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Allergisk rinit

• Allergisk rinit drabbar ca 2 mln av befolkningen i Sverige

• Stora samhällskostnader

• 5-10% av dessa patienter har svåra besvär

• Kopplingen mellan allergisk rinit och astma är stark

Haahtela T et al, Allergy 2008 samt modifierat efter Läkartidningen. 2016;113:DSAS
Photo by Peng Chen on Unsplash



Rapporterad förekomst av allergisk rinit
i Sverige

Figur modifierad efter Nationell Miljöhälsoundersökning Socialstyrelsen åren 99, 07, 15., * Wickman M et al J Allergy Clin Immunol 2014



Under de senaste decennierna 

och för barn 4, 8 och 16 år antas 

att ca 10%, 16% och 29% har 

allergirelaterade besvär av 

luftburna allergen



Allergisk rinit

• Kan börja redan innan skolåldern

• Vanligt (vuxna ca 30%, barn <16 år ca 10-15%)

• Vanligast: allergi mot pollen och pälsdjur. I södra 
Sverige även mot kvalster

• Det är vanligt att vara sensibiliserad utan att ha 
symtom*

Photo by Brittany Colette on Unsplash

*Wickman M et al. J Allergy clin Immunol 2014



Hälsorelaterad livskvalitet

• Påverkas i nivå med andra kroniska sjukdomar

• Sämre om både astma och allergisk rinit

• Nästäppan (störd sömn) är den som ger mest 
påverkan på livskvalitet

• Påverkan på skola och arbetsliv

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

https://unsplash.com/photos/yH2zUD1uprA?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/face?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Läkartidningen. 2016;113:DSAS

Allergisk rinit – Klinisk bild

• Nästäppa

• Tunn och klar sekretion

• Nysningar och klåda i näsan

• Röda och kliande ögon med ökad tårsekretion

– ofta med:

• Allmänsymtom som trötthet

• Sömnsvårigheter

• Dagtrötthet

• Nedsatt prestationsförmåga 

Photo by Gabrielle Rozells on Unsplash



J Allergy Clin Immunol 2016;138:367-74.e2

Allergisk Rinit – Skatta symtomen

• VAS-linjal: ett enkelt verktyg för att 
utvärdera symtomkontroll och 
behandling

• VAS-värdet stämmer väl överens 
med kliniska parametrar och är 
vetenskapligt prövat 



Undersökning



Undersökning näsan



Diferentialdiagnoser

• Vasomotorisk rinit
• Sinonasal infektion
• Medikamentell rinit
• Kolinerg rinit
• Hormonell rinit
• Sinonasal polypos
• Nässeptumdeviation
• Främmande kropp 
• Wegenersgranulomatos
• Sarkoidos
• Malignitet



ARIA-guidelines 2019

Klassificering av allergisk rinit 

Lindrig
• Normal nattsömn
• Arbete/skola/fritid utan påverkan
• Inga besvärande symtom

Måttlig-svår
• Störd nattsömn
• Påverkan på arbete/skola/fritid
• Besvärande symtom



Allergiutredning

• Med pricktest eller s-IgE

• Använd riktad testning då klinisk betydelselös sensibilisering och 
icke-symtomgivande IgE-korsreaktivitet förekommer

• Ju större utslag på pricktest desto större sannolikhet för klinisk 
allergi

• Ju högre specifikt IgE desto större sannolikhet för klinisk allergi



Björk- och gräspollenallergi

• Exponering för lövträd- och gräspollen 
går inte att undvika 

• Blomning inträffar senare i norra Sverige, 
jämfört med  södra Sverige

• Huvudallergenet i björkpollen är nästan 
identiskt i al- och hassel pollen. Testa för 
björk.

• Vid uttalad björkpollenallergi 
förekommer ofta symtom även vid al-
och hasselblomning 
(januari/februari)

• Huvudallergenet i gräspollen är nästan 
identiskt i andra grässorter. Testa för timotej

• Fastställ om patienten är primärt allergisk 
endast för björk- eller för gräspollen eller 
bägge två. 

– Om stor nivåskillnad (sIgE) sannolikt 
endast serologisk korsreaktion utan 
klinisk relevans

• Specialistutredning krävs i mer komplicerade 
fall med många allergen involverade

– Komponent analys: Betv1,  Phl p 1/5b

Misstänkt allergi mot pollen är oftast anamnestiskt enkelt



• Ta inte panel / mix!

Utredning:

Björk- och gräspollenallergi



Patient med gräsallergi



• 11år Olivia  nästäppt året runt, mest symptom slutet maj- augusti. Rider, har hund, kanin.

• Pricktest pos, mögel, björk, katt, hund, kvalster, häst, gräs, gråbo .

• IgE hund, häst, kvalster <0,1. Gråbo 59

Utredning:
Björk-och gräspollenallergi



• Phleum pratense 

• Huvud allergen Phl p 1,  (Phl p 5)

Utredning:

Björk- och gräspollenallergi



Utredning:

Björk- och gräspollenallergi



Kvalsterallergi
• Symtom som nästäppa dominerar, men astma- ögon och hudsymtom förekommer också

• Symtomen är värst på natten och tidiga morgonen (exponeringen i säng) 

• Sover man borta och symtomen blir bättre ? Kvalsterfri miljö? 

• Alla kvalstersensibiliserade behöver inte vara kvalsterexponerade

• Ju längre norrut i landet desto ovanligare 

• Personer från andra länder kan ha blivit sensibiliserade i sitt ursprungsland 

• Fukt i boendemiljön är av stor betydelse för tillväxt av kvalster

• I regel räcker det att testa för ett husdammskvalster (Der. p) 

• Förekomst av kvalsterallergen i damm (miljöanalys) bör utföras 



Kvalsterallergi utredning

• Patient med kvalster allergi har ofta höga IgE mot kvalster



Kvalsterallergi utredning
Patient med serologisk korsreaktion mot tropomyosin



Kvalsterallergi utredning
Miljöanalys i hemmet



KvalsterallergiUtredning



Pälsdjursallergi

• Alla är mer eller mindre exponerade. 

• Höga allergennivåer kan  förekomma även där djur inte vistas

• Symtomen kan vara betydande även på natten, 

• oavsett om man har djur hemma eller inte

• Pälsdjur har specifika allergen som är unika för djuret. 

• Serologisk korsreaktion ofta föreligger mellan olika pälsdjur 



Astma vid allergisk rinit?

• Anamnes: hosta, andnöd, pipande och väsande andning, tryck över bröstet, ”dålig 
kondition” under pollensäsong eller andra andningsbesvär

• Spirometri med reversibilitet. Obs, en normal spirometri utesluter inte astma!

• Eventuellt mäta FeNO – kväveoxid i utandningsluften

• Astma Kontroll Test

Photo by Nine Köpfer on Unsplash



Komorbiditet (allergisk multimorbiditet)

Astmasymtom

Rinitsymtom

IgE mot björkpollen

16 åringar 

n=122 

17,8%

n=56

8,2%

n=173 

25,2 %

Om allergisk rinit av luftburet 

allergen:

ca 50% kan även få astmasymtom av 

samma allergen om tillräckligt hög 

exponering. Om astma av luftburet 

allergen: ca 80% får allergisk rinit av 

samma allergen

Många är sensibiliserade utan att 

behöva uppleva symtom

Westman M et al, JACI 2014



Konjunktivit

• Inflammation i bindehinnan. Symtom i form av 
rodnad, klåda och svullnad.

• OBS! Ögonvärk/ljusskygghet hör inte till 
symtombilden!



Allergisk rinit behandling

• Antihistamin: desloratadin.

• Nasal steroid: mometason. Tas dagligen, förebyggande. Lägsta möjliga 
underhållsdos bör eftersträvas. 

• Ögondroppar:
1. natriumkromoglikat.
2. levokabastin (Livostin). 

• Kombinationspreparat
Dymista (Fluticason/Azelastin)

• Perorala steroider (vid svår allergi)
Prednisolonschema för vuxna:5 mg, 5 tabletter på morgonen i 5 dagar

AIT



Om patienten inte svarat på symtomatisk 
behandling 

• Optimera behandlingen med  nasal steroid alt kombinationsspray med steroid och 
antihistamin

• Rekommendera nässköljning

• Prova ev. tillägg av Montelukast om astmasymtom vid allergenexponering och/eller 
ansträngningsastma

• Följ upp patienten i anslutning till pollensäsong.
Om uppenbart dålig kontroll (VAS > 5 cm) och otillräcklig behandling – informera/motivera. 

• Ge skriftlig behandlingsplan och föreslå registrering av symtom i MASK-air app alt 
symtomdagbok

• Ta hänsyn till om pollensäsong har mycket höga eller låga halter 

• Om symtom trots adekvat behandling och säsong med låga pollenhalter – tänk AIT

Modifierat efter Allergi Rhinitis and its impact on Asthma (ARIA) guidelines – 2016 revision. Bozek J, JACI 2016 



En redan behandlad patient men som har fortsatta symtom

* Överväg Dymista (INCS+AZE) om 
tidigare behandling varit ineffektiv
** Bara om allergenexponeringen har 
upphört

J Allergy Clin Immunol 2016;138:367-74.e2.

Säsongsbunden rinit 
utan 

aktuell 
allergenexponering

Trappa ner eller avsluta 
behandling

Perenn rinit eller 
allergenexponering
Fortsätt eller trappa 

upp behandling

Behandling: Anti H1 oralt/IN
el INCS el LTRA
el INCS+AZE*

VAS <5/10 VAS >5/10

Trappa upp behandlingen och mät
VAS dagligen i 7 dygn

Överväg att starta AIT (SLIT)

MACVIAS kliniska beslutstödsalgoritm

Mät VAS dagligen i 2-3 dagar

VAS <5/10 VAS >5/10

- Kvarvarande symtom -> fortsätt behandlingen
- Inga symtom ->överväg att avsluta eller trappa ner behandlingen**

VAS <5/10
VAS >5/10

Trappa upp behandling
INCS el INCS+AZE*

Mät VAS dagligen i upp till 7 dygn



SCIT eller SLIT, hur går behandlingen till?

SCIT – subkutan immunterapi

Subkutana injektioner med allergenextrakt veckovis 
under uppdosering, sedan ca var 6-8 vecka i tre år.

SLIT – sublingual immunterapi

En frystorkad tablett med allergenextrakt placeras 
under tungan dagligen tills den lösts upp. Finns bara i en 
styrka. Behandlingstid tre år. 

Riktlinjer AIT 2019

http://www.sffa.nu/dokument/



Rätt behandling till rätt patient –
SLIT jämfört med SCIT

 Klinisk behandlingseffekt 

God effekt både av SLIT och SCIT jämfört med placebo

Något bättre för SCIT jämfört med SLIT i indirekta jämförelser

Säkerhetsprofil 

Bättre för SLIT än för SCIT

SLIT lindriga, ofta övergående, biverkningar

Följsamhet

Kan vara svårt vid SLIT

Praktiskt genomförande

SCIT kräver personalresurser och många besök på  mottagningen

Patientens behov

Flera relevanta allergen? Tillgängliga allergen för SLIT? 

Individens förutsättningar (spruträdsla, ålder, vart man bor)



Tack

Indikation2

Patienter i åldrarna 12–65 år

Baserat på anamnes och ett positivt 

sensibiliseringstest för husdammskvalster

(hudpricktest och/eller specifikt IgE) med:

– Ihållande måttlig till svår rinit vid allergi trots användning av
symtomlindrande läkemedel och/eller

– (endast patienter 18–65år) astma vid allergi mot
husdammskvalster som inte är välkontrollerad med
inhalationssteroider och samtidig mild till svår rinit vid allergi
mot husdammskvalster.

ACARIZAX®

Husdammskvalster

Indikation1

Vuxna och barn (från 5 år)

Sjukdomsmodifierande behandling av 
gräspolleninducerad rinit och konjunktivit 

Kliniskt relevanta symtom

Diagnostiserade med positivt hudpricktest och/eller 
specifik IgE-test för gräspollen.

GRAZAX®

Gräspollen

Indikation3

Vuxna patienter

Måttlig till svår allergisk rinit och/eller 
konjunktivit, orsakad av pollen från den 

homologa björkgruppen*

Klinisk historia av symtom trots användning av 
symtomlindrande läkemedel 

Positivt sensibiliseringstest för pollen från den 
homologa björkgruppen* (hudpricktest och/eller 

specifikt IgE-test)

ITULAZAX®

Trädpollen

SLIT=Sublingual immunterapi

*Björkhomologen: homologous group: Betula verrucosa (björk), Alnus glutinosa (al), Corylus avellana (hassel), Carpinus betulus (avenbok), Quercus alba (ek), Fagus sylvatica (bok).

1. GRAZAX® produktresumé, september 2019, 2. ACARIZAX® produktresumé, oktober 2018 3. ITULAZAX®  produktresumé, juli 2019. 



Fördjupningslitteratur

AIT kompendium, Svenska föreningen för Allergologi 
http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2019/08/Riktlinjer-AIT-2019.pdf

Allergen immunotherapy for allergic rhinoconjunctivitis: 
A systematic review and meta-analysis. EAACI position paper. Dhami S et al. Allergy 2017 

EAACI Allergen Immunotherapy Guidelines, Part 2: Recommendations. 
Muraro A, Roberts G, 2017 

Allergic rhinitis and it impact on asthma (ARIA) guidelines – 2016 revision.
Brozek JL et al. JACI 2017

http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2019/08/Riktlinjer-AIT-2019.pdf

