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SPaLtiSt 

Pernille Nylehn er spesialist i allmennmedisin. Hun arbeider i rehabilitering Vest i Haugesund 
pernille.nylehn@kleppnett.no

Vi har godt av å utsettes for litt gammeldags støv 
og skitt, skriver Pernille Nylehn.

nyse-sesong 

noen har begynt å mer-
ke det allerede: det 
klør i øynene, renner 
fra nesa, man nyser og 
hoster. Det er tid for 
pollenallergi! 

Allergi er vanlig. Man regner at 10-25% av be-
folkningen har allergi mot pollen, dyr eller hus-
støv, ofte flere av disse på en gang. De som har 
pollenallergi (også kalt høysnue) har også ten-
dens til å ha beslektede plager, som astma og ek-
sem. Det er flest barn som er allergiske, og man-
ge vokser det av seg. 

Hva er� egentlig allergi? Det er, veldig enkelt 
sagt, en feilkobling i immunforsvaret. Det skal 
egentlig beskytte oss mot fiender, som bakteri-
er og virus. Det gjør det da også på en utmerket 
måte, men noen ganger reagerer det på uskyl-
dige og ufarlige stoffer, som pollen, dyrehår og 
støv. Da skjer det samme måte som hvis vi er 
forkjølet: immunforsvaret  prøver å kvitte seg 
med inntrengeren ved å lage tårer og snørr, og 
få oss til å hoste og nyse.

Hvorfor har så mange allergi, og hvorfor øker 
det, spesielt i den vestlige verden? Teoriene er 
mange. Vi vet det er en viss arvelighet. Videre 
kan infeksjoner i barndommen spille en rolle – 
faktisk er det en fordel å utsettes for infeksjo-
ner, det er god trening for immunforsvaret, så 
det lærer seg å reagere på ekte fiender i stedet 
for innbilte. Man har også funnet en sammen-
heng mellom allergi og hygiene, men kanskje 
ikke den veien man skulle tro. Det er ikke en for-
del å ha det skinnende rent rundt seg, eller vaske 
seg masse! Vi har godt av å utsettes for litt gam-
meldags støv og skitt, igjen for at immunforsva-
ret skal trene seg på «ordentlige» farer. 

Bar�N Som� har større søsken, har faktisk min-
dre tendens til å bli allergiske, antagelig fordi de 

både blir utsatt for infeksjoner og for skitt som 
søsknene trekker inn i huset. 

Hvordan finner man ut om man har allergi, 
og hva man er allergisk mot? Hvis man får ty-
piske plager om våren og forsommeren, eller ty-
delig reagerer på dyr, er diagnosen egentlig klar, 
og det har ikke så mye for seg å utrede. Men hvis 
man har plager hele året, har alvorlige reaksjo-
ner, eller tror man reagerer på mat, bør det ut-
redes. 

Den enkleste måten er en blodprøve, men den 
er ikke så veldig presis. Man kan være allergisk 
uten at det slår ut på prøven og omvendt. Skal 
man ha et sikkert (eller sikrere) svar bør man ta 
prikktest, hvor man drypper en liten mengde av 
det mistenkte stoffet på huden og «prikker» det 
inn med en tynn spiss. Hvis området blir rødt 
og irritert etter noen timer er det tegn på allergi. 

Hva er� så behandlingen? Det kommer først og 
fremst an på hvor plaget man er. Det enkleste 
er å unngå det man reagerer på – det er ganske 
lett hvis det dreier seg om dyreallergi, men ver-
re ved pollenallergi. Man kan ikke godt holde seg 
innendørs i månedsvis. 

Det finnes mange ulike medikamenter. Hvis 
man har lette plager er det best å bruke lokale 
midler som øyedråper og nesespray, men hvis 
det ikke er nok kan man få tabletter (barn kan 
få mikstur). Moderne allergimedisiner har rela-
tivt lite bivirkninger, og er trygge også for barn. 

eN aNNeN metode er en forebyggende korti-
sonsprøyte rett før begynnelsen av allergiseson-
gen. Det er svært effektivt, og lettvint, men et-
ter manges (og mitt) skjønn bør det bare brukes 
hvis annen behandling er prøvd og ikke fungerer. 
Kortison skal ikke brukes i utide. 

Uansett: God påske, enten det blir fjell eller 
fjord eller by! 


