
Kontakt læge/vagtlæge ved behov  

Vær opmærksom på om du oplever 

nogle af følgende symptomer: 

 

• Hævelse, kløe i ansigt, mund, 

hals 

• Utilpashed/mavesmerter 

• Udslet/rødme eller nældefeber 

• Nyseture og snue/løbenæse 

• Hoste og åndenød, eller pludse-

lig fald i peakflow (Ring 112). 

 

Spørgsmål          d  

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, 

eller bliver forhindret i at møde op, 

må I endelig kontakte os på telefon  

98881200 fra mandag til torsdag mel-

lem kl. 8-11. 
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Formål                         

Allergivaccination (Hyposensibilisering) 

kan hjælpe kroppen til at tåle fx pelsdyr, 

husstøvmider, pollen uden at reagere 

med allergiske symptomer.  

Hvem     

Allergivaccination er et behandlingstil-

bud til børn og unge med høfeber og 

astma, som er allergiske overfor eks. pol-

len, pelsdyr eller husstøvmider – og som 

har behov for daglig medicinsk behand-

ling.  

Der er ikke garanti for 100 % helbre-

delse, men langt de fleste bliver næsten 

fri for høfebersymptomer og kan klare 

sig med ganske lidt medicin. 

Hvordan         d 

Ved vaccinationen indsprøjtes en fortyn-

det opløsning i huden af det stof, man 

reagerer allergisk på. Som regel i overar-

men. Der kan behandles for 2 allergier ad 

gangen. 

Indsprøjtningen gives én gang om ugen, i 

stigende dosis i ca. 15 uger. Der må ikke 

gå mere end 2 uger mellem vaccinatio-

nerne. Herefter gives injektioner efter 

2 uger, 4 uger og til sidst fast med 8 

ugers interval i 3 år. 

På vaccinationsdagen:       d 

• Du møder i børnelægeklinikken. Vi 

starter og slutter hver vaccina-

tion med en lungefunktionsmåling.  

• Du må ikke være syg med feber 

og lign. Så bedes du kontakte os. 

• Du skal tage en antihistamin tabl. 

mindst ½ time inden vaccinationen. 

• Du skal blive i klinikken i 30 min. 

efter vaccinationen, for at vi kan 

følge om du reagerer på ind-

sprøjtningen.  

• Du må ikke dyrke sport og skal 

forholde dig roligt resten af da-

gen efter vaccinationen. Sauna og 

lange, varme bade frarådes også. 

 

          
En priktest udføres forinden for at se hvad  

man er allergisk overfor (se pjecen ’Priktest’). 

 

Økonomi        d 

 Efter at have fået recept, skal I selv 

købe vaccinen på apoteket. Vaccinen skal 

opbevares i køleskab. 

Der er mulighed for at få betalt merud-

gifter til behandlingen. 

I skal kontakte socialrådgiver på kommu-

nen. 

 


