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Kasuistikk 1

• Jente, 8 år, allergi for fisk og melk

• Mor observert kul foran på halsen

• Klinisk mistanke om struma

• Ultralyd: Forstørret skjoldbruskkjertel

• Hypotyreose:

– FT4: 3.0 (9-22)

– TSH: 42,5 (0,5-7,1)

• Jod i døgnurin: 

– < 0,4 µmol/24 t (> 0,8 µmol/24 t)

Kasuistikk 2

• Gutt med svært mye atopisk 
sykdom på begge sider av 
familien

• Alvorlig eksem fra fødsel
– Flere innleggelser første 

leveår pga infisert eksem
• Astma i første leveår
• Allergi for egg, melk, hvete, fisk, 

erter, nøtter og peanøtter
• Tålte nesten ingen mat første 

leverår. 1,5 år med 
aminosyreløsning på PEG

• Vekstretardasjon



Kasuistikk 3

• Jente 10 år

• Allergi for peanøtter

• 2016: Kraftig allergisk reaksjon etter uhell 
på restaurant.

– Ble svært engstelig og forsiktig med 
mat pga frykt for å få ny reaksjon.

• 2017: Nytt uhell

– Stoppet nesten helt å spise.

• Innlagt barneavdeling pga akutt 
dehydrering og vekttap på 4 kg på kort tid.

Cummings, A.J., et al. The psychological impact of food allergy and food hypersensitivity in children, adolescents and their families: a review. Allergy 2010.

Dunn Galvin, A., et al. Health-related quality of life in food allergy: Impact, correlates and predictors, GGG, 2016

Kasuistikk 4

• Gutt 7 år 

• Til fastlege pga magesmerter

• Blodprøve mht allergi:

– Fikk brev med beskjed om å 
eliminere egg, melk, hvete og 
nøtter fra kostholdet.

• Ble småspist og gikk ned i  vekt.

• Redusert trivsel, irritabel.

• Spesifikk IgE
– Eggehvite 2,50 kU/L
– Melk 0,31 kU/L 
– Hvete 0,19 kU/L
– Hasselnøtt 6,10 kU/L

• Hadde selv ingen erfaring med 
reaksjoner på disse matvarene

• Alle matvarene ble 
reintrodusert uten problemer

Hva sier litteraturen?



Intoleranse og allergi som årsak til eliminasjon

Winberg A, et al.  Assessment of allergy to milk, egg, cod, and wheat in swedish schoolchildren: a population based cohort study. PLoS ONE 2015

Hvilke matvarer forårsaker allergi?

• Åtte matvarer forårsaker mer enn 
90% av matvareallergiene:

– Kumelk
– Hvete
– Fisk
– Egg
– Soya
– Peanøtter
– Nøtter
– Skalldyr

Nwaru, BI., et al., Prevalence of common food allergies in Europe: a systematic review and meta-analysis. Allergy, 2014.

Ku lk
Hvete

Melk og meieriprodukter
Forbruksundersøkelser 1977-2008
Gjennomsnittshusholdningen. 

Helsedirektoratet 2011: Fra «Nasjonalt råd for ernæring»



Korn og kornprodukter

• Viktigste basismatvarer 
på verdensbasis

• Viktige kilder for:

– Energi

– Kostfiber

– Antioksidanter

– Vitaminer

– Mineraler 

Helsedirektoratet 2011: Fra «Nasjonalt råd for ernæring»

Flere matvareallergier og vekst

• Barn med matvareallergi har 
risiko for redusert vekst ¹

• Barn med flere ( > 2) allergier 
er kortere enn barn med bare 
1-2 allergi ¹ ²

¹Flammarion S, et al. Diet and nutritional status of children with food allergies. Pediatr Allergy Immunol 2011.

²Sova C, et al. Systematic review of nutrient intake and growth in children with multiple IgE-mediated food allergies. Nutr Clin Pract 2013.

Flere matvareallergier og inntak av næringsstoffer

• Ved adekvat kostveiledning er næringsinntaket tilfredsstillende ¹

• Høyere inntak av vitamin A og E hos allergikere ²

• Høyere andel med for lavt inntak av kalsium og vitamin D  hos allergikere 

som ikke hadde fått kostveiledning ²

• Flere barn med kumelkallergi med for lavt inntak av kalsium sammenlignet 

med barn med andre allergier ²

• Mangel på essensielle fettsyrer hos barn med flere matvareallergier ³

¹Flammarion S, et al. Diet and nutritional status of children with food allergies. Pediatr Allergy Immunol 2011.

²Sova C, et al. Systematic review of nutrient intake and growth in children with multiple IgE-mediated food allergies. Nutr Clin Pract 2013.

³Aldámiz-Echevarría L, et al. Fatty acid deficiency profile in children with food allergy managed with elimination diets. Acta Paediatr. 2008 



Eliminasjon av melk

• Barn med melkefritt kosthold har lavere:
– høyde 
– energi-inntak 
– andel energi fra protein
– andel energi fra fett, men mere fra karbohydrater 
– inntak av kalsium 
– Inntak av riboflavin (Vit B2)  og niacin (Vit B3) 

• Lavere enn anbefalt inntak av jern og vitamin D både hos barn med og 
uten melkefritt kosthold

VS

Henriksen C, et al. Nutrient intake among two-year-old children on cow’s milk-restricted diets. Acta Paediatr. 2000

Eliminasjon av kumelk eller både kumelk og hvete

• Ingen forskjell i vekst mellom 
gruppene
– Lavere enn hos friske barn

• Inntak av næringsstoffer 
innenfor nordiske anbefalinger
– Lavere enn hos friske barn

• Normale metabolske markører 
for vekst og ernæring i blod

VS

Berry MJ, et al. Impact of elimination diets on growth and nutritional status in children with multiple food allergies. Pediatr Allergy Immunol 2015

Innhold av jod i melk og melkeprodukter

Nasjonalt råd for ernæring IS-0591: Risiko for jodmangel i Norge. Identifisering av akutt behov for tiltak.



Innhold av jod i fisk

Nasjonalt råd for ernæring IS-0591: Risiko for jodmangel i Norge. Identifisering av akutt behov for tiltak.

Anbefalt daglig inntak av jod

• Kan f.eks dekkes av:

– 1 porsjon torsk

Eller 

– 2 glass melk, 1 yoghurt og 
1 skive med brun ost

Nasjonalt råd for ernæring IS-0591: Risiko for jodmangel i Norge. Identifisering av akutt behov for tiltak.

Jodmangel og melkefri kost 

• Jodmangel vanligst hos fullammede barn

• Jodberikede morsmelkerstatninger og 
barnemat gir høyere inntak av jod hos de 
som ikke fullammes

• Lav vekst er assosiert med varighet av 
eliminasjonskost

– Ikke jodmangel alene

Thomassen RA, et al. Iodine Status and Growth In 0-2-Year-Old Infants With Cow's Milk Protein Allergy. Pediatr Gastroenterol Nutr 2017.



Eliminasjonskost og beinbrudd

• Økt bruddforekomst hos jenter på melkefritt 
kosthold ¹

• Vurdering av beinstatus ved matvareallergi ² 
– Kumelkallergi eller flere matvareallergier
– Hurtig vekst
– Inadekvat substitusjon
– Annen sykdom/medikasjon 
– Rakitt  
– Brudd med lav energi
– Alvorlig allergisk sykdom

¹Konstantynowicz J, et al. Fractures during growth: potential role of a milk-free diet. Osteoporos Int 2007.

²Doulgeraki AE, et al. Bone health assessment of food allergic children on restrictive diets: a practical guide. J Pediatr Endocrinol Metab 2017

Feil eliminasjon av matvarer

• For bred

• For smal

• For kort 

• For lang

• Unødvendig¹

¹Winberg A, et al. Assessment of allergy to milk, egg, cod, and wheat in swedish schoolchildren: a population based cohort study. PLoS ONE 2015.

²Dambacher W.M et al. Double-blind placebo-controlled food challenges in children with alleged cow`s mik allergy: prevention of unnecessary elimination diets and    

determination of eliciting doses. Nutrition Journal 2013

Oppsummering og 

anbefalinger



Oppsummering - 1

• Eliminasjonskost pga allergi gir økt risiko for lavt inntak av:

– Energi totalt 

– Fett og essensielle fettsyrer

– Proteiner 

– Kalsium og vitamin D 

– Riboflavin og niacin

– Jod

• Eliminasjon av kumelk, hvete eller flere allergener gir størst risiko.

Oppsummering - 2

• Feil- og underernæring
– Redusert vekst

• Kalsium og vitamin D mangel
– Redusert beintetthet
– Brudd
– Rakitt

• Jodmangel
– Struma og hypotyreose
– Hjernens utvikling

• Mangel på essensielle fettsyrer 
– Hjerne, syn, hud 

Oppsummering 3

God kostveiledning, adekvate erstatninger for eliminert mat og tilskudd av 
viktige næringsstoffer, kan langt på vei unngå ernæringsmessige 
konsekvenser av eliminasjonskost

God kostveiledning, adekvate erstatninger for eliminert mat og tilskudd av 
viktige næringsstoffer, kan langt på vei unngå ernæringsmessige 
konsekvenser av eliminasjonskost



Anbefalinger ved eliminasjonskost

• Unngå unødvendig eliminasjonskost 

• Gi adekvat og individuell kostveiledning 

– Hypoallergene morsmelkerstatninger  

– Glutenfrie kornprodukter 

– Kalsium, vitaminer og jod

– Ammende mødre med kumelkfritt
kosthold bør ta jod.

• Vurder beinstoffskiftet  på indikasjon

uit.no

Takk for meg!
(I denne omgang)


