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Födoämnesprovokationer

• Bekräfta en diagnos

• Kontrollera om tolerans har

uppnåtts

• Förbättra livskvaliteten



Värdefull information på

remissen

• Födoämne som skall provoceras

• Aktuella IgE-ak nivåer

• När var senaste reaktion/aldrig exponerats?

• Symtom vid tidigare reaktion

• Astma, andra allergiska sjukdomar

• Syfte med provokationen



Var skall

födoämnesprovokationer

utföras?

• Hemma

• Sjukvården

– Öppenvården

– Sjukhus med närhet till intensivvård

Riskbedömning!



Hur födoämnesprovokationer 

kan utföras

Oral 

provokation

Blind 

provokation

Öppen

provokation

Enkel blind 

provokation
Dubbel blind 

provokation

Luftburen

provokation

Enkel blind 

provokation

Öppen

provokation



Hasselnötsprovokationer

I kliniken

• Cor a 9 och Cor a 14 negativa

• Negativa på antingen Cor a 9 

eller 14

• Positiv på Cor a 1 men negativ på Cor a 8, Cor a 9,

Cor a 14

Lagringsproteiner

Cor a 8
LTPCor a 1

PR-10

Cor a 9
Cor a 11
Cor a 14



Jordnötsprovokationer 

I kliniken

• Luftburna jordnötsprovokationer

• Individer med positiva Ara h 2

– Mkt stark rädsla för att reagera allvarligt på småmängder

– Ungdomar som ej tror på sin diagnos

Inom forskningen

• Individer oavsett nivå på Ara h 2

Hemma

• Ara h 8 positiva individer som är negativa i Ara h 1, 2 och 3



Jordnötsprovokationer

Clinical value of component-resolved diagnostics in 

peanut allergic patients

Material:  n = 205; 1 – 25 år, < 3 år – OFC (n=165) , > 3 år –

DBPCFC (N = 40), 175 pos provokationer, 30 neg provokationer

Optimal Cut off dvs den IgE-nivå som optimalt predikterar

positivt och negativt utfall av en provokation

kU/L sensitivitet (%)   specificitet (%)

f13 (heljordnöt) 16,7 100                       43           

Ara h 2 1,63 100                       70

Eller et al. Allergy 2013



Sannolikhetskurva för Ara h 2

71 (43%) jordnötsallergiska barn och 94 (57%) toleranta

Ebisawa M. 

2014



Luftburen jordnötsprovokation

• Enkelblind

• Eget rum

• Näsklämma

• 300g jordnötter

• 30 minuter

• 2 / 75 har reagerat





Födoämnesprovokationer

• Trygg miljö för patient och personal

• Tränad personal som vet vilka symtom som

kan förväntas

• God beredskap för behandling av symtom

akutmediciner

• Läkare på plats



Ställningstagande innan 

provokation

Provokationer görs inte vid:

- Feber eller tecken på infektion

- Försämring i sin astma

- Pågående allergiska reaktioner

- Antihistaminmedicinering de tre senaste dagarna



Att tänka på under 

provokationen

- Barnet/ungdomen får inte lämna avdelningen under 

provokationen

- Om symtom under provokationen skall patienten/förälder 

genast säga till personalen

- Patienten kan äta annan mat som vanligt

- Barn under 18 år måste ha sällskap av en vuxen 

- Vid toalettbesök får patienten/ungdomen inte låsa dörren





Provokationsschema

Jordnöt

Tag 0,2 g av jordnötssmör och blanda det väl med 19,8 g av något barnet tål och tycker om. 

Ges med 30 minuters intervall. Stanna kvar på avdelningen 2 timmar efter sist givna dos. 

Dos Mängd 

blandning

Jordnöt Motsvarar mängd 

jordnöt

Kommentar

1 0,01 g av 

blandningen.

0,1 mg jordnöt. Behöver endast ges vid 

stor risk för reaktion.

2 0,1 g av 

blandningen.

1 mg jordnöt.

3 1 g av 

blandningen.

0,01 g 10 mg jordnöt.

4 10 g av 

blandningen.

0,1 g 100 mg jordnöt.

5 1 g 

jordnötssmör.

1 g 1,5 liten jordnöt.

6 5 g 

jordnötssmör.

5 g 5 g jordnötter.





När är en födoämnesprovokation 

positiv?

• Objektiva allergiska symtom

• Symtom som kommer snabbt

• Om subjektiva symtom – fortsätta med provokation?

Subjetiva Hud Resp Anafylaxi

Kliniska symtom

Dos

Niggeman, Allergy, 2010



Handlingsplan vid anafylaxi

1  Sjuksköterska

• Larmar läkare och SSK 2

• Ger adrenalin i.m.

• Sätter infart, ger dropp

• Kontrollerar puls, bltr, 
saturation, ger syrgas

2  Sjuksköterska

• Assisterar SSK 1

• Bereder och ger övriga 
läkemedel

• Signerar vad som ges

.  3 Barnsköterska

• Larmar narkos

• Dokumenterar 

• Tar hand om föräldrarna

• Hämtar ytterligare hjälp vid 
behov

OBS! Alla ska ha en tydlig 
kommunikation med varandra!



Efter avslutad provokation 

• Läkarsamtal vid utskrivning

• Information om hur födoämnet

ska föras in i kosten eller undvikas

• Info om akutmedicinering vid 

positiv provokation

• Behandlingsplan





Hej, Vi är ett sällskap på 13 personer (2 

bokningar 9+4) som firar  min mors 80 års 

dag. Finns det möjlighet att sitta lite 

avsides? 

Hej, Vi är ett sällskap på 13 personer (2 

bokningar 9+4) som firar  min mors 80 års 

dag. Finns det möjlighet att sitta lite 

avsides? 


