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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva kunskapens betydelse för personer 

med födoämnesallergi, samt när det gäller förebyggande av anafylaxi. Den metod som 

användes var en systematisk litteraturstudie, där totalt tretton kvantitativa och två 

kvalitativa artiklar användes i resultatet. De databaser som användes var Pubmed, 

Elin@dalarna och CINAHL. Resultatet visade att beträffande kunskapens betydelse var 

majoriteten av de medicinska frågorna i en studie som besvarades via Internet frågor som 

berörde födoämnesallergi och allergiska reaktioner. Över hälften av ungdomarna uppgav 

att deras livskvalitet och hälsa påverkades och ovissheten och okunskapen om allergin 

påverkade deras livskvalitet negativt. Det visade sig även att endast en fjärdedel av läkarna 

gav detaljerad undervisning och information om hur viktigt det var med undvikande av 

allergen vid födoämnesallergi. Beträffande kunskapens betydelse vid förebyggande av 

anafylaxi visade flera studier att anafylaxi var vanligt förekommande hos vuxna och 

ungdomar med födoämnesallergi. Ungdomar hade otillräcklig kunskap om anafylaxi och 

hälften av ungdomarna uppgav att de ätit de födoämnen de var allergiska emot. 

Anvisningar och information om akuta födoämnesreaktioner var låg hos vuxna och 

tonåringar upplevde ett stort behov av undervisning, då de tog mer risker än vuxna. 

Nyckelord: födoämnesallergi, information, undervisning, undvika födoämnen, livskvalitè, 

anafylaxi 

Keywords: food allergy, information, education, avoiding food, life quality, anaphylaxy 
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INTRODUKTION                                                                                                            
 

Födoämnesallergier och överkänslighet är ett svårt område och det finns stor osäkerhet 

beträffande betydelsen av kostfaktorer vid atopiska sjukdomar och vid oklara mag-

tarmsymtom. Det finns många skäl som bidrar till detta. Tarmen är utrustad med mer än 

hälften av kroppens alla lymfocyter, och flera mastceller och nästan lika många 

nervceller som ryggraden har. Dessutom finns där ett stort antal hormoner och peptider 

och fler bakterier än celler i hela kroppen. Dagligen exponeras tarm systemet för mängder 

av kroppsfrämmande ämnen och därför finns förutsättning för immunologiska och icke 

immunologiska reaktioner som i vissa fall ger symtom enligt Dannaeus och Foucard 

(Referrerad i Foucard, Hedlin, Kjellman, 1998). 

 

Orsaker till födoämnesallergi 

Födoämnesallergier delas in i immunologiska orsakade av överkänslighet 

(födoämnesallergi) och icke immunologiska orsakade av överkänslighet 

(födoämnesintolerans). Icke immunologisk intolerans är vanligare än allergi. Den 

immunologiska överkänsligheten indelas i tre huvudgrupper, IgE förmedlad allergi 

(atopisk allergi), immunkomplex och cellförmedlad allergi (celiaki). Immunkomplex (kan 

jämföras med vaskulit) som innehållande födoämnesantigen är ett normalt sätt för 

kroppen att eliminera skadliga födoämnesantigen, endast om komplexbildningen blir för 

omfattande kan komplement aktiveras i sådan omfattning att inflammation och 

vävnadsskada uppstår. Immunkomplex och cellförmedlad allergi är mer sällsynta än IgE 

förmedlad allergi och ofta svårdiagnostiserade på grund av bristfälliga diagnostiska 

metoder. Generellt kan sägas att desto snabbare en allergisk reaktion uppkommer, desto 

större är sannolikheten att den förmedlas av IgE antikroppar (Foucard, Malmheden & 

Kjellman 1999). De allvarligaste formerna av allergi uppträder ofta under tonåren. Det 

finns inga tillförlitliga uppgifter om hur vanligt födoämnesallergier är hos vuxna. De 

oftast förekommande födoämnesallergierna är ägg, mjölk, fisk och skaldjur, sojabönor, 

nötter och spannmål. Det är proteinet i dessa livsmedel som orsakar allergin menar 

Formgren och Bengtsson (Refererad i Eriksson & Hedlin1999). En allergisk 

födoämnesreaktion definieras som IgE mediterad respons till ett allergen, oftast ett 
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födoämnesprotein. Denna definition separerar födoämnesallergi från intolerans och 

hyperreaktivitet. Trots brist på data, tror vetenskapen att födoämnesallergi ökar (Hardley 

2006). 
 

Korsallergi 

Beräkningar visade att cirka 15 procent av alla tonåringar i Sverige var 

födoämnesallergiska år 1999. Det antas bero på att pollenallergi blir vanligare i tonåren 

och därmed blir korsallergi den födoämnesallergi som dominerar. En korsallergi innebär 

att en björkpollenallergiker kan få besvär med klåda i mun och svalg av äpplen, råa 

morötter, rå potatis och hasselnötter. Detta beror på att allergenet i björk och dessa 

födoämnen liknar varandra och har liknande DNA menar Formgren och Bengtsson 

(Refererad i Eriksson & Hedlin1999). 

 

Symtom vid födoämnesallergi 

I munhåla och svalg ger det symtom i form av klåda och svullnad (oral allergi). I mag-

tarmkanalen, halsklåda, illamående, buksmärta, kräkningar (vid IgE förmedlad allergi). 

Vid diarrè och uppspänd buk påvisas sällan IgE förmedlad allergi. I huden uppkommer 

urticaria med eller utan quinckeödem, klåda och rodnad och i luftvägarna uppkommer 

akut rinnsnuva, nästäppa eller astma (IgE förmedlad allergi). Även rastlöshet, irritabilitet, 

trötthet och huvudvärk kan förekomma, men dessa symtom är nästan aldrig uttryck för 

allergi, såvida de inte uppträder tillsammans med mer typiska allergisymtom menar 

Bengtsson refererad i (Eriksson & Hedlin1999). Ofta uppträdde reaktionen snabbt och 

vanliga symtom var urticaria och quinckeödem. Frukt och nötter var det mest vanliga 

födoämnet som gav allergiska reaktioner och de vanligaste symtomen var orala symtom 

och urticaria och anafylaxi (Alvarado & Perez 2006) 

 

Symtom vid anafylaxi 

En allvarlig reaktion vid allergi är anafylaxi som klassiskt är den IgE förmedlade typ 1 

reaktionen och som leder till frisättning från mastceller och basofiler men framför allt 

frisättning av histamin. Histaminets effekter med kärldilatation och ökad 

genomsläpplighet i kärlväggar och kramp i glatt muskulatur kan förklara de flesta 
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symtomen vid anafylaxi (Eriksson & Hedlin 1999). Fisk är ett av de oftast förekommande 

födoämnen som orsakar anafylaxi. Symtom på födoämnesanafylaxi uppkommer inom 

några sekunder till några timmar efter att födoämnet intagits oralt. Vanligt är att 

symtomen varar i en - tre timmar efter födointag. Patienten bör observeras i minst fyra 

timmar efter symtom uppträtt. Symtom vid misstänkt anafylaxi är: Orala symtom med 

ödem på läppar och tunga. Gastrointestinala symtom med illamående, buksmärtor (kolik 

liknande), kräkningar (stor mängd) och diarrèer förekommer. I huden uppkommer 

rodnad, flush (rodnad), urticaria (nässelutslag) och angioödem (svulland i huden). 

Andningen påverkas av svullnad och trånghet i strupen, svårt att andas, dysfagi, torr 

hosta, kliande och irriterande luftrör, kort och ytlig andning, trång i bröstet, djup hosta 

och pipande ljud från luftrören. Rinnande näsa och snuva kan också förekomma. 

Cirkulation påverkas genom syncop`e (svimning), smärta i bröstet, arytmi och 

hypotension (blodtrycksfall) (Sampson 2000).  

 

Incidens/prevalens vid födoämnesallergi och anafylaxi 

Födoämnesanafylaxier är numera det ledande enskilda fall av anafylaktiska reaktioner 

som behandlas på akutsjukhusen i västvärlden. I USA förekommer cirka 29 000 

sjukhusbehandlade anafylaktiska reaktioner orsakade av födoämnen och 125-150 dödsfall 

varje år. Prevalensen av anafylaktiska reaktioner orskakade av födoämnen verkar variera 

med matvanor i en region. Medan födoämnesanafylaxi beräknas omfatta 1/3-1/2 av de 

anafylaxifall som behandlas inom akutsjukvården i Nordamerika, Europa och Australien, 

verkar det vara ovanligt i icke västerländska länder. Jordnötter, nötter, fisk och skaldjur 

orsakar majoriteten av anafylaktiska reaktioner i USA och Europa (Samson 2000). Frukt 

och nötter var de födoämnen som gav flest allergiska reaktioner. Bland de dolda 

allergiska reaktionerna orsakade anisakis simplex de flesta anafylaktiska reaktionerna. 

Okokt ansjovis visade sig vara det födoämne som mest var inblandat i dessa reaktioner 

(Anibarro, Seoane, Mugica 2007). Anisakis simplex är en parasit som tillhör nematod 

(parasit) gruppen och parasiterar under buken på däggdjur. Äggen från den vuxna larven 

kommer ut i vattnet genom däggdjurets avföring, där de utvecklas sig till ett infekterbart 

larvstadium. Larven möter sedan sin första gäst, plankton som sedan konsumeras av 

fisken. En stor andel av fisk från norra Atlanten är hemsökt av anisakis simplex. Många 
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olika fiskar har beskrivits som parasiterade av anisakis simplex, ansjovis, sardiner, torsk, 

makrill, lax och sill med flera (Trujillo et al., 2002). Födoämnesallergi och anafylaxi har 

nästan fördubblats under 2000-talet. Pojkar i tonåren har beskrivits ha den högsta 

prevalensen av multipla allergier. Patienter med multipla allergier som födoämnesallergi 

och anafylaxi bör någon gång per år konsultera en sjuksköterska om behandling och 

information (Simpson, Newton, Hippisley – Cox, Sheikh, 2008). Incidensen och 

prevalensen av allergiska sjukdomar har ökat i industriella länder, speciellt 

födoämnesallergier som har presenterat en hög dödlighet bland människor (Alvarado & 

Perez 2006). 

 

Behandling och omvårdnad vid födoämnes allergi och anafylaxi  

Patienter med födoämnesallegi skall ges undervisning så att patienten kan undvika 

födoämnesallergen och lära sig tidig upptäckt av allergiska och anafylaktiska reaktioner. 

Tidigt insättande av egenvårdsbehandling är fortfarande huvudbehandlingen vid 

allergiska och anafylaktiska reaktioner (Sampson 2000). Målet med behandling av 

födoämnesallergi är att eliminera det födoämne som patienten inte tolererar. I vissa fall 

kan dietistens specialkunskaper vara till nytta, dietisten kan ge råd och informera om 

alternativa maträtter och matlagningsmetoder. Vid allergiska reaktioner kan 

farmakologisk behandling av antihistaminpreparat användas vid behov eller regelbundet. 

Vid mer allvarliga symtom av anafylaktisk karaktär skall patienten ha tillgång till egen 

behandling med adrenalin i injektionsform (autoinjektor) och perorala kortisonpreparat. 

En allergiutredning bör göras och föräldrar och patienter tillfrågas om eventuella 

allergiska besvär från olika födoämnen. Radio allergo sorbent test, RAST test och 

pricktest för födoämnesallergen ingår också i allergi utredningen (Eriksson & 

Hedlin1999). 
 

Riskfaktorer 

De riskfaktorer som förekommer är vid måltider på restauranger eller allmänna platser 

(skolor) där ingredienser i maten inte är specificerade och där enkel och lättfattlig 

information saknas. Patienter som inte är tillräckligt försiktiga eller som har bristfällig 

kunskap om sin allergi utsätts oftare för allergiska reaktioner. Andra riskfaktorer vid 
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födoämnesallergi var kontaminerade verktyg som användes vid matlagning och måltider 

utanför hemmet. Även missvisande information om innehåll i livsmedel, bland annat med 

ett annat språk i innehållsförteckningen, orsakade förvirring hos patienterna. De 

vanligaste risksituationer som förekom i Anibarros et al., (2007) studie var att få en 

snabb, oväntad, okontrollerbar astmareaktion eller akut upptäckt av dolda allergier (en 

okänd allergi för personen) (Anibarro et al., 2007) 

 

Sjuksköterskans informations – och undervisningsansvar  

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning om legitimerad sjuksköterskas ansvar, skall 

hon kunna kommunicera med patienter på ett respektfullt, empatiskt och lyhört sätt. 

Sjuksköterskan skall också ha förmåga att informera och undervisa patienter så väl 

individuellt som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll. Det är även 

viktigt att förvissa sig om att patienten förstår given information och uppmärksamma 

patienter som själva inte uttrycker informationsbehov eller har speciellt uttalade 

informationsbehov enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall sjuksköterskan medverka 

till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, främja goda 

kontakter mellan patienten och sjuksköterskan och bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet (SFS 1982: 763). Sjuksköterskan har en viktig funktion 

vad det gäller att förmedla undervisning och information till patienten. 

Kunskapsinnehållet, mängden kunskap och anpassningen till patientens förkunskaper och 

beredskap inför en ny situation styrs utifrån vad sjuksköterskan väljer att fokusera på. 

Information och undervisning styrs även av hur sjuksköterskans förhållningssätt och val 

av pedagogiska tillvägagångssätt förmedlas och skall även förmedlas genom tilltro och 

uppmuntran till patienten. Betydelsefullt är också att sjuksköterskan lyssnar och stämmer 

av med patienten att hon eller han har förstått informationen. Undervisning och 

information skall ges till patienten och närstående samtidigt och även med respektive part 

i enrum, för att kunna se att alla parter har förstått informationen och undervisningen. En 

sjuksköterska som arbetar pedagogiskt och har ett kompetent förhållningssätt visar i olika 

situationer att hon har beredskap att anpassa sig till olika omständigheter för att kunna 

öka patientens kunskap. Sjuksköterskan bör ställa frågor som, när, var och hur och vilken 
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kunskap som efterfrågas. Genom att skapa en öppen och förtroendefull relation genom 

dialog kan ett önskat samförstånd mellan patient/närstående och sjuksköterska skapas 

(Pihlhammar, Andersson, Bergh, Friberg, Gedda, Häggström 2003). 
 

Undervisning om födoämnesallergi 

Undervisning skall ges till patienten om kost och vilka produkter som skall undvikas, om 

tillagning (att inte använda de slevar och bestick som kan ha kommit i kontakt med 

allergenet), samt om betydelsen av att informera restaurang personal om risken för allergi 

vid restaurang besök. Patienten skall alltid ha förebyggande allergimedicin med sig, och 

kunskap om hur medicinen skall tas. Det var viktigt att ge utbildning och information om 

födoämnesallergi och diet. Bristande kunskap om födoämnesallergi ansåg Anibarro et al., 

(2007) var orsaken till att patienter fick allergiska reaktioner, och betydelsen av 

undervisning till patienter angående strikt undvikande av allergenet poängterades. 

Patienterna behöver en lista på högrisklivsmedel med information om liknande livsmedel 

(synonymer) och speciella koder för att identifiera allergenet lättare. Undervisning skall 

ges till patienten om hur innehållsförteckningen kan kontrolleras i detalj (Anibarro et al., 

2007).  

 

Undervisning till föräldrar och skolpersonal 

För familjer med allergiska ungdomar kan föräldrautbildning utgöra ett stöd för 

föräldrarna. Ett sätt är att ordna föräldragrupper där både allergiska ungdomar och 

föräldrar kan delta. En allergiskola kan vara utgångspunkt, där undervisning och 

information ges om födoämnesallergi. Genom att möta andra i liknande situationer och 

själv kunna dela med sig av erfarenheter och tips, kan en stödgrupp bildas. I tonåren får 

även barnet ta större ansvar för sin allergi. Men det är inte alla tonåringar som klarar av 

den tuffa uppgiften att informera personal på skolan och de vill helst inte ha med 

föräldrarna i skolan. En neutral person som en sjuksköterska eller allergi konsulent kan 

komma till skolan och informera om födoämnesallergi. Skolsköterskan skall ha 

kunskaper om allergisjukdomar och ha god kännedom om vilka elever som har allergiska 

problem och hur dessa skall tas om hand. Klassläraren bör vara informerad om vilka 

tidiga tecken hos eleven som kan kopplas till födoämnesallergi. Kostpersonal som 
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ansvarar för att de födoämnesallergiska eleverna får en korrekt kost, skall vara väl 

informerad om respektive elevs allergi menar Borres (Refererad i Foucard et al., 1998). 

 

Problemformulering 

Enligt Orems egenvårdsteori (Refererad i Jahren Kristoffersson 2006) var målet med 

omvårdnaden att bidra till att patienten tillägnar sig kunskaper och färdigheter för att 

utföra egenvård när livssituationen förändras. Watson beskriver att målet med 

omvårdanden är att ge patienten ökad självinsikt och självförståelse och bidra till att 

kunna hantera sin livssituation (Refererad i Jahren Kristoffersson 2006). Undervisning 

om födoämnesallergier är en viktig del i förebyggande av allergiska reaktioner. Flera 

studier anger att födoämnesallergier ökar i många länder. En förutsättning för att 

förhindra allergiska reaktioner är att personen har tillräckliga kunskaper om sin allergi. 

Denna systematiska litteraturstudie avser att belysa kunskapens betydelse av för personer 

med födoämnesallergi. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka kunskapens betydelse för personer med födoämnesallergi, samt 

vid förebyggande av anafylaxi. 

 

Frågeställningar 

Vilken betydelse har kunskapen för ungdomar och vuxna med födoämnesallergi? 

Vilken betydelse har kunskapen för föräldrar till ungdomar med födoämnesallergi? 

Vilken betydelse har kunskapen för skol – och vårdpersonal vad det gäller 

födoämnesallergi? 

Vilken betydelse har kunskapen för ungdomar och vuxna vad det gäller förebyggande av 

anafylaxi? 

Vilken betydelse har kunskapen för föräldrar till ungdomar vad det gäller anafylaxi? 

Vilken betydelse har kunskapen för skol – och vårdpersonal vad det gäller anafylaxi? 
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METOD 
 

Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

Artiklar söktes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sökningen gjordes via 

databaserna Pubmed, Elin@dalarna och CINAHL. Sökorden var allergy, food, 

anaphylaxis, information, understanding och education. Dessa användes både enskilt och 

i olika kombinationer (Tabell 1). Urvalet gjordes genom att först läsa titel och abstrakt 

och var dessa relevanta till studiens syfte och frågeställningar lästes artikeln i sin helhet. 

Sökning av annan litteratur till introduktionen gjordes manuellt i Högskolan Dalarnas 

bibliotek genom bibliotekskatalogen och även i egen litteratur samt på arbetsplatsen.   

 

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och publicerade mellan 

åren 1997-2009. De skulle vara skrivna på engelska och i fulltext samt kostnadsfria. 

Ungdomar från 13 år samt vuxna inkluderades.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar om barn under 12år exkluderades. Artiklarna som efter granskning via 

granskningsmallar (bilaga nr 1 och 2) som inte nådde upp till medelhög eller hög nivå 

exkluderades ur studien 
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Tabell 1. Urvalsprocess för artiklar via databaser. 

 
Databaser 
 
 

Sökord 
 
 

Antal träffar 
 
 

Lästa abstrakt 
 

Lästa artiklar 
 
 

Utvalda artiklar 
 

Pubmed 

Allergy and 
food and 
education 
 

22 
 

18 
 

9 
 4 

 
Pubmed 

Allergy and 
food and 
information 

33 
 

6 
 

2 
 2 

 
Pubmed 

Anaphylaxis 
and education  
 

17 
 

10 
 

1 
 1 

Pubmed 

Anaphylaxis 
and food 
 

74 
 

30 
 

5 
 4 

 
ELIN 

Allergy and 
food and 
education 
 

82 
 

25 
 

7 
 5 

 
ELIN 

Anaphylaxis 
food and 
education 

19 
 

9 
 

3 
 1 

 
ELIN 

Allergy and 
food and 
understanding 100 10 2 1 

 
CINAHL 

Allergy and 
food 
 

22 
 

6 
 

1 
 1 

CINAHL 

Allergy and 
food and 
education 1679 29 4 1 

 

. 

Tillvägagångsätt 

Trettio artiklar studerades varav femton stycken av dem valdes ut för resultatdelen. 

Sökningen av information gjordes via högskolans databaser. 

 

Datainsamlingsmetod 

Utvalda artiklarna lästes igenom och kvalitetsbedömdes enligt modifierade 

granskningsmallar av Willman, Stoltz, och Bahtsevani, (2006) och Forsberg, och 

Wengström, (2008) för kvantitativa och kvalitativa studier (se bilaga 1 och 2). 

Granskningsmallarna för kvalitetsbedömning användes för varje enskild artikel. Frågorna 
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från dessa mallar har inte omarbetats av uppsatsförfattaren. Samtliga svar till de frågor 

som var ställda i granskningsmallarna poängsattes för att avgöra artikelns kvalitet. 

Mallarna var konstruerade med tjugonio frågor för kvantitativa studier och tjugofem 

frågor för kvalitativa studier, där svarsalternativen var ja och nej. Artiklarna poängsattes 

efter dessa mallar där maximal poäng var tjugonio respektive tjugofem. Om den totala 

poängen var hög (kvalitetsgrad 1) eller medelhög (kvalitetsgrad 2) för respektive studie 

innebar det att artikeln var av god vetenskaplig kvalitet och kunde användas i 

föreliggande studies resultat. Kvalitetsgrad 3 valdes inte i resultatet på grund av låg 

vetenskaplig kvalitet. 

 

Tabell 2. Värdering av artiklarnas kvalitet – kvantitativ ansats 
Kvalitetsgrad Antal artiklar  poäng 

1 Högkvalitet=100-80 % 13 29-26 

2Medelhögkvalitet=80-60 % 5 25-22 

3 Låg kvalitet < 60 % 0 22-19 

 

Tabell 3. Värdering av artiklarnas kvalitet - kvalitativ ansats 
Kvalitetsgrad Antal artiklar  poäng 

1 Högkvalitet=100-80 % 1 25-22 

2Medelhögkvalitet=80-60 % 1 21-18 

3 Låg kvalitet < 60 % 0 18-15 

 

Analys 

Uppsatsförfattaren läste först samtliga utvalda artiklar och strök under de avsnitt som 

svarade på syfte och frågeställningar. Därefter kvalitetsbedömdes alla artiklar utifrån 

tidigare beskrivna granskningsmallar (bilagor nr 1och 2). 
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Tabell 4. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet ( n=15). 

 
Författare 
År 
Land 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Design 
 

Mätmetod 
 

Urval 
 

Vetenskap

lig  

kvalitet 

Aihara, 
Y.et.al 
2001                 
Japan 
 

Frequency of 
food-
dependent, 
exercise-
induced 
anaphylaxis in  
Japanese 
junior-high-
school 
students 
 

Studera 
epidemiology 
av födoämnes 
beroende, 
aktivitetsutlöst
a anafylaxier, 
speciellt dess 
frekvens hos 
högstadie 
elever i Japan. 
 

Kvantitati
v 
Deskriptiv 
 

Statistisk 
frågeformulär 
 

13 
ungdomar 
 

Hög 
vetenskapl
ig kvalitet 

Clark,S,  
                
et.al 
2003          
USA  
 

Multicenter 
study of 
emergency 
department 
visits for food 
allergies 
 

Att beskriva 
hur man klarar 
av födoämnes 
relaterade 
akuta 
reaktioner 
 

Retrospekt
iv cohort 
 
kvantitativ 
 

Statistisk 
dataanalys 
 

678 
vuxna 

Hög 
vetenskapl
ig kvalitet 

Eberlein  
                         
König,B, 
 et.al 
 2001  
                         
Tyskland 
 

Internet advice 
in 
dermatology 
and allergy:1 
year analysis 
of telerequest 
and answers 
 

Att analysera 
hur nöjda 
användarna på 
internet var 
med frågorna 
som fanns på 
hemsidan. 
 

Deskriptiv 
 
kvantitativ 
 

Statistisk 
analys, data 
analys med 
frågeformulär 
 

310 
Ungdomar 
 och vuxna 

Hög 

vetenskapl

ig kvalitet 

Foucard, 
T och 
Malmhed
en Yman, 
I 
1999 
Sverige 
 

A study on 
severe food 
reaktions in 
Sweden- is 
soy protein 
and 
underestimate
d cause of 
food 
anaphylaxis 

Att öka 
kunskapen om 
strängt dödlig 
anafylaxi 
reaktioner 
orsakade av 
föda 

Prospektiv   
kvantitativ 

Intervjuer 
 

61 reaktion 
er 
12 
ungdomar 

Medelhög 

vetenskapl

ig kvalitet 

Gonzalez 
de Olano, 
D. et al 
2007 
Spanien 

Prevalence of 
allergy and 
anaphylactic 
symtoms in 
210 adult and 
pediatric 
patients with 
mastocytosis 

Att studera 
prevalensen 
av allergiska 
sjukdomar hos 
patienter med 
mastocytos 

Prospektiv 
kvantitativ 

Validerade 
frågor 

163 vuxna 
och 47 barn 

Medelhög 
vetenskapl
ig kvalitet 

Gupta,R, Food allergy Att bättre Komp- Inspelning som 9olika Medelhög 
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S, et al 
2008  
USA 
 

knowledge, 
attitudes and 
beliefs: Focus 
on parents, 
physicians   

förstå den 
nuvarande 
kunskap, 
atttityd och tro 
inom olika 
grupper 

 

erativ 
 
kvalitativ 
 

är transkriberad 
 

grupper 
 

vetenskapl

ig kvalitet 

Hughes, 
JL. And 
Stewart, 
M 
2003 
Irland 

Self-
administration 
of epinephrine 
in children :a 
survey of 
current 
prescription 
practice and 
recommendati
ons for 
improvement 

Att utforska 
nuvarande 
fördelning av 
hur många 
barn som hade 
Epipen 

Prospektiv  
kvantitativ 
 

Slutna  enkät 
frågor 
 

28 föräld-rar 
 

Hög 

vetenskapl

ig kvalitet 

Marklund
, B. 
Ahlstedy, 
S. 
Nordströ
m, G.  
2004 
Sverige 

Health-related 
quality of life 
among 
adolenscents 
with allergy-
like 
conditions-
with emphasis 
on 
foodhypersen-
sitivity 

Undersöka 
storleken av 
självrapporter
ade allergi 
former hos 
tonåringar och 
utvärdera 
deras hälsa 

Kvantitati
v 
 

Special 
formulerade 
frågor 
 

696 flickor 
och 716 
pojkar  
 

Hög 

vetenskapl

ig kvalitet 

Marklund
, B., 
Ahlstedt, 
S., 
Nordströ
m, G., 
2006 
Sverige 
 

Helth-related 
quality of life 
in food 
hypersensitive 
schoolchildren 
and their 
families:parent 
perceptions 
 

Att undersöka  
hur föräldrar 
uppfattade 
hälsorelaterad 
livskvalitet i 
familjer med 
skolbarn med 
överkänslighet 
mot 
födoämnen 
 

Kvantitati
v  
 

Specialformuler
ade  
brev frågor 
 
 

134 skol 
barn 
 

Hög 

vetenskap- 

lig kvalitet 

Marklund
, B., 
Wilde-
Larsson, 
B., 
Ahlstedt, 
S., 
Nordströ
m, G. 
2007 
Sverige 
 

Adolenscents 
experiences of 
being food-
hypersensitive
:a qualitative 
study 
 

Att undersöka 
tonåringars 
upplevelser av 
att vara 
födoämnes 
Överkänslig 
 

Kvalitativ öppna intervjuer 
 

17 ton- 
åringar 
 

Hög 

vetenskap- 

lig kvalitet 

Rankin, Serious Att undersöka Kvantitati Semi 248 skolor, Hög 
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KE och 
Sheikh, 
A. 
2006 
England 
 

shortcomings 
in the 
Management 
of Childrens 
Anaphylaxis 
in Scottish 
Schools 
 

hur många 
skolbarn i 
Skottland som 
antogs befinna 
sig i riskzonen 
för anafylaxi, 
risk för trigger 
allergi  
reaktioner och 
antal tillfällen 
när det 
uppstått  
behov av  akut 
behandling 

 
Deskriptiv 
 

strukturerade 
frågor, från brev 
och telefon 
 

65185 barn 
 

vetenskap- 

lig kvalitet 

Sampson, 
A, M. 
Munoz-
Furlong, 
A. Scott, 
H. 
Sicherer,  
2006 
USA 

Risk-taking 
and coping 
stategies of 
adolescents 
and young 
adults with 
food allergy 
 

Att få insikt 
och planera 
förebyggande 
vid 
risktagande, 
och att klara 
av situationer 
för personer 
med allergi 

kvantitativ 
Deskriptiv 
 

Internet baserad  
demografisk 
frågeformulär 
 

174 vuxna 
och 
ungdomar 
 

Hög 

vetenskap-

lig kvalitet 

Smit de 
Villiers. 
Cameron, 
PA. 
Rainer, T 
2005 
Kina 
 

Anaphylaxis 
presentations 
to an 
emergency 
department in 
Hong 
Kong:Incidenc
e and 
predictors of 
biphasic 
reactions 

Beskriva 
epidemiologin
, klinisk 
karaktär, och 
hur akut 
anafylaxi 
hanteras I en 
population i 
Hong Kong 

Retro- 
spektiv  
Kvantitati
v 
 

Standarliserad 
data inspelning 
 

167 män och 
115 kvinnor 
 

Hög 

vetenskap- 

lig kvalitet 

Vierk, K, 
A. 
Koegker, 
K, M. 
Fein, SB. 
Street, 
DA. 
2007 
USA 
 

Prevalence of 
self-reported 
food allergy in 
American 
adults and use 
of food labels 
 

Att rapportera 
prevalencen 
av 
självrapporter
ade 
födoämnes 
allergier, 
karakterisktisk
a allergi 
reaktioner, 
och beskriva 
andvändandet 
av 
information 
på etiketter. 

Kvantitati
v 
 

Telefon 
intervjuer 
 

471 själv 
diagnostisera
de patienter 
och 279 
diagnostisera
de av läkare 
 

Hög veten-

skaplig 

kvalitet 

Yu, JE., 
Kumar, 
A., 
Bruhn, 
C.,  
Teuber, 
S. 

Development 
of a food 
allergy 
education 
resource in 
primary care 
physicians 

Att identifiera 
undervisnings 
behovet för att 
kunna hantera  
födoämnes 
allergi och 

kvantitativ Strukturerade 
frågor 

82 läkare Medelhög 
Vetenskap 
lig kvalitet 
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Sicherer, 
HS. 
2008 
USA 

anafylaxi 

 
Etisk granskning 

Föreliggande studie var en systematisk litteraturstudie som byggde på redan publicerade 

granskade vetenskapliga artiklar och därför behövdes inte någon ansökan till den etiska 

prövningsnämnden. Uppsatsförfattaren har efter bästa förmåga varit objektiv och 

sanningsenlig i tolkningen av de vetenskapliga artiklarna. 

 

RESULTAT 
 

Kunskapens betydelse för personer med födoämnesallergi resulterade i följande 

kategorier: okunskap hos ungdomar, föräldrar och personal som påverkade livskvalitè 

hos ungdomar vid födoämnesallergier och överkänslighet, kunskap om undvikande av 

allergen, information och undervisning. 

Kunskapens betydelse vid förebyggande av anafylaxi resulterade i följande kategorier: 

anafylaxi hos tonåringar och vuxna, patienter och föräldrars kunskap, skolpersonal och 

vårdpersonals kunskap, information och undervisning och kunskap om egenvård för 

undvikande av anafylaxi. 

 

Kunskapens betydelse för personer med födoämnesallergi 

Okunskap hos ungdomar, föräldrar och personal som påverkade livskvalitè hos 

ungdomar med födoämnesallergi och överkänslighet 

Syftet var att mäta livskvalitet och hälsa hos 1451 ungdomar mellan 13-21 år med 

födoämnesallergi. Metoden bestod av specifika frågor och livskvalitetsskalor relaterade 

till dagliga aktiviteter. I resultatet framkom att 66 procent av ungdomarna uppgav att 

deras livskvalitet och hälsa påverkades av allergin. Femtioen procent rapporterade att de 

hade problem med allergi och överkänslighet. Mest vanligt förekommande symtom vid 

överkänslighet (korsallergi) var orala symtom med kliande och svullna läppar. Flickor 

med födoämnesallergi visade signifikant lägre livskvalitet för generell hälsa. Ungdomar 

som led av både allergi och överkänslighet visade signifikant lägre värden på skalan för 
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generell hälsa. Ungdomarna upplevde ständig ovisshet och att de inte hade tillräcklig 

kunskap om deras födoämnesallergi. De upplevde även osäkerhet och risken för 

reaktioner påverkade deras livskvalitet negativt. Fler ungdomar hade glömt vilka 

födoämnesallergier de hade, då de tagit allergi test i småbarnsåldern (Marklund, Ahlstedt, 

Nordström, 2004). 

 

I en svensk studie (Marklund et al.,2006) som omfattande 133 skolbarns föräldrar var 

syftet att undersöka livskvaliteten hos skolbarn med födoämnesallergi. Föräldrarna fick 

svara på frågor via brev om livskvalitet hos skolbarnet. Resultatet visade en signifikant 

låg livskvalitet bland skolbarn med födoämnesallergi. Livskvaliteten mättes i fler skalor, 

fysisk funktion, kroppssmärta, allmän hälsa och sociala och fysiska begränsningar. 

Resultatet visade även att pojkar hade en lägre livskvalitet vad gällde fysisk funktion, 

allmän hälsa och fysiska begränsningar än flickor. Hos 133 barn hade 45 procent haft 

minst en födoämnesallergisk reaktion det senaste året. Föräldrarna upplevde att de inte 

hade tillräckligt med erfarenheter och kunskaper om födoämnesallergi för att öka 

livskvaliteten hos sina skolbarn (Marklund, Ahlstedt, Nordström, 2006).  

 

I Marklunds et al., (2007) intervjustudie där 17 tonåringar med födoämnesallergi deltog 

och där öppna frågor användes, ansåg tonåringarna att de kände sig utanför och var till 

besvär för andra. De upplevde kunskapsbrister hos skolpersonal och att de inte var 

intresserade att lära sig och de upplevde även att vuxna inte tog deras allergi på allvar. 

Syftet med studien var att undersöka tonåringars upplevelse av att vara 

födoämnesallergisk och hur det påverkade deras livskvalitet. Resultatet visade att 

tonåringarna upplevde både positiva och negativa erfarenheter med att vara 

födoämnesallergisk. Det positiva var att det ledde till erfarenheter och konsekvenser som 

utvecklade dem på ett positivt sätt. Några ungdomar uppgav att det hade ökat deras 

empatiska förmåga och även ökat deras förmåga till att ta in kunskaper kring deras 

sjukdom och vilket födoämne de skulle undvika. De flesta önskade ändå att få en kontakt 

i sjukvården för att få bättre kunskaper om deras födoämnesallergi. De upplevde att 

skolpersonalens kunskaper om födoämnesallergi var bristfällig men att det ändå hade 

ökat senaste åren. Det negativa var att vissa ungdomar hade varit retade och mobbade och 
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upplevt att detta var relaterat till att de hade födoämnesallergi (Marklund, Wilde-Larsson, 

Ahlstedt, Nordström, 2007). 

 

Kunskap om undvikande av allergen 

Allergiska reaktioner förekom oftast i hemmiljö, på restaurang och på arbetsplatsen. Ett 

vanligt problem var otillräcklig information om innehållet i olika 

livsmedelsförpackningar. Det var över 4000 patienter som deltog i en amerikansk studie 

och av dessa uppgav 471 patienter att de hade självdiagnostiserad födoämnesallergi (trots 

att de hade inte fått någon fastställd diagnos) och 279 av dessa att de hade av läkare 

diagnostiserad födoämnesallergi. Sjuttiosex procent av dem som fått diagnos av läkare, 

respektive 63 procent av de patienter som inte hade fått någon diagnos, uppgav att de 

läste innehållsförteckningen på livsmedel för att undvika födoämnet som de var 

allergiska emot. De problem som förekom var att ett generellt namn för ingrediensen 

uppgavs, utan att specificera vilken sort det var. Det förekom även olika beteckningar för 

det födoämne som patienten var allergisk emot. Många ord på vissa ingredienser var 

svåra att förstå och många innehållsförteckningar var för långa och svårtillgängliga. 

Många patienter ansåg att det var stora problem med att läsa och förstå olika livsmedels 

innehållsförteckningar. Detta medförde i sin tur svårigheter för att kunna hantera 

födoämnesallergin (Vierk, Koehler, Fein, Street, 2007). 

 

Endast en fjärdedel av läkarna i en amerikansk studie där 82 läkare deltog, gav 

patienterna en detaljerad undervisning i hur viktigt det var med undvikande av allergen 

vid födoämnesallergi (Yu, Kumar, Bruhn, Teuber, 2008). I en studie där tre olika grupper 

av föräldrar ingick, ansåg föräldrarna att dagliga aktiviteter som skola, restaurang besök 

och besök hos vänner, var en utmaning vad gällde undvikande av allergen (Gupta, Kim, 

Barnathan, Amsden, Tummala, Holl, 2008). 

 

En svensk studie där 134 barn med födoämnesallergi ingick, hade risken för 

födoämnesreaktioner och undvikande av dem, betydelse för livskvaliteten. Resultatet 

visade att undvikande av allergen och allergiska reaktioner hade en stark psykosocial 

påverkan på barnen (Marklund et al., 2006). 
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Författaren i en annan svensk studie beskrev tonåringars upplevelse av att vara 

födoämnesallergisk. Det var 17 tonåringar som deltog och öppna frågor användes för att 

besvara hur de upplevde att vara födoämnesallergisk. De upplevde att de kände sig osäkra 

och rädda i nya och okända situationer, där risken fanns att de av misstag fått i sig något 

som kunde utlösa allergiska reaktioner. Det påverkade även tonåringarna negativt att det 

fanns ett begränsat urval för vilken maträtt de kunde välja på restauranger. Den enda plats 

som de kände sig helt säkra i var i hemmiljön. Tonåringarna upplevde att människor 

omkring dem hade liten kunskap om födoämnesallergi. De var ofta frustrerade över 

bristen på kunskap och förståelse, speciellt från vuxna. De upplevde även att detta var ett 

huvudproblem vad gällde att hålla kontroll på vilken föda de fick i sig. Resultatet visade 

även att skolpersonal ibland glömde att laga speciell mat till de ungdomar som hade 

födoämnesallergi och vid utflykter hade personalen ibland glömt ta med mat till de elever 

med födoämnesallergi. De upplevde även att skolpersonal hade lite intresse av att lära sig 

om att laga smakliga måltider (Marklund et al., 2007). 

 

Information och undervisning 

Medicinska frågor på Internet som besvarades av läkare studerades i en tysk studie. 

Majoriteten av frågorna berörde födoämnesallergi, allergiska reaktioner och 

hudåkommor. Frågorna berörde personerna själva eller deras barn och de sökte ökad 

kunskap om sin sjukdom. Studien analyserade över 300 e-mail från 279 patienter och 31 

läkare under ett år som sökte efter information om allergiska problem via Internet. Syftet 

var att erbjuda människor bättre förståelse för sin sjukdom och informera om var de 

kunde vända sig för medicinsk hjälp när det behövdes (Eberlein-König, Engst, Abeck, 

Ring, 2001).  

 

Ungdomarna i en amerikansk studie ansåg att utökad och förbättrad utbildning om 

födoämnesallergi behövdes. Det bästa sättet att lära sig var att få utbildning igenom 

Internet, webbsidor och e-mail. Endast 26 procent föredrog gruppträffar och besök 

(Sampson, Munoz – Furlong, Sicherer, 2006).  
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Trots att det fanns skriftliga informationsanvisningar och behandlingsplaner för 

födoämnesallergier, efterfrågades uppföljande information och undervisning bland både 

personal och föräldrar, det visade resultatet av en amerikansk studie där grupper med 

personal och föräldrar studerades. Studiens syfte var att få en bättre förståelse för 

nuvarande kunskap, myter och attityder runt behandling av allergiska reaktioner. 

Metoden som användes var öppna frågor till personal och föräldrar (Gupta et al., 2008).  

 

Resultatet av en irländsk studie där 28 föräldrar deltog, uppgav 64 procent att de hade fått 

skriftlig information om födoämnesallergi. Syftet med studien var att undersöka hur 

många barn som fick akut behandling av adrenalin, vilka som fick adekvat kunskap och 

träning om egenvård och vad som var indikation för utskrivning av recept. Resultatet 

visade stora variationer vad gällde omhändertagande av barn med allergi och även hur 

information och praktisk träning gavs (Hughes & Stewart 2003). Informationen från 

skolpersonal och restauranger var ofta inte korrekt eller så saknades information om de 

födoämnen som fanns i maten. Detta gjorde att tonåringarna (n=17) i Marklund et al., 

(2007) studie kände att de inte litade på informationen som de fick av skolpersonal och 

personal på restauranger (Marklund et al., 2007). 

 

Kunskapens betydelse vid förebyggande av anafylaxi. 

Anafylaxi hos vuxna och tonåringar 

 I en spansk studie (Gonzalez et al., 2007) framkom att av 163 medelålders patienter hade 

22 procent haft minst en episod av anafylaktisk reaktion. Det visade sig vara dubbelt så 

vanligt hos män än bland hos kvinnor. I en undersökning bland 39 vuxna patienter med 

känd allergi hade 43 procent upplevt anafylaktiska symtom. En vanlig orsak till anafylaxi 

bland vuxna var anisakis simplex. En ökad information och kunskap kring anafylaxi 

behövdes i den spanska populationen (Gonzalez et al., 2007).  

 

Resultatet i Sampsons et al., (2006) studie där 174 ungdomar deltog, hade 36 procent 

upplevt en anafylaktisk reaktion. Syftet med studien var att få insikt i ungdomars 

beteende och risktagande och hur de hanterade sin födoämnesallergi. Deltagarantalet var 

jämnt fördelat mellan kvinnor och män och 75 procent rapporterade att de hade två eller 
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flera olika typer av allergier. Majoriteten av deltagarna uppgav att de tidigare hade haft 

mellan två till fem anafylaktiska reaktioner i livet (Sampson et al., 2006). 

 

 I en omfattande amerikansk studie där 678 vuxna patienter deltog hade hälften av 

patienterna haft en anafylaktisk reaktion. Syftet med studien var att beskriva hur akuta 

allergiska reaktioner hanterades. En strukturerad kartläggning och granskning gjordes av 

deltagare med akuta allergiska reaktioner. I 90 procent av dessa fall hade det 

dokumenterats vilket födoämne som var orsaken till den anafylaktiska reaktionen (Clark, 

Boch, Gaetu, Brenner, Cydulka, och Camargo, 2003) 

 

Patienters och föräldrars kunskap 

Vid akuta anafylaktiska reaktioner hade patienterna inte tillräcklig kunskap om sin 

födoämnesallergi. Trots att de hade en känd allergi, framkom det att allergenet (i hälften 

av fallen) fanns som innehåll i andra livsmedel och orsakade anafylaxi. Det visade sig 

också att i hälften av fallen hade patienten ätit av det födoämne som denne var allergisk 

emot. I samtliga fyra fall avled ungdomar av anafylaktiska reaktioner orsakade av soja, 

där allergin mot soja inte var känd för ungdomarna (Foucard, Malmheden, Yman, 1999). 

Föräldrarna i Guptas et al., (2008) studie rapporterade frustration och svårigheter i att 

hantera informationen om rekommendationer för behandling och att i det dagliga livet 

kontrollera sin födoämnesallergi. Föräldrarna upplevde även att kunskapen om 

födoämnesallergi var otillfredsställande och problematiskt (Guptas et al., 2008). 

 

Kunskap hos personal i skola och personal på sjukhus 

Enligt Rankin och Sheikh (2006) hade 61 procent av de 90 skolor som studerades minst 

en elev med känd allergi och risk för att utveckla anafylaxi, Av dessa skolor hade 97 

procent adrenalin injektion tillgängligt i skolan för akut behandling. De flesta skolor 80 

procent hade minst en utbildad personal, oftast en skolsköterska, som kunde behandla 

anafylaxi. Ändå sköttes det mycket dåligt och inget gjordes för att förebygga risken för 

anafylaxi (Rankin & Sheikh 2006). 

 



 22 

 I Sampsons et al., (2006) studie omfattande 174 ungdomar framkom att undervisning till 

andra studenter och skolpersonal skulle underlätta vardagen för ungdomar med 

födoämnesallergi. Majoriteten av ungdomarna i studien önskade även att kunna diskutera 

och fråga skolsköterskan om måltider och innehåll i olika livsmedel (Sampson et al,. 

2006).  

 

Resultatet i en amerikansk studie visade att läkarna önskade mer information om 

födoämnesallergi då endast hälften av dem var bekväma med att ge patienterna 

undervisning om födoämnesallergi (Gupta et al., 2008). 

 

Kunskapen hos skolsköterskorna (n=132) var låg, endast en skolsköterska hade tillräcklig 

kunskap om födoämnesanafylaxi utlöst av fysisk aktivitet. Det framkom att 30 procent 

hade fått lite information om anafylaxi och 35 procent visste inget om 

födoämnesanafylaxi, utlöst av fysisk aktivitet (Aihara et al., 2001). I en svensk studie 

upplevde 17 tonåringar att skolpersonal hade dålig kunskap om kost och allergi och att de 

var ointresserade av den mat som serverades till de tonåringar som var 

födoämnesallergiska (Marklund et al., 2007). 

 

Information och undervisning 

I Hughes & Stewart, (2003) studie hade enligt sjukvårdspersonalen 81 procent av 

elevernas föräldrar fått information och undervisning om hur de kunde känna igen 

allergiska reaktioner. De hade även fått information och undervisning om när och hur de 

skulle använda Epipen (autoinjektor med adrenalin). Beträffande föräldrarna uppgav 71 

procent av dessa att de fått information från sjukvårdspersonal om hur allergiska 

reaktioner känns igen. De flesta av föräldrarna, 82 procent, uppgav att de också hade fått 

information och undervisning i vilka situationer de skulle använda Epipen, och hur 

Epipen skulle användas. Då det gällde skriftlig information till föräldrar om ungdomarnas 

allergi, uppgav över hälften att de fått skriftlig information (Hughes & Stewart, 2003). 

 

I en skotsk studie studerades 148 skolors förebyggande av anafylaxi hos enskilda elever. 

Resultatet påvisade att majoriteten av skolorna 78 procent uttryckte ett behov av skriftliga 
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anvisningar för omhändertagande vid akut anafylaxi, samt förebyggande åtgärder 

(Rankin & Sheikh, 2006). 

 

I en omfattande amerikansk studie där 678 vuxna patienter ingick, framkom att kunskap 

och information om akuta födoämnesreaktioner var låg. Patienterna fick inte den 

rekommenderade behandling och uppföljning som de borde ha fått. Endast 40 procent av 

patienterna hade fått information om anafylaxi och hur de kunde undvika det födoämne 

som de var allergiska emot, samt hur betydelsefullt detta var (Clark et al., 2004). 

 

Tonåringar visade sig ha ett stort behov av undervisning enligt Sampsons studie (2006). 

De tog fler risker och utsatte sig för större risk än vuxna. Nästan hälften av tonåringarna 

rapporterade att de kunde tänka sig att äta mat som kunde innehålla något de var allergisk 

emot och över hälften medgav att de åt lite av den mat som de visste innehöll allergenet. 

De ansåg att det var viktigt att personer som fanns i deras sociala miljö fick möjlighet till 

samma undervisning. Hälften av tonåringarna i studien ansåg att de behövde mer kunskap 

om födoämnesallergi och anafylaxi. När tonåringarna fick välja ut några som de ansåg 

hade behov av undervisning och information om anafylaktiska reaktioner valde över 

hälften ut personer från skolan, lärare, klasskamrater och vänner (Sampson et al., 2006). 

 

Resultatet i Hughes & Stewart, (2003) studie visade att 22 skolor (85 procent) hade fått 

information om att det fanns en elev som använde Epipen och hade risk för att utveckla 

anafylaxi. Det visade sig vara endast tre av 28 elever i de olika skolorna som hade 

användt Epipen. Samtliga 28 elever hade multipla allergier och tidigare haft anafylaxi 

(Huges & Stewart, 2003). 

 

I Smits studie där 282 patienter deltog och medelåldern var 28 år, var syftet att beskriva 

epidemiologin, kliniskt karakteristiskt och behandling av akut anafylaxi i en population i 

Hongkong. Utifrån resultatet rekommenderades att patienter skulle använda ett halsband 

med en berlock som informerade om att patienten hade risk för anafylaxi. Detta gav 

information till allmänheten om att patienten kunde få en allergisk reaktion (Smit et al., 

2005).  
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Kunskap om egenvård för undvikande av anafylaxi 

Syftet med Sampsons et al., (2006) studie var att undersöka ungdomars risktagande vid 

födoämnesallergi. Anonyma frågor på internet besvarades av 174 tonåringar och unga 

vuxna. Resultatet visade att 87 procent hade fått Epipen utskrivet på recept, och 61 

procent av ungdomarna uppgav att de ”alltid” hade med sig Epipen, men det varierade en 

hel del. Vid resor och restaurangbesök hade nästan samtliga med sig Epipen. Var 

ungdomarna hemma hos en kompis hade lite mer än hälften med sig Epipen och mindre 

än hälften hade med sig Epipen vid sportaktiviteter (Sampson et al., 2006). I en irländsk 

studie var syftet att undersöka användningen av Epipen samt vilken information och 

utbildnings som gavs. Resultatet, där 28 föräldrar och 36 läkare svarade på frågor visade 

att de flesta föräldrar 71 procent hade fått kunskap om hur allergiska reaktioner känns 

igen. De flesta, 82 procent hade fått information och undervisning om när och hur de 

skulle använda Epipen. Liknade resultat visade att läkarna hade informerat i samma 

omfattning som föräldrarna uppgav. Både läkarna och föräldrarna uppgav att 

användningen av Epipen vara låg, endast 8-10 procent (Huges & Stewart, 2003). Syftet i 

Yus et al., (2008) studie var att identifiera behovet av kunskap och undervisning för 

läkare som behandlade patienter med anafylaxi. Resultatet visade att alla läkare inte var 

bekväma med att undervisa patienter om egenvård vid anafylaxi. Endast en fjärdedel av 

läkarna gav patienterna en detaljerad undervisning om egenvård (Yu et al., 2008). Det 

visade sig att endast 16 procent av patienterna fick Epipen utskrivet och samtidigt 

information om egenvård i Clarks studie (2003), trots att hälften av de 678 patienterna 

som deltog, hade haft svåra akuta anafylaxi reaktioner (Clark et al., 2003). I en svensk 

studie där 17 tonåringar deltog hade vissa, med risk för kraftig reaktion, med sig Epipen. 

De flesta upplevde en rädsla för att använda Epipen (Marklund et al., 2007). 

 

”I also do worry about that sometimes (…) that I have to take that disgusting injection” 

(Marklund 2007, s 6) 
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DISKUSSION 
 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie var att studera kunskapens betydelse 

för personer med födoämnesallergi och när det gäller förebyggande av anafylaxi. 

Beträffande betydelsen av kunskap visade en tysk studie, där medicinska frågor 

besvarades via Internet, att behovet av kunskap och information var stort vad gällde 

födoämnesallergi och allergiska reaktioner (Eberlein-König et al., 2001). Över hälften av 

ungdomarna ansåg att  ovisshet, bristfällig information och kunskap om 

födoämnesallergi påverkade deras livskvalitet negativt. (Marklund et al., 2004). 

Tonåringar hade ett stort behov av undervisning, då de tog mer risker än vuxna (Sampson 

et al.,  2006). Tonåringarna ansåg att människor omkring dem hade otillfredsställande 

och liten kunskap om födoämnesallergi och de kände frustration över detta (Marklund et 

al., 2007). Endast en fjärdedel av läkarna gav en detaljerad information och undervisning 

om hur betydelsefullt det var att undvika allergen vid födoämnesallergi (Yu et al., 2008). 

Beträffande betydelsen av kunskap vid förebyggande av anafylaxi visade flera studier att 

anafylaxi var vanligt förekommande hos vuxna och ungdomar med födoämnesallergi och 

att ökad kunskap behövdes kring detta (Gonzalez et al., 2007; Sampson et al., 2006; 

Clark et al., 2003). Vid akuta anafylaktiska reaktioner hade många patienter otillräcklig 

kunskap om anafylaxi, hälften av ungdomarna hade ätit det födoämne de var allergisk 

emot (Foucard et al., 1999). Ett stort antal skolor studerades angående förebyggande 

åtgärder och behandling av anafylaxi. Resultatet visade att inga förebyggande åtgärder 

fanns, trots att 61 procent av de 90 skolor som studerades hade minst en elev med känd 

allergi och risk att utveckla anafylaxi. Majoriteten av skolorna uttryckte ett behov av 

skriftlig information om akut omhändertagande vid anafylaxi och förebyggande åtgärder 

(Rankin & Sheikh, 2006). Anvisningar och information om akuta födoämnesreaktioner 

var låg hos vuxna patienter (Clark et al., 2004). 
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Resultat diskussion 

Resultatet som visade att det behövdes mer kunskap om födoämnesallergi till patienter, 

föräldrar, vårdpersonal, och skolpersonal.  

 

Kunskapens betydelse för personer med födoämnesallergi. 

Okunskap hos ungdomar,  föräldrar,  skol- och vårdpersonal som påverkade livskvalitè 

hos ungdomar med födoämnesallergi och överkänslighet 

Författarna i en svensk studie påvisade i sitt resultat att över hälften av ungdomarna 

visade signifikant lägre värden på skalan för generell hälsa och livskvaliteten påverkades 

negativt. Ungdomarna levde med ständig ovisshet och okunskap om deras 

födoämnesallergi (Marklund et al., 2004). Detta styrks i flera studier, som i Marklunds et 

al., (2006) studie där resultatet visade signifikant låg livskvalitet bland skolbarn och 

ungdomar med födoämnesallergi. Föräldrarna upplevde att de inte hade tillräckligt med 

erfarenheter och kunskaper för att öka livskvalitè hos deras skolbarn (Marklund et al., 

2006). I Marklunds et al., (2007) studie var ungdomarnas egna upplevelser att de blivit 

mobbade och retade på grund av sin födoämnesallergi. De upplevde även kunskapsbrister 

hos skolpersonal (Marklund et al., 2007). Uppsatsförfattaren anser att sjuksköterskan har 

en viktig roll, både som skolsjuksköterska och sjuksköterska i primärvården för att 

förbättra livskvaliteten hos allergiska personer och att enligt socialstyrelsen 

uppmärksamma patienter som själva inte uttrycker behov av information enligt 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Kunskap om undvikande av allergen 

Resultatet visade att det behövdes mer undervisning för att kunna undvika de födoämnen 

som personen var allergisk emot. Vierks et al., (2007) studie visade att patienterna ansåg 

att innehållsförteckningarna för olika livsmedel ofta var svåra att förstå på grund av att de 

var långa och svåra att läsa (Vierk et al., 2007). Detta uppfattade uppsatsförfattaren som 

ett samband med Yus et al., (2008) studie där endast en fjärdedel av läkarna hade givit 

patienter detaljerad information och undervisning om undvikande av allergen vid 

födoämnesallergi (Yu et al., 2008). Resultatet från en amerikansk studie visade att 

vardagliga aktiviteter som skola, besök hos vänner och restaurangbesök var en utmaning 
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vad gällde undvikande av allergen (Gupta et al., 2008). Detta styrks även av flera svenska 

studier där undvikande av födoämnen och födoämnesreaktioner påverkande livskvaliteten 

och dessutom hade en stark psykologisk påverkan. Tonåringarna upplevde att de kände 

sig osäkra och rädda i nya situationer eller utanför hemmet (Marklund et al., 2007; 

Marklund et al., 2006). Uppsatsförfattaren anser att resultatet i Gupta et al., (2008) och 

Marklund et al., (2004 & 2006) studier stärks av Anibarro et al., (2007) som ansåg att 

betydelsen av undervisning till patienter angående strikt undvikande av allergen och hur 

innehållsförteckning kunde kontrolleras i detalj hade stor betydelse för att förhindra 

allergiska reaktioner. Han menade även att missvisande information om livsmedel 

orsakar förvirring hos patienten (Anibarro et al., 2007). Uppsatsförfattaren menar att 

kunskap om undvikande av allergen har en stor betydelse för att förhindra allergiska 

reaktioner och sjuksköterskans ansvar är att förmedla undervisning om detta. Hur mycket 

skulle ökade kunskaper om undvikande av allergen betyda för personer med 

födoämnesallergi? 

 

Information och undervisning 

Enligt uppsatsförfattaren var kunskapen om födoämnesallergi i samtliga studier som 

studerats bristfällig och knapphändig. I Guptas (2008) studie framkom att trots att det 

fanns skiftlig information och en behandlingsplan för födoämnesallergi, behövdes 

uppföljande undervisning för både personal och föräldrar (Gupta et al., 2008). Något mer 

än hälften av föräldrarna hade fått skriftlig information om barnets födoämnesallergi 

(Huges et al., 2003). Författaren i en tysk studie studerade behovet av information via 

Internet. Majoriteten av frågorna från både patienter och föräldrar berörde 

födoämnesallergi (Eberlein-König et al., 2001). I föreliggande litteraturstudiens 

introduktion menade Anibarro et al., (2007) att okunskapen om födoämnesallergier var 

orsaken till att patienter fick allergiska reaktioner. Enligt uppsatsförfattaren kan 

undervisning ske på olika sätt och resultatet visar att ett sätt att tillhandahålla kunskap 

kan vara webbaserad undervisning av kompetent vårdpersonal som dessutom kan ge 

möjlighet till forum för frågor och ny information till både patienter och föräldrar. Den 

viktigaste undervisningen sker ändå i mötet med sjuksköterskan och personen både i 

skolan och i vården till elever och patienter med födoämnesallergi för att förhindra 
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allergiska reaktioner, trots att sjuksköterskans roll inte framkommer så väl i artiklarna. 

Detta styrks även av Pilhammar et al., (2003) som menar att sjuksköterskan skall arbeta 

undervisande och ha ett kompetent förhållningssätt och anpassa sig för att öka patientens 

kunskaper (Philhammar et al., 2003). I uppsatsförfattarens yrkesroll som sjuksköterska 

har egna erfarenheter av bristfällig kunskap upplevts hos patienter med födoämnesallergi. 

En del patienter har vid ett besökstillfälle fått information om att de har födoämnesallergi, 

men har inte förstått att det är en allergi som är bestående. För att förhindra allergiska 

reaktioner hos tonåringar och vuxna har kunskapen en stor betydelse. 

 

Kunskapens betydelse för patienter vad det gäller förebyggande av anafylaxi. 

Kunskap 

Marklund et al., (2007) beskrev att tonåringar upplevde rädsla och osäkerhet över att få i 

sig något födoämne som de var allergiska emot. Det fanns även en rädsla för nya miljöer 

och när de befann sig utanför hemmet, där det fanns risk för att de kunde få i sig något de 

var allergiska emot och få en allergisk reaktion (Marklund 2007). Motsatsen visades i 

Sampsons et al., (2006) och Foucards et al., (1999) studier där hälften av tonåringarna 

uppgav att de ätit mat som de var allergiska emot och att de ofta utsatte sig för risker 

kring detta (Sampson et al., 2006; Foucard et al., 1999). Skolsköterskorna visade sig ha 

otillräcklig kunskap om anafylaxi och dess konsikvenser. De hade inte kunskap om att 

anafylaxi kunde utlösas vid fysisk aktivitet (Aihara et al., 2001). Majoriteten av eleverna 

önskade diskutera och fråga skolsköterskan om födoämnesallergi vad gällde måltider och 

innehåll i maten (Sampson et al., 2006). Uppsatsförfattaren menar att sjuksköterskan har 

ett ansvar vad det gäller att förmedla kunskap och information för att förhindra 

födoämnesallergi reaktioner. Detta styrks av introduktionen där sjuksköterskans ansvar är 

att ge patienten individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och främja god 

kontakt i Hälso- och sjukvårdslagen (182: 763). Skolsjuksköterskan skall ha goda 

kunskaper om elevens specifika allergisjukdom (Foucard et al., 1998). I skolan kan 

skolsköterskan nå ut med information och undervisning om födoämnesallergi genom 

kontinuerlig kontakt med eleven/eleverna som har födoämnesallergi och även informera i 

klassrummet för andra elever och lärare vad födoämnesallergi är och hur det kan 

förhindras. 
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Information och undervisning  

I en skotsk studie uttryckte majoriteten av skolorna ett behov av skriftlig information för 

omhändertagande och förebyggande av anafylaxi (Rankin et al., 2006). I en omfattande 

studie med vuxna patienter berättande dessa att kunskapen om information och 

anvisningar om anafylaktiska reaktioner var låg och endast 40 procent av hade fått 

information kring födoämnesallergi och anafylaxi (Clark et al., 2004). Detta styrks av en 

annan författare, där hälften av tonåringarna uttryckte ett ökat behov av kunskap om 

födoämnesallergi och anafylaktiska reaktioner (Sampson et al., 2006). Enligt 

uppsatsförfattaren är kunskap till patienter med risk för anafylaxi en nödvändighet för att 

kunna förebygga anafylaktiska reaktioner. Här har uppsatsförfattaren som nybliven 

utbildad astma/allergisjuksköterska ett ansvar för att arbeta förebyggande av anafylaxi i 

vården. Ett samarbete mellan läkare och astma/allergi sjuksköterska kan ge förbättrade 

kunskaper till patienter med nyupptäckta födoämnesallergier. Detta kan innebära att ge 

patienten skriftlig och muntlig information och att ge patienten telefonnummer till 

allergisjuksköterska som patienten kan nå vid frågor. Anibarro et al., (2007) menade att 

patienten skall få kunskap om födoämnesallergi, kost och att alltid ta med sig 

allergimediciner och ha vetskap hur dessa skall tas (Anibarro et al., 2007). 

 

Metod diskussion 

Denna studie visade att det inte forskats så mycket kring kunskapens betydelse vid 

födoämnesallergier och anafylaxi. Flertalet studier behandlade födoämnesallergier hos 

små barn. Detta begränsade urvalet av artiklar, då uppsatsförfattaren ämnade undersöka 

kunskapens betydelse hos vuxna och tonåringar, eftersom detta var uppsatsförfattarens 

arbetsområde. Sökorden har inte fungerat som förväntat då det var svårt att hitta artiklar 

som belyste sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Det låga antal artiklar kan leda till att 

studien betraktas mindre trovärdig det går därför inte helt att generalisera resultatet. 

Kravet på att artiklarna skulle finnas i fulltext kan också ha bidragit till att för syfte och 

frågeställningar relevanta artiklar ha missats. En annan svaghet i studien var att den 

endast innehåller två kvalitativa studier. Detta kan vara en svaghet eftersom patienters 

upplevelser ofta belyses i mindre utsträckning i kvantitativa studier. Artiklarna i denna 
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studie har publicerats i England, Irland, Japan, Kina, Skottland, Spanien, Sverige, 

Tyskland, USA. Det kan därför förekomma kulturella skillnader. Gemensamt var att det 

vid födoämnesallergier fanns ett ökat behov av kunskaper till berörda och närstående och 

patientens upplevelser och känslor kommer endast med i liten utsträckning. Validiteten 

och reliabiliteten förstärks av att i resultatet presenterade studier omfattar ny forskning. 

Flera studier omfattade en stor population vilket kan ha stärkt föreliggande studies 

resultat. Granskningsmallarna fungerade bra, i vissa artiklar var det ändå svårt att få fram 

all relevant fakta. Syftet är delvis uppnått på grund av begränsning av artiklar. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns lite forskat om kunskapens betydelse vid födoämnes allergi hos vuxna och 

tonåringar. En fortsatt forskning skulle kunna ha ett syfte att undersöka tonåringar och 

vuxna patienters upplevda kunskaper om födoämnesallergi. Metoden kunde vara 

kvalitativ med öppna intervjuer för att fånga upplevelserna hos dessa patientgrupper. 

 

Slutsats 

Föreliggande litteraturstudie visar att kunskap har stor betydelse för personer med 

födoämnesallergi och anafylaxi. Det framkom att det fanns en omfattande okunskap hos 

både patienter, föräldrar, skol- och vårdpersonal. Tonåringar beskrev försämrad 

livskvalitet och utsatte sig för ett ökat risktagande. Behovet av kunskap visade sig vara 

stort för vuxna och tonåringar. Vid akuta anafylaktiska reaktioner hade många patienter 

okunskap om anafylaxi. Majoriteten av skolorna och skolsköterskorna uttryckte ett behov 

av kunskap och information om akuta anafylaxi reaktioner. 

  

Arbetets klinikiska betydelse 

Denna studie har betydelse för hur sjuksköterskor kan förebygga allergireaktioner och 

anafylaxi genom att förstå vikten av undervisning till patienter. Genom ökade kunskaper 

hos patienter, och att arbeta för att upprätthålla kunskapen kan sjuksköterskan bidra till 

minskade allergiska reaktioner och anafylaxi hos tonåringar och vuxna. Därmed skapas 

förutsättningar för en bättre livskvalite. Sjuksköterskan skall förstå vikten av att patienter 

med födoämnesallergi får kontinuerlig och varierad, skriftlig och muntlig undervisning 
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för att förebygga allergiska reaktioner i vården. Betydelsen av att utveckla mer 

webbaserad information till vuxna och tonåringar för att upprätthålla kunskapen hos 

patienten bör betonas. 
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Bilaga 1 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng:  
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Kvalitet: Hög medelhög  låg 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
 
Bilaga 2 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
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Erhållen poäng:  
Kvalitet: Hög medelhög  låg 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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