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När ska adrenalinpenna förskrivas?
Vid anafylaxi grad 2-3:
•
•
•

Av födoämnen
Av bi- eller getingstick
Vid mer än ett tillfälle där man ej kunnat fastställa orsak

När kan man överväga att förskriva adrenalinpenna?
• Vid anafylaxi grad 1
När behöver adrenalinpenna inte förskrivas?
• Vid icke anafylaktiska överkänslighetsreaktioner till exempel enbart akuta
hudreaktioner
•

Vid bi- eller getinganafylaxi efter ett års ASIT (hyposensibilisering)

Vilka läkare ska ordinera/förstagångs förskriva adrenalinpenna?
• Läkare på akutavdelning i avvaktan på utredning av specialist vid akutvård
pga anafylaxi grad 2-3
• Barnallergolog eller barnläkare med erfarenhet av utredning och
behandling av barn med allergi och annan överkänslighet
• Vuxenallergolog eller läkare med erfarenhet av utredning och behandling
av vuxna med allergi och annan överkänslighet
Vem ansvarar för fortsatt förskrivning?
• Läkare på enhet där förstagångsförskrivning och utredning har skett
• Läkare som via remiss har övertagit ansvaret för fortsatt förskrivning
• OBS! Förnya inte recept utan planerad uppföljning
Hur ska begäran om receptförnyelse av adrenalinpenna handläggas om
patienten inte har utretts av allergikunnig läkare?
Försök att finna dokumentation angående den akuta allergiska reaktion som
föranledde förskrivningen första gången. Om riktlinjerna för förskrivning enligt
ovan är uppfyllda ska patienten få instruktion och träningsinjicera med
övningspenna och eventuellt med aktiv substans. Omprövning av indikation för
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adrenalinpenna och ställningstagande till eventuell provokation bör ske
regelbundet.
Om kriterierna för förskrivning inte uppfylls ska patienten informeras av
vederbörande läkare och vid behov ska icke-sederande antihistamin och
eventuellt kortison för behandling av allergisk reaktion ordineras.
Vid tveksamhet om det finns indikation för adrenalinpenna kan allergikunnig
läkare konsulteras per telefon, brev eller remiss för eventuell förnyad utredning.
Detsamma gäller om patient/föräldrar uttrycker stor oro för att inte få
adrenalinpenna som tidigare.
Kontrollera att patienten fått instruktion om handhavande av
adrenalinpenna och handlingsplan. Handlingsplanen finns i Cambio Cosmic
för både barn och vuxen under ”Journal - Ny blankett – Övrigt – Akut allergisk
reaktion.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2021-02-15

Page 2 of 2

Sida 2 av 2

