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❙ ❙ Under de senaste decennierna har vi sett en kraftig ökning
av allergiska sjukdomar, men trots omfattande forskning vet
vi fortfarande inte vilka faktorer som haft störst betydelse för
denna ökning. Under en period ansågs inomhusklimat [1]
vara en bidragande faktor. Den låga allergifrekvensen i det
gamla Östeuropa har ansetts bero på en annorlunda tarmflo-
ra [2]. Expositionen för specifika allergen har sannolikt inte
så stor betydelse som riskfaktor utom möjligen när det gäller
kvalster [3]. 

Tvärtom finns djurexperimentella data som talar för att ti-
dig kontakt med allergiframkallande ämnen kan vara en
skyddsfaktor för senare allergisk sensibilisering [4], vilket
stötts även av epidemiologiska fynd [5]. Andra studier har
dock kommit till annorlunda resultat [6]. Enighet råder om att
tobaksrökning hos föräldrarna har betydelse för förekomst av
tidiga luftrörsobstruktiva besvär. 

Under våren 2002 genomförde vi en förberedande studie
till en större longitudinell kohortstudie av levnads- och kost-
vanor hos spädbarn i Västra Götalandsregionen. Vi frågade
också om förekomst av obstruktiva luftrörsbesvär och eksem
hos barnen. 

Flera av iakttagelserna i den förberedande studien är så in-
tressanta att vi vill publicera dem.

❙ ❙ Metoder
Under 2003–2004 genomfördes en longitudinell kohortstu-
die av cirka 7 500 barn födda i Västra Götalandsregionen un-
der 2003. 

Våren 2002 gjordes en förberedande studie till denna, i
vilken föräldrarna till 936 6-månadersbarn (födda i septem-
ber 2001) och 923 12-månadersbarn (födda i mars 2001) till-
frågats via frågeformulär, ett för vardera åldersgruppen. To-
talt 599 respektive 512 familjer svarade, vilket resulterade i
en svarsfrekvens på 66 procent av föräldrarna till 6-måna-
dersbarn och 56 procent av föräldrarna till 12-månadersbarn.
Artikeln baseras på dessa 1 111 svar. 

I 6-månadersmaterialet var 49,0 procent flickor och 51,0
procent pojkar, och i 12-månadersmaterialet var 52,5 procent
flickor och 47,5 procent pojkar. Av mödrarna hade 51,1 pro-
cent och av fäderna 41,6 procent postgymnasial utbildning.
Den atopiska herediteten framgår av Tabell I.

❙ ❙ Resultat
Kost. En relativt stor andel av familjerna dröjde med att intro-
ducera smakportioner. Framför allt gällde detta ägg, som drygt
en tredjedel inte hade introducerat vid 10 månaders ålder.

Fisk introduceras tidigare, vid drygt 6 månaders ålder hade
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Sammanfattat

Resultaten från en förberedande enkätstudie inför en
longitudinell kohortstudie av levnads- och kostvanor
hos spädbarn presenteras här. Enkäten besvarades
av 599 föräldrar till 6-månadersbarn och 512 föräld-
rar till 12-månadersbarn i Västra Götalandsregionen.

Gamla primärpreventiva kostråd att dröja med att in-
troducera ägg och fisk till efter spädbarnsåret tycks
leva kvar. Drygt en tredjedel av föräldrarna hade inte
introducerat ägg vid 10 månaders ålder.

Studien visar hur vanligt det är med luftrörsobstrukti-
va besvär och eksem hos spädbarn. Totalt 17,6 pro-
cent av 12-månadersbarnen hade någon gång haft pi-
pande, väsande andning, och 5,1 procent hade haft tre
eller fler luftrörsobstruktiva episoder. Sammanlagt 4
procent fick eller hade fått inhalationssteroider; 25
procent hade eller hade haft eksem.
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50 procent fått smakportioner och vid 10 månaders ålder 85
procent (Figur 1).

Som protektiva faktorer mot allergiutveckling har föresla-
gits mjölkprodukter [7], omega-3-fleromättade fettsyror [8]
samt högt innehåll av laktobaciller [9]. Vi undersökte famil-
jens kostvanor för 12-månadersbarnen avseende dessa para-
metrar (Figur 2). 

Det visade sig att 70 procent av familjerna använde smör-
fett på smörgås, lika stor andel konsumerade syrade mjölk-

produkter mer än tre gånger i veckan samt att 9,6 procent hu-
vudsakligen valde fet fisk när de åt fisk (Figur 2).

Amningsmönster och introduktion av komjölksbaserat
tillägg, välling, gröt och smakportioner av puréer visas i Fi-
gur 3. Vid 16 veckors ålder fick drygt 80 procent av spädbar-
nen bröstmjölk och en tredjedel ammades exklusivt (inget ko-
mjölksbaserat tillägg) (Figur 3). Vid 6 månaders ålder fick
fortfarande två tredjedelar av barnen bröstmjölk och drygt tio
procent ammades exklusivt. Medianåldern för introduktion
av komjölksbaserade tillägg var cirka 12 veckor, jämfört med
16–20 veckor för introduktion av välling, gröt eller puréer.
Vid cirka 30 veckors ålder hade 50 procent avslutat amning-
en (Figur 3).

Obstruktiva besvär. Vid 12 månaders ålder hade 12,5 procent
av barnen haft 1–2 episoder med pipande, väsande andning
och ytterligare 5,1 procent hade haft tre eller fler episoder.
Totalt 3,2 procent av barnen hade fått diagnosen astma av lä-
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Tabell I. Atopisk hereditet bland enkätstudiens sammanlagt 1 111 barn.

Har/har haft: Astma Rinokonjunktivit Eksem Annan allergi

Mor 9,3 22,5 25,7 15,8
Far 7,8 25,8 16,0 14,7
Syskon 5,8 6,7 15,3 7,7
Två av ovanstående 12,5 20,2 27,2 29,0

Figur 2. Andel spädbarn som konsumerar livsmedel inne-
hållande smörfett, omega-3-fettsyror och syrade mjölk-
produkter (yoghurt, surkål, mervärdesmat [functional
foods] eller andra produkter med mjölksyra) (Västra Göta-
landsregionen 2002).
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Figur 1. Kumulativ frekvens av spädbarn som har fått ägg eller fisk in-
troducerat i kosten (Västra Götalandsregionen 2002).
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Figur 3. Uppfödning av spädbarn – amningsmönster, introduktion av komjölksbaserat tillägg, välling,
gröt och smakportioner av puréer samt avslutande av amning (Västra Götalandsregionen 2002).
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kare, och i 14,1 procent av totalpopulationen var besvären
konstaterade av läkare.

Sammanlagt 6,5 procent av 12 månader gamla barn hade
fått antiastmatisk behandling: som luftrörsvidgande behand-
ling i inhalator alternativt i flytande form och/eller inhala-
tionssteroider. Totalt 4,1 procent hade fått eller stod på inha-
lationssteroider vid 12 månaders ålder.

Eksem. Vid 6 månaders ålder hade 15,3 procent haft, eller
hade eksem, och vid 12 månaders ålder 24,9 procent.

Neonatalvård och antibiotika. Vi kunde konstatera att 11,3
procent av barnen vårdats på neonatalavdelning och att drygt
hälften av dessa hade fått antibiotika vid vårdtillfället.

Pälsdjur. Studien bekräftar att pälsdjur är vanligt även hos fa-
miljer med spädbarn (37,2 procent). Katt är vanligast (21 pro-
cent), följt av hund (17,6 procent) och gnagare (5,3 procent).

❙ ❙ Diskussion
Trots att tidigare primärpreventiva kostråd avseende introduk-
tion av ägg och fisk togs bort redan hösten 2000, eftersom ett
gott vetenskapligt underlag för dessa saknades (http://
www.barnallergisektionen.se), såg vi tecken på att många för-
äldrar väntade med introduktion av ägg och fisk. Resultaten
från vår studie talar för att gamla, icke-aktuella primärpreven-
tiva råd utan evidens för effekt lever kvar, och detta aktualise-
rar frågan hur informationen till föräldrar skall utformas [10].

I en studie av allergiförebyggande arbete [11] noterades att
personalen på barnavårdscentraler gav allergipreventiva råd
till fler familjer än vad som egentligen var avsett, bl a beroen-
de på en vid definition av begreppet »högrisk«. I vår studie be-
kräftades dessa uppgifter genom att vi kunde se resultaten av
givna råd, dvs att familjer i allmänhet väntade längre med in-
troduktion av ägg och fisk än vad som ursprungligen avsetts. 

När studien genomfördes fanns dessutom inga restriktio-
ner kvar avseende denna kostintroduktion, vare sig för risk-
familjer eller andra.

Resultaten talar för att de råd som tidigare givits på barna-
vårdscentral med introduktion av välling, gröt och puré i
smakportioner vid 4 månaders ålder föreföll att följas väl,
medan introduktion av komjölksbaserade tillägg och avslu-
tande av amning i många fall tidigareläggs av föräldrarna. Det
tidiga branta fallet i kurvan som visar exklusiv amning kan

också bero på att föräldrarna sanningsenligt räknar med små-
portioner av tillägg, t ex under neonatalperioden, innan am-
ningen säkert etablerats.

Obstruktiva luftvägsbesvär bland ettåringarna
Bland 12-månadersbarnen hade alltså totalt 17,6 procent nå-
gon gång haft pipande eller väsande andning. Detta kan stäm-
ma ganska väl med tidiga data från Tucson-studien, som rap-
porterade en incidens på 19,6 procent för det man kallade
»bronchiolitis« under första levnadsåret [12]. I samma studie
hade 33,6 procent haft obstruktiva symtom före 3 års ålder
[13]. Vår siffra på 5,1 procent av barnen som haft tre eller fler
obstruktiva episoder under första levnadsåret kan jämföras
med tidiga siffror från BAMSE-studien i Stockholm där 10,8
procent haft tre eller fler obstruktiva episoder före 1 års ålder
[14]. Vid 2 års ålder hade 25,7 procent av barnen i BAMSE-
studien någon gång haft obstruktiva besvär [15]. Dessa siff-
ror är ungefär i samma storleksordning, och de visar hur van-
ligt detta symtom är hos spädbarn.

Att 4,1 procent hade fått eller stod på inhalationssteroider
vid 12 månaders ålder är ett extra intressant fynd, eftersom vi
inte funnit några studier som belyst detta i denna åldersgrupp.
När samtidigt 3,2 procent anges ha fått diagnosen astma kan
man anta att de flesta barn som får diagnosen astma, och san-
nolikt även många barn med diagnosen obstruktiv bronkit,
behandlas med inhalationssteroider.

Pälsdjur – skydd mot eller risk för allergiutveckling?
I BAMSE-studien var förekomsten av eksem någon gång före
2 års ålder 25,1 procent [16]. Vår studie bekräftar hur vanligt
det är med eksem hos svenska barn, med en kumulativ preva-
lens på 15,3 procent vid 6 månaders ålder och 24,9 procent
vid 12 månaders ålder.

Frågorna om neonatalvård och om barnen i samband med
denna fått antibiotika baseras på den misstanke som finns om
att tidigt användande av bredspektrumantibiotika skulle kun-
na påverka tarmfloran negativt med en ökad allergiutveckling
hos predisponerade barn som följd [17]. Hypotesen har dock
ifrågasatts i senare studier [18]. Beroende på lokala rutiner
kan andelen barn som vårdats på neonatalavdelning variera.
Exempel på detta kan vara observation efter sectio i narkos
samt fototerapi vid hyperbilirubinemi. Vid förfrågning på re-
gionens fyra neonatalenheter vårdas mellan 9 och 16 procent
(Skövde 9 procent, NU-sjukvården [NÄL] i Trollhättan 12
procent, Göteborg 12 procent och Borås 16 procent) av ny-
födda barn på neonatalavdelning. Vår siffra på 11,3 procent
stämmer därför bra med vad som kan förväntas.

Alla är överens om att pälsdjur bör avlägsnas från närmil-
jön vid sensibilisering och symtom (http://www.barnallergi-
sektionen.se). Däremot föreligger det olika uppfattningar om
huruvida förekomst av pälsdjur i närmiljön i tidig ålder kan
vara en protektiv faktor med toleransutveckling [5] eller (den
mer traditionella synen) om förekomst av pälsdjur är riskfak-
tor för allergiutveckling hos spädbarn i s k högriskfamiljer.
Denna fråga diskuteras fortfarande. Jämfört med ett Stock-
holmsmaterial [15] förefaller det vanligare med pälsdjursin-
nehav i Västra Götaland (15,4 procent respektive 37,2 pro-
cent). Hög frekvens djurinnehav och ett klimat som kräver att
sällskapsdjur vistas inomhus gör att frågan om huruvida an-
skaffande av pälsdjur innebär ett skydd mot eller en risk för al-
lergiutveckling är angelägen för en stor del av befolkningen.

Materialet är representativt
En viss svaghet hos studien är svarsfrekvenserna, som endast
för 6-månadersbarnen överstigit 60 procent. Detta är dock
inte ovanliga svarsfrekvenser vid studier av denna typ. 

En oro är att det är föräldrarna i socialt gynnsam ställning
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❙ ❙ Fakta 

Resultaten i sammandrag

Artikeln baseras på frågeformulär till föräldrar till 599 6-måna-
dersbarn och 512 12-månadersbarn, samtliga födda i Västra Gö-
talandsregionen.
• 35 procent hade inte introducerat ägg och 15 procent hade inte

introducerat fisk vid 10 månaders ålder.
• 17,6 procent av 12 månader gamla barn hade någon gång haft

pipande, väsande andning.
• 4,1 procent av 12 månader gamla barn fick eller hade fått inha-

lationssteroider.
• 25 procent hade eller hade haft eksem vid ett års ålder.
• 11,3 procent av barnen hade vårdats på neonatalavdelning, och

hälften av dem hade därvid fått antibiotika.
• 37,2 procent av familjerna hade pälsdjur hemma.

➨



som svarat. Vi har därför jämfört andelen rökande gravida i
vårt material (10 procent) med aktuell statistik från Socialsty-
relsen, vilken visar att år 2001 var andelen rökande gravida
12 procent i Västra Götalands län och 11 procent i riket, och
att det finns en sekulär trend mot en sjunkande andel kvinnor
som röker under graviditeten [19]. Eftersom vi vet att rökning
samvarierar med flera socialt ogynnsamma faktorer, är det
rimligt att anta att vårt material är representativt i dessa av-
seenden. Däremot kan invandrare med sämre språkkunskaper
vara underrepresenterade.

Demografiskt kan noteras att 52,7 procent i vårt material
bodde i villa eller radhus. Detta är i stort sett i överensstäm-
melse med officiell statistik enligt vilken 49,4 procent av be-
folkningen i Västra Götalandsregionen bor i småhus, jämfört
med 48,6 procent i riket. Däremot finns en överrepresentation
av tätort och stad i Västra Götalandsregionen. Andelen be-
byggd mark i Västra Götaland är 6 procent av totalarealen
mot endast 3 procent i riket.

Denna studie är första delen av en undersökning av barns
levnadsvanor i Västra Götalandsregionen. Den visar på att
gamla kostråd lever kvar och på hur vanligt det är med luft-
rörsobstruktiva besvär och eksem hos spädbarn.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna. 

*
Forskningsetiskt godkännande. Studien är godkänd av forsk-
ningsetisk kommitté den 20/12 2000, nr: Ö 524-00 
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SUMMARY

In our questionnaire study of 599 six-month-old and 512 twelve-month-old in-
fants born in Western Sweden, we found that parents continued to adhere to out-
dated primary preventive recommendations against introducing eggs and fish
early in the diet. Thirty-five percent of parents had not introduced eggs and 15%
of the parents had not introduced fish by the time the infant was ten months old.
We could also confirm a high prevalence of wheezing. At twelve months, 17.6 %
had had one or more episode of wheezing. Of the twelve-month-old infants, 4.1%
had received or were being given inhaled corticosteroids. Twenty-five% had or
had had eczema at twelve months. 11% had been admitted to a neonatal ward and
one-half of these had then been given broad-spectrum antibiotics (5.9% of all
twelve-month-old infants in the study). 37% of the households kept fur-bearing
pets. We believe that the questionnaire used in this study can be a useful instru-
ment for estimating the effects of lifestyle and environmental factors on the de-
velopment of future asthma and allergy.
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