REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN

c/o Danske Regioner
Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø
Tlf. 35 29 81 00

OK‐Nyt – Praksis nr. 005‐18
02‐02‐2018

Antibiotikaprovokation i speciallægepraksis – pædiatri
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Af OK‐Nyt 020‐2017 fremgik det, på baggrund af en melding fra Sund‐
hedsstyrelsen, at antibiotikaprovokation ikke længere kunne udføres i
speciallægepraksis, men skulle foregå på sygehus og ydelsen derfor blev
fjernet fra ydelseskataloget for de praktiserende pædiatere.

1121916

Sundhedsstyrelsen har nu kontakte RLTN og FAPS og meddelt, at denne
ydelse alligevel godt kan udføres i speciallægepraksis. Dette efter at de
har indhentet fornyet rådgivning. Styrelsen skriver blandt andet:
(...) at det er rimeligt at skelne mellem ukomplicerede og komplicerede
lægemiddelprovokationer således, at provokation med penicilliner kan
foregå i pædiatrisk speciallægepraksis under følgende forudsætninger:
‐ Barnet har anamnestisk udelukkende reageret med udslæt
‐ Provokationen foregår titreret
‐ Provokationen foregår under anafylaksiberedskab
‐ Barnet observeres af sundhedspersonale i min 2 timer efter sidste dosis
Alle øvrige lægemiddelprovokationer, dvs. ikke‐penicilliner og lægemid‐
delreaktioner med påvirkning af andre organsystemer end huden bør fo‐
regå i sygehusregi.
På den baggrund genindføres ydelse 2211 – antibiotikaprovokation i ydel‐
seskataloget for praktiserende pædiatere fra dags dato. Ydelsesbeskrivel‐
sen er vedhæftet, men de ændringer, som Sundhedsstyrelsen har anført.

Med venlig hilsen
Lars Mørck Jarl

Lars Mørck Jarl

Stk. 2 – Tillægsydelser
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Ydelse 2211

Antibiotikaprovokation

Ny/eksisterende

Ny tillægsydelse

Målgruppe/indikation

Patienter med mulig allergi over for antibiotika,
oftest penicillin.
Hvis test forefindes, skal patienterne først udredes med måling af specifik IgE over for det mistænkte medikament.
Kun hvis denne er negativ – og hvis barnet
anamnestisk udelukkende har reageret med
udslæt – foretages provokation efterfølgende.

Undersøgelse/behandling

Patienten og/eller den medfølgende forælder
informeres om provokationen, og inden provokationen måles lungefunktion ved spirometri (muligt fra ca. 5-6 års alderen), blodtryk og puls. Huden inspiceres for evt. reaktioner.
Provokationen udføres efter gældende retningslinjer med stigende dosis af antibiotika peroralt.
Provokationen foregår titreret.
Dosis øges med 30 minutters interval til terapeutisk dosis, hvis der ikke optræder overfølsomhedssymptomer.
Efter sidste dosis observeres patienten i mindst 2
timer og kan afsluttes, hvis patienten er velbefindende, har normal lungefunktion (hos de patienter hvor det er muligt at måle), blodtryk, puls og
upåfaldende hud.
Patienten/forældre kontaktes indenfor 72 timer
og udspørges om evt. sen-reaktioner. Efterfølgende sendes besked til egen læge.
Provokationer foregår altid under anafylaksi-beredskab.
Forløbet tager ca. 4 timer, hvis der ikke opstår reaktioner/ komplikationer.

Særlige forhold

Anafylaksiberedskab er påkrævet jf. bilag 4.
Ydelsen kan ikke kombineres med:
 Spirometri uden reversibilitet (2203)
 Spirometri med reversibilitet (2204)

Apparatur

Spirometer/peakflowmeter

Uddannelsesbehov
Klinikpersonale

Utensilier

Kvalitetssikring

Klinikpersonale kan efter oplæring foretage provokationen og observationen. Speciallægen tolker
resultatet af undersøgelsen.
 Sprøjter
 Kanyler
 Engangsmundstykke til spirometri.
Guidelines fra Dansk Selskab for Allergologi og
Dansk Pædiatrisk Selskab følges.

Patient information Relevant skriftlig information, herunder information om, hvor patienten/familien kan henvende
sig i tilfælde af alvorlig senreaktion.
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