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Allergisk snuva

A llergisk snuva drabbar 20–30 
procent av finländarna. Med 
allergisk snuva avses att någon 

allergen orsakar nysningar, klåda, rin-
nande eller täppt näsa. Vanligtvis beror 
den allergiska snuvan på pollen. I så fall 
talar man om säsongbunden snuva, 
dvs hösnuva. Allergisk snuva kan vara 
kronisk och beror i så fall ofta på husdjur.

Allergisk snuva bryter vanligtvis ut 
i ungdomsåren men den kan lika väl 
drabba redan ettåriga barn. I högre 

ålder minskar de allergiska symtomen 
vanligtvis. Bland seniorer förekommer 
allergisk snuva sällan.

Ungefär 30 procent av dem som 
lider av allergisk snuva blir bättre med 
åren av sig själv. Allergisk snuva är delvis 
ärftlig. Det enda sättet att förebygga 
allergisk snuva är att undvika tobaksrök 
och att själv sluta röka. Att exponeras 
för tobaksrök ökar risken att allergiseras 
redan i fosterstadiet. 
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Näsan fuktar, värmer upp och 
renar luften som vi andas. 
Delvis påverkar den också vår 

tonbildning. Håren i näsan filtrerar bort 
luftburna smutspartiklar. Mindre par-
tiklar förs vidare till näsans slemhinnor. 
Slemhinnornas flimmerhår hjälper till 
att transportera bort slem från näsan.

Nästan alla har en s k ”näscykel”, 
dvs att vi andas växelvis genom den 
ena eller den andra näskanalen. Näsan 
är den yttersta spetsen på våra and-
ningsvägar och möter följaktligen som 
första de allergener som transporteras 
via andningsvägarna. 

Till vad behöver vi näsan?

Säsongbunden allergisk snuva

Typiska symtom på pollenallergi 
är rinnande eller periodisk snuva. 
Symtomen kan variera från lätta 

till svåra. Klåda i näsan, nysningar, vatt-
nigt sekret som rinner ur näsan eller 
att näsan är täppt. Till symtomen hör 
ofta röda ögon och klåda samt trötthet 
och klåda i öronen.

Pollenallergi drabbar ca 20 procent 
av finländarna. Av dessa är de flesta 
allergiska mot björkpollen. Av lövträ-
den orsakar också alen allergisk snuva 

Allergisk snuva orsakas av

• pollen
• mögelsporer
• djur
• livsmedel
• arbetsrelaterade allergener
• inneluftproblem

medan asp, poppel och vide sällan gör 
det. Andra orsaker till säsongbunden 
allergisk snuva är gräs- och gråbopollen 
samt uppenbarligen också mögelsporer 
som finns i uteluften. Av pollenallergi-
kerna är 10 procent gräsallergiker. Det 
finns många olika gräsarter, vanligtvis 
reagerar man på alla. På samma sätt är 
ca fem procent av pollenallergikerna 
allergiska för gråbo. Mögelsporerna i 
uteluften kan ge allergiska symtom på 
våren, en del kan få symtom på sen-
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Näsan fuktar, värmer
upp och renar luften

som vi andas.



”Med allergisk snuva avses att någon allergen orsakar 
nysningar, klåda, rinnande eller täppt näsa.”

Kronisk allergisk snuva

K ronisk allergisk snuva orsakas 
i regel av djur, men kan också 
bero på livsmedel och arbets-

relaterade allergener, t ex mjöldamm. 
Symtomen på kronisk snuva är de samma 
som vid säsongbunden snuva, men 
slemmet i näsan kan vara tjockare. 
Symtomen är huvudsakligen täppt 
näsa och förvärras då personen är i 
kontakt med allergiframkallaren.

Snuva som beror på överkänslighet 
som inte är allergiskt betingad kallas 
idiopatisk eller vasomotorisk rinit. De 
senaste åren har man börjat använda 
termen icke allergisk överkänslighets-
snuva. Också denna form av snuva är 
antingen säsongbunden eller kronisk. 
Snuvan förvärras inte av allergener utan 
av förändringar i temperaturen, drag, 
damm, os eller fysisk belastning. 

Djurallergi

Djurdamm hör till de kraftigaste 
allergiframkallarna. Forskarna 
har undersökt om familjer med 

små barn genom att skaffa sig en katt 
eller hund kan förebygga att barnen 
blir allergiska. Man känner inte till några 
mekanismer som skyddar mot katt- 
eller hundallergi men man förmodar att 
förklaringen finns i de mikrober djuren 
bär med sig. De flesta undersökningar 
som gjorts tyder på att hund ger bättre 
skydd mot allergi om hunden skaffats 
innan barnet fyllt ett år. I vilken mån 
mänskan utvecklar tolerans mot hund 
och katt är ändå individuellt. Drömmen 
om ett keldjur ska inte skrinläggas bara 
av rädsla för allergier.

Allergitesten kan inte användas för 
att förutspå om en person som sensi-
biliseras för djur kommer att utveckla 
symtom. Testningen kan bara påvisa 
vilka substanser personen just nu är 
sensibiliserad för. Den som funderar på 

att skaffa hund eller katt kan dessförin-
nan testa sin toleransnivå t ex genom 
att för en vecka ”låna” en katt/hund av 
någon bekant eller på något annat sätt 
vara så mycket som möjligt i kontakt 
med djur.

 Det finns vissa skillnader mellan 
raserna men ingen katt eller hund är 
helt fri från allergener. De största skillna-
derna i fråga om allergenproduktionen 
är mellan enskilda djurindivider, efter-
som de allergiska symtomen beror på 
djurens mjäll. Alla djur har mjäll. Trots 
att gnagare, t ex marsvin, ökenråttor 
(gerbiler) och kaniner är så små sensi-
biliserar de snabbt sin ägare. Burfåglar, 
ödlor, kräldjur och sköldpaddor kan 
också ge sin ägare allergiska symtom. 
För en allergiker som vill ha någon form 
av husdjur är ett akvarium det tryggaste 
alternativet men man måste se till att 
det hålls rent. I ett smutsigt akvarium 
bildas alger som i sin tur kan ge aller-
giska symtom. Symtomen kan orsakas 
också av djurfoder eller det strö som 
läggs i burarna eller kattlådan. 

sommaren och hösten. De känsligaste 
mögelallergikerna har symtom från det 
snön smälter till dess den nya snön 
kommit. Pollenallergiker kan få lind-
riga allergiska symtom av rå frukt och 

grönsaker, kryddor och nötter. Detta 
fenomen kallas korsallergi. Symtomen 
är inte allvarliga. De flesta kan utom 
pollenperioden äta t ex äpplen utan 
att få symtom. 
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Livsmedel

Också livsmedel kan orsaka aller-
gisk snuva, men oftast ger de 
symtom i munnen, svalget och 

tarmarna eller på hyn. Snuvsymtomen 
är i regel mycket lindriga och uppstår 
vanligtvis inom en timme räknat från 
det man ätit av livsmedlet. 

Arbetsrelaterade 
allergener

Iarbetsmiljön exponeras man för 
olika ämnen som kan orsaka allergisk 
snuva. Vid arbetsrelaterad expone-

ring förvärras i regel snuvan då man 
är på jobbet och avtar på fritiden. De 
vanligaste orsakerna är harts, olika 
enzymer, textilier och kemikalier som 
används inom industrin. Andra vanliga 
orsaker till arbetsrelaterad snuva är i 
bagerierna det mjöl som används och 
inom lantbruksnäringen djurdamm och 
förrådskvalster som bl a förekommer i 
sädesmagasinen. 

Problem med
inneluften

Dålig inneluft orsakar allergisk 
snuva och olika irritationssym-
tom på huden, i ögonen och 

andningsvägarna. Inneluftproblemen 
är numera ganska vanliga. Man kan 
misstänka att inneluften är orsak till 
symtomen om dessa dyker upp i ett 
visst utrymme och lättar då man inte 
vistas i utrymmet. 

“Vid arbetsrelaterad
exponering förvärras i regel
snuvan då man är på jobbet
och avtar på fritiden.”
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Behandling av allergisk snuva

tamintabletter eller med cortisonsprej. 
I det långa loppet kan sprej torka ut 
slemhinnorna i näsan. Du kan minska 
uttorkningen med hjälp av en näskanna 
eller nässprej utan tillsats av läkemedel 
(t ex med koksaltlösning). Behandling 
av allergisk snuva kan inledas på eget 
initiativ. Om symtomen inte avtar, drar 
ut på tiden eller om det är fråga om 
ett barn är det skäl att kontakta läkare.

Nässprej som får näsans slemhinnor 
att dra sig samman och som är avsedda 
för behandling av nästäppa (Otrivin, 
Nasoloin, Vicks, Naso-Rathiopharm) 
ska användas i högst en vecka. Dessa 
preparat behandlar inte den allergiska 
snuvan utan öppnar bara den täppta 
näsan.

Gravida rekommenderas cortison-
baserade sprej men det finns också 
antihistamin som är säkra alternativ 
(loratidin, cetirizin) om den lokala 
behandlingen inte räcker till. 

Tips angående medicinering

Snyt dig alltid så att näsan är tom 
innan du tar din medicin. Om 
du är helt täppt kan du innan 

du tar medicinen skölja näsan med 
en nässköljningskanna. På så sätt kan 
sprejen lättare nå rätt ställe. Doserna 
ska inte överskridas.

Nässköljningskannan är ett utmärkt 
medicinfritt hjälpmedel mot allergisk 
snuva och andra snuvsymtom. Nässkölj-
ningen spolar slemmet mot nässvalget 
samtidigt som sekretet tunnas ut och 

I regel är det lätt att undersöka allergisk 
snuva. Pollenrelaterad allergisk snuva 
förekommer vanligtvis då pollen-

säsongen inleds på våren. Om snuvan 
beror på djurdamm börjar symtomen 
då personen befinner sig i närheten av 
djuret. Vid behov kan man fastställa 
allergin med pricktest eller blodprov.

Oberoende av om du har säsongs-
nuva eller snuva året om är behandlingen 
i regel den samma. En obehandlad 
allergisk snuva ökar risken för astma.

Allergisk snuva behandlas med cor-
tisonbaserat nässprej eller näsdroppar 
och/eller antihistamin-tabletter. Cor-
tisonbaserat sprej (Mommox, Beclo-
nasal, Rhinocort, Flixonase, Nasofan, 
Nasonex, Nasocort, Avamys, Dymista) 
är den primära behandlingsformen för 
lokal behandling av infektionen. Mer-
parten av preparaten säljs receptfritt 
på apotek. Det är en smaksak om du 
vill börja behandlingen med antihis-

torkade orenheter mjukas upp och lös-
görs. Att spreja saltlösning i näsan är inte 
lika effektivt som en riktig sköljning. På 
marknaden finns två slags kannor (Sar-
vikuono [näshörningen] och NHS-näs-
kannan). Kannorna fungerar i stort sett 
på samma sätt. I bägge fallen är det 
vikigt att lära sig rätt andningsteknik. 
Då man sköljer näsan ska man andas 
genom munnen. Huvudet ska vara 
något framåtböjt så att vattnet inte 
rinner ner i svalget. 
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Hur använder man näskannan
•  Mät upp en måttsked/tesked finfördelat havssalt i kannan.

•  Fyll kannan med ljummet vatten. Ledningsvattnet i Finland är så rent att det 
tryggt kan användas okokt men om du vill kan du koka vattnet. Kom i så fall 
ihåg att låta vattnet svalna. Om du varit med om en bihåleoperation rekom-
menderar vi kokt vatten. Vattnet får inte vara för hett eller kallt, eftersom det 
då kan det irritera näsans slemhinnor så att näsan blir täppt. Att skölja med 
enbart vatten har samma effekt, så kom ihåg att tillsätta havssalt. Örtsalt o. 
dyl. passar inte för detta ändamål.

• Blanda eller skaka om och tillslut kannans öppningar så att saltet smälter helt. 
•  För pipen in i den ena näsborren. (bild 1).

•  Andas lugnt genom munnen.

•  Böj överkroppen något framåt över lavoaren.

•  Vänd huvudet i sidläge och håll hakan mot bröstet. (bild 2)

•  Låt vattnet av sig själv rinna in genom den ena näsborren och ut genom  
 den andra.

•  När ca hälften av vattnet runnit ut rätar du upp huvudet och upprepa
 processen med den andra näsborren.

•  Snyt dig, det kan droppa vatten från näsan ännu ett tag efter sköljningen.

•  Om du använder en NHS-nässköljningskanna behöver du inte böja huvudet. (bild 3)

•  Det kan hända att sköljvätskan blir kvar i näsans bihålor och senare rinner ut  
 då du ändrar huvudställning. Därför är det bra att ha en näsduk tillhands.

•  Du kan upprepa behandlingen 1–3 ggr/dag.

Instruktioner om nässprej
•  Vid lokalbehandling är det viktigt att medicinen når fram till övre delen av  
 näshålan. I annat fall rinner medicinen ner i svalget och effekten på näsan  
 förblir liten.

• Tag bort skyddskorken.

•  Om sprejet är nytt eller det gått en vecka sedan du senast använde det ska  
 du för att uppnå en homogen medicindimma först spreja några doser i luften.

•  Luta dig litet framåt. Placera sprejflaskans pip i ena näsborren. Pipen ska vara  
 riktad snett bakåt och upp mot den yttre ögonvrån. Använd höger hand  
 då du sprejar i vänster näsborre och vice versa. Andas samtidigt in via näsan.
 (bild 4)

•  Andas ut via munnen efter att du sprejat.

•  Upprepa behandlingen i den andra näsborren.

Instruktioner om näsdroppar
•  Håll huvudet i en sådan ställning att tyngdkraften leder medicinen till rätt  
 ställe då du doserar dropparna.

•  Av hygieniska skäl ska pipetten inte röra vid näsborren.

•  Lägg dig på rygg, böj huvudet bakåt över kanten eller lägg dig utan dyna  
 på sidan, vänd näsan mot den ”övre” axeln och droppa i den ”undre” näsborren.

•  Stanna kvar i samma ställning i minst en minut efter att du droppat medicinen.

1

2

3

4

5
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Snuvan påverkar livskvaliteten

Fastän snuva vanligtvis inte är en 
allvarlig sjukdom påverkar den 
det sociala livet i många avseen-

den. Om näsan är täppt påverkar det 
också nattsömnen och kan få dig att 
snarka. Lukt- och smakupplevelserna 
försämras. Munnen torkar då du inte 
andas på normalt sätt genom näsan 
utan genom munnen. Du känner dig 
trött och orkar inte lika bra på jobbet. 
Hos barn inverkar det på skolprestatio-

Hyposensibilisering / immunterapi

Med hyposensibilisering eller 
immunterapi avses att man 
minskar patientens känslighet 

för en allergen genom att han/hon får 
vänja sig vid de ämnen som orsakar 
de allergiska symtomen. Syftet med 
behandlingen är att provocera/sensibi-
lisera organismen för den substans som 
orsakar allergin. Här behandlar vi bara 
immunterapi som behandlingsmetod 
vid pollenallergi. Immunterapi ges också 
mot stekel- och keldjursallergi. Man kan 
också behandla vissa matallergier med 
hyposensibilisering, men metoden är 
ännu på experimentstadiet.

Immunterapin ges som injektioner, 
tabletter eller i form av oral lösning. 
Behandlingen tar ca 3 år. Behandlingen 

ges i injektionsform mot björk-, gräs- 
och gråboallergi. Tablettbehandling ges 
mot gräsallergi och behandling med 
oral lösning mot björkallergi.

En läkare på hälsocentralen kan 
ge remiss till immunterapibedöm-
ning. Behandlingen ges på de flesta 
privata läkarstationerna. Behandling 
med injektioner ges på vanliga häl-
socentraler. Injektionerna ges under 
huden (subkutant) i överarmen först 
med en–två veckors intervall under 
7–15 veckor och därefter med ca 4–8 
veckors intervall. Tablettbehandling 
ges huvudsakligen hemma. Den första 
tabletten tas på hälsostationen men 
därefter tas en tablett hemma dagli-
gen. Behandling med oral lösning är 

en ny behandlingsform i Finland och 
kräver än så länge att läkaren skrivit 
en ansökan om specialtillstånd och ett 
B-utlåtande. Oral lösning mot björkal-
lergi ska tas säsongvis (januari–maj). 
Behandlingen inleds vanligtvis på häl-
socentralen men kan därefter fortsätta 
hemma enligt läkarens anvisningar. En 

droppe av lösningen placeras under 
tungan (sublingualt).

Effekten är individuell men inverkar 
redan under det första behandlingsåret 
och en del patienter kan bli helt sym-
tomfria. En del kan få återkommande 
symtom under åren men sällan behövs 
en andra behandlingsperiod. 

nerna och lusten att syssla med idrott 
och motion. 

Den som lider av allergisk snuva har 
också ofta astma, eftersom näsan står 
i förbindelse med andningsvägarna. 
Var femte person som lider av allergisk 
snuva har också astma. Det är viktigt att 
behandla snuvsymtomen så att man 
inte utvecklar astma. Ofta behandlas 
problemen som en helhet: samma 
andningsvägar, en sjukdom. 
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• tidningen Allergia- ja Astma
• personlig rådgivning
• kamratstöd 
• rehabilitering

• utbildning
• evenemang och kampanjer
• motions- och rekreationsverksamhet mm

Vi är ett känsligt folk
Nästan varannan finländare lider i något skede av livet av allergiska symtom. 
Var tionde finländare drabbas av astma. Allergi- och Astma-förbundet är en 
folkhälsoorganisation vars syfte är att förbättra livskvaliteten för dem som 
lider av allergi eller astma.

Du kan beställa olika allergibroschyrer av Allergi- och Astmaförbundet. Broschy-
rerna hittar du också på adressen www.allergia.fi. Tidningen Allergia & Astma 
som ges ut av förbundet är en utmärkt informationskälla.

Allergirådgivningen, tfn 0600 144 19
På allergirådgivningen kan du få svar på dina frågor, må, ti, on kl 9–13
samt to kl 13–17. Samtalet kostar 0,87 €/min + lsa.

Bli medlem – det lönar sig
Det går lätt att ansluta sig via linken www.allergia.fi där en anslutningsblankett 
(liittymislomake) finns. Du kan även fylla i och sända det bifogade kortet. Fyll i 
dina uppgifter med tydliga tryckbokstäver, lösgör kortet och sänd det till oss. 
Portot är redan betalt. Förbundets medlemsavgift är 27 €/år.
Som medlem kan du dra nytta av alla Allergi- och Astmaför  -
bundets samt medlemsföreningarnas förmåner och tjänster

Mottagaren
betalar portot

Uppgifterna sparas i Allergi- och Astmaförbundets medlemsregister.
Medlemmarna har rätt att kontrollera och korrigera uppgifterna i registret, tfn (09) 473 351

ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET
TUNNUS 5005875
0003 SVARSFÖRSÄNDELSE


