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Abstrakt 

Penicillinprovokation- gör vi någon nytta? 

Bakgrund: Misstänkta allergiska reaktioner vid antibiotikabehandling är vanliga hos barn, 

dock testas endast en liten andel positivt vid provokation. Trots negativ provokation sker 

stundtals resensitisering vid upprepad antibiotikabehandling. För att ta reda på hur framtida 

antibiotikabehandling påverkats efter negativ provokation skickades en enkät ut till de barn 

som under 2008-2011 genomgått pc-provokation på Barnkliniken USÖ. Även vårdcentralens 

personals vetskap om Barnklinikens resultat berördes. 

Syfte: Att utvärdera framtida antibiotikabehandling vid penicillinkänslig infektion hos de 

barn som reagerat negativt vid per oral provokation. 

Metod: Till de 134 barn som genomgått provokation, med negativt resultat, under åren 2008 -

2011 skickades en enkät rörande behandling av penicillinkänsliga infektioner ut. Upprepat 

utskick av enkäten till de som inte svarat skedde 1 ½ månad efter det första utskicket. 

Resultat: Av de 134 tillfrågade mottogs 59 enkäter, 11 av dessa kunde inte erinra sig att en 

provokation genomgåtts. Ytterligare 3 avstod från att svara då de ansåg att för lång tid, för att 

ge tillförlitliga svar, förflutit sedan provokationen. Av de resterande 45 hade 20 barn ej haft 

senare infektioner. 19 av de 25 kvarvarande hade vid senare infektion erbjudits Kåvepenin, i 2 

fall erbjöds ingen behandling. En resensitisering skedde enligt förälders utsago. 

Slutsats: Framtida antibiotikabehandling fortsätter att vara restriktiv (ej bredspektra) efter 

negativ provokation. Få resensitiseringar sker.  

 



4 
 

Bakgrund 

Misstänkt penicillinallergi föreligger hos upp till 10 % [1] av de barn som någon gång blir 

behandlade med penicillin. Reaktionerna kan te sig på fyra huvudsakliga sätt [2]; 

1) utslag utan klåda med eller utan magbesvär och diarré,  

2) utslag med klåda eller lindrig urtikaria (ödem i läderhuden)[3],  

3) uttalad urtikaria samt led-och-ansiktssvullnad och  

4) anafylaxi eller mukokutant syndrom. Vid den lindrigaste typen av reaktion krävs ingen 

åtgärd - behandling kan fortsätta och vidare utredning är ej nödvändig. Om utslag med klåda 

eller lindrig urtikaria uppkommer hos barnet, inom 72 timmar efter behandling, föreslås 

utredning på barnklinik. Anafylaktiska symptom samt uttalad urtikaria bör föranleda 

utredning på barnklinik samt behandlingsavbrott. 

 

Allergiska reaktioner: De allergiska reaktioner föreligger vid penicillinallergi tillhör 

antingen; typ 1-reaktion vilken utvecklas och avger symptom strax efter administrering av ett 

allergen (penicillin-delar) eller typ 4-reaktion vilken utvecklas ≥8 timmar efter 

läkemedelsadministrering [4]. Den omedelbara reaktionen vid typ 1-allergi medieras av TH2-

celler och IgE-antikroppar, vars koncentration kan mätas i blod, varigenom man kan påvisa 

allergi. Vid en första exponering för allergenet sker en omvandling av naiva CD4+ T-

hjälparceller till TH2-celler under inflytande av cytokinerna IL-4, IL-5 och IL-13 vilka bildas 

under antigenpresentationen. Fortsatt sensitivitetsutveckling resulterar i B-cellsaktivering, 

producering av IgE-antikroppar och eosinofilaktivering. IgE-antikropparna binds därefter till 

FcεRI-receptorer på mastceller. Reexponering av allergenet aktiverar mastceller vilka släpper 

ut mediatorer med inflammatorisk verkan samt orsakar vävnadsskada. Typ 1-reaktionen 

kategoriseras i sin tur som omedelbar respektive sen. De tidiga symptomen såsom 

bronkospasm, ödem och mucussekretion orsakas av faktorer sprungna ur mastceller medan 

cytokiner och de leukocyter som i sin tur rekryteras ger upphov till vävnadsskada samt 

bibehållande av inflammation.  

 

De från mastcellerna ursprungna effektormolekylerna utgörs av lipider, cytokiner samt 

mediatorer bundna till granula. Histamin, proteaser, hydrolaser och proteoglykaner utgör 

granula. För symptomen bronkospasm, mucussekretion och ökad kärlpermeabilitet står 

histamin, proteoglykan verkar koagulerande på granula medan ovan nämnda enzymer orsakar 

vävnadsskada och komplementaktivering.  
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Lipidmediatorerna prostaglandin D och leukotriener delar ursprungsmolekyl-arakidonsyra, 

vilken bildas genom aktivering av fosfolipider i mastcellens cellmembran vid IgE-aktivering. 

De ger båda upphov till bronkospasm och ökad kärlpermeabilitet. Till gruppen räknas också 

PAF (platelet activating factor) vilken potentierar inflammationssvaret genom att vara 

kemotaxisk för eosinofiler och neutrofiler samt genom att ytterligare bidra till bronkospasm 

och vasodilatation.  

 

En senare uppkommen reaktion på allergenet motsvarar en typ 4-reaktion då reaktivering av 

sensitiserade T-celler orsakar inflammation medierad av TH1 respektive TH17-celler. Vilken 

cellinje som aktiveras vid en första antigenpresentation beror på svaret på det aktuella 

antigenet och vidare cytokinproduktion. Differentiering till TH1-celler kräver IL-12, vilket i 

sin tur påverkar de nyligen differentierade TH1-cellerna till produktion av INF-γ medan ett 

TH17-svar medieras av IL-1, IL-6 och IL-23. Vid en resensitisering, med TH1-aktivering, 

premieras ett makrofagsvar under inverkan av IFN-γ till skillnad från ett mer neutrofilbetonat 

svar vid TH17-aktivering.  

 

Läkemedelsstruktur: Penicilliner tillhör gruppen β-laktamer, vidare indelade i 

cephalosporiner, karbapenemer, cefamyciner, monobaktamer och clavamer. Undergrupper 

finns till flertalet av β-laktamerna - till penicillin ingår aminopenicilliner och 

carboxypenicilliner. Strukturellt består samtliga β-laktamer av en ringstruktur innehållande 

fem eller sex kväveatomer samt en eller flera sidokedjor (det högre antalet, både gällande 

kväveatomer och sidokedjor rör cephalosporiner). Den immunogenicitet mot penicillin som 

föreligger vid allergi har sitt ursprung i en av de två huvudkomponenter som 

penicillinmolekylen delas upp i vid metabolisering; major eller minor determinant. 95 % 

metaboliseras till major determinant (benzylpenicilloyl) vilken uppkommer då 

penicillinmolekylen öppnas för att binda till endogena proteiner (s.k. haptenisering). Dessa 

molekyler är i dagsläget oidentifierade [1]. Resterande 5 % bildar minor determinants där 

flertalet protein innefattas (t.ex. pencilloate, penilloate och benzyl-n-propylamine). Uppkomst 

av dessa sker vid metabolisering i GI-kanalen [1]. Upphov till en IgE-medierad reaktion sker 

genom identifiering av hela den sammanslagna hapteniserade molekylen. Ytterligare skiljer 

sig reaktionen mot major och minor determinants åt då den första främst ger upphov till 

urtikaria medan den senare i större utsträckning är involverad i anafylaktiska reaktioner [5-6].  
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Diagnostisering av penicillinallergi: Utredning av misstänkt penicillinallergi sker vanligen 

genom tester antingen in vivo och/eller in vitro, där skillnader i specificitet och 

patientsäkerhet föreligger. In vivo-test inkluderar pricktest och intrakutant test, där det senare 

utförs om negativt resultat föreligger 15 minuter efter genomgånget pricktest. Lösningar 

innehållande såväl major (benzylpenicilloyl konjugerat till poly-L-lysin) som minor 

determinants (där penicillin G ofta används i och med dess effektiva nedbrytning till minor 

determinants s.k. MDM) används [1,7]. Detta ökar sensitiviteten [8]. Utredning av allergi mot 

enskild betalaktam kan diagnosticeras genom testning med amoxicillin eller diverse 

cephalosporiner. Ett positivt, TH2, resultat erhålls vid pricktest om en svullnad >3 mm samt 

rodnad uppkommer då blanktest är negativt medan en icke omedelbar reaktion uppkommer 

först efter > 8h [9]. Vid negativt pricktest, < 3 mm, genomförs intrakutant test vilket anses 

positivt om en kvaddel > 6 mm ofta ackompanjerad med rodnad uppträder.  

In vitro-test utförs genom mätning av IgE-antikroppar med ett s.k. RAST-test, vilket i 

dagsläget endast kan påvisa antikroppar mot major determinants [5]. Tidigast två veckor efter 

reaktionen genomförs testet, därefter är antikroppskoncentrationen sjunkande men kan hos 

individer med påtaglig allergi kvarstå under flera år [5]. Både specificitet och sensitivitet hos 

RAST är relativt låga, 85-100 % respektive 40-74% [1,7]. Vid avsaknad av IgE-antikroppar 

med RAST bör barnklinik kontaktas för bedömning om provokation. Penicillinallergi 

föreligger om testet utfaller positivt, detta journalförs. Vidare, efter negativt utfall vid hudtest, 

kan per oral provokation genomföras varvid en dos om 25 mg/kg kroppsvikt av penicillin-V 

ges. Om ingen reaktion uppstår föreligger med största sannolikhet ingen allergi mot penicillin 

[2]. I dagsläget har dock RAST-test en begränsad roll i Sverige jämfört med övriga Europa, 

många barnkliniker i Sverige utför per oral provokation utan föregående hud-blodprovstest. 

Diagnostisering av penicillinallergi hos barn är ett litet forskningsområde och studieresultaten 

varierar mycket, både gällande IgE-och icke IgE-medierade reaktioner. Alltifrån 2-60 % av 

studiedeltagarna diagnosticeras positivt för betalaktamallergi vid hud-och-per orala test [10]. 

10-20 % av patienter som behandlas med antibiotika uppger allergiska symptom. Per orala 

provokationer anses ge tillförlitliga resultat men resensitisering kan uppstå vid senare 

behandlingar, vanligen hos 0,5-5 %, något som minskar undersökningens tillförlitlighet [11]. 

De befintliga studierna kring betalaktamallergi kan genomföras ur två olika perspektiv; dels 

via ovan nämnda hud-och-provokationstester, dels via återuppföljande studier av senare 
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antibiotikaanvändning vid negativ provokation. Den senare studietypen genomförs sparsamt 

medan provokationsstudier förekommer allt oftare, kanske pga låg andel resensitisering.  

Publicerade provokationsstudier: Enkätstudier har tidigare genomförts av bla Graff-

Lonnevig et al. på Huddinge sjukhus barnklinik efter tidigare genomförd provokationsstudie 

inkluderande 298 barn med anamnes talande för allergiska reaktioner [12]. Pricktest var 

negativt hos samtliga. Efterföljande per oral provokation, med fortsatt 

läkemedelsadministration i hemmet under 10 dagar, på 297 barn (hos 1 barn pågick samtida 

infektion) orsakade reaktion hos 30 av dem. I 21 fall uppkommande först efter 7 dagar, 

samtliga rapporterade symptom var milda. 1 - 4 år efter provokationstillfället skickades en 

enkät till 234 av deltagarna, 222 svar mottogs. Av dessa hade 110 barn behandlats med 

penicillin efter provokationstillfället, 7 av dem hade reagerat på behandlingen (mild urtikaria 

eller exanthem).   

C. Ponvert et al. genomförde en liknande studie, i genomsnitt 2 år efter misstänkt allergisk 

reaktion, där barn med negativt utfall av penicillinprovokation (och föregånget pricktest) 

tillfrågades om senare antibiotikabehandling [10]. 141 av 256 barn svarade, 93 hade 

behandlats efter provokationstillfället. 7 av dem hade denna gång reagerat med milda 

symptom (lindrig urtikaria eller oidentifierbar klåda). En andra provokation genomfördes på 6 

av de 7 barnen, 1 mild reaktion uppkom.  

Provokationsstudier efter misstänkta överkänslighetssymptom är allt vanligare, nedan följer 

två exempel. En tidigare, än ovan nämnd, studie av C. Ponvert et al. på 325 barn uppmätte 

positiva utfall hos 21 % av deltagarna genom hudtest eller per oral provokation, i genomsnitt 

18,5 månader efter misstänkt reaktion [13]. Det per orala test som genomfördes på 271 barn 

ledde till diagnostisering i 17 fall varav 10 icke omedelbara. Samtliga reaktioner var milda. 

Merparten av IgE-medierade reaktioner diagnostiserades via hudtest medan icke IgE-

medierade främst kunde identifieras efter per oral provokation. 

M. Chambel et al. studerande 161 barn under 15 år med anamnes talande för allergi [14]. 

Dessa genomgick hud och/eller per oral provokation 1-4 år efter första reaktion. Av de 47 

som genomgick hudtest (pricktest följt av intradermalt) reagerade 8. Andelen positiva utfall 

hos de som endast genomförde per oralt test uppmättes till 13 %. Liknande resultat uppgavs 

också i en studie genomförd av J. Hershkovich et al. på 166 barn [11]. 10 av dem 

diagnosticerades med allergi, 4 via prick-och-intradermala test respektive 6 via per oral 
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provokation. Hos 98 av de barn där testen utföll negativt gjordes en uppföljning 1-5 månader 

efter den initiala provokationen. 2 av dessa reagerade nu positivt, de antogs vara 

resensitiserade.  

Syfte: Syftet med studien var att utvärdera framtida antibiotikabehandling hos de individer 

som vid per oral provokation ej diagnostiseras med en allergi. Ett annat syfte var att se om 

skillnader i prevalens av penicillinallergi jämfört med andra studiers resultat förelåg.  

 

Material och metoder 

Inkluderade i studien var de individer som under åren 2008-2011 genomgått en 

penicillinprovokation med Kåvepenin på barnkliniken USÖ efter misstänkta 

överkänslighetssymptom vid tidigare betalaktamantibiotikabehandling. För att identifiera 

dessa individer användes endast barnklinikens pc-provokationsregister.  Ur detta kunde 

utläsas vilken typ av reaktion individen fått vid antibiotikabehandling, vilken typ av 

antibiotikum som givit upphov till reaktionen samt datum för provokationen och 

personnummer. Dessa uppgifter infogades sedan i ett excel-dokument för senare statistiska 

beräkningar. Således förekom ingen journalgranskning annat än deltagarnas aktuella adress 

vilken hämtades ur kategorin basuppgifter i Kliniska portalen.. Samtliga som genomfört 

provokationen inkluderades i studien och en enkät skickades, i barnens namn, den 21/1-14. En 

andra enkät skickades ut i början av mars till samtliga vars svar ej anhållits.. Figur över 

studiegruppen finns i resultatdelen.  

Enkäten berörde i huvudsak vilken typ av penicillinkrävande infektioner barnet haft innan och 

efter provokationstillfället, om antibiotikabehandling påbörjats vid senare infektion samt om 

reaktion uppstått vid denna behandling. Likaså berördes vetskapen gällande det negativa 

provokationsutfallet hos vårdcentralspersonalen. Enkäten bifogas i separat dokument. 

Etiska ställningstaganden: Vid utformning av enkät bör det individskyddskrav som 

Vetenskapsrådet framhåller uppnås. Detta delas i sin tur in i fyra delkrav; informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Hänsyn i enkäten togs dock inte till 

samtyckeskravet (uppringning via telefon om enkätsvar inte erhölls). 

 

Resultat 
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Av de enkäter som skickades ut mottogs 59 av 134, 11 av dessa lät meddela att deras barn inte 

genomgått någon provokation, vilket var felaktigt enligt protokollet. Ytterligare 3 avstod från 

att svara då de ansåg att för lång tid, för att ge tillförlitliga svar, förflutit sedan provokationen. 

Således kvarstod svar från 45 deltagare. Av dessa kunde utläsas att 25 av barnen, efter 

provokationen, fått ytterligare en eller flera infektioner. Resterande 20 hade inte drabbats av 

fler antibiotikakrävande infektioner efter provokationstillfället.  

 

Den antibiotika som initialt utlöste den hos barnet förmodade allergiska reaktionen var i 32 av 

59 fall Kåvepenin. På andra plats, motsvarande 5 fall, Amoxicillin och Amimox (vars aktiva 

substans är Amoxicillin) i motsvarande 3 fall.  

 

 

 
Tabell 1: Översikt över deltagarna. Enkätutskick till 134 individer, 59 svarande. 14 av dessa bidrog ej till 
datainsamling - 11 st uppgav att provokation ej genomgåtts, 3 st ansåg att för lång tid förflutit sedan utredningen 
för att ge adekvata svar. Av de 45 återstående hade 25 haft pc-känsliga infektioner efter provokationen. En av 
dessa hade vid senare pc-behandling resensitiserats. 
 

Symptom hos samtliga 
deltagare – 134 st 

Antal individer < medelålder 
(5 år) vid provokationen 

Antal individer > 
medelålder vid 
provokationen 

   
UMK – utslag med klåda 42 (31 %) 39 (29 %) 
UMK/A – utslag med klåda 
samt ansiktssvullnad 

6 (4 %) 7 (5 %) 

UMK/L – utslag med klåda 
samt ledsvullnad 

2 (1 %)  

UK – utslag utan klåda 25 (19 %) 7 (5 %) 
UK/A – utslag utan klåda 
samt ansiktssvullnad 

 2 (1 %) 

A – enskild ansiktssvullnad 3 (2 %) 1 (1 %) 
Tabell 2: Totala antalet reaktioner hos samtliga deltagare relaterat till medelåldern (sammanlagd ålder dividerat 
med antalet studiedeltagare) vid provokationen (</>). 
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Symptom hos de svarande 
– 59 st 

Antal individer < 
medelåldern (5 år) vid 
provokationen 

Antal individer > 
medelåldern vid 
provokationen 

   
UMK-  utslag med klåda 17 (36 %) 15 (32 %) 
UMK/A – utslag med klåda 
samt ansiktssvullnad 

2 (4 %) 2 (4 %) 

UMK/L – utslag med klåda 
samt ledsvullnad 

  

UK – utslag utan klåda 6 (12 %) 2 (4 %) 
UK/A – utslag utan klåda 
samt ansiktssvullnad 

  

A – enskild ansiktssvullnad 3 (6 %)  
Tabell 3: Totala antalet reaktioner relaterat till medelåldern hos deltagarna (sammanlagd ålder dividerat med 
antalet studiedeltagare) vid provokationen (</>) hos gruppen av vilka svar erhölls. 

Således är fördelningen av symptom grupperna (totala antalet deltagare respektive de 
svarande) emellan likartade. Avvikande är skillnaden i antalet barn under medelåldern med 
symptomen UK (utslag med klåda) och A (enskild ansiktssvullnad).    

 
Erbjudande vid ny infektion Pc Bredspektra Ej erbjudande Oklart 
 19 3 2 1 
Tabell 4: Erbjudande av antibiotika vid senare infektion hos 25 barn. 
 

I 24 av 25 fall var enkätsvaren gällande erbjudande om antibiotika, vid senare infektion, 

tolkningsbart - i 19 av fallen erbjöds penicillin, 3 hade fått erbjudande om annan antibiotika, 

resterande två hade ej fått erhållit möjlighet till medicinering. Föräldrarna till barnen 

uppskattade i 3 av 25 fall att vårdcentralsläkaren, som uppsöktes vid senare infektion, visste 

om det negativa utfallet av provokationen. 8 uppger att läkaren inte tagit del av informationen, 

resterande har inte bildat sig någon uppfattning kring påståendet.  

 

Diskussion 

Vid frågan ”gör Barnkliniken någon nytta då de genomför orala penicillinprovokationer?” bör 

man diskutera dels det primära utfallet av undersökningen, dels andelen resensitiseringar vid 

senare infektioner samt hur dessa eventuellt kan förhindras. Ett provokationstillfälle kostar 

både tid och pengar men kan i bästa fall påvisa allergiska patienter och förhindra, vid framtida 

antibiotikaanvändning, lidande i form av allvarliga symptom. Dessutom minskar risken för 

utskrivning av antibiotika med bredare spektra. Av de 490 barn som provocerats på 

Barnkliniken bedömdes endast 3 (0,6 %) vara allergiska, ett resultat som skiljer sig från andra 
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studier (2-60 %). Resensitiseringsgraden (4 %) ligger dock inom andra studiers uppmätta 

värden. 

 

Anledningen till den låga andelen, vid provokation upptäckta, penicillinallergiker kan ha sin 

grund i en hög rapportering av allergiska symptom vid antibiotikaanvändning. Kunskapen 

gällande egentliga biverkningar till antibiotika är troligtvis mindre än vad önskvärt vore, 

vilket torde resultera i ett ökat antal kontakter med sjukvården. Samtidigt bör man från 

sjukvårdens sida kunna sålla bort de fall där angivna reaktioner inte överensstämmer med 

vedertagna biverkningar. Resultatet från Barnkliniken USÖ borde dock inte skilja sig så 

markant från den provokationsstudie, innefattande 298 barn, som genomfördes på Huddinge 

sjukhus 1988 där 10 % diagnostiserades med allergi. Att incidensen av betalaktamallergi 

skulle ha sjunkit till en sextondel hos barn i samma ålder på ca 20 års tid verkar orimligt även 

om antibiotikaförskrivningen har sjunkit med ca 50 % [15]. Eftersom penicillin V 

(Kåvepenin) användes vid både ovanstående provokation och på Barnkliniken USÖ borde 

inte den parametern ha del i utfallsskillnaden så länge läkemedelssammansättningen inte 

förändrats (dosen är identisk). Skillnaden bör snarare kunna tillskrivas den fortsatta 

antibiotikaadministreringen i hemmet hos barnen som genomgick provokationen på 

Huddinge. De barn som genomgår provokation på USÖ observeras endast en timme efter 

initial dos (upprepad dos sker 30 minuter efter initial om symptom ej uppkommit). Inte heller 

fortsatt behandling i hemmet sker, något som skulle kunna vara en del i förklaringen av det 

minskade antalet reaktioner. En upprepad administrering av antibiotika bör öka risken för 

resensitisering under de dagar dosen ges. Dock ombeds föräldrarna att kontakta Barnkliniken 

om symptom uppstår inom en vecka efter provokationen. Av de 30 barn som reagerade vid 

provokationen, på Huddinge sjukhus, uppkom symptom hos 21 av dem sju dagar efter start. 

Skulle motsvarade reaktioner ej uppmärksammas minskar incidensen allergi till 2 %, vilket 

ändå är trefaldigat jämfört med resultaten hos Barnkliniken USÖ.  

 

Än större skillnader i studieresultat föreligger vid jämförelse med studier genomförda i övriga 

Europa. Samtliga ovan nämnda studier uppvisar en allergiincidens över 10 % även om 

förfarandet studierna emellan är likartat. En del av förklaringen skulle kunna tillskrivas en 

ökad antibiotikaförskrivning men även typen av betalaktam kan bidra till resultatet. 

Amoxicillin är i Europa det vanligast förekommande antibiotika i öppenvård medan PcV 

oftast rekommenderas i Sverige [16]. Huruvida Amoxicillin i sig är mer immunogent än PcV 

är oklart men selektiv känslighet mot amoxicillin, vilket ej alltid påvisas med PcV-
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provokation, förekommer [5, 17-18]. En provocering med culprit-läkemedlet (det läkemedel 

som initialt gav upphov till reaktionen) är således nödvändig för diagnostisering av allergi [6]. 

Även om andelen barn som reagerat på Amoxicillin var låg på Barnkliniken USÖ finns en 

möjlighet att dessa provocerats falskt negativa. Utbildningsgraden bland befolkningen skulle 

också kunna skilja sig runt om i Europa, något som möjligen kan bidra till en minskad 

rapportering av ”irrelevanta” biverkningar och därmed i större utsträckning leda till utredning 

av patienter som uppvisar karaktäristiska symptom på allergi.  

 

Den hos Barnkliniken USÖ med andra studier överensstämmande resensitiseringsgraden bör 

kunna härledas till den restriktiva antibiotikautskrivningen vilken medför att förskrivning av 

antibiotika med smalt spektra och således upprepad, för samma antibiotika, exponering för 

studiedeltagarna föreligger. Samtidigt skulle eventuell korsreaktivitet, vid förskrivning av 

annat antibiotikum, betalaktamer emellan kunna vara av betydelse för nya reaktioner om IgE-

antikroppar från föregående antibiotikabehandling kvarstår, denna företeelse exkluderas 

således här. Sannolikheten att både omedelbara och sena reaktioner inbegrips vid 

resensitisering är troligtvis större i och med en ökad uppmärksamhet hos barnets föräldrar då 

de tidigare erfarit symptom hos sitt barn, detta skulle således kunna bidra till den liknande 

anmälningsgraden av nyreaktioner.  

 

Även om utfallet av provokationerna på Barnkliniken USÖ skulle varit desamma är frågan 

rörande föräldrarnas vetskap om undersökningen intressant. Det är anmärkningsvärt att 19 % 

av föräldrarna inte uppfattar de utredningar och sjukvårdsbesök som det egna barnet 

genomgår, även om samtliga studiedeltagares provokationer utföll negativt. Samtidigt uppger 

98 % av föräldrarna (medvetna om att provokationen genomförts) att informationen gällande 

utfallet av var tydlig. Även om samtliga föräldrar som inte vill kännas vid provokationen 

skickat in svar sjunker andelen ovetande till 8 %, vilket fortfarande är att räkna som högt. För 

att bättre ringa in den andel föräldrar som inte svarade på enkäten hade en bortfallsanalys 

kunnat genomföras, vilket hade krävt en omfattande journalgranskning. Man kan dock 

konstatera att svarsfrekvensen var högst bland de barn som genomgått provokationen 2011 

samt bland de föräldrar till barn som haft reaktioner i form av utslag med klåda eller 

ansiktssvullnad. Av de som uppger att de inte genomgått provokationen har 40 % visat 

symptom med kombinerad ansiktssvullnad och utslag med klåda. 50 % av de barn som 

uppvisat enskild ansiktssvullnad svarade på enkäten, samtliga medvetna om provokationens 

utfall. Om Kåvepenin är mer reaktivt än andra antibiotika, i och med att den största andelen 
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reaktioner uppkommit efter PcV-behandling, är svårt att diskutera. Resultatet bör bero på att 

Kåvepenin är det i särklass vanligast utskrivna antibiotika vid infektioner i öppenvården.  

 

Ett problem föräldrarna till provokationsdeltagarna belyste var bristen på kommunikation 

Barnkliniken USÖ och vårdcentralerna emellan. Provokationsutfallet var enligt föräldrarna 

inte känt av vårdcentralsläkarna. Huruvida det stämmer är svårt att analysera framför allt 

eftersom ett negativt utfall inte föranleder ändrad behandlingsrutin. Av de som blev erbjudna 

antibiotika med bredare spektra baserades beslutet, enligt föräldrarnas utsago, på den tidigare 

eventuellt allergiska reaktionen. Av de två barn som inte erbjöds någon behandling vid senare 

betalaktamkänslig infektion uppgav föräldrarna att vårdcentralsläkarna hade information om 

provokationsutfallet. Vare sig resultaten meddelats vårdcentralerna eller ej finns det rum för 

förbättrad kommunikation från båda parter. Risken för utskrivning av antibiotika med bredare 

spektra kan tänkas öka då ansvarig vårdcentralsläkare endast har uppgifter kring eventuell 

allergisk reaktion utan bekräftande eller dementerande provokationsresultat från 

Barnkliniken.     

 

Utformningen av enkätstudien var inte optimal då varken förfrågan om deltagande 

(samtyckeskrav) eller senare hantering av data och sekretess infogades i enkäten. För att 

underlätta svarsmöjligheten hade även skillnaden mellan begrepp såsom antibiotika och 

penicillin ytterligare kunnat klargöras. Det är således möjligt att osäkerheten, både kunskaps-

och-sekretessmässigt, hos de tillfrågade bidrog till den låga svarsfrekvensen. Ytterligare 

svagheter, vilka kan ha betydelse för svarsfrekvensen, kan vara långa tid som i vissa fall 

förflutit sedan provokationen. I dessa fall är det troligt att minnet gällande senare infektioner 

och dess behandling sviker. Även barnets hälsa efter provokationstillfället kan påverka vilken 

betydelse utredningen haft - detta skulle kunna påverka svarsutfall-och-frekvens.   

 

Sammanfattning och slutsats: Huruvida provokation är nödvändigt eller inte är svårt att 

värdera då resultaten studier emellan kraftigt skiljer sig åt. Vinsten av provokationer, då 

andelen positiva utfall uppgår till 0,3 %, bör ifrågasättas. De resultat som framkommit i 

studier från övriga Europa talar dock i större utsträckning för genomförande av provokation. 

Samtidigt kan en negativ provokation vara en trygghet för familjen till det barn som uppträtt 

med misstänkta allergiska symptom.  
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De uppgifter kring framtida antibiotikaanvändning som framkommit tyder på att 

behandlingen fortsätter att vara restriktiv - de flesta blir erbjudna penicillin. Huruvida detta 

beror på vårdcentralernas vetskap om provokationens negativa utfall eller ej framgår inte av 

enkätsvar 
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Bilaga 1.  Enkät 
 
Hej! 
För ett antal månader sedan genomförde ditt/ert barn en penicillinprovokation på 
Barnkliniken USÖ för att utesluta allergi. Resultatet var negativt - ditt barn inte hade någon 
allergi mot penicillin.  
 
Vi på Barnkliniken strävar ständigt efter att förbättra våra arbetsmetoder och bemötande. 
Därför är era åsikter värdefulla. Vi skulle därför uppskatta om ni tar er tid att svara på 
nedanstående frågor.  
 
 
 
Hur upplevde ni provokationstillfället på barnkliniken och bemötandet ni fick där? 
Dåligt  Ganska bra  Bra  Mycket bra  
Finns det något som kan förbättras? 
 
 
 
Upplever du/ni att informationen från sjukhusets sida angående att ditt/ert barn inte hade 
någon allergi var tydlig? 
Ja  
Nej  
Vad hade kunnat förtydligas? 
 
 
 
Innan ditt barn fick en reaktion på penicillin hade han/hon haft några tidigare 
antibiotikakrävande infektioner? 
Ja  
Nej  
 
Om ja, vilken typ av infektion rörde det sig om? 
Övre luftvägsinfektion  
Urinvägsinfektion  
Lunginflammation  
Halsfluss  
Öroninflammation  
Annan  
 
 
 
 
Har ditt barn efter provokationen drabbats av några fler infektioner? 
Ja  0-2  3-5  >5  
Nej  
 
Om ja, vilken typ av infektion rörde det sig om?  
Övre luftvägsinfektion  
Urinvägsinfektion  
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Lunginflammation   
Halsfluss    
Öroninflammation  
Annan  
 
Om barnet drabbats av fler infektioner efter provokationen, blev ni vid detta/dessa tillfälle/n 
erbjudna penicillin? 
Ja  
Nej  
 
Om ja, tackade ni då ja till penicillinbehandling? 
Ja  
Nej  
 
Fick barnet någon reaktion denna gång?  
Ja  
Nej  
 
Om ni tackade nej till penicillinbehandling vad var anledningen till detta?  
Rädsla för biverkningar  
Rädsla för allergiska reaktioner  
Barnet hade vid tidigare läkemedelstillfällen tyckt att läkemedlet smakade illa  
Barnet hade vid tidigare läkemedelstillfällen kräkts vid läkemedelsintag  
Annat: 
 
 
 
Fick ni erbjudande om någon annan typ av antibiotika? 
Ja  
Nej  
Ev preparatnamn: 
 
Om ni sökt pga nya infektioner, hade läkaren på vårdcentralen information om resultatet 
av penicillinprovokationen? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
 
 
Tack för din medverkan! 
 


