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Barn med matallergi

Ungefär 5-8 procent av under tvååringarna är allergiska mot något livs-
medel. Sensibiliseringen kan ske via modersmjölken och då barnet äter 
själv. Sannolikt kan sensibiliseringen till och med ske via huden eller and-
ningsvägarna. Barn som lider av mjölkallergi brukar få symptom först i 3-6 
månaders ålder.

Barn kan sensibiliseras för vilket som helst livsmedel, men vanligtvis 
återspeglar sensibiliseringen de livsmedel och mängder barnen fått. Grön-
saker och frukt orsakar i allmänhet hudsymptom som snabbt går över. För 
tillväxten och utvecklingen hos barn under två år är det viktigt att utreda 
om barnet är allergiskt mot mjölk eller spannmål. En ännu vanligare aller-
gen än mjölk är ägg, följt av vete.

En veteallergiker får ofta symptom också av korn och råg. Havrets pro-
teinstruktur skiljer sig så pass mycket från vetets att barn som är vetealler-
giska oftast utan problem kan äta havre.

Merparten av de barn som har en fördröjd överkänslighet med tillhöran-
de hud- eller tarmsymptom bakom vilken det inte finns avvikande IgE-
antikroppar, blir kvitt sin matallergi i 2-3 års ålder. Det tar längre tid att 
återhämta sig från IgE-allergi, men de flesta barnen blir kvitt sin matallergi 
småningom innan de uppnått skolåldern.

Hos barn i lek- och skolåldern förekommer också matallergi för fisk, nötter 
och pollen samt på grund av korsallergi också för många färska grönsaker 
och frukter. Vid korsallergi har de råa frukternas och grönsakernas protei-
ner samma uppbyggnad som pollen vilket är något som barnets immun-
försvar reagerar på. I dessa fall blir följderna av att barnet äter ifrågava-
rande livsmedel huvudsakligen symptom i munhålan, t ex sveda, svullna 
läppar eller klåda. Klådan kan också kännas i öronen.
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Matallergins mekanismer

Atopiska personer har fallenhet för att sensibiliseras genom att utveckla 
antikroppar av IgE-klass mot olika livsmedel. Uppkomsten av antikroppar 
förutsätter att personen åtminstone några gånger exponeras för de äm-
nen som orsakar sensibiliseringen. Den vanligaste formen av matallergi 
är atopisk allergi. Som exempel kan nämnas att man hos 70 procent av de 
mjölkallergiska spädbarnen kan påvisa IgE-antikroppar mot mjölk. Kän-
netecknande för de IgE-burna reaktionerna är att de uppstår snabbt, ofta 
inom några minuter eller högst några timmar räknat från det personen ätit 
av födoämnet som orsakar reaktionen. Symptomen kan vara nässelutslag, 
hudrodnad dvs erytem, uppkastning, magont, tilltäppta andningsvägar 
och i värsta fall anafylaxi.

Vissa matallergiska symptom utvecklas långsamt, de kan t o m ta några 
dagar på sig. En stor del av barnen lider av diarré eller av atopiska eksem 
som förvärras. Om eksemen blir värre för var dag som går och sprider sig 
över ett allt större område och om avföringen kontinuerligt blir vattnigare 
är det skäl att utreda om barnet eventuellt lider av någon matallergi. Ef-
tersom sådana matallergiska mekanismer i regel inte är antikropps- utan 
cellburna har man i undersökningen inte hjälp av allergitest.
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Symptom hos spädbarn

Eksem/utslag

Atopiska eksem kliar. Om man skrapar eksemen leder det lätt till att både 
barnet och föräldrarna sover illa om nätterna. Fastän man ofta söker or-
saken till eksemen t ex i en livsmedelsallergi är de atopiska eksemen en 
självständig sjukdom. Atopiska eksem står ofta i samband med en gene-
tisk avvikelse i hudens permeabilitet som får huden att torka så att aller-
generna lättare kan tränga igenom den än genom frisk hud. Vid lindriga 
eksem spelar matallergin endast i några procent av fallen en roll, medan 
mer än hälften av alla spädbarn med svåra eksem kan få värre problem på 
grund av matallergi. Det lönar sig att utreda eventuella allergier om ekse-
men täcker en stor yta och inte reagerar positivt på behandling med fet 
kräm eller om barnet ständig kliar sig och är rastlöst. Allergierna har inte 
någon stor betydelse som orsak till torr hy hos dibarn eller då det gäller 
eksem hos barn över 2 år.

De atopiska eksemen kan förvärras av bl a citrusfrukter och tomater, ef-
tersom dessa frukter frigör histamin direkt utan immunförsvar. Allergitest-
ning behövs i regel inte för dessa livsmedel. Det räcker att barnet inte äter 
större mängder av dem. Små mängder klarar ändå merparten av barnen 
av utan problem.

Spädbarn kan på sin hy utöver eksem också ha många andra slags symp-
tom. Exantema (rodnad), flagande hy och temporära nässelutslag är typis-
ka. Om dessa symptom upprepas kraftigt och på stora områden efter att 
barnet ätit ett visst livsmedel är det oftast fråga om en allergisk reaktion. Å 
andra sidan är det vanligt att babyer har röda kinder efter maten.
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Tarmsymptom

Till tarmsymptomen räknas uppkastning, diarré, kolik och magont. Det är 
vanligt att matallergisymptomen förekommer i flera organsystem. En stor 
del av barnen som har hudsymptom har också tarmsymptom. En allergisk 
infektion på tarmens slemhinnor leder ofta till störningar i tarmens rörel-
ser, diarré och ibland till förstoppning. Förstoppning hör ändå inte till de 
typiska symptomen på matallergi eftersom förstoppning förekommer all-
mänt bland barn i alla åldersgrupper.

För både föräldrarna och sjukvårdspersonalen är det besvärligt att bedö-
ma tarmfunktionen hos små barn. En del barn tömmer tarmen tre gånger 
per dag, andra bara en gång var tredje dag – bägge ytterligheterna ligger 
inom det normala variationsspannet. Också avföringens färg och konsis-
tens varierar betydligt beroende på födan. Ibland är avföringen grön och 
lös, ibland fast och gul – också i fråga om detta är bägge alternativen helt 
normala.

Det är helt normalt att småbarn spyr. Amningen leder ofrånkomligen till 
att det samlas luft i magsäcken. Magmunnen som skiljer matstrupens från 
själva magsäcken ska hos dibarn vara avslappnad och släppa ut merpar-
ten av luften ur magen. Om barnet efter varje mjölkmåltid spyr upp stora 
mängder är detta ett avvikande symptom som måste redas ut. Känneteck-
nande för refluxsjukdom (gastroesofageal reflux GER) är att betydande 
mängder surt maginnehåll tränger upp i matstrupen och att barnets vikt 
utvecklas långsamt. En alltför lättvindigt inledd refluxmedicinering utan 
behörig diagnos gagnar inte barnet.

Tarmproblemen förknippas ofta med retlighet och rastlöshet. Det svårt för 
föräldrarna att bedöma hur svåra problemen är och för utomstående ren-
tav omöjligt. Gråt och skrik som vissa föräldrar upplever som stressande 
och inkräktande på nattsömnen är för andra helt normal gråt. Om barnets 
vikt stiger stadigt och inga andra avvikelser finns är gråten och rastlöshe-
ten sällsynta som enda symptom på matallergi.
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Diagnostisering

Exponering

Diagnostiseringen av matallergier bygger alltid på ett s k eliminerings-
exponeringstest. Detta innebär att barnet undviker det misstänkta livs-
medlet i 1-2 veckor och föräldrarna för s k symptomdagbok. Responsen 
ses som positiv om t ex barnets eksem eller benägenhet att kasta upp 
försvinner under elimineringsfasen. Efter detta ger man barnet åter att äta 
av livsmedlet, antingen hemma eller under läkaruppsikt vid ett expone-
ringtest. Om det under testdagen inte utvecklas tydliga symptom fortsät-
ter man att ge barnet av livsmedlet hemma. Symptomen följs upp med en 
matdagbok.

En tydlig skillnad mellan de veckor då man undviker livsmedlet och 
de då livsmedlet är ”tillåtet” bekräftar matöverkänsligheten. Det enda 
säkra diagnostiska testet är ett s k dubbelblint födoämnestest som ut-
förs efter elimineringsskedet. Detta innebär att den behandlande läka-
ren och föräldrarna inte vet vilken av produkterna som  innehåller den 
misstänkta allergenen. Dubbelblindtest används närmast vid diagnos-
tisering av mjölk- och veteallergi om allergitesten gett negativt resultat 
och det är svårt för såväl läkaren som föräldrarna att tolka symptomen.

Exponeringen för den för barnets diet och näring så viktiga mjölken och 
vetet görs huvudsakligen i kontrollerade förhållanden.

Om man hos ett äldre barn misstänker att det finns risk för en allvarlig all-
mänreaktion kan exponeringen göras också med andra livsmedel än ägg 
eller nötter.
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Att fastställa IgE antikropparna

Som hjälp vid diagnostiseringen och för att testa atopisk sensibilisering 
används hud-pricktest som avslöjar IgE-antikroppar eller serumspecifi-
ka IgE-antikroppsanalyser. Både föräldrarna och läkarna litar för mycket 
på dessa. Ju äldre barnet är desto oftare är IgE-fynden positiva trots att 
barnet utan problem klarar av det ifrågavarande  livsmedlet. Enbart ett 
positivt hudtest räcker inte för att påvisa en kliniskt betydande aller-
gi. Storleken på utslaget eller mängden allergenspecifikt IgE ger en in-
dikation på hur allvarlig allergin är. Vid fördröjda symptom har man 
ibland använt s k lapptest (epikutantest) men träffsäkerheten vid diag-
nostiseringen av matallergi varierar. Testen är dessutom arbetsdryga.

Vilka symptomen är och hur snabbt de uppstår avgör hur sannolikt det 
är att allergitesten ger svar på om barnet är allergiskt eller inte. Om IgE-
testen ger negativt utslag utesluter det ändå inte en allergi. Av de mjölkal-
lergiska barnen har exempelvis en tredjedel en sjukdomsform som inte är 
IgE-buren och alltså inte upptäcks med hudpricktest som mäter IgE eller 
en serum IgE-analys. Det viktigaste symptomet för dessa barn är om de 
inom några dagar räknat från det de intagit livsmedlet får eksem eller olika 
former av tarmproblem. Om dessa barn genomgår en allergiutredning blir 
IgE-värdena sällan  positiva. Däremot är det typiskt att IgE-antikropparna 
är positiva om barnet reagerar med nässelutslag eller hyn snabbt börjar 
fjälla.
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Elimineringsbehandling

Mjölkallergi

Om barnet lider av mjölkallergi får det i barnets diet inte finnas mjölkpro-
teiner i någon form. I färdigmat och halvfabrikat finns många ord som av-
ser mjölk, t ex kasein eller hydrolysat.

Mjölkallergi påvisas med exponerings-elimineringstest. Barn under sex 
månader behandlas först med hydrolyserad specialnäring t ex Althera, 
Almiron Pepti, Nutramigen eller Profylac. Ett bra första alternativ för barn 
över sex månader är sojamjölk (Nutrilon Soija). Om exempelvis de kraftiga 
hud- eller tarmproblemen fortsätter då barnet använder hyd-
rolyserad näring eller sojamjölk är det skäl att göra ett nytt ex-
ponerings-elimineringstest. Denna gång ska man under 
elimineringsfasen använda specialprodukter som tillverkats av aminos-
yror (Neocate) och exponeringen görs med det specialpreparat som 
orsakat symptom. Om också denna exponering ger tydliga resultat ska 
barnets mjölk bytas ut mot aminosyrepreparat.

Finländsk forskning visar att endast några få procent av de mjölkallergiska 
barnen är så överkänsliga för mjölkprotein de behöver aminosyreprepa-
rat. Att vid den första utredningen av en eventuell mjölkallergi direkt börja 
med aminosyrepreparat är varken i barnets eller familjens intresse. Vi vet 
inte ännu tillräckligt mycket om hur den naturliga toleransen utvecklas vid 
långvarigt bruk då immunförsvaret inte ges ens små mängder mjölkpro-
teinpartiklar. Aminosyrepreparat är dessutom dyra.

Om barnet växer normalt och dieten, med undantag för mjölken, är nor-
mal för barn i samma ålder kan man då barnet fyllt ett år övergå till t ex 
havre- eller rismjölk. Då måste man se till att barnet får tillräckligt kalk och 
D-vitamin. Om barnets vikt och längd inte utvecklas som  de ska och/eller 
barnets aptit är dålig eller på något sätt begränsad, måste man ovillkor-
ligen fortsätta använda specialpreparat tills barnet fyllt 1,5 eller 2 år.
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Veteallergi

Man vet inte hur allmänt utbredd veteallergin är men den torde gälla klart 
färre än en procent av under 2-åringarna. De hjälpmedel som används 
för diagnostiken, dvs hudpricktest och mätning av serumets IgE-halt är i 
praktiken meningslösa om man använder allergen-preparat som extrahe-
rats ur fullkornsvete men sensibiliseringen för gliadinet i glutenstommen 
är tydligast förknippad med allergin. I praktiken bygger diagnosen alltid 
på ett eliminerings-exponeringstest. Liksom vid mjölkallergi uppkommer 
veteallergin vanligtvis hos dibarn och största delen tillfrisknar före skolål-
dern. Ett barn med veteallergi är oftast också allergiskt mot råg och korn 
men de flesta klarar av havre. Men veteslag som spelt och durum kan inte 
användas som ersättning för veteallergiker.

Slopa onödiga dieter

Då man utvidgar det allergiska barnets diet ska man eftersträva en så 
normal diet som möjligt. Problemet vid elimineringsdiet är att dieten 
blir begränsad, vilket i sin tur kan leda till obalans i fråga om vissa viktiga 
näringsämnen. Försök ersätta det livsmedel som ska undvikas med ett an-
nat som så vitt möjligt har samma näringsvärde. Man kan t ex vid vetealler-
gi ersätta vetet med havre eller bovete. Det är osannolikt att ett barn som 
är allergiskt mot nötkött inte skulle klara av svinkött.

Behovet av att använda exotiskt kött, t ex struts eller finländskt renkött 
finns inte. Lika litet finns det behov att ersätta grönsakerna med t ex qui-
noa eller batat om inte familjen i övrigt vant sig vid att använda dessa 
rotfrukter. En balanserad diet kan i vanliga fall sammanställas av bekanta 
inhemska livsmedel. Om man måste begränsa dieten så att många för fö-
dan viktiga livsmedel utelämnas är det skäl att anlita en näringsterapeut.

Tidigare undvek man att ge fisk och andra ”allmänt allergiserande” livsme-
del innan barnet fyllt två år. Listorna över livsmedel som skulle undvikas 
byggde inte på tillräcklig forskning. Genom att för säkerhets skull undvi-
ka vissa livsmedel kan man inte förebygga matallergi eller andra senare 



12

allergier. Olika allergidieter blir lätt bestående under lång tid och or-
sakar rädsla och ogrundade vanor.

Då barnets diet utvidgas är det meningsfullt att lägga till en ny smak 
med 5-7 dagars intervall. Om barnet får atopiska eksem eller tarmp-
roblem efter att ha ätit en viss produkt i en veckas tid är det knappast 
det ifrågavarande livsmedlet som är orsak till problemen.

Merparten av barnen som inte har IgE-burna hud- eller tarmsymp-
tom blir kvitt sin mjölk-överkänslighet i 2-3 års åldern. En fjärdedel 
av barnen som har immunologiskt betingad mjölkallergin, IgE-buren 
sensibilisering, har symptom ännu som femåringar. Ägg- och vete-
överkänslighet fungerar ungefär på samma sätt.

På grund av den snabba återhämtningen borde man i sin diet regel-
bundet prova de eliminerade livsmedlen på nytt. Om de första symp-
tomen i  tiderna varit anafylaxi eller snabbt utbredd allvarlig allergisk 
reaktion ska exponeringen göras under läkares uppsikt. Under de tre 
första åren kan man med ett halvt års intervall återinföra ett livsme-
del i dieten och därefter några gånger per år.

Det är skäl att sluta med onödiga dieter. Ju äldre barnet är des-
to mer borde dieten bygga på konstaterade fakta. Senast vid 
femårsgranskningen på rådgivningen gäller det att utvärdera om 
elimineringsdieten bygger på eliminerings-exponeringstest och om 
man behöver ett nytt utlåtande av en specialistläkare. Målsättningen 
är att barnen som börjar skolan på sin lista över livsmedel som ska 
undvikas endast har kvar sådana livsmedel som en läkare konstaterat 
att barnet är allergiskt mot.
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Pollensensibillisering

Många atopiska barn börjar utveckla pollenallergi redan då de är i lekål-
dern. Till de första och starkaste hör björkpollenallergin. Antikropparna 
mot björkpollen reagerar också på de proteiner som finns i rå frukt och 
råa grönsaker. Detta beror på korsallergi (proteinerna har gemensamma 
strukturer som barnets immunförsvar reagerar på). Detta innebär att livs-
medlet huvudsakligen ger symptom i munhålan, t ex sveda, svullna läp-
par samt klåda som hos barn ofta också känns i öronen. Detta kallas ”oral 
alleregy syndrome”. Symptomen kan också förekomma utanför munnen 
(snuva, ögonsymptom, nässelutslag, anafylaxi) så en bättre benämning 
är matallergi som hänför sig till pollensensibilisering. Problemet fortsät-
ter upp i vuxen ålder. Ibland kan vissa livsmedel, t ex nötter eller kiwi, ge 
kraftiga symptom, i värsta fall t o m leda till anafylaxi. Det verkar som om 
patienterna i sådana fall sensibiliserats i större utsträckning och för andra 
proteiner än fallet är vid matallergi som enbart beror på pollensensibilise-
ring.

Barn som pollensensibiliserats måste alltså undvika färsk frukt och rot-
saker endast om de får tydliga symptom. Nästan alla allergiker klarar av 
dessa livsmedel då de kokats eller pressats till saft. Syftet med de listor 
på frukter, grönsaker och rotsaker som eventuellt ger  symptom är en-
dast att vägleda patienten så att han fäster uppmärksamhet vid vis-
sa livsmedel om symptomen inte besvärar. Allergitesten är till nytta 
då man söker orsaken till en besvärlig reaktion men en lista på livsme-
del som borde undvikas ska ändå inte göras upp på basis av ett prick-
test. Vanligtvis märker barnet själv de livsmedel som det ska undvika.

Om man meddelat den som tillreder maten att barnet är allergiskt mot 
morot leder det i onödan till att morot i alla former stryks från menyn fas-
tän begränsningen endast gäller t ex rå morot.
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Laktosintolerans

Ofta blandar man laktosintolerans med komjölksallergi. I Finland har ca 
17 procent av befolkningen ärftlig disposition för hypolaktas, dvs brist på 
laktasenzym som kan spjälka mjölksockret. Dessa personer  klarar inte av 
att spjälka stora mängder av den laktos som ingår i födan och får därför 
diarré, gasbesvär och magont.

Laktosintolerans är mycket sällsynt bland spädbarn, färre än 100 fall har 
registrerats i världen. Modersmjölken innehåller mycket laktos. Därför ska 
barn som har medfödd laktosintolerans redan i ett tidigt skede undersö-
kas om de lider av diarré och deras vikt inte utvecklas normalt. Laktosinto-
leransen utvecklas småningom under lekåldern, men vanligtvis sker detta 
då barnet är i skolåldern. Därför är det onödigt att på eget initiativ sätta en 
ettåring på laktosfri diet bara för att barnet har ont i magen.

Måltider på dagis och i skolan

Allergidieterna ställer stora krav på kökspersonalen. De medför också be-
tydande merkostnader. Därför är det viktigt att de allergiska barnen och 
deras föräldrar informerar dagispersonalen, skolan och andra som ordnar 
massbespisning endast om de livsmedel som en läkare som är förtrogen 
med allergierna fastställt som orsakande problem. 

Den som lider av allvarlig matallergi måste av sin läkare få korrekt infor-
mation om vilka allergener det gäller att verkligen undvika för att vara 
säker på att inte vid måltiden exponeras för sådan mat eller sådana ing-
redienser som ger allvarliga symptom. Barnet och familjen måste själv se 
till att man endast avstår från sådana ingredienser som verkligen ger all-
varliga symptom. Detta gäller både mat som tillretts av föräldrarna och då 
den allergiske äter t ex i skolmatsalen eller någon annan bespisning. Fort-
sättningsvis ser man väldigt ofta i daghem och skolor att man undviker 
kryddor och tillsatsämnen fastän inga anmälningar om anafylaxi i Finland 
gjorts till anafylaxiregistret. Kryddor och tillsatsämnen är sällan orsak till 
allvarliga matallergier hos små barn.
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Kan innehålla spår av nötter

I förteckningar över livsmedlens ingredienser används ofta uttryck i 
stil med rubriken. Detta är vilseledande. Det finns många nötallergiska 
barn i Finland. Av dem får de flesta lindriga symptom, eftersom de ock-
så är allergiska mot björkpollen. Ändå har de ingen orsak att undvika de 
ifrågavarande produkterna. Däremot ska den som fått en anafylaktisk 
chock undvika också sådana produkter som kan ha kontaminerats vid till-
verkningen.

På basis av ett EU-direktiv har Finland stiftat en lag om livsmedlens va-
rudeklarationer. I lagen nämns tydligt vilka livsmedel som orsakar över-
känslighetsreaktioner och som därför måste anges på förpackningen. Till 
denna kategori hör spannmål som innehåller gluten, skaldjur, ägg, fisk, 
nötter, sojabönor, mjölk, selleri, senap, sesamfrö, ärter, svaveldioxid och 
sulfiter (>10 mg/kg eller liter).
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Ja tack! 

Jag vill bli medlem i Allergi- och Astmaförbundet. 

Namn

Adress

Postnummer och –anstalt

e-post

Målsmans underskrift (gäller barn under 18 år)

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

Mottagaren betalar 
portot

Allergia- ja Astmaliitto
Tunnus 5005875
00003 Vastauslähetys

Varannan finländare drabbas

Nästan varannan finländare lider i något skede av allergiska symptom. 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. Broschyrerna hittar du på ad-
ressen www.allergia.fi. Tidningen Allergia & Astma som förbundet ger ut är en utmärkt informations-
källa.

Allergirådgivningen, tfn 0600 14419
På allergirådgivningen kan du få svar på dina frågor, må, ti, on och fre kl 9-13 samt to kl 13-17.

Bli medlem – det lönar sig
Använd kortet här nedan för att ansluta dig. 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 Astmaförbundets samt medlemsföreningarnas för-
måner och tjänster

- tidningen Allergia- ja Astma - kamratstöd
- personlig rådgivning - rehabilitering
- utbildning - motions- och rekreationsverksamhet mm.
- evenemang och kampanjer


