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Abstract 

Background: Antibiotic resistance is an increasing problem globally, and is attracting more 

and more attention. According to WHO, it is one of the biggest threats to global health today. 

The development of resistance occurs naturally, but unnecessary use of broad spectrum 

antibiotics helps accelerate the process. In Norway the goal is to reduce both the total use of 

antibiotics and broad spectrum with 30 % by 2020. A big contribution to increased use of 

broad spectrum antibiotics is within patients claiming to be allergic to penicillin.  

Method: We performed a literature search in PubMed in April 2018 on systematic reviews, 

review, observational studies and clinical trials. English publications from the last 15 years 

that studied patients with suspected or documented penicillin allergy and then underwent 

allergy testing were included.  

Results: Our search gave 177 studies, and out of those, 7 met our inclusion criteria. 2 were 

systematic reviews and metaanalysis, 4 were original studies and 1 was a review. We then 

included other studies outside our original search to extend the task to also include 

immunological reactions, test methods and diagnostics, and cross reactions. 

Conclusions: There is an overdiagnosis of penicillin allergy. The amount of people having 

the diagnosis is too high compared to how many who actually have an allergy. When 

assessing allergy it is important to be aware of the different types of allergic reactions. One 

have to know which of the reactions you still can give penicillin and when one should give 

alternative antibiotic treatment. In addition, it is important to distinguish side effects from real 

allergic and life threatening reactions. 
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1. Innledning 

Antibiotikaresistens er et økende verdensproblem som stadig vies mer oppmerksomhet 

globalt. Ifølge WHO er det en av de største truslene mot global helse vi har i dag (1).  

Unødvendig bruk og feil valg av antibiotika gjør at bakterier blir mer motstandsdyktige mot 

behandling av infeksjoner. Utviklingen av resistens skjer naturlig, men feil bruk av antibiotika 

er med på å akselerere prosessen.  

Regjeringen har satt som mål at Norge skal redusere både totalbruken av antibiotika og 

bruken av bredspektret antibiotika med 30% innen 2020. Vi skal bruke medikamentene 

riktigere, øke kunnskapen om antibiotikaresistens og være en pådriver internasjonalt i 

utviklingen av nye antibiotika og vaksiner i perioden 2015-2020 (2).  

 

Begrunnelse for valg av oppgave og problemstilling 

Flere faktorer er med på å true effekten av antibiotika. En viktig og kanskje mindre debattert 

del av denne utviklingen er feildiagnostisering av penicillinallergi og følgende av det.  

I denne oppgaven har vi valgt problemstillingen: Hvor mange av de med selvrapportert 

historie av penicillinallergi eller dokumentert penicillinallergi i journalen står igjen med 

diagnosen etter nærmere testing? 

Målet med oppgaven er å belyse utfordringer med feildiagnostikk av penicillinallergi og 

hvilke konsekvenser det har. Vi ser derfor på hvor omfattende problemet er ved å gå gjennom 

studier som har sett på pasienter med rapportert penicillinallergi eller dokumentert 

penicillinallergi i journalen, som det så har blitt gjort testing av for å se om det foreligger en 

faktisk allergi. Etter hvert som vi kom i gang med arbeidet, utvidet vi oppgaven til også å 

omhandle testmetoder og diagnostikk av penicillinallergi, immunologiske reaksjoner, og 

kryssreaksjon mellom ulike betalaktamantibiotika.    
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2. Bakgrunn 

En allergiliknende medikamentreaksjon betegnes som medikament-hypersensitivitetsreaksjon 

før man har påvist enten medikamentspesifikke antistoffer eller T-celler. Først da kan det 

betegnes som allergi (3). Av pasienter med enten selvrapportert eller journaldokumentert 

allergi mot antibiotika er det i mange tilfeller ikke assosiert med en IgE-mediert allergisk 

respons (4).  Penicillinallergi er den vanligste medikamentallergien som er 

journaldokumentert (5). Det er estimert at mellom 9-12% av alle pasienter som har vært 

innlagt ved sykehus rapporterer at de har penicillinallergi (6, 7). Disse får suboptimal 

behandling med unødvendig bredspektret antibiotika sammenliknet med pasienter som ikke 

rapporterer allergi (8). Det er registrert økt forekomst av Clostridium, MRSA og 

vancomycinresistente enterokokker, og også økt bruk av sykehustjenester hos pasienter med 

angitt penicillinallergi (5). Alternativ behandling innebærer bruk av mer resistensdrivende 

bredspektrede antibiotika (9). 90% av de med dokumentert penicillinallergi viser seg å 

tolerere penicillin (10). Kostnadene for pasienter med penicillinallergi er høyere 

sammenliknet med pasienter uten allergi (8, 11, 12). Penicilliner er de mest brukte antibiotika, 

og de er relativt billige (13). 

Mange pasienter som legges inn på sykehus blir behandlet med antibiotika. Sykehusopphold 

er en god mulighet til å utelukke penicillinallergi hos pasienter som ikke har en god nok 

dokumentert allergi. Dette vil kunne bidra til bruk av mindre bredspektret antibiotika. Mer 

målrettet antibiotikabruk vil føre til mindre påvirkning av den normale bakteriefloraen og 

utviklingen av resistens vil minskes (14). 
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3. Metode 

Vi har gjort et systematisk søk i PubMed den 20.04 2018 kl.09.10. Vi har inkludert systematic 

reviews, review, observational study og clinical trials, og begrenset søket til publikasjoner de 

siste 15 årene. Kun engelske publikasjoner er tatt med. Følgende søkeord er brukt: 

 ((Penicillin AND (allergy OR hypersensitivity OR allergic))) AND (((misdiagnosis OR 

misdiagnosed OR diagnostic error)) OR (("skin tests"[MeSH Terms]) OR 

(Test[Title/Abstract] OR tests[Title/Abstract] OR testing[Title/Abstract] OR 

radioallergosorbent[Title/Abstract] OR IgE[Title/Abstract] OR immunologic tests))) 

Dette søket ga 177 treff. Vi har så ekskludert studier på bakgrunn av dette: 

1. Omhandler ikke penicillinallergi  

2. Undersøker ikke pasientmasse  

3. Sykdomsspesifikke studier  

4. Studier om testmetoder eller kryssreaksjon  

5. Retningslinjer for diagnostisering og håndtering av penicillinallergi  

Deretter satt vi igjen med syv studier som så på allergitesting av pasienter som hadde oppgitt 

penicillinallergi. To var systematiske oversikter og metaanalyser, fire var originalartikler, og 

en var oversiktsartikkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Søk i PubMed 

Antall treff i PubMed (n=177) 

Ekskludert: 

1. Omhandler ikke penicillinallergi (n=36) 

2. Undersøker ikke pasientmasse (n=11) 

3. Sykdomsspesifikke studier (n=45) 

4. Studier om testmetoder eller kryssreaksjon (n=53) 

5. Retningslinjer for diagnostisering og håndtering av penicillinallergi 

(n=25) 

 

Inkluderte studier (n=7) 
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Inkluderte studier 

Tittel Forfatter Type studie Publisert 

Clinical outcomes 

following inpatient 

penicillin allergy testing: 

A systematic review and 

meta-analysis. 

Sacco KA, Bates A, 

Brigham TJ, Imam 

JS, Burton MC 

Systematisk 

oversikt og 

metaanalyse 

2017 

Positive penicillin allergy 

testing results: a 

systematic review and 

meta-analysis of papers 

published from 2010 

through 2015 

Harandian F, Pham 

D, Ben-Shoshan M. 

Systematisk 

oversikt og 

metaanalyse 

2016 

Skin testing with beta-

lactam antibiotics for 

diagnosis of beta-lactam 

hypersensitivity in 

children. 

Manuyakorn W, 

Singvijarn P, 

Benjaponpitak S, 

Kamchaisatian W, 

Rerkpattanapipat T, 

Sasisakulporn C, et 

al. 

Originalartikkel 2016 

Evaluation of antibiotic 

allergy: the role of skin 

tests and drug challenges 

Solensky R, Khan 

DA. 

Oversiktsartikkel 2014 

Skin testing and oral 

penicillin challenge in 

patients with a history of 

remote penicillin allergy 

Goldberg A, 

Confino-Cohen R. 

Originalartikkel 2008 

Oral challenges are needed 

in the diagnosis of beta-

lactam hypersensitivity 

Bousquet PJ, Pipet 

A, Bousquet-

Rouanet L, Demoly 

P. 

Originalartikkel 2007 

Assessment of a new 

brand of determinants for 

skin testing in a large 

group of patients with 

suspected beta-lactam 

allergy 

Matheu V, Perez E, 

Gonzalez R, Poza P, 

de la Torre F, 

Sanchez-Machin I, et 

al. 

Originalartikkel 2007 

  

Tabell 1: Inkluderte studier 

 

Etter en gjennomgang av disse studiene har vi utvidet oppgaven og tatt for oss studier som i 

utgangspunktet ble ekskludert, men som belyser andre aspekter og utfordringer med 

penicillinallergi. Vi har også inkludert andre relevante studier utenom søket. Temaene vi har 

valgt er immunologiske reaksjoner, testmetoder og diagnostikk av penicillinallergi, og 

kryssreaksjon mellom ulike betalaktamantibiotika. 
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4. Resultater 

I. Allergitesting av pasienter med dokumentert penicillinallergi i journalen 

1) 

Den første studien vi inkluderte var en systematisk oversikt og metaanalyse fra 2017 (15) som 

gikk gjennom 24 studier fra de siste 20 årene etter søk i databasene Ovid MEDLINE/PubMed, 

Embase, Web of Science, Scopus og Cochrane Library. De inkluderte studier av 

sykehuspasienter med en dokumentert penicillinallergi som så gjennomgikk allergitesting. 

Pasientantallet varierte fra 24 til 252 i de ulike studiene. To var kasus-kohort-studier og 

resterende 22 var kohortstudier. Penicillin prikktest ble hovedsakelig brukt som intervensjon 

(18 studier), med eller uten oral provokasjonstest av penicillin.  

Det viste seg at andelen med negativ prikktest i disse studiene varierte fra 79% til 100%. 

Gjennomsnittet av pasientpopulasjonen med en negativ prikktest var 95% [KI 93.8-96.1].  

20 av studiene rapporterte endring i valg av antibiotika. Utskriving av penicillin økte med 

mellom 9.9% og 49%, og cefalosporin med mellom 10.7% og 48%. Bruken av vancomycin 

og fluoroquinolone gikk ned. En samlet kohort-analyse viste en endring i utskriving av 

antibiotika på 78%. En av studiene som ble gjennomgått (16) viste at 65.6% av pasientene 

gikk over til betalaktamantibiotika etter et dypere intervju med en farmasøyt der det viste seg 

å være diskrepans mellom journalopplysningene av penicillinallergi og de faktiske forhold. 

Fire av studiene viste også en nedgang i helsekostnader etter testing av penicillinallergi. Det 

ble også rapportert enkeltstående tilfeller av anafylaksi etter oral provokasjon av amoxicillin, 

med en insidens under 1%.  

 

2) 

Den andre studien som vi inkluderte var også en systematisk oversikt og metaanalyse som 

gikk gjennom studier fra 2010 til og med 2015 med søk i PubMed, Ovid og Embase (17). De 

inkluderte studier på engelsk og fransk som viste prevalens av penicillin-reaksjoner etter 

prikktest eller oral provokasjon hos pasienter som rapporterte penicillinallergi. Resultatene 

ble analysert i tre kategorier: kun barn, kun voksne og alle aldre. 

Det opprinnelige søket deres ga 261 resultater, hvorav 14 av disse stod igjen etter 

eksklusjonen. Det ble gjort separate metaanalyser i de tre kategoriene for å finne prevalensen 

av umiddelbar penicillinallergi hos pasienter med rapportert allergi mot betalaktamantibiotika. 

Analysen viste et samlet estimat på 1.98% (95% KI 1.35-2.60%) hos barn, 7.78% (95% KI 

6.53-9.04%) hos voksne, og 2.84% (95% KI 1.77-3.91%) i alle aldre samlet.   
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3) 

Den tredje studien vi inkluderte i vårt søk var gjort på barn med sykehistorie med 

betalaktamhypersensitivitet (18). Studien ble gjennomført mellom juni 2007 og mai 2015 på 

Ramathibodi Hospital i Thailand. Pasientenes aldre var fra 1-18 år, og de gjennomgikk 

prikktest med penicillin G, ampicillin, amoxicillin-clavulanic acid og det betalaktamet de 

hadde reagert på tidligere. De med negativ prikktest gjennomgikk intradermaltest, og om den 

også var negativ gjennomgikk de oral provokasjonstest. 

126 pasienter ble inkludert i studien, hvorav 22 (17.4%) fikk bekreftet å ha en ekte 

betalaktamhypersensitivitet. Av disse ble 4 (18.2%) bekreftet med prikktest, 8 (36.4%) med 

intradermaltest, og 10 (45.4%) med oral provokasjonstest.  Av disse 10 hadde 2 reaksjon etter 

1/10 av terapeutisk dose, og 8 reaksjon etter full terapeutisk dose.  

Den vanligste reaksjonen var hudmanifestasjon med urtikaria eller makulopapulært utslett. 

Amoxicillin og ampicillin (45.5%) var de medikamentene som ga flest umiddelbare 

reaksjoner, fulgt opp av amoxicillin-clavulanic acid, cloxacillin og ceftriaxone. Fordi vi 

undersøker penicillinallergi blir resultatene i denne studien noe mindre valid i og med at de i 

tillegg til å undersøke for penicillin også har undersøkt for cefalosporin. Cefalosporin-

reaksjonene var dog færrest i antall.  

 

4) 

Den fjerde studien som ble inkludert var en oversiktsartikkel fra 2014 (19). I fire studier fra 

USA har de funnet antall med positiv hudtest av pasienter med positiv historie på 

penicillinallergi. Antallet med positiv test i de fire studiene er henholdsvis 161/1429 (11.3%), 

257/5006 (5.13%), 64/1759 (3.64%), og 243/1068 (22.8%). 

 

5) 

Den femte studien vi har inkludert er en originalartikkel fra 2008 (20). 8702 pasientjournaler i 

primærhelsetjenesten i sentral- og nord-Israel ble gjennomgått og screenet for penicillinallergi 

mellom november 1998 og januar 2000. I tillegg ble pasienter som anså seg som allergiske 

mot penicillin, via reklame på lokal TV-kanal, anbefalt å ta kontakt med en lokal sykepleier 

for å delta i studien. Av 687 pasienter med en ikke-livstruende reaksjon på penicillin ble 169 

tatt med. Kun pasienter som hadde reaksjon for mer enn 3 år siden ble inkludert. Uavhengig 

av hudtesten fikk pasientene en 1-dagsdose med penicillin og amoxicillin ved to separate 

anledninger. 2 til 6 år senere ble det gjort oppfølgingsprøver. 

Ved første prøver av de 169 pasientene forelå følgende positive hudtester: 47 (27.8%) for 

penicillin G, 53 (31.4%) for ampicillin, 37 (21.9%) for amoxicillin, 47 (27.8%) for PPL 

(benzylpenicilloyl-poly-l-lysine), og 56 (33.1%) for MDM (minor determinant mix). 73 

pasienter (43.2%) hadde positiv reaksjon på minst en av reagensene. 161 av pasientene 
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gjennomgikk oral provokasjon, og av disse fikk 107 (66.5%) penicillin V og 54 (33.5%) 

amoxicillin. Henholdsvis 6 og 5 av disse utviklet en objektiv reaksjon på provokasjonen.  

Ved oppfølgingsprøvene 2 til 6 år senere hadde 50 av de 161 pasientene trukket seg fra 

studien. Av de 111 som fortsatte hadde 52 (46.8%) positiv hudtest for penicillin G, 53 

(47.7%) for ampicillin, 41 (36.9%) for amoxicillin, 44 (39.6%) for PPL, og 53 (47.7%) for 

MDM. Av alle hadde 70 (63.1%) positiv reaksjon på minst en reagent. Videre fikk 31 

(27.9%) oral provokasjon med penicillin V, og 80 (72.1%) amoxicillin. Tre pasienter som 

gjennomgikk provokasjon med amoxicillin utviklet en mild kutan reaksjon. Av disse hadde to 

positiv hudtest i forkant. 

Ved sammenlikning av første og andre prøvetaking er prevalensen av objektive uønskede 

reaksjoner henholdsvis 11 av 161 (6.8%), og 3 av 111 (2.7%). Hos de med positiv hudtest 

sank prevalensen av de med objektive uønskede reaksjoner fra 7 av 67 (10.4%) til 2 av 70 

(2.9%) fra første til andre orale provokasjon. Av de med negativ hudtest var prevalensen av 

objektive uønskede reaksjoner henholdsvis 4 av 94 (4.3%) og 1 av 41 (2.4%). 

 

6) 

I en originalartikkel fra 2007 (21) ble 1218 pasienter med en mistenkt betalaktamallergi 

inkludert. Pasientene ble rekruttert fra DAHD (Drug Allergy and Hypersensitivity Database) 

og konsultert ved en allergiklinikk ved Universitetssykehuset i Montpellier mellom september 

1996 og februar 2006. Pasienter med alvorlige og livstruende reaksjoner ble ekskludert.  

Pasientene gjennomgikk hudtest med PPL og MDM. De ble og testet med penicillin G, 

amoxicillin, ampicillin eller andre betalaktamantibiotika som de hadde reagert på tidligere 

dersom de var tilgjengelige. Det ble utført prikktest og intradermaltest. Ved negative hudtester 

ble det gjennomført oral provokasjonstest.  

Av de 1218 som ble inkludert i studien gjennomgikk 854 hudtest med PPL og MDM. 

Reagentene ble tatt av markedet i løpet av studien, og de resterende 364 ble ikke testet.  

21.1% av testpersonene hadde en ekte betalaktamallergi bektreftet med hudtest (178, 69.3%) 

eller provokasjonstest (79, 30.7%). 198 (77%) var positiv til et betalaktam men ikke til PPL 

og MDM. 

   

7) 

En originalartikkel fra 2007 (22) har inkludert pasienter med en mistenkt penicillinallergi som 

er henvist til Allergy Service og University Hospital NS Candelaria, Tenerife Spain, av 

allmennleger, pediatere og andre spesialister mellom januar 2004 og juni 2006. Alle 

pasientene hadde hatt umiddelbare symptomer som utslett, urtikaria, angioødem eller 

anafylaksi.  
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Det ble utført prikktest med PPL, MDM, penicillin G, amoxicillin og det 

betalaktamantibiotikumet som tidligere hadde gitt reaksjon. Deretter ble det gjort 

intradermaltest med PPL, MDM og penicillin G. Ved negativ hudtest ble det gjort oral 

provokasjonstest med penicillin. Dersom alle testene var negative ble prosedyren gjentatt 

mellom 2 og 4 uker senere.  

669 pasienter deltok i studien. 68% hadde tidligere reagert på amoxicillin, 14% på 

benzylpenicillin, 6% på ampicillin, og 22% kunne ikke huske hvilket medikament, men mente 

det var penicillin. Reaksjonene var utslett, urtikaria eller angioødem hos 677 (95,5%) av 

pasientene, og anafylaksi hos 32 (4,5%). 

En positiv penicillinallergi-diagnose ble gitt hos 69 (10.3%) pasienter. En positiv hudtest med 

PPL ble oppnådd hos 30 pasienter (43.5% av positive pasienter), MDM i 28 pasienter (40,5%) 

og PPL og MDM i kombinasjon hos 16 pasienter (23,2%). Totalt hadde 42 pasienter (60.9%) 

positiv reaksjon på hudtest med PPL, MDM eller begge. Hudtest med penicillin, amoxicillin, 

ampicillin, og/eller cefalosporin var positiv hos 32 pasienter (46,4%).  

Ved reeksaminering ble penicillinallergi diagnostisert hos 11 av 69 pasienter. 9 av de ved 

hudtest.  

 

II. Immunologiske reaksjoner 

Vi skiller mellom fire typer immunologiske reaksjoner ved allergi. Alvorlighetsgraden 

varierer innad de forskjellige typene (23). 

Type I: Også kalt straksreaksjon (elveblest), gir en rask økning av IgE-spesifikke antistoffer i 

blodet. Disse antistoffene binder allergenet og fører til en frigjøring av histamin fra 

mastcellene. Det er økningen av histamin i blodet som gir symptomene som kløe, ødem, 

urtikaria, respirasjonsvansker, leddhevelser, hjertebank og vasodilatasjon med eventuelt 

utvikling av sjokk. I alvorlige tilfeller kan dette føre til en anafylaktisk reaksjon med døden til 

følge dersom behandling ikke igangsettes raskt.   

Type II: Cytotoksisk reaksjon hvor IgG og IgM fester seg til cellen og dreper den. Dette kan 

føre til medisin-indusert hemolytisk anemi.  

Type III: Er antigen-antistoff komplekser som sirkulerer i blodbanen og avleires i 

kapillærene. Kan gi feber med leddpåvirkning, nyrepåvirkning, erytema multiforme og 

erytema nodosum.  
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Type IV: Også kalt senreaksjon, gir en cellemediert reaksjon der T-celler aktiverer 

makrofager. Aktiveringen av makrofager fører til en angrep på det fremmede stoffet eller vev 

rundt inngangsporten for stoffet. Dette er typiske hudforandringer som eksempelvis 

kontaktdermatitt. Disse reaksjonene kommer vanligvis etter 3-4 dager med behandling eller 

etter seponering av medikamentet.  

Bilde 1: Urtikarielt utslett (24) 

Pasienter som hevder de har reagert på penicillin tidligere angir flere ulike symptomer hvor 

kun fåtall av dem er farlige, og derav er ekte penicillinallergi (15). De fleste angir å ha hatt 

utslett eller hevelse, og noen husker ikke hvorfor de har fått diagnosen «penicillinallergi» 

(25). Det er også vanlig å få utslett etter administrering av ampicillin (ampicillin rash) (26), 

som er forskjellig fra urtikarielt utslett ved faktisk allergi. Ampicillin rash er makulopapulært 

og ikke allergisk betinget, og man kan kontinuere behandling med ampicillin dersom denne 

hudforandringen foreligger (27). Sannsynligheten for ampicillin rash øker og tilstanden 

forverres dersom pasienten i tillegg er smittet med Epstein-Barr-viruset, også kalt 

mononukleose (28).   
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Bilde 2: Ampicillin rash (29) 

Når vi snakker om allergi ved penicillin er det primært type I reaksjoner. Type I reaksjoner 

kan være livstruende og pasienter med slike reaksjoner må aldri få penicillin igjen. 

Reaksjoner som beskjedne hudutslett eller reaksjoner etter flere dager (type 4 reaksjoner) 

avtar vanligvis av seg selv eller kan symptomatisk behandles, og pasientene trenger ikke å 

stemples som penicillinallergikere. Disse kan og bør behandles med penicillin igjen dersom 

det er førstevalget ved behandling av en infeksjon. De alvorlige hudreaksjonene som toksisk 

epidermal nekrolyse, Steven Johnson syndrom, erytema multiforme og erytema nodosum 

(type 3 og 4) er meget sjeldne, og disse pasientene skal også unngå behandling med penicillin. 

Til forskjell fra type I reaksjoner er ikke disse IgE-medierte og vanskeligere å detektere ved 

testing. Her vil selve anamnesen og utdypingen av den tidligere reaksjonen være avgjørende.  

En stor årsak til overdiagnostisering av penicillinallergi kan være manglende forståelse og 

kunnskap om de forskjellige immunologiske reaksjonene. Misbruk av ordet «allergi» fører til 

at banale reaksjoner feiltolkes som livstruende (15). Ved mistanke om alvorlige livstruende 

reaksjoner på penicillin skal det utredes videre dersom ikke tilstrekkelig dokumentasjon 

foreligger. Ved lette utslett eller hevelse er det viktig med informasjon til pasienten slik at 

disse plagene ikke tolkes som en alvorlig allergi som gjør at pasienten ikke kan behandles 

med penicillin igjen.   
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III. Testing og diagnostikk av penicillinallergi 

Det finnes flere metoder for å teste om det faktisk foreligger penicillinallergi hos en pasient. 

Kjennskapen til testmetoder og tilgangen på de er varierende ved forskjellige avdelinger. 

Dette fører ofte til at pasienter blir merket som «penicillinallergikere» i anamnesen etter 

episoder med uønskede reaksjoner på penicillin.  

Anamnese  

Det viktigste verktøyet for diagnostisering av penicillinallergi er anamnesen. Det er viktig å 

stille detaljerte spørsmål knyttet opp mot reaksjonen. Dette er spørsmål som burde stilles for 

videre utredning av faktisk allergi (30): 

- Hva var symptomene og reaksjonene ved tidligere behandling, og når oppsto de? 

Symptomer som skylles hurtig økning av IgE (Type-1- reaksjon) som urtikaria (elveblest) 

og luftveissymptomer kan indikere at det har vært en faktisk allergi. Symptomer som 

diare og utslett trenger ikke å bety at det foreligger en faktisk allergi, men at det er andre 

faktorer som gjør at pasienten reagerer på penicillin akkurat da det ble gitt.  

 

- Når oppstod symptomene i forhold til administreringen av penicillin? Type-1-

reaksjoner er straks-reaksjoner som vil gi symptomer rett etter eller når medisinen blir 

gitt. Dette indikerer med stor sannsynlighet at det foreligger en økning av IgE i kroppen. 

Dersom reaksjonen oppstår etter lengre tid (timer til dager) er det mindre sannsynlig at 

det foreligger en allergi. 

 

- Ble det administrert andre medisiner da penicillin ble gitt? Reaksjonen(e) kan skyldes 

andre medisiner. 

 

- Har det vært gitt andre lignende medisiner senere som du har tålt? Noen pasienter 

kan ha hatt en tidligere reaksjon på penicillin som ikke lengre er tilstede ved ny 

behandling. Dette kan skyldes at allergien har «dødd ut» eller at reaksjonene tidligere ble 

feiltolket som allergi. 

 

- Hva var begrunnelsen for behandling med penicillin? Noen sykdommer kan selv gi 

reaksjoner eller symptomer som ligner på allergi-reaksjoner, for eksempel streptokokk 

faryngitt.  

 

- Har symptomene oppstått uten at det er gitt medisin? Ved for eksempel kronisk 

idiopatisk urtikaria kan man se allergi-reaksjoner uten at det er gitt behandling i 

forbindelse med symptomene.  

Videre er det viktig å sjekke anamnesen opp mot tidligere journaler på pasienten. Mange 

pasienter kan ha vanskelig for å huske hva slags medisiner som ble gitt, og om de senere har 

blitt behandlet med penicillin igjen. En grundig utspørring er viktig for å kartlegge om det er 
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mistanke om faktisk allergi, eller om det kun skyldes andre faktorer. På bakgrunn av dette vil 

det i tillegg til anamnesen også være nødvendig med videre utredning dersom man skal 

diagnostisere ekte penicillinallergi (31).   

Hudtesting 

Penicillin omdannes til aktive metabolitter i kroppen. Disse metabolittene reagerer med 

proteiner og danner determinanter. Disse deles videre inn i major og minor determinanter. Ca. 

95 % av penicillinet omdannes til major determinanter. Reaksjoner mot disse er ofte årsaken 

til urtikaria. Minor determinanter utgjør få prosent, men til gjengjeld er det reaksjoner mot 

disse som kan gi alvorlig anafylaksi. Det er disse determinantene som kan undersøkes ved 

hudtesting (30). Hudtesting omfatter prikktesting og intrakutantesting for determinanter i 

kroppen som kan identifisere personer med IgE mot penicillin, som altså har en type-1 

reaksjon.   

Prikktesting er førstevalget ved testing for penicillinallergi. Da påfører man både major og 

minor determinanter på huden, etter desinfisering med alkohol, og lager et lite hul i epidermis 

slik at stoffet trenger inn. Videre påfører man to kontroller der den ene er saltvann og den 

andre er histamin (32). Ved positiv prikktest sammenligner man med den positive kontrollen, 

histamin. Histamintesten skal danne en papel på ca. 3 mm i diameter med et erytematøst 

område rundt. Ved positiv prikktest må testen gi et likt eller større utslag sammenlignet med 

den positive kontrollen. Den negative prediktive verdien til penicillin-prikktesten er høy, fra 

95 % og over (19). Den positive prediktive verdien til penicillin-prikktesten er vanskelig å 

determinere. Dette fordi det både er etisk debattert og kan være farlig å gi penicillin til 

pasienter med positiv prikktest for penicillin (19, 30).  

Bilde 3: Positivt og negativt svar på prikktest (33) 

Dersom man får en negativ prikktest skal man gå videre med intrakutantesting med 

penicillindeterminantene. Denne testen har en høy sensitivitet, men en lav spesifisitet (32). 

Det er større sjanser for systemiske reaksjoner, og derfor velger man å gjøre det på pasienter 
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som har hatt negativ prikktest. På grunn av den høye sensitiviteten vil man kunne måle 

utslaget med større nøyaktighet.  

In vitro testing  

Dersom en person ikke kan stoppe med medikasjon eller har kontraindikasjoner mot 

intradermal testing kan man foreta en in vitro testing. Da tester man for allergen-spesifikke 

IgE antistoffer i blodet. Disse testene har en bred sensitivitet og spesifisitet. Derfor er det 

viktig å tolke dem i lys av andre faktorer. Ved in vitro testing har man delt inn i klasser etter 

konsentrasjonen av allergen som må tilsettes for å detektere mengden av antistoffer som er 

tilstede i blodet. Dette er for å øke den prediktive verdien av testen. Jo høyere konsentrasjon 

av allergen som kan tilsettes, jo større mengde antistoff er tilstede i blodet. Som nevnt 

tidligere bør disse resultatene tolkes i lys av annen informasjon. En kan ha positivt resultat 

selv uten kliniske symptomer på allergi. Men dersom man har kliniske symptomer og positiv 

in vitro testing med en høy konsentrasjon av allergenet, vil allergidiagnosen styrkes. En 

negativ in vitro test vil ikke utelukke en allergi, og ved tilstedeværelse av kliniske symptomer 

bør man gå videre i utredningen (32). 

Provokasjonstesting 

 

Dersom man antar at sannsynligheten for alvorlig allergi er lav kan man gjennomføre en 

provokasjonstest med penicillin. Dette gjør man for å endelig bekrefte at pasienten tåler 

preparatet. Da tilsetter man en tiendedel av dosen 30-60 min før man gir full dose (34). 

Pasienten skal observeres med full anafylaksiberedskap tilstede. Amoxicillin er det foretrukne 

penicillinet da det både har en betalaktam-ring og en signifikant potensiell R-sidegruppe. 

Provokasjonstesten bør rutinemessig foretas rett etter en negativ prikktest for å endelig 

avkrefte en allergi.  

Oppsummering av testmetoder 

 

Det finnes flere tilgjengelige metoder for å detektere penicillinallergi. Det viktigste verktøyet 

er selve anamnesen. Her er det viktig å gå grundig til verks med utdypende spørsmål om selve 

reaksjonen, tidsforløpet og tidligere erfaringer med medikamentet. Videre burde man foreta 

en prikktest. Prikktestene er lett tilgjengelige, sensitive og billige. Derfor er prikktest 

førstevalget, men de brukes sjelden i Norge (35). Videre kan man bruke intradermal testing. 

Faren ved det er større sjanse for systemiske reaksjoner, og at det er flere falske positive svar. 

In vitro testing brukes dersom det er kontraindikasjoner mot prikktesting eller at pasienten 

ikke kan seponere medikasjon, eksempelvis antihistamin eller medisiner som interagerer med 

hudtestene. Provokasjonstesting er viktig for å konstatere at det ikke foreligger allergi. Dette 

bør kun gjøres dersom det er lav sannsynlighet for allergi ved allerede negativ prikktest.  

Det er viktig å huske at en positiv test kun sier at det er allergenspesifikke IgE antistoffer 

tilstede i kroppen (utenom ved provokasjonstest), men ikke at pasienten vil reagere dersom 



14 

 

vedkommende utsettes for medikamentet. Derfor må man alltid tolke resultatene sammen med 

tidligere kliniske symptomer. Et annet poeng er at andre immunologiske reaksjoner som type 

II-IV ikke vil fanges opp med disse testene. Det kan være alt fra små hudutslett til Steven 

Johnson eller toksisk epidermal nekrolyse, som også er alvorlige reaksjoner, men som ikke 

utløses av økte IgE-nivåer i blodet. Om pasienten har hatt tidligere episoder med Steven 

Johnson eller Toksisk epidermal nekrolyse bør det ikke gjennomføres hudtester.  

 

IV. Kryssreaksjon mellom ulike betalaktamantibiotika 

Ved kryssallergi har et spesifikt IgE som er dannet og rettet mot ett allergen, også gjenkjent 

andre beslektede allergener (36). Vi har sett på noen studier som ser på denne sammenhengen 

mellom ulike betalaktamantibiotika.  

En studie fra februar 2018 (37) har sett på sammenhengen mellom kryssreaksjon og toleranse 

for cefalosporiner hos pasienter med IgE-mediert hypersensitivitet for penicilliner. Denne 

prospektive studien tok for seg 252 pasienter som hadde hatt 319 umiddelbare reaksjoner 

(mest anafylaksi) mot penicilliner, og positiv prikktest for minst ett penicillin-reagent. 99 

(39%) av deltakerne hadde positiv allergitest for cefalosporiner. Av de var 37 (38%) positive 

for aminocefalosporiner og/eller cefuroxime som har liknende sidekjede som penicilliner. 

Alle 244 deltakerne som ble testet med cefuroxime axetil og ceftriaxone tolererte dem. Av de 

170 pasientene som gjennomgikk provokasjonstest av aminocefalosporin var det tre som 

reagerte på cefaclor og fire på cefadroxil. 

Denne studien konkluderer med at kryssreaksjon mellom penicilliner og cefalosporiner 

hovedsakelig er knyttet til likheter i sidekjedene. Pasienter med IgE-mediert 

hypersensitivitetsreaksjon mot penicilliner kan bli behandlet med cefalosporiner som 

cefuroxime og ceftriaxone som har ulike sidekjeder enn penicillin, dersom prikktest er 

negativ. 

Andre studier konkluderer også med at kryssreaksjon skjer på bakgrunn av likheter i 

sidekjedene, og at man kan behandle med cefalosporiner med ulik sidekjede dersom det 

foreligger hypersensitivitetsreaksjon mot penicilliner (38-40).  

Karbapenemer og monobaktamer er også betalaktamantibiotika, men deres molekylære 

struktur er så forskjellig fra penicilliner og cefalosporiner at man ikke har sett noen 

kryssreaktivitet mellom disse (40).  
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V. Situasjonen i Norge 

I Norge er det klare retningslinjer for hvordan man skal diagnostisere og behandle pasienter 

med penicillinallergi. I følge Norsk Elektronisk Legehåndbok er det viktig med en grundig 

anamnese for å kartlegge tidligere reaksjon og vurdere fare for en gjentagende reaksjon. 

Dersom man anser det som sannsynlig skal videre diagnostikk foretas med prikktest, RAST 

og/eller intradermaltesting med vekt på at resultater fra de to sistnevnte er mest pålitelige.  

Dette er Norsk Elektronisk Legehåndboks retningslinjer for penicillinallergi (41): 

1. Det er viktig å skaffe klarhet i om reaksjoner pasienten tidligere har hatt har vært 

penicillinallergi eller andre typer bivirkninger, f.eks. diaré 

2. Reaksjonstyper:  

o Utslett uten kløe: Immunkompleksreaksjon, ved milde symptomer kan 

behandlingen fullføres. Pasienten kan senere få penicillin.  

o Utslett med kløe og/eller mild urticaria: Seponer penicillin. Slike tilfeller gir 

ofte grunnlag for tvil om hva slags allergisk reaksjon det dreier seg om. Dersom 

ny penicillinbehandling skal gis, kan testing for penicillinallergi være et 

hjelpemiddel. 

o Utbredt urtikarielt utslett, ev. med hevelse i ansikt eller ledd tidlig i 

behandlingen: Seponer penicillin. Kontraindikasjon for fremtidig 

penicillinterapi. 

o Anafylaksi med akutt urticaria, respirasjonsbesvær, kløe, blodtrykksfall 

eller mukokutant syndrom: Seponer penicillin, antiallergisk behandling startes 

umiddelbart. Slike pasienter er straksallergikere (ekte penicillinallergi) og skal 

aldri behandles med penicillin igjen. 

3. Hos en pasient med sikker eller sannsynlig penicillinstraksallergi bør en annen klasse 

antibiotika enn betalaktamer velges:  

o Moderate infeksjoner forårsaket av grampositive bakterier: Et makrolid.  

o Alvorlige infeksjoner forårsaket av grampositive bakterier: Klindamycin 

eller vankomycin.  

o Infeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier: Et aminoglykosid, 

aztreonam, et kinolon, ev. trimetoprim + sulfametoksazol. 

4. Penicillinstraksallergikere er mye sjeldnere allergiske også mot cefalosporiner enn 

tidligere antatt. Startes behandling med cefalosporiner bør pasienten observeres med 

nødvendig førstehjelpsutstyr i beredskap.  

5. Ved tvil om penicillinstraksallergi kan hudtest med penicilloylpolylysin (PPL) avsløre de 

fleste IgE-medierte, men ikke alle penicillinstraksallergier. Testen brukes sjelden i 

Norge.  
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5. Diskusjon 

I studien av Sacco m.fl. fra 2017 gir resultatet et inntrykk av at det er en stor 

overdiagnostisering av penicillinallergi i befolkningen. Hvorfor man blir merket som 

penicillinallergiker uten videre testing er usikkert, men flere faktorer kan spille inn. 

Manglende tilgjengelighet på testmetoder ved sykehus eller ved allmennlegekontor og 

usikkerhet eller lav kunnskap om immunologiske reaksjoner og allergi kan være noen av dem. 

Dette betyr at mange av de får mer bredspektret antibiotika enn nødvendig. Da en markant del 

av de med angitt penicillinallergi får en negativ prikktest vil det være nødvendig å fokusere på 

korrekt diagnostikk i arbeidet mot antibiotikaresistens.     

I studien ble det inkludert kasus-kohort og kohort studier. Det ble ikke funnet noen 

randomiserte kontrollerte studier. Ulempen med dette er at man ikke får vurdert 

risikoreduksjon av høyere validitet da alle pasientene gjennomgikk prikktesting. På den andre 

siden ville det vært etisk diskutabelt å gjennomføre en RCT der en gruppe ikke ble prikktestet 

da prikktest med penicillin er dokumentert med høy negativ prediktiv verdi og sikkerhet, og 

nødvendig for å indikere om det er en økt fare for ekte penicillinallergi.   

En annen faktor er manglende informasjon om provokasjonstest. Det er ikke dokumentert i de 

24 studiene om det ble gjennomført provokasjonstest eller ikke, og heller ikke resultatet av 

provokasjonstestene der det ble gjennomført. Dette er gullstandarden for å avgjøre om det 

foreligger en penicillinallergi. En prikktest alene kan ikke utelukke en ekte penicillinallergi da 

den kun tester for straksallergi med IgE-antistoffer. På den andre siden er alvorlige 

senreaksjoner sjeldne og enklere å detektere under samtale om tidligere reaksjon. Det var 

ingen dokumentert fordeling av straks- og senreaksjoner i studiene. Likevel har 

penicillinprikktest en høy negativ prediktiv verdi, og det vil med høy sannsynlighet være trygt 

å gi penicillin dersom det foreligger en negativ prikktest.  

I studiene er det heller ingen tilgjengelige data om pasientenes demografi. Spørsmål om 

hvilke sykdommer pasientene hadde eller hva slags grupper som ble testet ved sykehuset 

foreligger ikke. Derfor kan man ikke si noe om det er en representativ gruppe for 

befolkningen som ble prikktestet.   

I den andre studien vi inkluderte fra Harandian m. fl fra 2016 var det 14 enkeltstudier som ble 

inkludert. Studien viste at 2,84 % [KI 95%: 1,77-3,91] fikk positiv testresultat. Dette igjen 

underbygger resultatene i den andre studien om at penicillinallergi er overdiagnostisert i 

befolkningen. I 9 av 14 studier ble det testet med provokasjon etter negativ prikktest for å 

utelukke ekte penicillinallergi. Siden dette er gullstandarden for utelukking av 

penicillinallergi styrker det validiteten til resultatet om at det foreligger en 

overdiagnostisering av penicillinallergi i befolkningen.  

Likevel kan man diskutere noen begrensninger med metaanalysen. Det finnes ingen standard 

prikktest som er brukt, og heller ingen klar cut-off for hvor grensen går for positivt svar på 

prikktesten. Dette gjør at resultatene mellom enkeltstudiene er mindre sammenliknbare.  



17 

 

Det ble her igjen kun testet for straksreaksjoner, og ikke senreaksjoner. Det står ikke noe om 

hvor lenge etter testing pasientene ble observert og om det ble registrert noen senreaksjoner 

etter at resultatet av testene ble registrert. Som nevnt tidligere er alvorlige senreaksjoner 

sjeldne, men også viktige å være klar over for å unngå at pasienten blir behandlet med 

penicillin igjen.  

En av studiene utførte prikktest på pasienter som anga at de tidligere hadde hatt en 

senreaksjon. Da vil man anta på forhånd at de ikke vil ha en positiv IgE-test da den tidligere 

reaksjonen mest sannsynlig har vært en type IV reaksjon. Dette gjør resultatet mindre 

representativt. En annen studie utførte prikktest på pasienter som tidligere hadde hatt en 

negativ prikktest. Det er mindre sannsynlig at disse to studiene påvirker resultatet i stor grad, 

men samlet blir utvalget av pasienter mindre representativt. 

I studien av Manuyakorn m.fl fra 2016 utført på barn fra 0-18 år ble det også her konkludert 

med en høy andel overdiagnostisering av allergi mot visse typer antibiotika. De fleste 

undergruppene det ble testet for var penicilliner, men det ble også testet for et cefalosporin. 

Det gjør resultatet mindre sammenlignbart med de andre studiene vi har inkludert som kun 

har testet for penicilliner. Her testet man heller ikke med PPL og MDM (minor og major 

determinanter), da de ikke var tilgjengelig, men det ble brukt små doser fra flere penicilliner 

som har vist seg å være dekkende for en hovedandel av penicilliner. Her ble det i likhet med 

fem av de andre studiene vi inkluderte ikke utført provokasjonstest på pasienter med positiv 

prikktest, og pasienter med historie om en livstruende reaksjon på penicilliner ble også 

ekskludert fra studien.  

Tre studier vi inkluderte fra 2007-2008 (Bousquet m.fl, Goldberg m.fl og Matheu m. fl) 

underbygde igjen konklusjonen om at det foreligger en overdiagnostisering av 

penicillinallergi. Metodene i studiene er sammenlignbare med metodene fra de andre studiene 

som er inkludert, men «major» og «minor» determinantene som er brukt ved prikktestene her, 

er nokså utdatert i forhold til dagens prikktester. I studien av Bosquet fra 2007 ble 

determinantene tatt bort fra markedet underveis i studien, noe som førte til at pasientgruppen 

ble testet med forskjellige prikktester. Dette gjør resultatet noe mindre sammenlignbart både 

innad i studien og utad. Rekruttering av pasienter til denne studien ble gjort via DAHD (Drug 

Allergy and Hypersensitivity Database). Pasientene har fått diagnosen i primærhelsetjenesten, 

og kan da tenkes å ha en sikrere diagnose sammenliknet med studiene som også har inkludert 

pasienter som kun oppgir selv at de har allergi. Felles for alle studiene var at pasienter med 

tidligere livstruende reaksjoner på penicillin ble ekskludert fra studiene. Dette gjør resultatet 

noe mindre reproduserbart da man ekskluderer pasienter med potensiell ekte penicillinallergi. 

På den andre siden kan man forstå at man ikke ønsker å utsette pasienter for en potensiell 

livstruende reaksjon. 

I likhet med de to første studiene som ble nevnt (Sacco m.fl 2017 og Harandian m.fl 2016) ble 

det heller ikke utført provokasjonstest på pasienter med positiv prikktest i studiene av Matheu 

m.fl og Bosquel m.fl. I studien av Goldberg m.fl. ble det derimot utført provokasjonstest på 

alle pasienter uavhengig av resultatet på prikktesten. Dette styrker validiteten av resultatet i 
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denne studien da provokasjonstest er gullstandard for å avkrefte eller bekrefte 

penicillinallergi.   

I studien fra Goldberg fra 2008 var det et stort frafall av deltagende pasienter som innfridde 

inklusjonskriteriene. Dette skyldes sannsynligvis at det var en tidskrevende studie med flere 

års oppfølging. Det var hele 64,7% som innfridde inklusjonskriteriene som ikke ønsket å 

delta. Hele 34,3% av de som deltok i første runde trakk seg før andre runde med testing. For å 

unngå en skjevhet i utvalget tok de et randomisert utvalg av frafallsgruppen og sammenlignet 

pasientdemografien med pasientene som fullførte studien. Pasientgruppene viste seg å være 

nokså like.  
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6. Konklusjon 

Det foreligger en overdiagnostikk av penicillinallergi. Antallet som bærer diagnosen er for 

høyt i forhold til hvor mange som faktisk har en allergi. Ved vurdering om det foreligger 

allergi er det viktig å være klar over de ulike typene allergireaksjoner vi har (I-IV). Man bør 

vite ved hvilke av reaksjonene man fortsatt kan gi penicillin og ved hvilke man bør gi 

alternativ antibiotisk behandling. I tillegg er det viktig å skille medikamentbivirkninger og 

andre reaksjoner (ampicillin rash) fra reell allergi.  

Av testmetodene vi har for å avgjøre om det foreligger penicillinallergi er det 

provokasjonstest som er gullstandard. Prikktest har høy negativ prediktiv verdi og er godt 

egnet for å utelukke allergi. Til tross for at testen er enkel og billig brukes den sjeldent i 

Norge. Det finnes til nå ingen felles standardisert prikktest eller felles kriterier for 

måleavgrensing på huden. Internasjonale studier bruker forskjellige målemetoder, og det blir 

vanskeligere å konkludere på bakgrunn av sammenligning mellom studiene. I de syv studiene 

som er inkludert i denne oppgaven har seks av de ikke utført provokasjonstest på pasienter 

med positiv prikktest. Dette gir et bilde av at mange ikke utfører gullstandarden i 

diagnostisering av penicillinallergi da man er redd for livstruende reaksjoner. Ved å ikke 

utføre provokasjonstest på de med positiv prikktest kan man sitte igjen med en stor andel som 

blir falskt stemplet som penicillinallergikere.   

I diagnostiseringen av penicillinallergi er det viktig å ikke undervurdere verdien av en grundig 

anamnese. I arbeidet mot å forbygge falsk diagnostisering må helsearbeidere tilstrebe god 

kunnskap om allergiske reaksjoner og tidsperspektivet for reaksjonene. Dette er og vil være 

den viktigste metoden vi har for å avgjøre om det foreligger allergi og om man skal gjøre 

ytterligere diagnostikk. 

Man har sett kryssreaksjon mellom penicilliner og cefalosporiner som er assosiert med 

likheter i sidekjedene. Om det foreligger penicillinallergi type-I hos en pasient kan man trygt 

behandle med cefalosporiner med ulik sidekjede dersom prikktest er negativ for 

cefalosporinet. Det er ikke sett noen kryssreaktivitet mellom penicilliner og monobaktamer 

eller karbapenemer.  

Pasienter med dokumentert penicillinallergi i journalen som krever behandling med penicillin 

kan med fordel testes under sykehusopphold for best mulig behandling for pasienten og for 

riktigere bruk av antibiotika i kampen mot resistensutvikling. 

Etter hva vi har sett er det gjort lite studier på penicillinallergi i Skandinavia. Det er gjort noen 

få studier i Danmark, men med svært lav deltagelse. Norske institusjoner som 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet oppgir sine tall fra internasjonale studier, studier vi 

har inkludert i denne oppgaven. Da flere av studiene er gjort på befolkningsgrupper i Vest-

Europa kan det tenkes at tallene er noe representative for situasjonen i Skandinavia.   
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