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Baggrund: Aktuelt er der ingen behandling der kan fjerne et barns fødevareallergi, kun en forebyggende 
indsats, hvor fødeemnet barnet er allergisk for elimineres for derved at nedsætte risikoen for allergiske 
reaktioner. Studier viser at fødevareallergi kræver konstant risikostyring i hverdagen og det byder på 
udfordringer for barnet og familien. Almindelige hverdagsting som en naturlig del af livet bliver en udfordring. 
Måltidet har betydning fysiologisk, socialt og kulturelt i hverdagslivet. Forældre til børn med fødevareallergi 
lever med en risiko hver gang deres barn skal spise.  
Flere studier beskriver hvordan livskvaliteten bliver påvirket. Få studier har undersøgt forældres oplevelse af 
hvordan hverdagslivet håndteres og påvirkes af deres barns fødevareallergi. Ingen danske studier er fundet. 
Forældre efterspørger hjælp til at håndtere hverdagslivet, der hvor forandringerne opstår, da det er hjemme i 
hverdagen livet skal leves med fødevareallergien.  
 
Formålet var med udgangspunkt i Birthe Bech Jørgensens teori om Hverdagslivet at undersøge, hvilke 
betingelser der får betydning for hvordan forældre til børn i førskolealderen med fødevareallergi oplever og 
håndterer familiens hverdagsliv.  

Metode: Fænomenologisk-hermeneutisk tilgang er anvendt i søgen efter beskrivelser af forældrenes 
oplevelse af fænomenet ”fødevareallergi og hverdagsliv”. Samtidig inddrages Birthe Bech Jørgensens teori 
om Hverdagslivet som fortolkningsramme. Begrebet Hverdagsliv defineres som dels hverdagslivets 
betingelser og dels de måder hvorpå disse betingelser håndteres i hverdagen. Der er anvendt kvalitative 
semi-strukturede interviews med seks forældre og dataanalyse er inspireret af Taylor og Bogdan deduktive 
analysemodel.  

Resultater: Tre temaer fremkom på baggrund af analysen; 1. Når der sker uheld – vaner og rutiner bliver 
brudt. Forældre fortæller at deres barn har haft allergiske reaktioner i forskellige sværhedsgrader efter at 
barnet ved et uheld har fået det barnet er allergisk for. Jo værre reaktionen er jo mere påvirker det 
forældrene. Efter et uheld forsøger de at genskabe kontrollen ved at lave nye eller justerer de eksisterende 
rutiner.  2. At være på forkant – konstant planlægning. Forældre oplever at være på forkant for at 
minimere den potentielle risiko, der er for en allergisk reaktion og de justere vaner og rutiner løbende, så det 
tilpasses den aktuelle situation og det kræver planlægning. Varedeklarationer gennemlæses nøje, og ofte 
handles der samme sted. Transitioner i barnets liv udfordrer. Det at få sit barn passet i institution udgør 
eksempelvis en risiko, og håndteres bl.a. ved at informere pædagoger grundigt. Spontaniteten opleves 
begrænset, da det involverer mad på et tidspunkt. Restaurantbesøg kræver at de har medbragt akutmedicin, 
hvis det går galt. Ofte vælges det genkendelige, hvor de har vished for indhold i maden. 3. Hjemme bedst – 
når forandringer skal håndteres. Forældre oplever at risikoen for en allergisk reaktion varierer afhængig af 
hvilken kontekst situationen foregår i. Aktiviteter uden for hjemmet opleves, som risikofyldt da de ikke har 
samme kontrol over de situationer som barnet er i. Hjemmet opleves som risikofri zone.  

Konklusion: Forældre oplever at barnets fødevareallergi påvirker deres hverdagsliv i mange forskellige 
situationer. Normale hverdagsagtige situationer hvor et potentielt måltid indgår, som en naturlig del opleves 
som øget risiko for barnet. Forældre oplever, at skulle være på vagt over for mulige risikofyldte situationer og 
at nye eller anderledes situationer skaber uforudsigelighed, som kan resultere i øget angst for en alvorlig 
allergisk reaktion.  
Forældre forsøger ved hjælp af rutiner, vaner og justeringer at håndtere deres barns fødevareallergi i 
hverdagen, så selvfølgeligheder som er grundlæggende betingelser for hverdagslivet genskabes. 
Hverdagslivets skiftende betingelser håndteres ved at planlægge, informere omgivelserne samt være et 
skridt foran situationen. Både når det er i hjemmet eller når det er aktiviteter udenfor hjemmet.  
Der er forældre der formår at håndtere fødevareallergien i hverdagslivet på en tilstrækkelig måde. Men der er 
andre der ikke formår at lave nye rutiner, vaner og justeringer der tilpasses den situation familien er i, og 
dermed har svært ved at få hverdagslivet til at fungere. 


