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Johansson et al, 2001 

IgE-förmedlad allergi 

•  Oftast snabba reaktioner (min – tim) 
 

•  Relativt tidig debut –  
Ø  Men aldrig vid första exponering 

 

•  Stor symtomvariation – 
Ø  Ofta flera organsystem samtidigt 

 

•  Stor variation i svårighetsgrad 
Ø  Milda symtom vanligast 
Ø  Anafylaxi 

 

•  IgE-sensibilisering (specifikt IgE / pricktest positiv) 
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Icke IgE-förmedlad allergi 

•  Långsamma reaktioner 
Ø  Symtom timmar-dagar efter intag 

•  Mjölk, Ägg, Vete 
 

•  Mag-/ Tarmsymtom vanligast  
Ø  följt av eksem 

 

•  Stor variation i svårighetsgrad 
 

•  Specifikt IgE/pricktest negativ 
 

	
Elimination och provokation krävs för diagnos 

	

Förekomst	av	födoämnesallergi	

•  Allergi mot 5 vanliga födoämnen (51 studier) 
•  Egenrapporterad 3-35% 
•  Visad med provokation 1-11% 
•  Vanligare hos barn än vuxna   Rona et al. JACI 2007 
 

•  5-8 % av barn i Europa (Nwaru et al 2014) 
•  Vanligast bland de yngsta barnen 
•  Vanligast i Norra och västra Europa 
 

•  2-5% av barn har mjölkallergi (Schoemaker et al, 2015) 
•  50% har en icke-IgE förmedlad allergi 
•  50% utläkt innan 2 år 80-85% utläkt innan skolstart 
•  Något snabbare utläkning vid icke-IgE förmedlad allergi 

 

Födoämnes-
allergier ökar! 

 

-Få populations-
baserade studier 

 

-Ökat antal 
akutbesök 
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Johansson et al, 2001 

 
Laktosintolerans 

 •  Enzymbrist (Laktas) 
•  Genotyp (C/C 13910) 
•  Nedregleras efter småbarnsåren 

 

•  Symtom 
•  Diarre, gaser, ont i magen 
•  Mängd mjölk som ger symtom: 1-2 dl 

 

•  Förekomst i Sverige? 

•  Genförekomst bland skolbarn = 14% (Almond et al. Scand J Gastroenterol 2007) 
 

•  Genförekomst utan symtom vanligt (Caroccio et al. J Am Coll Nutr 1998) 
 

•  Sekundär 
•  Celiaki/ Inflammatorisk tarmsjukdom  
	

	
Symtomdebut - Ej före skolåldern –vanligast i tonåren!  
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Utredning födoämnesallergi 

ANAMNES 
 

Symtom 
Atopi  

Heriditet 
Föda + symtom 

Elimination 
Diet + nutrition 

 

TOLKNING AV 
ANAMNES 

 

Symtom 
Rapporterad 
födoämnes-

trigger 
Korsreaktivitet 

 

TEST OCH 
DIAGNOS 

 

Test-algoritm 
Nutritionsplan 

 
 
 
 

HAND-
LÄGGNING 

 
VIDARE-

REMITTERING 

Skypala	IJ.	CTA	2015	

Diagnostik: 
Elimination-Provokation 

•  ”Diagnosing food allergy is a challenge!” 
 

•  Elimination: 
•  2-4 veckor 
•  Längre vid förstoppning, viktnedgång, svåra symtom 
•  Viktigt med kostråd innan start 

 

•  Dubbelblind provokation 
•  Diagnosen klar först efter positiv provokation! 
 	

Återkommande uppföljningar av barn med 
diagnosticerad födoämnesallergi! 

	

Epidemiology	of	food	hypersensi1vity		
in	schoolchildren	

		

ValidaAon	with	double-blind	placebo-controlled			
food	challenges	and	biomarkers	

	
		

THE	OBSTRUCTIVE	LUNG	DISEASE	IN	NORTHERN	SWEDEN	(OLIN)	STUDIES,	THESIS	XV	
	
	

Anna	Winberg	
	

     Studiepopulation (OLIN-kohort) 

7-8  
år 

 

2585 
(96%) 

11-12  
år 

 

2612 
(96%) 

2378 
(89%  

av dem som 
deltog 2006) 

2006 2010 

Winberg	et	al.	2016	
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Förekomst av rapporterad  
födoämnesöverkänslighet (FHS) 

STUDIESTART 
2006 

7-8 years 

 

Någon FHS  
21.3 % 

 

FHS mjölk/ägg/vete/torsk  
10.3 % 

 

FHS mjölk  
9.0 % 

 

UPPFÖLJNING 
2010 

11-12 years 

 

Någon FHS  
25.9 % * 

 

FHS mjölk/ägg/vete/torsk 
14.7% * 

 

FHS mjölk  
13.1 % * 

* p<0.001 

Winberg et al. Clin Transl Allergy 2014 

Prevalenser i studien: 
	

	

	

•  Majoriteten av de barn som rapporterade allergi mot 
mjölk, ägg, vete eller torsk kategoriserades som andra 
symtom-fenotyper än aktuell allergi 

 

•  De vanligaste symtom-fenotyperna var ”möjlig 
laktosintolerans” och ”utläkt allergi” 

 

•  De barn som reagerade med anafylaxi vid dubbelblind 
provokation var inte utrustade med adekvat medicinering 

	

	
	

Rapporterad 
FHS 
Något 

livsmedel 
 

25.9% 

Rapporterad 
FHS 

mjölk, ägg, 
vete, torsk 

 

14.7% 

Allergi: Klinisk 
undersökning 
mjölk, ägg, vete, 

torsk 
 

1.4% 

Rapporterad 
Allergi 

mjölk, ägg, 
vete, torsk 

 

4.8% 

Allergi 
DBPKFP 

mjölk, ägg, vete, 
torsk 

 
 

0.6% 

Winberg et al PLOS One, 2015 

 
 
 
Prevalens av mjölkallergi i relation till riskfaktorer och justerad risk analyserad med multipel 
logistisk regressionsanalysis uttryckt som odds kvoter (OR) med 95% konfidensintervall (CI) 

  


    MJÖLK ALLERGI 
(aktuell eller utläkt) 

  
    % Adjusted OR (95% CI) 
        
Kön Boys 2.5 1.0 
  Girls 4.2 1.90 (1.02-3.55) 
        
Läkardiagnosticerad astma No 2.9   
  Yes 6.6 1.24 (0.55-2.76) 
        
Läkardiagnosticerad rinit No 2.9 1.0 
  Yes 6.8 1.25 (0.54-2.88) 
        
Läkardiagnosticerat eksem No 2.3 1.0 
  Yes 9.0 3.53 (1.79-6.98) 
        
Ärftlighet FHS No 2.1 1.0 
  Yes 7.5 4.45 (2.42-8.19) 
        
Någon positiv pricktest No 2.7 1.0 
  Yes 4.6 1.05 (0.53-2.06) 
        
BMI     0.82 (0.80-0.98) 
        

Winberg et al Acta Paediatr 2016  

Rapporterad metod för mjölköverkänslighetsdiagnos och rapporterad remiss till dietist 
för kostråd bland barn i de olika födoämnesöverkänslighets (FHS) kategorierna 
   Mjölk- 

överkänslighet 
(Alla) 
n=181 

Mjölk allergi 
(aktuell och 

utläkt) 
n=61 

Trolig 
Laktos- 

intolerans 
n=95 

Ej 
definerbar 

  
n=25 

          
Läkardiagnos FHS 77 (43%) 38 (62 %) 30 (32 %) 9 (36 %) 

Laktosbelastning 4 (2%) 3 (5 %) 0 1 (4 %) 

Gentest 
(laktosintolerans) 

15 (8%) 5 (9 %) 9 (9 %) 1 (4 %) 

IgE-test mjölk 22 (12%) 17 (29 %) 1 (1 %) 4 (16 %) 

Oral provokation 4 (2%) 2 (3 %) 1 (1 %) 1 (4 %) 

Dietist 17 (9%) 12 (20 %) 1 (1 %) 4 (16 %) 
          

Winberg et al Acta Paediatr 2016  
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…och sen då? 

•  Tydligare riktlinjer för utredning av misstänkt 
födoämnesallergi på BVC och i barnsjukvård 

 

•  Uppföljningar av barn med födoämnesallergi – 
även efter genomgången provokation 

Strinnholm et al. Acta Paediatr. 2017 
 

•  Kostintyg förskola/skola? 
•  Finnish Allergy Programme (T. Haahtela et al. Allergy 2008) 
 

•  Toleransinduktion / Oral immunterapi 
Lack N Engl J Med 2015 
	


