
 
 

 
 

En priktest er en undersøgelse der 

anvendes til at undersøge om 

Jeres barnet lider af allergi. Det kan f.eks. 

være 

allergi overfor diverse fødevarer; mælk, 

æg, hvede, kød, fisk osv., eller allergi 

overfor; græs-, birke- og bynkepollen, 

hest, 

hund og kat, husstøvmider, skimmel m.m. 

Allergi/overfølsomhed er en udbredt 

folkesygdom. Omkring 20 % af 

befolkningen 

lider af en eller anden form for 

allergi/overfølsomhed.  De mest 

almindelige 

symptomer på allergi stammer fra øjne, 

næse, og luftveje f.eks. kløende, røde 

øjne, 

løbenæse/nyse ture og åndedrætsbesvær. 

Man kan også have symptomer fra hud 

og mave/tarm systemet i form af eksem, 

diarré eller hård mave.   
 

 

 

 

Man må gerne undgå at smøre med 

fugtighedscreme og hvis barnet har  

 

 

 

eksem steroidcreme 14 dage før 

undersøgelsen.  

Hvis barnet tager antihistamin stoppes 

behandlingen i 3 dage op til 

undersøgelsen.  

Undgå ligeledes cremer på barnets arme 

(særligt på indersiderne) på selve 

testdagen. 

 

 

 

 

 

Priktesten foregår i Børnelægeklinikken. 

Barnet bliver testet med opløsninger af 

små mængder allergen, hvor man præcis 

ved, hvor meget og hvad der er i flasken. 

Antallet afhænger af barnets alder og 

hvilke symptomer det har. 

Ved undersøgelsen bliver der sat et 

stykke tape med numre på underarmen, 

og ud for hvert tal sættes en dråbe af 

opløsningen. Der sættes også en dråbe 

med det rene opløsningsmiddel og en 

dråbe med histamin, som alle mennesker 

reagerer på (hvis de ikke har spist 

antihistamin eller anden medicin, der 

ødelægger testen), dem bruger man til at 

sammenligne med. 

Priktest 

Hvad er en priktest? 

Hvordan forberedes barnet til 
undersøgelsen 

 

Hvordan foregår priktesten 



Med en lille dims, der har en spids på 1 

mm, prikkes gennem dråben ned i 

hudens øverste lag. Det bløder sjældent 

og gør ikke særlig ondt. Allergenerne i 

dråben trænger ned og møder hudens 

celler, f.eks mastceller. Har man allergi-

antistof f.eks. mod kat i kroppen, sidder 

det også på disse celler. Er der allergen 

fra kat i dråben, vil allergi-antistofferne 

'fange' allergenet. Når mastcellerne 

mærker det, vil de frigive histamin, og så 

kommer der en lille, kløende hævelse 

inden for 10-15 minutter, der ligner 

reaktionen efter kontakt med en 

brændenælde. 

 Selve undersøgelsen foregår ved: 

 Der placeres et stykke tape 

med numre på indersiden af 

barnets arm. 

 Der sættes dråber med test-

ekstrakt på huden ud for numrene. 

 I hver dråbe foretages et lille prik 

på 

huden. 

 

 Dråberne tørres af og resultatet 

aflæses efter 10-15 min. 

 

 

 

 

 

For hver dråbe allergenekstrakt der er sat, 

ser man om huden har reageret med en 

hævelse.  

Hvis barnet reagerer med tydelig hævelse 

på ét eller flere af ekstrakterne er det 

udtryk for barnet kan have allergi. 

En positiv reaktion på et allergen er ikke 

det samme som allergi. Nogle gange kan 

der komme en reaktion i huden, selv om 

man ikke mærker symptomer på 

allergenet. Det kan være fordi, man skal 

udsættes for meget store mængder af 

allergenet, f.eks. meget høje pollental, før 

man får problemer. Det kan også betyde, 

at man har en forøget risiko for senere at 

få allergi for allergenet.  

Ved tvivl om resultat af priktest kan en 

blodprøve afklarer eventuel allergi. 

 

 

 

 
 
 

 

Hvis du har særlig spørgsmål om 

hudpriktest er i altid velkomne til at 

kontakte klinikken på 

 

Tlf: 66 13 32 11 mellem 9,00-12,00 

 

 

 

 

 

 
 

Hvordan aflæses resultatet? 

 


