
KONTAKT EGEN LÆGE/VAGTLÆGE 

Vær opmærksom på om du oplever nogle af 

følgende symptomer efter du er kommet hjem: 

 

• Hævelse, kløe i ansigt, mund, hals 

• Utilpashed/mavesmerter 

• Udslæt/rødme eller nældefeber 

• Nyseture og snue/løbenæse 

• Hoste og åndenød, eller pludselig fald i 

peakflow (Ring 112). 

Hvis der kommer reaktion (hævelse) ved 

indstikssted så måles denne i cm. på begge led og 

dette videregives til sygeplejersken ved næste tid i 

klinikken.  

  

SPØRGSMÅL 

Hvis du/I har spørgsmål til ovenstående, må du/I 

endelig kontakte os på tlf.: 98 88 12 00 fra mandag 

til torsdag mellem kl. 8-11. eller på e-mail 

klinikken@karentilma.dk. 
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FORMÅL 

Allergivaccination (Hyposensibilisering) kan hjælpe 

kroppen til at tåle fx pelsdyr, husstøvmider, pollen, 

bi og hveps uden at reagere med allergiske 

symptomer.  

 

HVEM 

Allergivaccination er et behandlingstilbud til børn 

og unge med høfeber og astma, som er allergiske 

overfor eks. pollen, pelsdyr eller husstøvmider – og 

som har behov for daglig medicinsk behandling. Man 

kan også hyposensibiliserer for bi og hveps, dog skal 

behandlingen forsætte i 5 år i stedet for 3 år. 

Der er ikke garanti for 100 % helbredelse, men 

langt de fleste bliver næsten fri for 

høfebersymptomer og kan klare sig med ganske lidt 

medicin. 

 

 

HVORDAN 

Ved vaccinationen indsprøjtes en fortyndet 

opløsning i huden af det stof, man reagerer 

allergisk på. Som regel i overarmen. Der kan 

behandles for 2 allergier ad gangen. 

Indsprøjtningen gives én gang om ugen i 

Børnelægeklinikken i stigende dosis i de første 15 

uger. De 15 uger kan risikerer at blive udvidet 

med yderligere uger, da man skal gentage en dosis 

ved større reaktioner på forrige indsprøjtning. 

Der må ikke gå mere end 2 uger mellem 

vaccinationerne. Når man opnår fuld dosis øges 

intervallet imellem injektionerne med først 2 

uger, så 4 uger og herefter kører det fast med 8 

ugers interval i 3 år (5 år ved vaccination mod bi 

eller hveps, hvor man også oplæres i brug af 

Epipen, hvis ikke man allerede har denne hjemme). 

 

PÅ VACCINATIONSDAGEN 

• Du skal tage en tablet antihistamin mindst ½ 

time inden din vaccinationstid i 

Børnelægeklinikken. Dette for at minimere 

reaktioner på injektionen.  

• Du møder i børnelægeklinikken til den aftalte 

tid.  

• Vi starter og slutter hver vaccination med en 

lungefunktionsmåling, en såkaldt Peakflow.  

• Du må ikke være syg med feber og lignende, 

så bedes du kontakte os for at få en ny tid. 

• Vi anvender små kølelementer til at bedøve 

huden, så man ikke mærker så meget ved 

selve injektionen. 

• Efter injektionen skal du blive i klinikkens 

venteværelse i 30 min. for at vi kan observere 

evt. reaktioner på medicinen.  

• Herefter pustes igen PeakFlow og du kan tage 

hjem igen hvis alt er fint.  

• Ved større reaktioner kan det blive 

nødvendigt med yderligere antihistamin. 

• Du må ikke dyrke sport og skal forholde dig 

roligt resten af dagen efter vaccinationen. 

• Sauna og lange, varme bade frarådes også. 

 

 

ØKONOMI 

Recepten på medicinen laves fra 

Børnelægeklinikken, men i skal selv købe medicinen 

på apoteket. Denne medbringes til klinikken, hvor 

vi opbevarer den i vores medicinrum. 

OBS! Vaccinemedicinen skal opbevares i køleskab.  

Kontakt apoteket og forhør jer omkring evt. 

tilskud. Er du medlem af Sygesikring Danmark 

(Gruppe 1,2 el 5), gives der yderligere tilskud til 

behandlingen.  

Hvis familiens egenbetaling på 1 år overstiger ca. 

4000 kr., kan resten betales af 

socialforvaltningen. I dette tilfælde skal familien 

kontakte socialrådgiver i kommunen og søge om 

tilskud.  


