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FORORD
At leve med en kronisk sygdom er en daglig udfordring, og livet 
bliver ikke lettere af at skulle leve med usikkerhed, uvished og an-
dre menneskers misforståede billede af sygdommen og velmente 
– men ofte forkerte – råd om forebyggelse og behandling. 

Af overlæge, dr.med. og klinikchef 
Hans-Jørgen Malling, Allergiklinikken på Gentofte Hospital

Allergi er en folkesygdom, som alle har en mening om og holdning 
til. I takt med at den egentlige ekspertise på området forsvinder, 
bliver der tilsvarende plads for amatører og plattenslagere. Det var 
derfor en glædelig udmelding, da forfatteren Joan Grønning be-
sluttede sig for i fællesskab med danske allergilæger at skrive en 
bog om allergiske sygdomme, der henvender sig til såkaldte ’almin-
delige mennesker’.

Danske læger har ikke gennem uddannelsen fået det store indblik i allergiske sygdomme, 
deres undersøgelse, behandling og forebyggelse. Heldigvis interesserer mange læger sig 
for allergi, og mange efteruddanner sig på allergikurser, men det vil alligevel for alle parter 
være en fordel, om du som patient er så forberedt som muligt og har det bedste grundlag 
for – i samarbejde med lægen – at være en aktiv deltager i din allergiforebyggelse og 
-behandling. Viden om egen sygdom gør dig til en partner i din egen undersøgelse og 
behandling. Det betyder, at du kan forholde dig kritisk til mulighederne og lægens forslag 
og på et kvali�ceret grundlag være med til at beslutte din egen behandling.

Du bliver ikke rask ved at læse bogen, men den giver dig på en overskuelig og lettilgæn-
gelig måde et bedre indblik i din egen eller dit barns sygdom – og det er det første vigtige 
skridt hen imod at leve med den kroniske sygdom, allergi er. Det faglige niveau kan altid 
diskuteres, men bogen giver en grundlæggende og fagligt korrekt beskrivelse af de al-
lergiske sygdomme. 

Det har været en stor og lærerig oplevelse at følge med i bogens udvikling, og det har 
specielt været opløftende, at så mange allergispecialister har deltaget i samarbejdet om 
denne nyttige bog.

FORORD
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INDLEDNING
1,7 mio danskere vil ifølge Statens Institut for Folkesundhed have 
allergi i 2020. Er du eller din familie allerede i den statistik, eller vil I 
gerne undgå at komme det, så er denne bog skrevet lige til jer. Her 
har jeg nemlig samlet masser af viden og gode råd om, hvordan 
DU målrettet forebygger allergisygdomme og allergisymptomer, 
med stor hjælp fra en række af de dygtigste allergilæger

I 2002 blev voksenallergi som lægespeciale nedlagt. Mange års allergierfaring vil derfor 
langsomt forsvinde, og fremover vil der kun være meget få fagfolk, der har det fulde over-
blik over allergiområdet og samtidig mange års praktisk erfaring. Heldigvis synes en del af 
dem 4  ligesom jeg, at det er vigtigt at samle denne viden. Det er blevet til denne gør-
det-selv-bog, hvor sproget er mit, men hvor hvert eneste kapitel er læst og fagligt god-
kendt af 1-2 eksperter inden for hvert område. 



INDLEDNING

9

Forebyg – og gør det rigtigt
Her i bogen kan du i et lettilgængeligt sprog læse om, hvad du og din familie kan gøre i 
hverdagen for at forebygge allergi, og ikke mindst hvad I kan gøre for at mindske sympto-
merne på en allerede opstået allergi. Følger du bogens råd, er du og din familie godt på 
vej til at få færre allergisymptomer, og samtidig har I mindsket jeres risiko for at få andre 
former for allergi og for at udvikle astma. 

I bogen skelner jeg mellem ”Golden Standards” og ”Best practice”. Det første er ret-
ningslinjer baseret på videnskabelig dokumentation – det andet er baseret på sund for-
nuft og lægers erfaringer fra det daglige arbejde. Jeg fortæller også om mange af my-
terne om allergi – og a�iver et par stykker.

Der bliver forsket meget i allergi i disse år. Bogen er baseret på Sundhedsstyrelsens 
aktuelle anbefalinger. Kommer der revolutionerende nyt, så holder bogens opdaterings-
service dig orienteret – tilmeld dig på www.bogenomallergi.dk 

Allergitips.dk
Når du har læst bogen, er du godt rustet til aktivt at tage ansvar for din og dine børns 
allergi. Den kan også forberede dig og give dig et overblik over allergiområdet, før du 
konsulterer din læge – og fungere som opslagsbog, efter du er kommet hjem fra lægen. 

Hver allergifamilie er unik, og mange �nder selv gode løsninger på hverdagens allergi-
udfordringer. Hvis du – nu eller fremover – ønsker at dele dine løsninger med andre dan-
skere med allergi, så gå ind på  www.allergitips.dk. De bedste tip bliver samlet og lagt på 
sitet eller udgivet som en lille bog under devisen ”fra alle os til alle jer”.

TAK
Uden faglig og moralsk støtte og masser af tålmodighed fra en lang række danske allergi-
fagfolk var denne bog aldrig blevet til noget. Den største tak skal lyde til overlæge Hans-
Jørgen Malling, tidligere formand for de danske allergilæger og mangeårig klinikchef på 
Allergiklinikken på Rigshospitalet og Gentofte Hospital. Han har fra dag ét bakket mig 
op og motiveret mig – og så modtog han, mens bogen blev skrevet, den prestigefyldte 
Daniel Bovet Award for sit store og mangeårige internationale arbejde inden for allergi. 

Jeg vil også gerne takke allergikonsulent Annemarie Yde-Andersen for at dele ud af 
sine mangeårige erfaringer med informationsformidling om allergi og allergiforebyg-
gelse. En tak også til en række af de tidligere lokale astma- og allergiforeninger for deres 
støtte og opbakning. En sidste tak skal gå til de mange – fagfolk som privatpersoner – der 
har læst og kommenteret udvalgte kapitler i bogen. 

Nå, nu ikke mere fra mig andet end at jeg vil opfordre dig til at starte med at læse afsnittet 
”Vigtigt – læs først” 10. Så får du mest ud af bogen.

Rigtig god fornøjelse!
Joan Grønning, forfatter

Odense, januar 2011



VIGTIGT = LÆS FØRST 
Brug bogens mange forskellige indgange, symboler og vignetter 
rigtigt, hvis du hurtigt vil hen til viden, der er relevant for dig

Bogen er opdelt i fem dele, der hver indeholder en række kapitler. Der hører typisk et al-
lergenkapitel sammen med ét eller �ere sygdomskapitler, fordi fx allergener fra dyr kan 
give både høfeber og astma.

•	 I – Fakta og Forebyggelse – giver råd til at forebygge generelt.
•	 II – Allergener – fortæller, hvordan du forebygger kontakt med allergener.
•	 III – Sygdomme – beskriver sygdomme og behandling.
•	 IV – Hverdag – giver svar på speci�kke hverdagsproblemer med allergi.
•	 V – Find det her! – hvis du søger baggrundsinformation og stikord.

Du får mest ud af bogen, hvis du bruger den rigtigt og læser nøjagtig de afsnit og kapitler, 
der speci�kt giver svar ift. din aktuelle situation – se, hvordan du gør, øverst på næste side.

BOGEN OM ALLERGI
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Vignetter og symboler
Bogens vignetter og symboler guider dig hurtigt og præcist til den information, der er 
relevant for dig. Hvis du fx ved, hvilke allergener du eller din familie reagerer på, så �nd 
dem i vignet-paletten nedenfor, og gå bagefter til de sider med det pågældende allergen. 
Søger du information om pollen, så gå til sider med den lille grønne pollen-vignet, og 
mangler du information om dyr, så gå til sider med den orange dyre-vignet osv. osv.

 
Pollen

Dyr

Husstøvmider 

Skimmelsvampe

Parfume og kemikalier
 
Metaller

Gummi/latex
 
Fødevarer

Bi og hveps

Disse to symboler henviser til andre sider med mere information:
= sider i denne bog.
= websider på internettet.

       
    Jeg…     Gå til side…

... ved intet!     Guide til din allergi 

... vil gerne have et hurtigt overblik!   Guide til din allergi

... har ikke allergi, men vil forebygge at få allergi! Fakta + Forebyggelse

... har allergisymptomer, men kender ikke årsagen! Guide til din allergi
      Sygdommene  
... vil gerne forebygge symptomer på en kendt allergi! Allergener
... har haft allergi i �ere år og kender det meste! Indhold
      Stikord
... mangler speci�kke hverdagsråd!   Hverdag
... gider ikke læse for meget!   Guide til din allergi
      Kort&Godt-bokse

12
12
15
12

127
45

5
290
217

12
294
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Har du eller din familie allergisymptomer – men endnu ingen allergidiagnose – kan illu-
strationen til højre give et bud på, hvilken allergisygdom I måske har, hvad årsagerne kan 
være, og på hvilken side du kan læse mere om at forebygge både sygdom og symptomer.

SÅDAN GØR DU:

 1   Start fra personen i midten.

 2   Følg pilene, alt efter
- hvor i kroppen symptomerne er?
- hvilke symptomer det drejer sig om?

 3   Pilene ender i en kasse, hvor du kan se
- hvilken allergi du evt. har, og på hvilken side i bogen du kan læse mere.
- mulige årsager/allergener, og på hvilken side i bogen du kan læse mere.

Eksempel:
Hvis du eller dit barn har symptomer i huden, så følg pilen lodret ned og vælg vej:

•	 Har du/I ’hævelse’, ’kløe’ eller ’rødme’, går du til venstre til ”Nældefeber”-boksen. 
Her kan du se, at der kan være mange årsager til nældefeber, og på hvilken side du 
kan læse mere om de enkelte årsager.

•	 Har du/I ’tør hud, kløe, rødme og knopper’, går du videre til boksen med ”Børneek-
sem/Atopisk eksem”, hvor du kan se, at årsagerne kan være tør hud eller fødevarer 
– men har du/I ”Rødme, kløe, hævelse, knopper og blærer samt tør/skællende 
hud”, så går du videre til boksen ”Kontakteksem”, hvor du kan se, at årsagerne fx 
kan være metaller, parfume, latex, gummikemikalier eller konserveringssto�er.

 
HUSK  

Tegningen på næste side er kun vejledende og kan ALDRIG erstatte et besøg hos lægen, der via 
din sygehistorie og allergitest i de �este tilfælde kan fortælle, om du har allergi eller ej.
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HØFEBER   s. 128

Fx pga.:

Pollen   s. 46
Husstøvmider s. 67
Dyr   s. 61
Skimmelsvampe s. 71

ASTMA   s. 136

Fx pga.:

Husstøvmider s. 67
Dyr   s. 61
Pollen s. 46
Skimmelsvampe s. 71
Fødevarer hos børn s. 102

NÆLDEFEBER  s. 189

Fx pga.:

Infektion s. 190
Kulde, varme, tryk m.m. s. 192
Fysisk anstrengelse s. 191
Stress   s. 250
Medicin
Fødevarer            
Allergener, vi indånder 
– fx pollen s. 46, dyr s. 61 og
   husstøvmider s. 67
Latex              s. 98

s. 204
s. 102

KONTAKTEKSEM  s. 176

Fx pga.:

Metaller – fx nikkel   s. 91
Parfume/kemikalier  s. 81
Latex s. 98
Gummikemikalier
Konserveringssto�er

  
  

s. 90
  s. 88

BØRNEEKSEM/
ATOPISK EKSEM  s. 169
Fx pga.:

Arvelig disposition.  
Eksemet kan dog forværres af...
Fødevarer
Irritanter

s. 102
s. 137

FØDEVAREALLERGI   s. 194

Fx pga.:

Fødevarer – fx æg, mælk, hvede,  
       peanuts, skaldyr mv.   s. 102
Krydsreaktioner v. pollenallergi 
 – fx nødder, æbler mv.    s. 58

ANAFYLAKSI       s. 213

Fx pga.:

Fødevarer s. 102
Medicin s. 204
Bi og hveps s. 121
Latex
          

s. 98

LUFTVEJE / LUNGER

LIVSTRUENDE
REAKTIONER

hele kroppen påvirket

HUD

ØJNE / 
NÆSE

MUND / HALS

MAVE / TARME

Svær nældefeber samt 
vejrtrækningsbesvær og evt.
blodtryksfald, besvimelse og 
risiko for død uden behandling

Tør hud
Kløe
Rødme
Knopper

Hoste
Vejrtrækningsbesvær

Hævelse
Kløe
Rødme

Kløende, rindende og røde øjne
Stoppet næse eller løbenæse 
Mange nys

Kløe
Hævelse

Opkast
Diarré
Smerter

Rødme
Kløe
Hævelse
Knopper og blærer
Tør/skællende hud

L

hel

START





Fakta - 16

Forebyggelse - 32

FAKtA +
ForeBYggelse
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I

På de næste sider får du masser af fakta om allergi – om symptomer, årsager og arvelig-
hed samt om allergiudvikling, -typer, -teorier og -test. Til sidst gennemgår og a�iver jeg 
de mest hårdnakkede myter om allergi. Du får altså de grundlæggende fakta, så du er 
klædt bedst muligt på til at læse resten af bogen, forebygge optimalt og dermed leve en 
tålelig hverdag med allergi og færrest mulige symptomer.

Har du travlt – eller vil du bare hurtigt i gang med at forebygge – så gå direkte til si-
derne om forebyggelse eller til kapitlerne om allergenerne eller allergisygdommene. 

Forebyg allergi 32
Allergener 45
Allergisygdommene 127

FAKTA OM ALLERGI
Her får du de vigtigste fakta om allergi, så du er klar til målrettet at 
forebygge både allergi og allergisymptomer



17

IFAK TA + FOREBYGGELSE

Allergi er mange ting...
Allergi er forskellige måder at reagere på. 
Du kan reagere allergisk over for noget du:
•	 Indånder.
•	 Rører ved.
•	 Spiser.
•	 Bliver stukket af.

Allergisymptomer kan vise sig i fx: 
•	 Næse og øjne.
•	 Lunger.
•	 Hud.
•	 Mund, mave og tarm.

Allergisygdomme kan være:
•	 Høfeber.
•	 Astma.
•	 Eksem.
•	 Nældefeber.
•	 Fødevareallergi.

Allergi kan også vise sig som
•	 Anafylaksi/allergisk shock.
•	 Insektallergi (især bi og hveps).
•	 Medicinallergi.

De fem første – høfeber, astma, eksem, 
nældefeber og fødevareallergi – ’hænger 
sammen’ og ses ofte hos samme person. 

Enten på én gang eller forskudt livet igen-
nem. Omvendt, hvis man fx har insekt- el-
ler medicinallergi, er det ofte den eneste 
allergi, man har. 

Generelt afhænger din og din families 
risiko for at udvikle allergi af jeres nedar-
vede gener og af det miljø, I lever i.
 

Arv 18
Miljø 19

ALLERGI ELLER OVERFØLSOMHED? 
Betegnelsen ’allergi’ bliver ofte brugt om 
alle typer overfølsomhedsreaktioner. Det 
er en fejl. Allergi er blot én af �ere former 
for overfølsomhed.

Allergi er arvelig og her overreagerer 
kroppens immunforsvar. Det giver allergi-
symptomer og kan måles i en allergitest.

Anden overfølsomhed bliver ofte 
forvekslet med allergi – fx hudreaktioner 
på fx citrus og ketchup samt luftvejsreak-
tioner på dufte og kemikalier. 

Derfor er en allergidiagnose så vigtig:
Der er kun tale om allergi, hvis du har en 
positiv allergitest OG du får allergisymp-
tomer, når du bliver udsat for det, du har 
allergi over for.

... MEN ALT ER IKKE ALLERGI

Allergi er græsk og betyder ”En anden 
virkning end den normale”. 

Ved allergi overreagerer immunsyste-
met på bestemte allergener/proteiner i 
omgivelserne. En person med allergi får 
altså symptomer af normalt uskadelige 
proteiner, som raske ikke reagerer på. 

Allergi er ikke en ny sygdom – over-
reaktion i immunforsvaret blev allerede 
beskrevet i 1800-tallet, men det er først 
i de seneste 20-30 år, at antallet af dan-
skere med allergi er eksploderet.

ORDBOG
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I BOGEN OM ALLERGI

Arv
Er du allergidisponeret, har du og dine børn øget risiko for at få allergi
 
Børn i allergifamilier kan arve tilbøjeligheden til at udvikle allergi – de er, hvad lægerne 
kalder ’allergidisponerede’. De er raske, men har en større risiko for at få allergi end andre:

•	 Børn er dobbeltdisponerede, hvis begge forældre har allergi*.
•	 Børn er enkeltdisponerede, hvis én af forældrene og/eller én søskende har allergi*.

* Allergi = længerevarende OG behandlingskrævende allergi.

Nogle fødesteder har målt allergiantisto�er (IgE) i navlesnorsblod for bedre at ’spotte’ 
børn med særlig risiko for at få allergi. En forhøjet navlesnors-IgE (over 0,3KU/L) kan sam-
men med familiær disposition afgrænse de særligt allergidisponerede børn til ca. 10% af 
en fødselsårgang – afgrænser man ’kun’ vha. arvelighed, er risikogruppen på min. 30%. 
Navlesnorsprøven alene er dog for usikker til generel screening for allergirisiko.

Allergirisikoen er altså størst, hvis ens forældre har eller har haft allergi. Er man alligevel den 
første i familien med allergi, er det ofte, fordi ens forældre har arvelige anlæg for allergi, der 
blot endnu ikke er ’slået igennem’ og har givet symptomer. 

 

Kilde: Overlæge Arne Høst, H.C. Andersen Børnehospital, Odense

ALLERGI ER ARVELIG

Har ingen af 
forældrene

allergi

Har kun én af 
forældrene

allergi

Har forældrene
forskellig 

allergi

Har forældrene
samme 
allergi

er barnets 
allergirisiko

5-10%

er barnets 
allergirisiko

20-30%

er barnets 
allergirisiko

40-50%

er barnets 
allergirisiko

70%
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IFAK TA + FOREBYGGELSE

Miljø
Din og dine børns allergirisiko afhænger også af det liv, I lever, og af den bolig 
og det indeklima, I lever i

Selvom generne betyder meget for, om børn udvikler allergi, så kan allergi også opstå i 
familier uden kendt allergi. Barnets daglige omgivelser spiller nemlig også en stor rolle. 
Masser af undersøgelser har kigget på, hvorvidt fx tobaksrøg og luftbårne allergener (fx 
fra husstøvmider, dyr og pollen) øger risikoen at få allergi. De �este undersøgelser er dog 
meget svære at konkludere ud fra pga. risikoen for fejltolkninger – af mindst to årsager:

•	 Mange undersøgelser skuer bagud – og det er svært at huske detaljer �ere år tilbage.
•	 Forældre til børn med fx eksem og astmatisk bronkitis ændrer ofte adfærd, ammer 

længere og undgår kontakt med tobaksrøg og dyr for at beskytte barnet.

Der bliver forsket en del i allergi, og indimellem dukker der nye forskningsresultater op. 
På de næste sider kan du se, hvad der på nuværende tidspunkt er enighed om virker. Følg 
selv udviklingen hos Sundhedsstyrelsen, eller tilmeld dig denne bogs opdateringsservice, 
og få en mail, når der kommer ny afgørende viden, der vil blive tilføjet næste udgave.

Indeklima 218

www.sst.dk
www.bogenomallergi.dk – tilmeld opdateringsmail
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Allergiudvikling
Flere og �ere har fået allergi de sidste 30 år – fortsætter det?

Ca. 1 million danskere har allergi lige nu, og ca. hver 4. i en fødselsårgang får allergi på et 
eller andet tidspunkt i deres liv. Fremskrivninger fra Statens Institut for Folkesundhed viser, 
at der i 2020 vil være 1,7 millioner voksne med allergi og mindst 300.000 med astma – i 
alt over 2 millioner voksne, og hertil kommer børn. Der er ikke én samlet undersøgelse, 
der viser antallet af børn og voksne fordelt over de forskellige allergisygdomme, men de 
aktuelle tal er:

•	 5% har astma – i alt ca. 260.000 danskere – heraf 34.000 børn.
•	 750.000 voksne danskere har høfeber – og mange �ere viser det i test.
•	 20% af alle børn har børneeksem – og 2% af dem har det fortsat som voksne.
•	 15% af voksne har kontakteksem.
•	 8% af børn under 4 år har fødevareallergi.
•	 1-2% af voksne har fødevareallergi – herudover reagerer ca. 5% voksne på mad i 

forbindelse med en pollenallergi (krydsreaktioner).
•	 14% af voksne har husstøvmideallergi. 
•	 1-2% af voksne har skimmelsvampeallergi.
•	 6% har allergi over for kat.
•	 4-5% har allergi over for hund.
•	 1-2% har allergi over for hest.

Det er altså disse tal, som man frygter stiger i de kommende år. 




