
Hej!

Du får denna information då du har en varning för överkänslighet mot penicillin i din pa-
tientjournal. Har man en penicillinvarning i journalen förskrivs man oftast mycket bredare 
antibiotika som har sämre effekt, många fler biverkningar och ibland mycket allvarliga. 
Hos de som får bred antibiotika ökar även risken för att få resistenta bakterier i påtagligt 
större omfattning jämfört med de som fått antibiotika som rekommenderas i första hand. 

Allvarligare reaktioner på penicillin är mycket ovanliga. Man har kunnat visa att uppemot 
90 % av de som tidigare fått varning och testats för allergi mot penicillin inte reagerar  
längre och varningen kan tas bort. 
Det är vanligt att man mår illa, får ont i magen och diarré eller kräks upp medicinen. Man 
kan få lindrigare hudutslag med eller utan klåda. 
Även andra mediciner som man ofta rekommenderar vid infektioner för att sänka febern 
eller lindra huvudvärk och muskelvärk kan ge problem med magen eller utslag med klåda – 
t.ex. ibuprofen.

Ofta när man får samma penicillin igen efter en tid, visar det sig att de flesta symtomen 
som man upplevde tidigare är borta. Det är viktigt att både de som är överkänsliga mot 
penicillin och de som inte är det får korrekt behandling utifrån det som rekommenderas 
nationellt. Därför är det mycket angeläget att varningarna i patientjournalen ombedöms/
bedöms korrekt utifrån striktare kriterier.

• Patienter som tidigare prick/hudtestats för penicillinallergi och befunnits allergiska -   
 ska inte testas igen.

• Patienter som har fått en prov-dos penicillin och fick allvarlig snabb reaktion – ska   
 inte testas igen.

• Patienter som fått samma typ av penicillin och inte reagerar längre – man kan ta bort  
 varningen.

• Övriga som har reagerat först efter 3 dygns antibiotikaintag kan genomgå en  
 prov-dos testning på hälsocentralen Man får en full dos eller reducerat dos penicillin  
 och övervakas under 2 timmar. Vid avsaknad av större reaktion tas varningen bort   
 (efter telefonkontakt dagen efter).

• De med reaktion inom 3 dygn remitteras till medicin/barnmedicinklinikerna för 
 utredning med pricktest eller en-dos penicillin provokation.

Har det gått många år och man inte minns hur man har reagerat, bestämmer läkaren den 
mest trygga handläggningen - testa på hälsocentralen vid låg misstanke om allvarlig reak-
tion, annars på sjukhuset. 


