxna med anafylaxi mot insekter & 

läkemedel men sällan vid födoämnesutlöst anafylaxi 

• 200 barn med anafylaxi i Canada  19% hade 

förhöjda nivåer (Ref: De Schryver JACI 2016) 

• Tas 15 min – 3 timmar efter symtomstart 

• Ska relateras till basvärde som tas i efterförloppet 

• Normal tryptasnivå utesluter inte anafylaxi  

 

 



Jenny 16 år 

• Tidigare frisk 

• Ätit en tugga ölkorv  direkt uppkomst HV, 

illamående, kräktes x 2, läppsvullnad, lite hes 

• Spontant förbättrad inom 30 min, besvärsfri på 

akuten 

 

Remiss till allergimot: ”Misstänkt IgE-medierad 

allergisk reaktion mot oklart födoämne, ev anafylaxi 

grad 1- tacksam uppföljning” 

 

 

? 



Diffdiagnoser 

• Många diagnoser kan imitera symtom… 
– Chock - blödning, kardiell, sepsis 

– Endokrina orsaker - hypoglykemi, neuroendokrina tumörer 

– Kardiella orsaker - hjärtinfarkt, arrytmi 

– Mastcellsrelaterade orsaker – systemisk mastocytos, urtikaria 

– Neurologiska orsaker – stroke 

– Psykogena orsaker – hyperventilation, panikattack 

– Respiratoriska orsaker – astma, främmande kropp, lungemboli, 

aspiration, vocal cord dysfunction 

– Övriga orsaker    - heriditärt angioödem, histaminintoxikation, 

reaktion biogena aminer,  vasovagal reaktion (sviming) 

• … men få av dessa ger symtom från                             

flera organsystem såsom anafylaxi 



Akut behandling 
 

• ABCDE 

• Adrenalin = 1:a linjens behandling 

– Alfa-adrenerga egenskaper 

• minskar luftvägsödem & hypotension   

– Beta-adrenerga egenskaper 

• Ökar pulsen och ger ökad kontraktilitet i hjärtat 

• Bronkodilatation 

– Ska ges tidigt  

•         bifasisk reaktion  ( Ref: Ellis AAAI 2007 ) 

•       upprepade injektioner ( Ref: Hochstadter JACI 2016 ) 

 



 

• Adrenalin, forts 
 

– Adrenalin 1mg/ml 0,01 ml/kg (max 0,5 mg) 

– Intramuskulärt i låret  

• Snabbast tillslag 

• Högst max-konc i plasma  

– Effekt inom 5 min, maxeffekt 8 min, duration 3 h 

– Dos kan upprepas var 5:e – 10:e min vb 
 

– Vid upprepade im injektioner kan Adrenalin iv 

(boulus /infusion) komma på fråga 

• Helst narkos på plats 

• EKG övervakning 

• Annan styrka = 0,1 mg/ml Risk feldosering! 

 

 

 



Akut behandling 
 

• Ligga ner (/halvsitta med benen upp)  

– för att förhindra blodtrycksfall  

• PVK 

• Infusion Ringer-Acetat 

– 30-50% av blodvolym kan hamna extravasalt inom 

några min 

• Syrgas 

– Till alla med andninsbesvär / om                                 

erhållit upprepade doser adrenalin 

• Inh beta-2 stimulerare vb  

• Följ saturation, puls BT 

 



Akut behandling 
 

• Inte dricka kallt 
 

• När patienten stabiliserad: 

– Antihistamin po, ex Aerius (ej tavegyl då sederande) 

•  Effekt > 30 min, endast effekt på lindriga symtom 

– Kortison (iv / po) 

• Effekt efter > 1-2 timmar 

• Ev mindre risk bifasiskt förlopp (??) 

 

 

 

 

 

– Ska ges tidigt och intramuskulärt i låret 

– Adrenalin 1mg/ml 0,01 ml/kg (max 0,5 mg) 

– Effekt inom 5 min, maxeffekt efter 8 min, 

duration 3 h 

– Dos kan upprepas var 5:e – 10:e min vb 

– Vid upprepade im injektioner kan Adrenalin iv 

(boulus /infusion) komma i fråga 

• Helst narkos på plats 

• EKG övervakning 

 

 

• Observationstid 

 

• Dos!? 





Obs-tid på sjukhus 

• Anafylaxi  grad 1: minst 4 timmar 

   grad 2: minst 8 timmar 

    grad 3: minst 12 timmar 

 

• Om adrenalin givits tidigt i förloppet 

(hemma / på sjukhus) men patienten inte 

uppfyller anafylaxikriterierna: minst 4 

timmar 



När ska adrenalinpenna förskrivas? 

• Enl SFFA:  

– Vid anafylaxi grad 2-3 

• Av födoämnen / bi/getingstick 

• Vid > 1 tillfälle där man inte kunnat 

fastställa orsak 

– samt ”kan övervägas vid anafylaxi grad 1 

 efter individuell bedömning” 

• Dos, dolt födoämne, lång resväg, astma 

• Om i gränslandet           låt familjen tycka till 



…Internationellt generellt mer (väl?) liberala 

• WAO: Vid anafylaxi  

• National Institute of Allergy i USA: Förskrivning bör 

övervägas till alla barn med IgE-medierade 

reaktioner mot mat (Ref: Burks Pediatrics 2011) 

• Ref: Beyer & Niggemann PAI 2012: 



Adrenalinpennor på marknaden 
+ längre 

hållbarhet 

+(?) längre nål 

0,15 mg 

0,30 mg 

0,5 mg 

0,15 mg 

0,30 mg 

0,15 mg 

0,30 mg 

Emerade om pat > 

(50-)60 kg  

… annars en fråga 

om personlig 

preferens 



Adrenalinpenna 

• Patientundervisning!!! 

– Hur pennan används och när                          

den ska användas 

– Träna att injicera med övningspenna och 

därefter med aktiv substans  

• Mål: våga ge sig själv/sitt barn adrenalininjektion 

 

• 2 pennor ska alltid finnas tillgängliga 

– 20% behöver upprepad dos (Ref: Rudders JACI 2013) 
 





Utmaning: Underanvändning av 

adrenalinpennan 

• < hälften använder pennan vid ny anafylaxi 

• Stockholmsstudien: Av de barn med anafylaxi 

som var utrustade med adrenalinspruta (n= 38) 

använde bara 45% sprutan 

• 969 patienter på barnallergimot i England 

– Alla erhållit muntlig och skriftlig info av dr/ssk + 

handlingsplan + tränat övningspenna 

– 245 hade förnyad anafylaxi inom 1 år  17% 

använde pennan (Ref: Noimark CEA 2012 

Men det gick bra ändå.. 
 



Orsaker underanvändning 

 

 

 

 

 

 

 

Pennan ej med 

Osäkerhet hur pennan ska användas 

Rädsla använda pennan 

Osäkerhet om symtomen är tillräckligt svåra 

”Pennan det tunga artilleriet man tar till när 

inget annat fungerar” 

Tar antihistamin istället 



Lärdomar 

• Anafylaxi  

– Oförutsägbart  

– Urakut 

– Dynamiskt förlopp 

• Adrenalin im!  

• Etablerat PM  

– Beh, observationstid 

• Patientträning! 

– Veta när ta, hur ta, pennan ska följa patienten 

 



TACK! 


