Leder Sverre Karmhus Steinsvåg i NAAFs legeråd advarer mot å bruke
kortisonsprøyter for å forebygge plager som følge av pollenallergi.

Advarer mot kortisonsprøyter
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Colourbox

Sverre Karmhus Steinsvåg

er spesialist i øre- nese- halssykdommer ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han ser med bekymring på den
økende bruken av kortisonsprøyter som
forebyggende behandling før pollensesongen.

Bør aldri brukes forebyggende

Mange fastleger velger å gi kortisonsprøyter til pasienter med diagnosen pollenallergi, allerede før disse
har begynt å få symptomer. Ofte skjer

dette etter press fra pasienten selv, tror
Steinsvåg.
Kortison er ikke noe ”sukkertøy”.
Dette er et middel som kun skal brukes
til pasienter med sterke pollenallergiplager, og aldri forebyggende, mener
lederen i NAAFs legeråd.
Han mener veldig mange av de som
får kortisonsprøyter, ville fått like god
effekt av vanlige allergimedisiner, som
antihistaminer og nesespray.
– Det viktigste for å redusere symptomene på pollenallergi, er at man begyn-

ner å ta allergimedisinen før pollensesongen, og fortsetter å ta den hver
dag til sesongen er over. Mange
tar allergimedisinen bare av og til, og
opplever derfor at den ikke virker så
godt, sier Steinsvåg.

Gir komplikasjoner

Han betegner kortisonsprøyter som
en lettvint behandling som kan føre til
store skadevirkninger.
For det første kan det gi komplikasjoner på stikkstedet, ved at vevet dør.
Dette er fordi sprøytene ofte settes for
overflatisk. Dessuten kan binyrebarkfunksjonen bli skadet ved lang tids bruk
av kortison, forklarer han.
Effekten av kortisonsprøyter mot
pollenallergi er heller ikke langvarig –
mange opplever at de trenger å få satt
ny kortisonsprøyte allerede etter et par
uker for å holde allergisymptomene i
sjakk.
Det finnes pasienter som er så sterkt
plaget at pollenallergien at de kan ha
behov for kortison, men dette gjelder
noen svært få. Og disse bør heller ikke
få kortison i form av sprøyter, men
tabletter, påpeker Steinsvåg. /
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Tilhører en medikamentgruppen 		
som kalles steroider eller korti-		
kosteroider. Dette er medika-		
menter som demper kroppens 		
immumreaksjoner.
Kortison brukes i behandlingen 		
av mange tilstander: Hormon-		
forstyrrelser når kroppen
ikke klarer å produsere nok av sitt
eget kortison, samt immunsykdommer og allergiske tilstander
som leddbetennelser, lupus,
alvorlig psosiasis, alvorlig astma,
ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.
Kortison svekker kroppens
immunforsvar og bør derfor ikke 		
tas uten i samråd med lege.

