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Medicinprovokation 
Udredning for medicinallergi



HVAD ER MEDICINALLERGI?
Medicinallergi er en overfølsomhedsreak-

tion, der kan vise sig på flere måder, såsom 
nældefeber, hudkløe, hævelser og besvi-

melse.

HVORDAN STILLES DIAGNOSEN?
Ud fra din sygehistorie og resultatet af en 

blodprøve planlægges dit videre forløb.

Hvis din blodprøve er positiv, er allergien of-

test bekræftet. 

Hvis din blodprøve er negativ, vil vi ofte gå 

videre med en provokationstest. Er din pro-

vokationstest positiv, er allergien bekræftet.

FORBEREDELSER INDEN DIT FØRSTE 
BESØG
Du skal have taget en blodprøve på dit loka-

le sygehus/sundhedshus.

Du skal holde pause med medicin:
• Antihistamin: 3 døgn 

• Steroidcreme (kun arme): 7 døgn 

• ACE-hæmmer (fx ramipril, enalapril, lis-

inopril m.m.): 1 døgn

Du må gerne tage din astmamedicin og 

næsespray som vanligt.

Kontakt os ved tvivlsspørgsmål.

FEBER/SYGDOM PÅ SELVE DAGEN?
Hvis du får feber eller bliver syg op til/på da-

gen for fremmøde, skal du ringe til os.

FØRSTE BESØG: HVAD SKAL DER SKE?
Du kommer til samtale ved speciallægen. 

Din blodprøve bliver vurderet, og du får lavet 

en pusteprøve (lungefunktionsundersø-

gelse). Der kan også blive behov for at lytte 

på dit hjerte/lunger.

Oftest er der behov for at lave en provoka-
tionstest, hvor du i trygge og sikre rammer 

udsættes for medicinen i ofte små, men sti-

gende, doser. Testen  foretages hyppigst på 

selve dagen, men har din mulige overføl-

somhedsreaktion været alvorlig, foretages 

testen over to forskellige separate dage.

Hvis du ikke reagerer på provokationst-

esten, skal du oftest have en almindelig kur 

med medicinen i dit hjem.

ER PROVOKATIONSTESTEN FARLIG?
Erfaringsmæssigt ser vi små overfølsom-

hedsreaktioner hos 1 ud af 10 personer un-

der provokationstesten.

Oftest er der tale om helt små reaktioner, 

såsom lidt nældefeber eller hudkløe, der 

hurtigt fjernes med en tablet Antihistamin.

I det uhyre sjældne tilfælde, at reaktionen er 

kraftigere, står vores erfarne personale klar 

til hurtigt at gribe ind.

Hjemmetesten er aldrig farlig, og du vil altid 

få allergimedicin i beredskab.

HVOR LANG TID TAGER UDREDNING?
Udredningstiden afhænger af sværhedsgra-

den af din mulige reaktion samt antallet af 

medicintyper, du skal testes for:

• Besøg uden provokationstest: ½ time

• Besøg med provokationstest: 2½-3½ 

time

Under provokationstesten er der en del ven-

tetid. Husk derfor at medbringe madpakke, 

iPad, strikketøj, bøger, PC og lignende.

KONTAKT
Er der noget, du er i tvivl om, eller har du 

yderligere spørgsmål, er du altid velkom-

men til at ringe eller skrive til os.

Se kontaktinformationer på bagsiden.

VELKOMMEN TIL CAPIO LUNGE- OG ALLERGIAMBULATORIUM

Du har fået en henvisning til udredning for medicinallergi hos os. I materialet her informerer vi dig 

om, hvad der skal ske i forbindelse med dit første besøg, og hvilke forberedelser du skal gøre dig.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om.
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Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

     Odense
Pantheonsgade 25

5000 Odense C

Tlf.: 6548 7070

     MR Aarhus
Morten Børups Gade 8

8000 Aarhus C

Tlf.: 8612 1200

     Hellerup
Hans Bekkevolds Allé 2B

2900 Hellerup

Tlf.: 3977 7070

     Aarhus
Margrethepladsen 3

8000 Aarhus C

Tlf.: 8612 1186

     Viborg
Stadion Allé 7

8800 Viborg

Tlf.: 8725 0899

info@capio.dk • capio.dk

     Skørping
Himmerlandsvej 36

9520 Skørping

Tlf.: 9839 2244


