
Är jordnötsallergi den enda allergi som är 
allvarlig? Hur är det med andra livsmedel?
 Många livsmedel utöver jordnötter kan 
orsaka en allvarlig allergisk reaktion. När barnen 
kommer i kontakt med livsmedel som de är aller-
giska emot, kan de utveckla symptom. Detta är en 
allergisk reaktion. Livsmedel som orsakar 
allergiska reaktioner är allergener. Ibland kan 
dessa reaktioner vara allvarliga och till och med 
livshotande. Ingen kan däremot förutsäga hur 
allvarlig reaktion kommer att vara.

Varför finns det så många fler barn med 
allergier idag jämfört med när jag var liten?
 Födoämnesallergi ökar ständgit utan attt 
någon riktigt vet varför. Andelen barn med 
födoämnesallergi har ökat med ca 50% mellan 
åren 1997 och 2011. Uppskattningsvis har ungefär 
15 procent av Sveriges befolkning någon form av 
matallergi.  I snitt har 3 barn i varje klass astma 
och/eller allergi. Omkring  2,7 miljoner människor 
i Sverige har en födoämnesallergi. Allergi är den 
vanligaste kroniska sjukdomen hos barn.

Finns det en medicin ett barn kan vidta för 
att förhindra allergiska reaktioner?
 Nej.  Det enda sättet att förhindra en 
allergisk reaktion är att undvika livsmedel man är 
allergisk mot. Läkemedlet adrenalin kan ges för 
att behandla en reaktion, men kan inte förhindra 
en reaktion.
 

Finns det ett botemedel mot 
födoämnesallergier? Man får höra om 
botemedel i nyheterna?
Nej. Forskare studerar möjliga botemedel för 
födoämnesallergier. Trots att vissa studier har visat 
lovande resultat, så finns ännu inga botemedel för 
födoämnesallergier.

Vilka typer av livsmedel är människor 
allergiska mot? Har barn olika 
födoämnesallergier än vuxna?
 All typ av mat kan vara ett allergen. De 
vanligaste födoämnesallergier är mjölk, ägg, 
jordnötter, vete, soja, fisk, skaldjur och nötter. 
De vanligaste födoämnesallergier hos spädbarn och 
barn är ägg, mjölk, jordnötter, nötter, soja och vete. 
Vuxna kan också vara allergisk mot dessa livsmedel, 
men skaldjur, jordnötter och nötter är de vanligaste 
födoämnesallergier hos vuxna.

Varför ber skolor de andra barnen att inte ta 
med vissa livsmedel till skolan? Kan du inte 
bara berätta för barnen med 
födoämnesallergier inte äta dessa livsmedel?
 Barn kan reagera på ett allergen genom att 
äta mat de är allergiska mot.  De kan också 
reagera genom att ta på något som har spår av den 
allergen på det, till exempel nötsmulor. 
Vanligtvis kommer detta att resultera i en lokal 
reaktion som nässelfeber. Om de har spår av maten 
på sina händer och får detta i munnen kan man ha 
en mer allvarlig reaktion.

Kan barnet växa ur sina födoämnesallergier?
 Ibland. Barn växer ifrån ofta mjölk, ägg, vete 
och soja allergier.  Jordnött, (träd)nötter, fisk och 
skaldjur allergier tenderar att vara en livslång 
allergi.

Vad är grejen 
med Födoämnesallergier?
“Andelen barn med födoämnesallergi ökat 
med ca 50% mellan 1997 och 2011”
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Jag har hört att barn kan dö av 
födoämnesallergier. Är det sant?
 Ja. Barn med födoämnesallergier kan få en 
livshotande reaktion som kallas anafylaxi. 
Symptomen på anafylaxi kan uppträda kort 
efter att man haft kontakt med ett allergen och  kan 
förvärras snabbt. Anafylaxi måste behandlas 
omedelbart eftersom det kan leda till döden. 
Symtom på anafylaxi kan innebära en eller flera 
symtom på huden, i munnen, ögon, lungor, hjärta, 
tarm och hjärna. Vissa symptom kan inkludera 
nässelfeber, svårigheter att svälja, 
andningssvårigheter eller kräkningar.

Hur vet jag om jag har en födoämnesallergi?
 En allergi specialist kan diagnostisera en 
födoämnesallergi. Specialisten kommer att 
diagnostisera utifrån symptom, sjukdomshistoria, 
en fysisk undersökning och testresultat.

Hur noga måste människor med 
allergier vara? Räcker det inte med att bara 
vara  försiktiga när de köper mat eller 
behöver de göra mer?
 Personer med allergier måste vara 
medvetna om allt de äter. De behöver läsa alla 
livsmedelsförpackningar och veta ingredienserna 
i mat som andra människor gör. Livsmedel som 
verkar “säkra” kan ha dolda allergener och orsaka en 
reaktion. De måste också vara beredda att 
behandla en allergisk reaktion med ett läkemedel 
som kallas adrenalin, som kommer i en enhet som 
kallas autoinjektor(spruta). Efter att ha använt deras 
autoinjektor, behöver man omedelbart ringa 112 
och åka till sjukhuset.

Kan du utveckla en livsmedelsallergi som 
vuxen?
 Ja. Matallergier kan utvecklas i alla åldrar.

Kan barn med födoämnesallergier gå 
till evenemang där mat serveras, som 
födelsedagskalas  och helg firande?
 Ja, men de måste vara försiktiga med vad 
de äter och beröring. Med noggrann planering, 
kan en förälder se till att deras barn har säker mat 
att äta. Det kan handla om att ringa värden innan 
evenemanget för att kontrollera ingredienserna i 
livsmedel som serveras. Eller föräldern kanske vill 
ta med mat som är säkert för ett barn att äta.

Vad kan jag göra om jag känner någon 
med en födoämnesallergi?
 Du kan hjälpa till genom att lära hur 
människor med födoämnesallergier undviker
allergiska reaktioner. De måste vara extra 
försiktiga eftersom en allergisk reaktion kan vara 
livshotande. Personer med allergier måste 
undvika allergener som kan överföras från ett 
livsmedel till ett annat. De måste tvätta händerna 
före och efter de äter. 

De kan ställa frågor om maten du serverar och om 
de redskapen har använts för andra livsmedel. De 
kan även be dig att tvätta händerna efter att du 
har förberett ett livsmedel eller ätit ett livsmedel 
som kan innehålla allergener. 

De måste läsa livsmedelsmärkningen. Ett barn 
med födoämnesallergier kan behöva din hjälp 
att läsa etiketter för att äta på ett säkert sätt. Ta 
reda på vad du ska göra i händelse av en allergisk 
reaktion. Var beredd på att hjälpa någon använda 
deras adrenalin autoinjektor och ringa 112. Om 
du har ansvaret för ett barn, kan föräldrarna lära 
dig hur du använder detta läkemedel.


