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• Allergifrågor på Livsmedelsverket

• Ingredienser vs kontamination

• Vad vet vi om risker för oväntade allergiska reaktioner/odeklarerade
allergener?

• Råd till allergiker: från befolkningsnivå till individanpassning

Innehåll



Livsmedelsverkets vision

Alla ska känna matglädje och må 
bra av maten

• Säker mat

• Ärlig mat

• Bra matvanor



Företag

Säker mat för allergiker

AllergikernKontrollen

Livsmedelsverket

Vården



Livsmedelslagstiftning

• Producenter ansvarar för att maten är 
säker

• Främst EU-lagstiftning (förordningar) 
men även föreskrifter.



Informationsförordningen
Färdigförpackad mat

Ingredienser:

Kärnmjölk, vetemjöl, mjölk, champinjoner 33 %, 
ägg, grädde, smör, lök, rapsolja, stärkelse, salt, 
champinjon-extrakt och vitpeppar.

Icke-färdigförpackad mat



Informationsförordningen 
Allergenlistan (bilaga II)

spannmål med gluten

kräftdjur

ägg

fisk

jordnötter

sojabönor

mjölk

nötter och mandel 

selleri

senap

sesamfrön

svaveldioxid och sulfit 

lupin

blötdjur
… och produkter därav



Allergisk? 
Fråga oss om vad maten 

innehåller!

Muntligen eller skriftligen!

Icke-färdigförpackade livsmedel



Ingrediens vs kontamination



Ej ersätta god hygien
1. Okontrollerbar
2. Sporadiskt förekommande, det vill 

säga identifierad 
• Analys 
• Synliga partiklar
• Säkerställd konsumentreaktion

”Kan innehålla spår av…”- Frivillig märkning
Branschriktlinje

Det finns inga gränsvärden för ”Kan innehålla spår av…”!



• Frivillig märkning
 livsmedlet riktar sig till riskgruppen.

• Säker för alla allergiker
• Anmälningsförfarande

• Ska vara relevant

Fri-från märkning



Utgör produkter märkta ”Kan innehålla spår 
av…” en risk för min allergiske patient?



Fara ≠ Risk

Riskanalys gällande födoämnesallergener

Riskkommunikation

Riskvärdering Riskhantering

Riskanalys



• Ökning av allergi mot födoämnen 1999-2015 
samt anafylaktiska reaktioner hos barn.

• Incidens anafylaktiska reaktioner hos barn 
32/100 000 och år

• Ungefär lika många drabbas årligen av en 
oväntad allergisk reaktion som av 
matförgiftning.

• Oväntade reaktioner förekommer i hemmet, på 
restaurang, skola och sjukhus.

Matallergi och oväntade reaktioner

Referenser anges i rapporten från Regeringsuppdraget om Matallergi januari 2018



Oväntade allergiska reaktioner mot livsmedel
Orsak:
• Ofullständig märkning
• Kontamination
• Oavsiktlig konsumtion

Livsmedelsverket analyserar kostnadsfritt allergener vid reaktion



Hur många reagerar vid en viss dos?

Blom MW et al J Allergy Clin Immunol 2013;131:172-9
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Risken beror på dos

Blom MW et al J Allergy Clin Immunol 2013;131:172-9

Dos som 5 % reagerar mot Dos som 100 % reagerar mot



”Kan innehålla spår av…– märkning”
- olika risker

• Mjölkallergiskt barn reagerar på mörk choklad 
märkt ”Vegan” och ”Kan innehålla spår av 
mjölk”.

• Chokladen innehåller 990 mg kasein 
(mjölkprotein)/kg.

• Vit choklad av samma märke som pojken 
tidigare kunnat äta innehåller 4,1 mg kasein/kg.  



Nordiskt allergenprojekt

• Kontroll och provtagning 2015

• Sv, No, Dk, Fi

• Förpackade färdigrätter, konfektyr, 

bageriprodukter, fisk- och köttprodukter.

• 351 produkter analyserades



Resultat ”Kan innehålla spår av…” 
(PAL)
• Vanligare mjölk, hasselnöt respektive jordnöt i 

produkter med PAL jmf med utan PAL.
• Stor spridning halter

• 0,7 – 42500 mg jordnöt/kg (PAL för jordnöt).

• Mjölk förekom i 12 % av produkter utan 
ingrediensmärkning eller PAL för mjölk.

• Choklad och bageriprodukter
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• Lagstiftning om märkning och 
hygien.  

• Kontroll – leda och stödja kontrollen 
som oftast sker på kommunal nivå.

• Råd och riktlinjer- konsumenter och 
företag

Åtgärder för att ta hand om risker



• Vänd dig till vården om du misstänker att du inte tål 
ett livsmedel!

• Läs alltid ingrediensförteckningen!

• Allergiker kan behöva undvika produkter märkta 
”Kan innehålla spår av…”.

• Tillfälligt råd: Personer med svår mjölkallergi kan 
behöva undvika chokladprodukter.

Nuvarande råd till allergiker

Diskutera 
med läkare/
dietist

Vilka är känsliga allergiker?



Utgör produkter märkta ”Kan innehålla spår 
av…” en risk för min allergiske patient?

Hur känslig är allergikern?

• Äkta allergi eller korsallergi?

• Tidigare anafylaktisk reaktion?

• Astma?



”Allergiker har samma rätt till 
positiva måltidsupplevelser som 

sina kompisar”



Företaget

Dialog mellan aktörer

AllergikernKontrollen

Livsmedelsverket

Vården



• Märkning för att informera om kontamination är frivillig

• Det finns inga gränsvärden för märkningen

• Högre dos – större risk på befolkningsnivå

• Choklad - risklivsmedel

Sammanfattning



• Åtgärder kan baseras på allergikers olika känslighet –
genomförbart?

• Vad kan sjukvården ta reda på när det gäller allergiska 
individers känslighet?

Att diskutera




