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Hva er hensikten med å undersøke på straksallergier? 

Testen forsøker å kartlegge hva man er allergisk imot, eller om det foreligger 

”tendens” til allergi. 

 

Hvordan virker testen?   

Proteiner fra de forskjellige stoffer prikkes ned i huden. Dersom det  

foreligger allergi, vil aktuelle antistoffer som regel finnes i huden. Disse 

vil da bindes på teststedet og det vil frigjøres stoffer (bl a histamin) som gir 

hevelse, rødhet og kløe på teststedet.    

 

Hvorfor inneholder testen så få forskjellige emner? 

Det viser seg at der hvor det foreligger allergi ifm astma, annen slimhinne-  

allergi eller atopisk eksem, er som regel et eller flere av de aktuelle  

Teststoffene involvert. Av de som har allergi mot denne typen stoffer, regner 

man med at 80-90 % vil kunne få et eller flerre utslag på denne testen.  Ved 

positive utslag kan det være aktuelt å gå videre med mer detaljert testing, der 

Det er behov for dette. 

 

Kan blodprøver gi svar på om det foreligger allergi av samme type? 

Ja, blodprøve er en annen måte å teste for å se om det foreligger antistoffer 

Mot aktuelle emne i blodet. Blodprøven anses som noe mindre følsom enn hudtesten. I blodet gjøres 

imidlertid også en generell test der man undersøker på forekomsten av antistoffet IgE. Dette omfatter 

hele gruppen straksallergier. IgE kan altså sees som et uttrykk for tendens til straksallergi. Selv om IgE 

er forhøyet, lar det seg ikke alltid gjøre å påvise en spesifikk allergi.  

 

Er det greit å anskaffe hest, hund, katt eller andre husdyr dersom testene er negative hos et barn 

med høysnue eller eksem?    

Nei. Negativ test for dyrehår og mangel på symptomer ved kontakt med aktuelle dyr, taler for at det 

foreløpig ikke foreligger allergi. Det er imidlertid den vedvarende eller gjentatte kontakt med aktuelle 

dyr som vil kunne fremkalle allergi. Dersom barnet kommer fra en familie med eksem, høysnue, astma 

evt spesifikke allergier, er det all grunn til å være forsiktig og anskaffelse av kjæledyr vil ofte bli 

frarådet. Ikke bare vil barnet eller andre i familien kunne få allergi eller sykdom pga kjæledyret.  

I tillegg vil det bli et betydelig traume dersom man senere må kvitte seg med dyret av samme grunn.  

Nyere undersøkelser kan imidlertid tyde på at barn som er vokst opp på bondegård med mye kontakt 

med dyr fra de er små, har mindre tendens til astma og andre allergimanifestasjoner. Dette kompliserer 

bildet ytterligere. En forklaring kan være utvikling av «toleranse» dvs at en allergi etter en stund 

forsvinner eller reduseres, noe liknende som kan oppnås med «vaksinering» mot allergi”.  

  

Hvilke konsekvenser har det dersom man har «positiv» reaksjon på husdyr? Man må regne med at 

evt reaksjoner kan forsterkes på sikt og det er ikke uvanlig med astmautvikling. Man må derfor vurdere 

   

   

   

  
PASINFO OM PRIKKTEST 

FOR ”STRAKS”ALLERGIER 
Prikktest standard  
 

1.hest 

 

2.hund  

 

3.katt 

 

4.bjørk (raklepollen) 

 

5.burot 

 

6.timotei (gresspollen) 

 

7.muggsopp (cl herbarium) 

 

8.husstøvmidd (d.farinae) 

 

 

- negativ kontroll 

 

+ positiv kontroll(histamin) 
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nøye hvordan dyrehårskontakt kan unngås. Imidlertid kan det også forekomme en form for 

toleranseutvikling dvs at reaksjonene svekkes gradvis. Se foran.   

 

 

Hva betyr positiv reaksjon på bjørk? 

Dette er uttrykk for allergi mot bjørkepollen, men omfatter ofte allergi mot flere raklepollen (bl a or og 

hassel).  Mange av denne pasienten reagerer kun mot et eller flere raklepollen og har bare symptomer 

om våren (or/hassel: mars/april, bjerk: april/mai).  

 

Hva betyr positiv reaksjon på timotei? 

Dette er et gresspollen, og de fleste med gressallergi er allergiske mot timotei.. Gresspollensesongen 

starter ved St Hans og kan vare hele sommeren. Mange gresspollenallergikere har også 

raklepollenallergi. 

 
Hva betyr positiv reaksjon på burot? 

Burot vokser på tørre steder langs veier, på udyrket mark og byggeplasser. Finnes ikke på fjellet. Burotallergi 

forekommer sjelden alene, som regel sammen med allergi mot raklepollen og gress.  

 

Hva er kryssreaksjoner?  

Mange av de allergifremkallende stoffene har så lik proteinstruktur at kroppen ikke kan skille dem. Dette kan 

gjelde planter fra samme familie som or, hassel og bjørk. Noen som har pollenallergi reagerer også når de 

spiser hasselnøtter eller mandler.  Det kan også forekomme reaksjoner mot epler, kirsebær, moreller, plommer 

mm.  

 

Hva betyr reaksjon mot muggsopp?  

Allergi mot muggsopp kan gi luftveissymptomer.  Muggsopp finnes spesielt i gamle tette murhus, kjellere mm. 

Dersom man har et boligmiljø som innebærer sannsynlig eksponering for muggsopp, må man vurdere hva som 

kan gjøres med dette.    

 

Hva betyr reaksjon mot husstøvmidd?  

Middallergi kan gi nesetetthet, astma eller forverring av eksem. Husstøvmidd finnes først og fremst på 

soverom. Se egen info. 

 

Dersom man ikke kan unngå det man ikke tåler, hva gjør man da? 

Det er aktuelt å benytte medikamenter som demper den allergiske reaksjonen, såkalte allergitabletter 

(Teldanex, Clarityn, Telfast, Zyrtec, Phenamin, mm), øye eller nesedråper som hindrer/reduserer 

allergireaksjonen(Lomudal, Livostin), spray som åpner luftveiene(Ventolin/Bricanyl), eller cortisonpreparater i 

forskjellig form(dråper, spray, injeksjon, tabletter).    For best mulig symptomlindring med minst mulig 

bivirkning kan det være en fordel å gå til spesialist på det organsystem man har symptomer fra (f eks øre-

nesehalslege ved høysnue, lunge-eller barnelege ved astma, hudlege ved eksem). 

 

Negativ kontroll, hva er det?   

Dette er et risp tilsvarende de andre med saltvann. Det er for å forsikre seg om at huden ikke reagerer på rispet 

alene. Ved en spesiell type elveblest (dermografisme) vil man kunne få like kraftig reaksjon der som på de 

andre ripene. 

 

Positiv kontroll, hva er det? 

Dette er en test der histamin rispes direkte inn i huden. Her skal det bli kløe, rødhet og hevelse svarende til en 

”positiv” reaksjon. Denne brukes som sammenlikningsgrunnlag for de andre testene.   

 

Kan det forekomme generell reaksjon/allergisjokk ifm testing? 

Det benyttes sterke fortynninger av de aktuelle teststoffene slik at generell reaksjon med elveblest, 

pustevanskeligheter osv ikke skal forekomme. Dersom en person vet at han har en meget sterk allergi for et av 

de aktuelle emner, kan det likevel være aktuelt å ikke teste på dette.  Vi tar likevel forholdsregler for uventete 

reaksjoner og har alltid nødvendige medikamenter for hånden. Ved positive reaksjoner ber vi også for 

sikkerhets skyld pasienten bli på kontoret 20 min etter avlesning.    
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Prikk tester utføres ikke lenger ved Hudklinikken, be evt om henvisning til hudlege med 

kommunal driftsavtale eller hudavdeling.  

 

#prikktest #allergi #høysnue #matvareallergi #elveblest 


