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Sedan hösten 1993 pågår en fortlö-
pande registrering av svåra och letala
reaktioner orsakade av livsmedel. Det
är ett samarbetsprojekt mellan Svenska
läkaresällskapets sektion för barn- och
ungdomsallergologi och Livsmedels-
verket. Registreringen avser att omfatta
alla åldersgrupper men eftersom dessa
reaktioner framför allt förekommer i
barn- och ungdomsåren kom initiativet
att tas av barnläkare. Bakgrunden var ett
par rapporter om dödsfall efter intag av
livsmedel som väckte stor uppmärk-
samhet i medier och som fick oss att
inse att vi måste samla mer kunskap och
erfarenhet om denna lilla, men förbi-
sedda, patientgrupp.

Den enskilde läkaren ser aldrig mer
än något enstaka fall under sin yrkesak-

tiva tid och har därför svårt att göra kor-
rekta riskvärderingar eller se eventuella
förändringar som sker med tiden. Livs-
medelsverket har som tillsynsmyndig-
het också ett intresse att kartlägga dessa
svåra reaktioner. Verket har sedan
många år en ganska omfattande allergi-
rådgivning och samlar rapporter om re-
aktioner efter intag av livsmedel där
gällande lagstiftning avseende produk-
tion, märkning eller hantering av livs-
medel ej följts.

Projektets uppläggning
Upprop har på olika sätt gått ut till

läkarkåren med anmodan om att rap-
portera fall. Vad som ska räknas som
svår reaktion lämnas till läkarens egen
bedömning, men åtminstone samtliga
fall som kräver intensivvård bör räknas
hit.

Rapporteringen sker på enklaste sätt
genom att journalkopia i avidentifierat
skick (ålder och kön bör dock anges)
sändes till Tony Foucard, Akademiska
barnsjukhuset, Uppsala. Livsmedels-
verket (Ulla Edberg och Ingrid Malm-
heden Yman) ansvarar för analys av till-
varatagna misstänkta livsmedel, där or-
saken till den svåra reaktionen är oklar
och misstänks bero på att livsmedlet
kontaminerats med allergen eller inne-
håller icke angiven ingrediens eller till-
sats. Utredningen görs utan kostnad för
rapporterande läkare.

RESULTAT
Resultat från projektets första tre år

redovisas i denna artikel. Sammanlagt
60 fall har hittills rapporterats (Tabell
I): första året 30 fall, andra året 22 och
tredje året 8 fall. En del fall som inträf-
fat under senare delen av 1996 kan dock
förväntas bli rapporterade under 1997.
Av dessa 60 fall hade fem dödlig utgång
(ålder 10–17 år), elva bedömdes som
livshotande (3–16 år, median 13 år) och
resterande 44 måttligt svåra.

Drygt 70 procent av fallen orsakades
av jordnöt, soja, nötter eller mandel. I
samtliga tre dödsfall, där orsaken kunde
fastställas med någorlunda säkerhet,
och i tio av elva livshotande reaktioner
var något av dessa allergen inblandat
(fem jordnöt, sex soja, två nöt). Klassis-

ka födoämnesallergen som mjölk, ägg
och fisk ansvarade för endast 10 procent
av rapporterade reaktioner (ålder 1–13
år, median 2 år).

Sambandet mellan intag av miss-
tänkt livsmedel och reaktion var inte
alltid lätt att säkert fastställa. Livsme-
delsrester togs inte alltid till vara, upp-
gifter om vad som förtärts var ibland
oklara etc. Framför allt reaktioner som
inträffade efter sojaintag var svårbe-
dömda, och särskilt om symtomen kom
med viss fördröjning efter intaget.

Åldersfördelningen för rapporterade
fall framgår av Figur 1. Ungefär två av
tre var i skolåldern, och samtliga döds-
fall inträffade i denna åldersgrupp. Poj-
kar drabbades dubbelt så ofta som flic-
kor.

Fallbeskrivningar
Följande fyra dödsfall och två svåra

samt två potentiellt allvarliga reaktio-
ner belyser olika reaktionstyper, och att
det ibland är svårt att få en säker etiolo-
gisk diagnos.

Fall 1 var en 11-årig flicka med lind-
rig astma och djurallergi samt känd nöt-
allergi. Hon hade ätit smågodis på bad-
hus. Hon fick akut klåda i gom och näsa,
och blev tungandad. Hon tog terbutalin-
spray, men blev endast långsamt bättre.
Hon cyklade sedan hem och hade då en-
dast lindriga besvär. En halvtimme efter
hemkomsten försämrades hon akut och
blev snart medvetslös. Flickan dog
hemma eller under transporten till sjuk-
hus. Tillvarataget smågodis visade ing-
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Allvarliga allergiska reaktio-
ner orsakade av livsmedel rap-
porteras sedan hösten 1993. De
första tre årens erfarenhet redo-
visar 60 fall, varav fem med
dödlig utgång. Drygt 70 procent
av reaktionerna var orsakade av
jordnöt, soja, nöt eller mandel.
Endast 13 procent av patienter-
na var 18 år eller äldre. Soja or-
sakade flera svåra reaktioner,
framför allt hos barn och ung-
domar med extremt svår jord-
nötsallergi och med astma. I
många fall kom svåra symtom
först efter mer än en timmes la-
tens. Rapporten visar att sojaal-
lergi sannolikt är underskattad.

Tabell I. Födoämnen som orsakat letala eller
svåra reaktioner hos 60 rapporterade fall.

Allergen Antal Varav säkra

Jordnöt 20 17
Soja 15 5
Nötter/mandel 9 7
Okänt 5 –
Mjölk 3 2
Ägg 2 2
Vete/råg 2 1
Selleri 2 1
Skaldjur 1 0
Fisk 1 0



et innehåll av nötter eller jordnötter en-
ligt Livsmedelverkets analys. De akut
insättande symtomen med gomklåda
och andningsbesvär gör allergenintag
misstänkt, och nötallergen kan mycket
väl ändå ha funnits i det smågodis hon
ätit.

Fall 2 var en 15-årig pojke med lind-
rig astma och med känd allergi mot
jordnöt, men ej mot mandel. Han åt
mandelkrans på uteplats i tron att det
var mandelspån på brödet. Han fick om-
gående halsklåda och misstänkte aller-
genintag. Talade med sin far om vad han
skulle göra om han blev dålig. Därefter
cyklade han omkring i området i minst
30 minuter och åkte sedan hem. Under
denna tid verkade han inte ha några
nämnvärda besvär. Hemma fick han
snabbt akuta besvär. Han tog EpiPen
och astmaspray men blev bara sämre,
han ringde då på hjälp från fadern som
var i ett intilliggande hus. När denne
kom var pojken redan medvetslös och
cyanotisk med endast enstaka hjärtslag.
Han avled innan ambulans anlände.
Blodprov visade RAST 6 (radio aller-
go-sorbent test) mot jordnöt, och tryp-
tas var kraftigt förhöjt (3405). »Man-
delspånen» på kransen visade sig vid
analys vara jordnötsspån. Fallet belyser
latensen mellan intag och de sedan
snabbt insättande svåra symtomen. An-
strängningen av cykelturen samt intag
av kall dryck efter hemkomsten (halvt
urdrucken läskedrycksflaska stod på
diskbänken) kan ha varit de direkt utlö-
sande faktorerna. 

Fall 3 var en 10-årig pojke med ek-
sem, lindrig astma och pollensnuva
som ej tålde nötter och mandel. Han
hade ätit kebab (7 procent sojaprotein)
till skollunch. Under den efterföljande
frukostrasten märkte ingen något an-
märkningsvärt, men under den första
lektionen efter frukostrasten märkte lä-
raren att pojken grät. När han gick fram
till pojken såg han att pojken hade and-
ningsbesvär. Pojken hjälptes till skö-
terskemottagningen på samma vå-
ningsplan, men försämrades snabbt
och var medvetslös när han bars in till
sköterskan. Han hade hjärtstillestånd
när ambulansen kom. I efterhand fram-
kom att han var starkt allergisk mot
jordnöt, men inga misstankar fanns mot
soja. I blodet påvisades hög RAST-titer
mot jordnöt, måttlig mot soja; sojapro-
tein konstaterades i ventrikelinne-
hållet.

Fall 4, en 17-årig flicka med eksem,
tämligen svår astma och allergi (pollen
och pälsdjur) samt med uttalad jord-
nötsallergi, men ingen känd sojaallergi.
Hon åt köttbullar (3 procent sojapro-
tein) och gick sedan hemifrån till

järnvägsstationen. Hon hade då inga be-
svär. Hon klev på tåget, luften i vagnen
var tung och inom några minuter fick
hon ett våldsamt astmaanfall som inte
svarade på astmaspray. Flickan dog
inom 5 minuter. Vad som i tågvagnen
hade utlöst anfallet har ej gått att fast-
ställa (djurallergen? parfym? tobaks-
rök?), men föregående sojaintag och
promenad kan ha bäddat för det letala
astmaanfallet.

Fall 5 var en 9-årig pojke med astma
och djurallergi. Han hade ett år tidigare
fått akut astma, ögon- och näsbesvär
samt hudklåda efter att tidigare samma
dag ha ätit hamburgare. Han hade ald-
rig märkt någon klinisk matallergi, men
undvikit jordnötter som han ogillade.
Pricktest jordnöt 12×9 mm, soja 4×4
mm, grön ärta 5×4 mm. I fortsättning-
en åt han sojafri kost, plockade bort
gröna ärtor ur maten, men åt och tålde
bruna och gröna bönor. På kalas fick
han plötsligt andningsbesvär och blev
cyanotisk, efter att ha ätit hamburgare
som innehöll sojaprotein. Pojken för-
des i bil till lasarettet av föräldrarna. På
tröskeln till akutintaget fick han hjärts-
tillestånd men kunde återupplivas.
Pricktest tre dagar senare visade jord-
nöt 13×7 mm, soja 3×3 mm, grön ärta
3×3 mm.

Fall 6, en 11-årig gosse med svårbe-
handlad astma och allergi, Han hade re-
agerat för diverse födoämnen, inklusive
soja, nötter, mandel, fisk, kyckling. Han
åt strutglass, fick inom 15 minuter mag-
ont, kräkningar och andningsbesvär.
Han blev cyanotisk och snabbt med-
vetslös. Läkarambulans var snabbt på
plats, gossen intuberades och ventilera-
des. Han respiratorbehandlades sedan
ett dygn. Utredning visade att struten,
men inte glassen, innehöll soja.

Två ytterligare dödsfall efter intag av
soja via hamburgare respektive kebab
inträffade året innan vi började vår stu-
die. Det var ungdomar som var starkt
jordnötsallergiska, men som inte hade
någon känd sojaallergi. Båda visade i
postmortalt blod hög nivå av allergian-
tikroppar mot jordnötter och måttlig
mot soja.

Betydelsen av kroppsansträngning
som sannolikt förvärrande faktor illu-
streras av fall 1, 2 och 4 samt av följan-
de två fallbeskrivningar:

Fall 7 var en 23-årig elitorienterare
med allergi mot jordnöt och soja sedan
många år. Ingen ansträngningsutlöst
astma. Vid ett par tillfällen då han hade
fått i sig jordnöt eller soja hade han vid
efterföljande träning eller tävling fått
svåra andningsbesvär, svalg- och
ögonsvullnad.

Fall 8, en 10-årig pojke med svår ast-
ma och allergi mot pälsdjur, pollen,
jordnöt och soja åt en dag vid 16-tiden
köttbullar som innehöll sojaprotein.
Han kände redan efter 20 minuter att
han inte mådde riktigt bra. Trots detta
gick han på gymnastik, fick då svår and-
nöd och blev gråblek. Skjutsades snabbt
hem där han fick EpiPen, 15 inhalatio-
ner av adrenalin dosaerosol samt Beta-
pred, varefter han successivt förbättra-
des. 

DISKUSSION
Anmärkningsvärt få rapporter om

svåra reaktioner orsakade av livsmedel
hos vuxna ingår i studien. Visserligen är
födoämnesallergiska reaktioner vanli-
gare bland barn än vuxna, men i ålders-
gruppen 20–30 år är födoämnesallergi
säkert lika vanlig som i gruppen 10–20
år. Orsaken till det låga antalet rappor-
terade fall bland vuxna är sannolikt att
vuxenläkare inte lika ofta som barnlä-
kare rapporterar fall, men kanske också
att ungdomar oftare råkar illa ut efter-
som de tar större risker än vuxna.

Kartläggningen visar också att de
klassiska allergenerna mjölk, ägg och
fisk oftast ger besvär hos de yngre bar-
nen, medan »lyxkonsumtionen» av
jordnötter, nötter och skaldjur mest ger
reaktioner hos äldre barn och ungdo-
mar – även om sensibilisering mot
framför allt jordnötter och nötter ofta
kan påvisas många år tidigare. Reak-
tionsmönstret kan variera med i princip
tre olika typer: Tidigt insättande sym-
tom som successivt förvärras (fall 5 och
6), bifasisk typ med tidiga lindriga till
måttliga symtom som följs av en sym-
tomfri period och därefter snabbt insät-
tande svåra besvär (fall 1 och 2) samt en
typ med enbart sent insättande svåra
besvär (fall 3 och 4). Dessa olika  reak-
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Figur 1. Ålders- och könsfördelning hos
60 rapporterade fall av letal eller svår
reaktion orsakad av livsmedel.



tionstyper finns beskrivna även från an-
nat håll [1, 2]. Anmärkningsvärt är att
förloppet kan bli så snabbt och terapi-
resistent efter en besvärsfri fas som kan
uppgå till mer än en timme. 

Att kroppsansträngning ökar risken
för svår reaktion efter intag av födoäm-
nesallergen finns väl beskrivet i littera-
turen [3, 4] samt illustreras av flera av
fallrapporterna ovan, men det är inte
allmänt känt. Ansträngning är därför
sannolikt en underskattad bidragande
faktor vid många svåra födoämnesal-
lergiska reaktioner. Vid hyposensibili-
sering med allergenextrakt och efter
huggormsbett anmodas patienten att
inte anstränga sig för att minska risken
för symtom på grund av en snabbare
spridning av allergen respektive gift.
Baserat på ovanstående bör den patient
som är starkt födoämnesallergisk och
har fått i sig allergen ta ordinerade me-
diciner, tillkalla hjälp och undvika
kroppsansträngning.

Sojaallergi underskattad
Studien har framför allt fått oss att

uppmärksamma sojaproteinets tidigare
underskattade roll som orsak till svåra
reaktioner. Samtidigt är det i flertalet
fall betydligt svårare att fastställa sam-
bandet mellan reaktion och intag av
soja än mellan reaktion och intag av nöt
eller jordnöt, främst på grund av att
symtomen orsakade av soja oftare ver-
kar komma först efter viss tid. Endast
hos ett fåtal som reagerat utan annan
misstänkt orsak än sojaprotein har soj-
aallergi varit känd eller misstänkt, men
samtliga har varit starkt jordnötsaller-
giska. I den mån utredning har gjorts
har de varit sojaallergiska enligt hud-
test eller RAST. Eftersom jordnöt och
sojaböna är närbesläktade, kan man
misstänka att patienterna utvecklat sin
sojaallergi sekundärt till jordnötsaller-
gin.

I några fall har det varit kombinatio-
nen av sojaintag, fysisk ansträngning
samt kanske någon ytterligare faktor
som utlöst det svåra anfallet. I fall 2 fö-
relåg ett kliniskt förlopp efter jordnöts-
förtäring av samma typ som i fall 3 och
4 efter sojaförtäring. Det tidsmässigt
likartade förloppet ökar sannolikheten
att sojaintaget verkligen orsakade eller
i varje fall starkt bidrog till den svåra
reaktionen. Vi känner endast till ett lik-
nande publicerat fall av letal sojareak-
tion hos ett kraftigt jordnötsallergiskt
barn [5].

Vilka ska avrådas
från att äta soja?
Det är självklart att patienter som

vet att de tidigare reagerat allergiskt på
jordnötter eller nötter ska varnas för att
äta dessa. Även om reaktionen vid ett
föregående tillfälle varit ganska lindrig

kan den vid nästa tillfälle bli mycket
svår. Det är också klart att alla som er-
farit tydliga allergibesvär av soja bör
undvika soja. Men vilka jordnötsaller-
giska personer utan känd sojaallergi
ska varnas för soja? Att avråda från att
äta jordnötter och nötter innebär inga
större inskränkningar i kosthållet. Att
avråda från att äta soja innebär betyd-
ligt större problem. Soja är en ingredi-
ens i många livsmedel, t ex hamburga-
re, kebab, charkuterivaror. Det krävs
kunskap och stor uppmärksamhet för
att kunna undvika sojaprotein.

Vi vet ännu inte hur vi bäst ska iden-
tifiera riskgruppen, men nästan alla
som avlidit eller haft en mycket svår re-
aktion orsakad av soja har varit så aller-
giska mot jordnöt att de reagerat redan
om jordnöt funnits i rummet. De som
utretts har samtliga haft påvisbara al-
lergiantikroppar mot soja. Samtliga har
dessutom haft astma, även om sjukdo-
men i vissa fall varit lindrig.

Det är därför rimligt att i avvaktan
på större erfarenhet i varje fall avråda
denna grupp från medvetet sojaintag.
Däremot finns knappast anledning att
avråda från andra ärtväxter (ärter, bö-
nor, linser) om inga tecken på klinisk
allergi föreligger, även om låga anti-
kroppstitrar eller svaga hudtestreaktio-
ner har påvisats mot dessa allergen. 

Jordnötsallergi ökar?
Jordnötsallergi misstänks ha ökat,

även om vi inte har någon dokumenta-
tion av detta. Kliniker med lång erfa-
renhet rapporterar dessutom att de ser
fler svåra jordnötsallergier nu än förr.
Jordnötsallergi påträffas idag även hos
mycket unga barn. Redan under späd-
barnsåret kan enstaka barn visas vara
sensibiliserade för jordnötsallergen. I
en färsk engelsk studie av nöt- och jord-
nötsallergi orsakade jordnötter 82 pro-
cent av alla allergier inom denna grupp
upp till 3 års ålder och samtliga reaktio-
ner under spädbarnsåret orsakades av
jordnöt [6]. Frågan om på vilket sätt så
små barn blivit sensibiliserade kan
ännu inte besvaras. Möjliga vägar är in
utero, via bröstmjölken eller via and-
ningsluften.

Att sensibilisering skulle ske via
AD-droppar som innehåller jordnöts-
olja verkar mindre troligt. Jordnötsolja
ska i princip vara fri från proteiner och
därmed allergen. Detta styrks av att
pricktest med den oljebaserade lös-
ningen på flera starkt jordnötsallergis-
ka personer inte gav någon reaktion och
inte heller på 41 barn med varierande
grad av jordnötsallergi [7]. Kvaliteten
på jordnötsoljor kan dock variera, och
det är därför inte uteslutet att vissa till-
verkningssatser av kallpressad jord-
nötsolja kan innehålla små mängder
jordnötsallergen [7-9]. Dessa mängder

kan möjligen ge extremt jordnötsaller-
giska personer besvär, men kan knap-
past vara förklaringen till att så många
blir sensibiliserade mot jordnöt.

Livsmedelsverket har under inneva-
rande år testat bl a åtta hasselnötsoljor,
fyra jordnötsoljor, tre mandeloljor, fyra
valnötsoljor och tre sojaoljor, utan att i
något fall påvisa allergen. Oljorna var
både kallpressade och raffinerade, och
för att påvisa jordnötsprotein användes
en känslig immunologisk enzymmetod
som upptäcker ned till cirka 10–20 ng
protein/ml.

Riskerna för sensibilisering
kan minskas
Dessa åtgärder är lämpliga för att

minska riskerna för sensibilisering:
1. Om misstankarna om tidig sensi-

bilisering mot jordnöt är riktiga, borde
risken för sådan kunna minskas genom
att reducera barnets exponering för
jordnötter. I familjer med allergibesvär
bör modern i så fall inte äta jordnötter
under åtminstone den senare hälften av
graviditeten eller under amningstiden,
och jordnötter bör inte finnas framme i
hemmet under åtminstone barnets förs-
ta levnadsår.

2. Barn bör inte serveras jordnötter
eller nötter i maten på förskolor och
skolor. Livsmedelsverket har tillsam-
mans med Barnläkarföreningens sek-
tion för barn- och ungdomsallergologi
redan riktat denna uppmaning till kom-
munernas miljö- och hälsoskyddsför-
valtningar, vilka är tillsynsmyndighet.

Åtgärder för den redan allergiske
Dessa åtgärder är lämpliga för den

som redan blivit sensibiliserad:
1. Vid känd jordnöts- eller sojaaller-

gi – undvik att äta dessa allergener. Vid
jordnötsallergi, var särskilt försiktig
med: bakverk, chokladpraliner, »man-
delspån» (i flera rapporterade fall har
»mandelspån» varit jordnötsflagor).
Vid sojaallergi undvik: charkuterivaror
(korv, leverpastej etc), hamburgare, ke-
bab.

2. Även mot bakgrund av de inträf-
fade fallen är det orimligt att begära att
sojaprotein generellt ska uteslutas ur
skolmaten. Då innebär mjölk,  ägg och
fisk minst lika stora risker. Däremot är
det viktigt att skolan får en så fullstän-
dig information som möjligt om det al-
lergiska barnet och att jordnötsallergi
måste hållas isär från nötallergi.

3. Personer med astma och en ex-
tremt svår jordnötsallergi bör avrådas
från medvetet sojaintag, även om ingen
känd sojaallergi föreligger.

Livsmedelsverkets registering
Livsmedelsverket har sedan flera år

en fortlöpande registrering av oönska-
de reaktioner orsakade av livsmedel.
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Syftet är att inhämta så mycket kun-
skap som möjligt om orsakerna till in-
träffade fall, även lindriga sådana. Här-
igenom kan lagstiftning och andra åt-
gärder initieras för att förebygga och
förhindra felaktiga livsmedel. Livsme-
delsverket  kan ålägga företag att ge-
nom kontrollprogram se till att tillverk-
ningen av livsmedel sker under sådana
former att risken för kontamination mi-
nimeras.

Vidare kan verket arbeta för bättre
regler för märkning av livsmedel till
skydd för allergikern, och genom dialog
med branschen påverka utbudet av pro-
dukter så att t ex vissa ingredienser inte
används i produkter till barn.

Fortsätt rapportera!
Under samma treårsperiod som re-

dovisas här fick Livsmedelsverket 76
rapporter om allergireaktioner orsakade
av livsmedel. Endast nio av dessa ingår
i denna studie av svåra reaktioner, vilket
visar att den medicinska kartläggningen
är ett viktigt komplement till Livsme-
delsverkets registrering.

Fortsätt därför att rapportera döds-
fall och livshotande reaktioner orsakade
av livsmedel till Tony Foucard, Akade-
miska barnsjukhuset, 751 85 Uppsala
samt alla allergireaktioner orsakade av
feldeklarerade eller misstänkt kontami-
nerade livsmedel till Livsmedelsverket
(Ingrid Malmheden Yman eller Ulla
Edberg), Box 622, 751 26 Uppsala.
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Summary
Severe even fatal reactions to foodstuffs:
Peanuts and soya beans underestimated
allergens
Tony Foucard, Ulla Edberg, Ingrid Malm-
heden Yman

Läkartidningen: 1997; 94: 2635-8.

Severe allergic reactions caused by foodstuffs
have been reported in Sweden since 1993, 60
cases, five of them fatal, occurring during the
first 3-year period. More than 70 per cent of all
reactions reported were caused by peanuts, soya
beans, nuts or almonds. In only 13 per cent of
reported cases were the patients over 17 years of
age. Several severe reactions were caused by
soy protein, and mainly in children and adoles-
cents with extremely severe peanut allergy and
asthma. In many cases, severe symptoms first
appeared more than one hour after soy intake.
The report suggests soy allergy to be associated
with an underestimated risk of severe reactions.

Correspondence: Associate Professor Tony
Foucard, Department of Paediatrics, University
Hospital, S-571 85, Uppsala.
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Se även medicinsk kommentar
i detta nummer.

Särtryck av en serie i
Läkartidningen

1996–1997
I rika länder blir allt fler allt
fetare och riskerna med
övervikt uppmärksammas
allt mer. Samtidigt klarnar
den genetiska bakgrunden
och forskarna öppnar vä-
gen för nya medel mot
övervikt.

Lönar det sig att behandla
övervikt? Vilka metoder
fungerar? Hur verkar de
nya läkemedel som är på
väg in på den svenska
marknaden?

Sådana centrala frågor be-
lyses i Läkartidningens se-
rie som nu finns som sär-
tryck.

Häftet omfattar 16 artiklar
på sammanlagt 50 sidor +
färgomslag. Priset är 65
kronor. Vid köp av 11–50 ex
60 kronor och vid större
upplagor 56 kronor/exem-
plar.
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Box 5603,114 86 Stockholm
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