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Baggrund:  

Fødevareallergi ses både hos børn og voksne. Prævalensen i Danmark anslås til 2-3 procent. 

Reaktioner viser sig oftest kort efter eksponering, med varierende symptomer fra mild oral kløe til 

livstruende tilstande som anafylaksi. 

Behandlingen af fødevareallergi er elimination af fødevaren barnet er allergisk overfor. Det kræver 

konstant risikostyring og giver udfordringer i hverdagen for hele den ramte familie. 

Hverdagslivet påvirkes i familien når der er et barn med fødevareallergi. Måltidet har betydning 

fysiologisk, socialt og kulturelt. Forældre til børn med fødevareallergi lever med en risiko, hver 

gang deres barn skal spise. Forældre efterspørger hjælp til at håndtere måltidet i hverdagslivet. 

 

Formål:  

Denne case beskriver hvordan sundhedsprofessionelle med udgangspunkt i barnet og dennes 

families behov, ressourcer og livssituation sammenholdt med de kliniske udrednings guidelines 

bidrager til at et barn med fødevare allergi hjælpes til at håndtere allergien i hverdagslivet. 

 

Case:  

10 mdr. gammel dreng der har haft flere tilfælde med generaliseret urticaria efter indtagelse af 

diverse fødeemner. Drengen har velbehandlet atopisk dermatit og astmatisk bronkitis. 

Han indlægges på børneafdeling på grund af en alvorlig allergisk reaktion. Henvises efterfølgende 

til praktiserende dermatolog til udredning for fødevareallergi. Der tages blodprøver, som viser 

sensibilisering overfor flere fødevarer. Forældrene er informeret om at undgå de fødevarer som 

drengen er sensibiliseret over for. Forældrene er meget bekymrede og usikre på, hvilke fødevarer 

drengen ikke tåler og hvor følsom han er. Henvises til Allergicentret, OUH. Udredes i henhold til 

guidelines. 

Efter udredning i henhold til guidelines opstår ny allergisk reaktion hjemme efter indtagelse af ris 

og laks. Forældrene er dybt frustrerede. Tør efterhånden ikke at give drengen andet end 

kartoffelmos, kød og hypoallergen modermælkserstatning. Drengen er småt spisende og selve 

måltidssituationen er blevet et problem. Vi forsøger ved hjælp af ændret strategi at hjælpe familien 

bedst i deres hverdag. I stedet for at finde ud af hvad pt. ikke tåler, må vi hjælpe familien med at 

finde en alderssvarende kost, som han tåler, så måltidssituationen bedre håndteres. 

 

Konklusion: 

Den overordnede anvendte strategi og tilgang tager udgangspunkt i det enkelte barns allergi, behov 

og ressourcer, herunder i høj grad familien som helhed. Dette får betydning for den vejledning og 

støtte familien tilbydes, som hjælp til at håndtere allergien i deres hverdagsliv og tager afsæt i de tre 

niveauer; Overlevelsesniveau, Selfcare niveau og Integrationsniveau. Målet er med udgangspunkt i 

disse tre niveauer at barnet får et sundt liv uden diætbrud, suffient dækning af energi- og 

ernæringsbehov og med høj livskvalitet og et velfungerende hverdagsliv trods allergi. 


