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Muggsoppallergi bak  
sammensatte lidelser?2021

I Tidsskriftet nr. 13–14/ 2009 beretter Brit 
Haver om sine og en kollegas opplevelser 
i muggsoppbefengte kontorer (1). Frustra-
sjonen hennes når plagene ikke passet 
overens med alle testene tatt på kontorene, 
og over tvetydige allergitester, kjenner jeg 
godt igjen fra utallige pasienter jeg har hatt 
i løpet av de siste 20 årene.

Det er lite kjent at plagene grunnet mugg-
soppallergi ikke begrenser seg til luftveiene. 
Også leddsmerter, irritert tykktarm, kronisk 
tretthet, astma og til og med panikkangst er 
blitt rapportert (2). Haver skriver at de er blitt 
påført langvarige plager som sannsynligvis 
aldri går helt tilbake, til tross for sanering av 
alle kjente faktorer som vedlikeholder pla-
gene. Men soppene man er blitt allergisk 
mot, kan fremdeles vokse i bihuler, lunger 
og tarmer (3). Muggsoppene kan også kryss-
reagere med Candida albicans som finnes 
hos ca. 80 % av befolkningen i Vesten, med 
brød- og ølgjær og med muggsoppantigener 
i mat. Sistnevnte finnes i eddik, de fleste 
typer alkohol, E330–333 (sitronsyre), røkt 
mat m.m. (4).

Når man først er blitt allergisk mot 
muggsopper fra kontoret, vil man kunne 
fortsette å reagere på steder der det finnes 
sopp eller soppsporer. Jeg har ennå til gode 
å møte en person som blir dårlig med sym-
ptomer fra ledd/muskler/luftveier/psyken 
i tåke og regn (ikke vind og kulde), som 
ikke har muggsoppallergi. Det typiske for 
muggsoppallergiplager er at de forsvinner 
når man reiser til varmere land eller inntar 
store doser antihistaminer.

I det siste er mistanken om muggsopper 
i det kommunale drikkevannet også blitt 
bekreftet (5). Er det ikke mulig at uoppda-
gede soppallergier skjuler seg bak mange 
«sammensatte lidelser»?

Rekombinante allergener er langt bedre 
egnet enn soppekstrakter for testing (6). For 
å bevise en allergisk reaksjon mot soppanti-
gener på kontoret er imidlertid pasientens 
IgG2-reaktivitet mot luftpartikkelprøver 
å foretrekke (7).

Heiko Santelmann
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Norsk søkeverktøy 
for medisinske koder2021

I Tidsskriftet nr. 8/2009 ble det presentert et 
danskutviklet søkeverktøy som kunne hente 
frem diagnosekoder og operasjonskoder (1).

Kompetansesenter for IT i helse- og 
sosialsektoren (KITH) er av Helsedirekto-
ratet tildelt den nasjonale oppgaven med 
teknisk og faglig å forvalte de medisinske 
kodeverkene. Senteret arbeider kontinuerlig 
med å ajourføre kodeverkene, besvare 
spørsmål knyttet til bruk av de medisinske 
kodeverkene og tilby gode søkeverktøy.

KITH tilbyr et gratis norskutviklet søke-
verktøy for diagnosekoder og prosedyre-
koder på http://finnkode.kith.no. Dette 
søkeverktøyet inneholder oppdaterte koder 
for kodeverkene ICD-10, NCMP, NCSP, 
BUP og ICPC-2.

http://finnkode.kith.no inneholder mer 
beskrivelse av de enkelte kodene enn det 
danske søkeverkøyet. All informasjon om 
kodene som er i f.eks. ICD-10-boken finnes 
i søkeverktøyet, og innholdet er alltid opp-
datert. Utover å gjennomføre søk kan bru-
keren bla i kapittelstrukturen og klikke seg 
nedover i hierarkiet i kapitlene. På nettsiden 
finner man også oppdatert veiledning i bruk 
av kodeverkene, og annen informasjon, slik 
som liste over særkoder, som endrer seg fra 
år til år.

Spørsmål rundt bruk av kodeverkene 
eller søkeverktøy kan rettes til kode-
hjelp@kith.no. Vi er også takknemlig for 
å motta forslag til synonymer for søkeord 
og andre forbedringer.

Ole-Fredrik Melleby
KITH
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Illustrasjon fra FinnKode av klikkbar oversikt over kapitlene i ICD-10




