
ALLERGI.

KONTAKTALLERGI.

Kontaktallergi kan man få när man har kommit i kontakt med ämnen som kallas för 
allergener. Reaktionen kan vara klåda, rodnad och små blåsor på det drabbade 
området. Den medicinska beteckningen för detta tillstånd är dermatit (eksem). 
Det finns olika sorters kontaktallergier bl.a.: 

• Metall i smycken
• Kosmetika eller dofter
• Salva eller krämer

Kontaktallergi har lång reaktionstid och därför syns inte reaktionen förrän efter ett par 
timmar eller dagar.

NICKELALLERGI.

Nickelallergi är en form av kontaktallergi. Hål i öronen är oftast en början till 
nickelallergi. Därför är det bra om man kan vänta så länge som möjligt med att ta hål 
i öronen. I regel är det flickor som drabbas mest, framförallt i tonåren då dom börjar 
använda smycken av metall. Det har även blivit vanligare att pojkar gör 
kroppsutsmyckningar och därmed ökar även deras risk för att utveckla nickelallergi.

Symptom: Har man en gång reagerat på nickel kvarstår i de flesta fall allergin resten 
av livet. Nickelallergi gör först huden röd och kliande. Senare kan man få små 
vattenblåsor som gör huden fuktig. Varar tillståndet en längre tid torkar huden ut, blir 
röd, flagnar och spricker.

Behandling: Det finns inget botemedel mot den här typen av allergi. Det ända sättet 
är att undvika hudkontakt med de allergen som orsakar problemet. Man kan använda 
en antiinflammatorisk kräm/salva typ Hydrokortison. Den gör att utslaget försvinner 
och minskar klådan. 

Var finns nickel? Nickel finns i oäkta smycken, jeansknappar, 
klockarmbandsspännen, mobiltelefoner, mynt, nycklar för att nämna några exempel.

PÄLSALLERGI.

En allergi mot pälsdjur utvecklar man oftast som barn eller tonåring. Man reagerar på 
allergiframkallande ämnen såsom djurens saliv, urin eller talgkörtlar som kan fastna i 
slemhinnorna i ögonen, näsan eller lungorna. 
De vanligaste djuren som man kan vara allergisk mot är hund, katt eller häst. Risken 
ökar att bli allergisk mot flera pälsdjur om man är allergisk mot ett. 



Symptom: Den allergiska reaktionen visar sig i regel som hösnuva (rinnande näsa, 
kliande och röda ögon, nysningar och nästäppa). I svårare fall kan det utlösa ett 
astmaanfall (pip i bröstet, svårt för att andas och orkeslös). 

Behandling: Undvika kontakt med de djur man är allergisk mot. Om man har lättare 
besvär kan man prova med receptfria antihistaminer, ögondroppar eller tabletter. 
Finns att köpa på Apoteket.

Viktigt: Trots att man inte har pälsdjur hemma kan man ändå komma i kontakt med 
pälsdjursallergen. Det fastnar på kläderna hos en pälsdjursägare och följer med till 
de djurfria lokalerna. Därför kan det finnas höga halter av ämnet som framkallar 
allergin trots att inga djur har varit där. Det är därför mycket viktigt att byta kläder och 
duscha efter man t.ex. har varit ute hos hästen i stallet för att inte föra allergenen 
vidare.  

POLLENALLERGI.

Pollenallergi kallas också för hösnuva. Säsongen pågår från tidig vår till sen höst. 
Beroende på hur mycket och vilka typer av pollen som finns i luften varierar 
besvären. Det vanligaste är att man reagerar på björkpollen och gräspollen, men 
man kan också få besvär av gråbo. Besvären brukar börja i skolåldern eller i tidig 
vuxen ålder. Under vår och sommar får ca en femtedel av alla vuxna och tonåringar 
pollenallergi.

Symptom: Klåda i näsan, nästäppa, rinnande näsa, nysningar, röda, kliande och 
svidande ögon och trötthet. Man kan även få rethosta och andnöd vilket kan bli värre 
när man anstränger sig.  

Korsallergi: Många som är känsliga mot björkpollen får också klåda i gommen 
och/eller svullnad i munnen av nötter, äpplen, kiwi och andra stenfrukter. Detta beror 
på att det finns likheter mellan allergenet i björkpollen och födoämnena. Man kan 
även få korsallergi av gräspollen, men det är inte lika vanlig som björkpollen.

Behandling: I första hand bör man prova med de receptfria antihistaminerna, i form 
av tabletter, nässpray och ögondroppar som finns på Apoteket. Fungerar inte detta 
ska man söka läkare. Då kan man göra ett pricktest (detta är dock något som läkaren 
avgör). Där kan man se vilka ämnen man är allergisk mot. 

NÖTALLERGI.

Jordnötter och vanliga nötter är inte släkt med varandra, men kan ändå ge likartade 
allergiska reaktioner. Jordnötterna tillhör gruppen baljväxter. Som nötter räknas 
hasselnötter, mandel, valnöt, pekannöt och paranöt. Både nötter och jordnötter är 
starka allergener och ger därför kraftiga reaktioner. Det kan räcka med att känsliga 
personer andas in proteinet som finns i luften för att en reaktion ska uppstå. Det är 
därför mycket viktigt att inte äta eller ha nötter med sig till skolan. Man ska också 
tänka på att inte äta nötter före skolstarten på morgonen.



Symptom: Klåda i munnen, andningsbesvär, svullnad, nässelfeber särskilt runt 
ögonen. Nötterna kan även ge personen i fråga en anafylaktisk chock (allergisk 
allmänreaktion dvs. man får reaktion på minst två organsystem).

Behandling: För att undvika att få allergisymptom ska man undvika allt med nötter i. 
Vara noga att läsa innehållsförteckningen på varan för att utesluta nötter. 
Omgivningen får undvika att använda jordnötter och nötter i bakverk och i mat. 
Mediciner används för att stävja den anafylaktiska chocken och som i vissa fall kan 
leda till sjukhusbesök.

Källa och för mer information:
www.1177.se
www.sanofi-aventis.se
www.nixema.se 
www.growingpeople.se 

http://www.growingpeople.se/
http://www.nixema.se/
http://www.sanofi-aventis.se/
http://www.1177.se/

