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Immunoterapi til barn og unge  
Barnepoliklinikken ved Haugesund sjukehus starter i januar –03 med immunoterapi – tidligere kalt 
hyposensibilisering – av skolebarn og ungdommer med pollen allergi.  
Denne behandlingen var vanlig på 70- til 90-tallet. Imidlertid gjorde tilkomst av nye medisiner mot astma og 
høysnue, samt risiko ved behandlingen og til dels usikre resultat, at man ved mange barneavdelinger la ned denne 
virksomheten på begynnelsen av 90-tallet.  
Ny kunnskap om risiko for utvikling av kronisk astma ved regelmessig inhalasjon av lave doser allergen, samt nye 
og bedre allergenekstrakter og bedre kartlegging av virkningsmekanismer ved immunoterapi, har gjort at 
behandlingen igjen er kommet ”på mote”.  
Man har vist at SIT (allergenSpesifikk ImmunoTerapi) reduserer frigjøring av histamin fra mastceller og basofile 
granulocytter. Dessuten påvirkes IgE-syntesen gjennom stimulering av Th-1-lymfocytter og derved en langsiktig 
senkning av IgE-nivået.  
Det er dokumentert at SIT reduserer følsomheten for allergener i hud og slimhinner i øyne, nese og bronchier. 
Effekten vedvarer i minst 6 år etter avsluttet behandling. SIT reduserer også den bronchiale hyperreaktiviteten, den 
sene astmatiske reaksjonen, samt risiko for sensibilisering mot andre allergener. Risiko for utvikling av astma hos 
barn med høysnue blir også redusert.  
Effekten av behandlingen kan ved oppnådd høy toppdose, gi full effekt allerede ved første pollensesong. Andre 
typer SIT mot dyr og insektallergi gir vanligvis full effekt først etter 3-5 års behandling. SIT mot insektallergi er i 
Rogaland sentralisert til SIR (Stavanger).  
SIT ved pediatrisk poliklinikk i Haugesund vil foreløpig kun tilbys pollenallergikere fra 7 års alder. Opptrapping av 
dosene skjer 1 gang pr uke i 7 uker. Man gir hver gang 2-3 injeksjoner med 30 minutters intervall og pasienten 
observeres nøye med tanke på evt bivirkninger – det er full anafylaksi beredskap. Dette er en av årsakene til at vi har 
valgt å gjennomføre initialbehandlingen på sykehus. Men vi vil ikke utelukke muligheten for at senere 
vedlikeholdsbehandling kan gjennomføres hos interesserte spesialister i allmennmedisin. Fremfor alt kan dette 
gjelde ungdommer med lang reisevei og skoledag.  
Foreløpig har vi startet med en mindre gruppe selekterte pasienter, men vi tar gjerne i mot henvisninger. Vi utreder 
alle med lungefysiologisk og allergentesting. Foreløpig gjelder dette SIT ved pollenallergi.  
Jon Høgset, barnelege,  Sølvi Heimestøl, allergisykepleier  
 

EPIKRISEN og FHK avtalen  

FHK-prosjektet har tatt opp epikriserutinene, og Haugesund sjukehus har inngått forpliktende avtale om 
epikriserutiner med Haugesund og Karmøy kommune; OBS alle epikriseskrivende leger ! 
(Merk også kravet fra sentralt hold om at 80% av epikrisene skal være sendt ut innen 1 uke etter at pas er utskrevet, 
dette er et av kvalitetskriteriene som sykehusene blir vurdert i forhold til.) 
Formål:  
Innføring av bedre epikriserutiner vil i første omgang sikre informasjonsoverføriongen mellom sykehuslege og 
primærlege (og eventuelt samarbeidende helsepersonell), og derved komme pasienten til gode ved at videre 
behandling og tiltak blir gjennomført på best mulig måte til riktig tid. 
Begrepsavklaringer/Definisjoner:  
Epikrise: Legers pasient/brukerinformasjon til egen og samarbeidende faggruppe når pasient/ bruker flytter fra et 
tjenestested til et annet. 
Foreløpig epikrise/utskrivningsblankett: Kortversjon av epikrise, som bl.a. inneholder: foreløpig diagnose, 
behandlikng, medikasjon, sykmeldingsperiode og kontroll/oppfølging. 
Avklart pasient: Pasient hvor alle aktuelle diagnoser er utredet, prøvesvar er kjent og behandling iverksatt. 
Uavklart pasient: Pasient som trenger videre oppfølging i form av utredning/behandling og/eller aktuelle prøvesvar 
mangler. 
5.1 Epikrise – innhold (mal)  
Standrdisering av epikriser 
5.1.1 Administrative data.  
Avsender: sykehus/avdeling/seksjon 



Pasientdata: navn/personnummer/adresse 
Mottaker: innleggende lege/andre 
Kopi til: egen lege/ tilsynslege/ hjemmesykepleie/ helsestasjon 
Innlagt dato: 
Utskrevet dato: 
5.1.2 Diagnose  
Avdelingens diagnose (-r). 
5.1.3 Resyme av sykehusoppholdet  
· Sykehistorie: kort oppsummering av tidligere sykdommer som har relevans og aktuell problemstilling som førte til 
innleggelse. 
· Funn ved innkomst: klinisk patologiske funn. Rtg/lab-funn med avvik. 
· Forløp og behandling: utredning/undersøkelser som har relevans for aktuell behandling og videre oppfølging. Kort 
om behandling, eventuelt operasjoner. 
5.1.4 Videre behandlingsplan  
· Behandlingsplan: Videre behandlingstiltak/ 
event. henvisning sendt 
· Videre kontroller: - Når/hvilke us. er aktuelle? 
Ved FiH eller hos egen lege? 
Ønsker avd. tilbakemelding fra legen, - når? 
Event. sykmelding gitt fra dato til dato/ 
friskmelding. Sykmelding II utfylt? 
5.1.5 Medikasjon ved utreise:  
· Ett medikament pr. linje med navn, styrke og dosering 
· Event. aktuell varighet av medikasjonen 
· Event. evaluering/kontroll av medikasjon (endring). 
5.1.6 Vedlegg  
Røntgenbeskrivelser, utvalgte laboratorieark, operasjonsbeskrivelser, spesialundersøkelser og lignende kan legges 
ved i den grad de har aktualitet. 

5.2 Epikrise - utsendelse  
5.2.1 Innlagte pasienter  
1. Foreløpig epikrise/utskrivningsblankett: 
· Samme dag som pas. utskrives, gis til pas. 
· Samme dag som pas. utskrives. Kopi til egen lege/tilsynslege/hjemmesykepleien/helsestasjon. 
Må inneholde:  
-Pasient personalia 
-Avd/innl.dato/utskr.dato 
-Foreløpig diagnose 
-Stikkord om undersøkelser/resultater/forløp 
-Aktuelle kontroller (hvilke/når) 
-Aktuell medikasjon 
-Event. sykmelding (fra-til dato, anbef. Om videre sykm/friskm.) 
-Event. henvisning sendt 
Obs!! Tydelig skrift !!! (jfr. Kvalitetssikring og erstatningsansvar) 

2. Endelig epikrise: 
· Avklarte pasienter: 
-Bør som hovedregel skrives samme dag som pasienten reiser. Følger med pasienten ved overføring til annen 
institusjon (sykehus/sykehjem) såfremt mulig. 
-Skal foreligge hos behandlende lege innen 1 uke etter utskrivning 
· Uavklarte pasienter: 
-Dikteres straks resultatet fra supplerende undersøkelse/prøvesvar foreligger. 
-Skal foreligge hos behandlende lege innen 3 uker etter utskrivning. 

5.2.2 Polikliniske pasienter  
Kopi av journal,notat fra alle kontakter sendes til pasientens egen lege (både henvisnings-konsultasjonen og senere 
kontroller/ vurderinger/ behandlinger, også når pas. blir henvist til og behandlet ved annen instans ved FiH eller 
annet sykehus)  
Tor M. Aune, praksiskonsulent, med. blokk  
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