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Epidemiologi

• I Sverige har epidemiologiska studier visat att 9,3 % av befolkningen har IgE 

antikroppar mot bi eller geting och 1,5 % har rapporterat systemreaktion vid stick 

• Risken för en systemreaktion efter insektsstick anges till 3 % för vuxna och < 1% 

för barn. 

• Risken att råka ut för en förnyad systemreaktion tycks vara större hos vuxna än hos 

barn. 

• Efter en stor lokal reaktion är risken <5% att få en systemreaktion vid nytt stick, 

efter en måttlig systemreaktion 15-30%, Efter en stor lokal reaktion är risken 50%
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Huskurer

• Blad eller salva från ringblomma sägs lindra insektsbett. 

• Att gnida en halv lök eller en sockerbit mot bettet sägs dämpa 

både smärta och svullnad.



Så här kan du själv behandla geting- och bistick:

• 1. Ta bort gadden med nageln, en nål eller pincett.

• 2. Du kan lindra symtomen på flera sätt:

• Kyl med kallt vatten, isbit, Alsolsprit eller kylbalsam. 

• Fukta huden med vatten och gnid in en värktablett som 
innehåller acetylsalicylsyra, till exempel Bamyl eller 
Magnecyl. Tvätta bort när det onda går över. 

• Lägg på lokalbedövande Xylocainsalva eller 
Hydrokortisonkräm, som finns receptfritt på apoteket. 

• 3. Sätt gärna på ett plåster för att undvika att ditt barn 
river sig på stickstället och får en infektion.
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46 årig kvinna

• Röker 20 cigg/dag

• Nickel allergi annars väsentligen frisk

• I början av juni 2011 stick insidan av överarmen. Klåda inom några 

sekunder, överarmen sväller upp.

• Inom några minuter klåda och nässelutslag över hela kroppen. Sväller 

upp kring läppar, ögon och i övre delen av halsen.

• Känner sig trött och matt



Fortsättning

• Tar en tablett Clarityn (loratadin) inom 2-3 minuter och sedan 3 

tabl till. Klådan och svullnaden la sig inom 30 minuter medan 

svullnaden i armen kvarstod ett par dagar.

• Får tid på vårdcentral ett par dagar senare







Utredning

Anamnes

+ Tryptas



46 årig kvinna

• Får recept på adrenalinpenna, Betapred och antihistamin

• Remiss till allergimottagningen

• Tid där augusti 2011



Behandling

• Antihistamin

• Peroral steroider





Adrenalinpenna

När skall man skriva ut?

• Vid anafylaxi grad 2-3: av födoämnen, av bi- eller getingstick ellervid mer 
än ett tillfälle där man ej kunnat fastställa orsak

När ska man överväga att förskriva adrenalinpenna?

• Vid anafylaxi grad 1 efter individuell bedömning

När behöver adrenalinpenna inte förskrivas?

• Vid icke anafylaktiska överkänslighetsreaktioner till exempel enbart akuta 
hudreaktioner

• Vid bi- och getinganafylaxi efter ett års AIT (hyposensibilisering)

SFFA, Anafylaxi 2015



Fortsättning

• Får påbörja AIT behandling mot geting

• Blir stucken sommaren efter utan att reagerar

• KOL diagnosticerad, jobbar med att bli rökfri



51 årig man

• Tidigare frisk.

• Trädgårdsarbetare

• Stucken i handen av insekt. Vet inte om det var geting eller bi. 

Tappade medvetandet, Förd till akuten.









• Geting allergi

• Förhöjd tryptas värde under attacken. Normalt sedan

• Har börjat AIT mot geting



57 årig man

• Periodvis besvär av yrsel och trötthet.

• Bi-odlare

• Stucken i vaden-två stick. Efter 5-10 minuter dimsyn. Tappade 

medvetandet, vakande upp i ambulansen.





• Bi-allergi

• Fortsatt förhöjd tryptas värde

• Utredning visar systemisk mastocytos

• Kommer att starta AIT mot Bi



Indikation för bi eller geting AIT

• Stark indikation för AIT vid bi-/getingallergi föreligger hos 
patienter med positiv pricktest/specifika IgE-antikroppar och 
svåra systemreaktioner inkluderande respiratoriska och/eller 
kardiovaskulära symtom. 

• Vid lindriga systemreaktioner efter insektsstick såsom lindrig 
urtikaria utan respiratorisk eller kardiovaskulär påverkan 
föreligger ingen klar indikation för VIT. 

• Det föreligger inte heller någon indikation för VIT hos patienter 
som enbart reagerat med stora lokala reaktioner

SFFA. Allergen immunterapi 2019



SCIT vid bi- och getingallergi

• Underhållsdos för geting motsvarar 5-15 naturliga stick medan 

underhållsdos för bi motsvarar 2 stick. 

• De flesta enheter i landet uppdoserar 1 gång/vecka under 7-10 v

• Rekommenderar vi underhållsbehandling var 6-8:e vecka. 

• Rekommenderad behandlingstid vid VIT är 5 år

SFFA. Allergen immunterapi 2019





Effekt av AIT mot geting

• Of the 1033 patients, 512 patients responded, 

with a mean follow-up period of 18 years

• Systemic reactions occurred less frequently in 

patients who had received venom 

immunotherapy (2 of 64 patients (3%) than in 

untreated patients (19 of 111 patients (17 %); 

p=0.007). 

Golden NEJM 2004; 351:668-74.



Sammanfattning

• 10% av befolkningen har IgE antikroppar mot bi eller 

geting men endast en liten del är allergiska

• Adrenalin penna skall skrivas ut vid anafylaxi grad 2-3

• Stark indikation för AIT vid bi-/getingallergi föreligger 

hos patienter med positiv pricktest/specifika IgE-

antikroppar och svåra systemreaktioner.


