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AKUT ALLERGI 
 

 

Barnhälsovårdsenheten Region Halland 2013-10-21 
Bernt Alm, barnhälsovårdsöverläkare 

Behandling av akut överkänslighetsreaktion - anafylaxi 
Anvisningar för sjuksköterska på barnavårdscentral (generell ordination) 

 

 

Akuta överkänslighetsreaktioner kan plötsligt uppstå vid vaccination. 

Tidiga tecken på begynnande anafylaxi är irritation, harklingar, klåda i munnen, 
hårbotten, handflator eller fotsulor. Mer uppenbara tecken är urtikaria med 
allmänpåverkan.  

Svimningskänsla med blekhet tyder snarare på en psykologisk/vagal reaktion, patienten 
med allergisk reaktion blir snarare rodnad i huden. 

 

 

För sjuksköterska gäller vid misstanke om eller vid manifest 
anafylaxi: 

1. Larma!  
 

Puls och 

blodtryck 

mäts 

kontinuer-

ligt. 

2. Vid lindrigare besvär - ge antihistamin - se omstående sida. 
 

3. Ge adrenalin intramuskulärt 
enligt följande: 

1. Adrenalin autoinjektor 0,15 
mg 

Alternativt: 

2. 0,1 - 0,2 mg (= 0,1 - 0,2 ml 
av Adrenalin 1 mg/ml) 

 

Vid andningsbesvär och/eller 
klumpkänsla i halsen dessutom 

Syrgas 5 l/min på mask 
 

4. Ge Betapred tabletter, 0,5 mg (0 - 1 år: 8 tabletter, >1 år:12 tabletter)  

eller gå till punkt 5 
 

5. Sätt venflon – ge Betapred 4 mg/ml, (1 - 2 ml = 4 - 8 mg) (helst i.v., 
ev. i.m.)  

Kan upprepas efter 15 - 30 minuter. 

 

 



 

AKUT ALLERGI 
 

 

Barnhälsovårdsenheten Region Halland 2013-10-21 
Bernt Alm, barnhälsovårdsöverläkare 

Akutmedicin som skall finnas på BVC-rummet 

Adrenalin autoinjektor 2 st. à 0,15 mg (olika fabrikat finns), eller: 

Adrenalin injektionsvätska 1 mg/ml 

Aerius oral lösning 0,5 mg/ml (antihistamin) 

Betapred tabletter 0,5 mg 

Betapred injektionsvätska 4 mg/ml 

Dosering av akutmediciner 

Adrenalin autoinjektor 0,15 mg  

 0 - 6 år 0,15 mg = 1 st 

Adrenalin 1 mg/ml (0,01 ml/kg i.m. Kan upprepas efter 5 - 10 minuter) 

 < 10 kg (< 1år) 0,1 ml 

 10-20 kg (1-5 år) 0,2 ml 

Aerius oral lösning 0,5 mg/ml (per os) 

 0 - 5 år 2,5 ml 

Betapred tabletter 0,5 mg (löses i lite vatten) 

 0 - 1 år 8 tabletter 

 > 1 år 12 tabletter 

Betapred injektionsvätska 4 mg/ml (sakta i.v., eller ev. i.m.) 

 0 - 4 år 1 ml = 4 mg 

 4 - 7 år 2 ml = 8 mg 
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