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Åtgärder vid anafylaxi 
gällande rutin  

Berörda enheter 
Hudmottagningen, Sunderby Sjukhus.  

Syfte 
Optimerad beredskap i händelse av anafylaktisk reaktion.  

Rutin 

 Vid allergentest eller vid annan situation där risk för en allergisk 

reaktion kan uppstå ska beredskap för anafylaktisk reaktion finnas. 

Ansvarig läkare och i förekommande fall sjuksköterska ska se till att 

föreskriven utrustning finns tillgänglig. 

 Behandlingsvagn innehållande Akutask Anafylaxi APL ska finnas 

tillgänglig för omedelbart bruk, liksom utrustning för konstgjord 

andning med ansiktsmask. Syrgas bör finnas tillhanda. 

 Läkare ordinerar om PVK skall sättas innan påbörjad 

undersökning/behandling. 

 

 Läkemedel som ingår i Akutask Anafylaxi APL: 

o Emerade förfylld adrenalinpenna 150 mikrogram/dos för 

intramuskulär injektion till barn 15 – 30 kg. 

o Emerade förfylld adrenalinpenna 300 mikrogram/dos för 

intramuskulär injektion till vuxna och barn > 30 kg. 

o Betapred tablett 0,5 mg 10 st 

o Aerius munsönderfallande tablett 5 mg, 4 x 1 st. 

 

 Adrenalin är det viktigaste läkemedlet och ska ges tidigt i förloppet 

 Optimalt behandlad astma minskar risken för utveckling av svår 

anafylaxi 

 Behandling av anafylaxi vid Hudmottagningen Sunderby Sjukhus se 

sidan 2. 

 

 

 

Referenser 
Akutmedicin (anafylaxi), Läkemedelsboken 2014. 

Anafylaxi, rekommendationer för omhändertagande och behandling, SFFA 

2015. 
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Behandling av anafylaxi  
Hudmottagningen Sunderby sjukhus 

 

Initialstadiet 
 

 allmänpåverkan  

 oro  

 myrkrypningar, klåda 

 urtikaria, angioödem 

 illamående 

 andnöd 

 hypotension 

 

 

PÅKALLA HJÄLP  

LARMA VIA LARMKNAPP PÅ SSK EXP 1 

Sätt intravenös nål, följ blodtryck och puls 

 Adrenalinpenna Emerade 300 mikrogram 

intramuskulärt i låret, upprepa v b var 10:e minut 

 Betapred tablett 0,5 mg, 10 tabletter som 

engångsdos  

 Aerius munslönderfallande tablett 5 mg, 2 

tabletter som engångsdos 

 Egen astmamedicin – bronkvidgande läkemedel 

 

 

Behandling av barn: se behandlings-PM i akutasken.  

      


