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Høring - Praktisk veileder i håndtering av NSAIDs overfølsomhet
Som oppfølging av Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer
2008-2012 (Helse- og omsorgsdepartementet 2008), og i statsbudsjettet 2011-2012, fikk de regionale
foretak i oppdrag å etablere tverrfaglige kompetansemiljøer for astma, allergi og overfølsomhet
(RAAO) i hver helseregion. I Handlingsprogrammet 2015-2024 (Helsedirektoratet) følges de nå
etablerte regionale AAO-sentrene opp under Helsedirektoratets nettverksarbeid. Fagpersoner fra de
fire RAAO-ene har i et samarbeid utarbeidet Praktisk veiledere i håndtering av NSAIDsoverfølsomhet. De ønsker nå tilbakemelding på utkast til veileder.
Medikamentgruppen NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs) er en av de vanligste årsaker til
rapporterte legemiddelutløste overfølsomhetsreaksjoner. I klinisk praksis byr legemiddelutløste
reaksjoner på flere utfordringer. Eventuell grunnsykdom og samtidig administrasjon av andre
legemidler påvirker det kliniske bildet. Både underdiagnostisering og overdiagnostisering kan gi
behandlingsmessige problem i ettertid.
Utredning av NSAIDs-overfølsomhet bør utføres av legespesialister og med tilhørende medisinsk
team med allergologisk kompetanse, og med klinisk erfaring i utredning av legemiddeloverfølsomhet.
Den må foregå under overvåking for rask identifisering av alvorlige reaksjoner, og med
akuttberedskap for korrekt behandling. Arbeidsgruppen anbefaler at provokasjoner foregår på sykehus
med umiddelbar tilgang til intensivberedskap. Etablering av metode og utredningstilbud bør skje i
samarbeid med de regionale sentrene for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO).
Veilederen tar ikke sikte på å være en komplett lærebok i NSAIDs-overfølsomhet. Den forsøker å gi
relativt kortfattet oversikt og kunnskap om klinisk klassifisering og praktiske råd i utredning av
NSAIDS-overfølsomhetsreaksjoner. Den er basert på nyere dokumentert kunnskap og internasjonale
anbefalinger, og er vinklet ut i fra den kliniske erfaring og kompetanse forfatterkollegiet samlet har
ervervet fra sine mange ståsteder i den norske helsehverdag.
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen
27. oktober. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer
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