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Ágrip 

 

Í þessari greinargerð er fjallað um fæðutengda sjúkdóma, sykursýki, sérfæði og 

skyndihjálp. Verkið er gert með það í huga að það hjálpi foreldrum barna með 

fæðuofnæmi, fæðuóþol og sykursýki. Þegar barn greinist með sjúkdóm geta 

aðstandendur fundið fyrir auknu álagi og jafnvel kvíða yfir því hvað barnið má 

borða. Þess vegna hef ég þýtt og staðfært, ásamt því að hanna 

bakstursuppskriftir sem hentar fyrir hvert það sérfæði sem viðkomandi barn 

þarf. 

Ég bind vonir mínar við að þetta lokaverkefni geti hjálpað að einhverju leyti 

einstaklingum og fjölskyldum þeirra að fást við fæðuofnæmi, fæðuóþol og 

sykursýki.  
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lögðu sig fram við að smakka uppskriftirnar sem eru í verkefninu. Ég vil 

sérstaklega þakka Magnúsi Finnbjörnssyni, eiginmanni mínum, fyrir góðar 

hugmyndir og yfirlestur. Einnig vil ég þakka Oddnýju Fjólu Lárusdóttur fyrir 
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1. Inngangur 

Hér er að finna greinargerð með lokaverkefni til B.Ed. gráðu við grunnskólabraut 

í Háskóla Íslands. Lokaverkefnið er vefsíða sem hefur fengið nafnið sérfæði og 

er fyrst og fremst hugsuð til þess að upplýsa og aðstoða foreldra barna með 

ofnæmi, óþol eða sykursýki. 

Vefsíðan er sett upp með það í huga að fræða foreldra barna með fæðuofnæmi, 

fæðuóþol og sykursýki. Það er von mín að vefurinn geti orðið gagnlegt 

hjálpartæki, allt frá því að nýtast þeim sem eiga barn með ofnæmi eða halda 

barnaafmæli og fá til sín barn sem er á sérfæði, til fullorðins fólks sem verður 

leitt á einhæfu fæði vegna sérfæðis. 

Það er erfitt að vera barn og mega ekki borða það sama og aðrir. Ef barn með 

ofnæmi fer í afmæli og allir fá súkkulaðiköku, þarf barnið að fá eitthvað annað. Í 

þessu tilfelli væri hægt að útbúa köku sem hentaði fyrir barnið og allir yrðu sáttir. 

Þegar börn greinast með matarofnæmi eða óþol geta aðstandendur fundið fyrir 

auknu álagi og jafnvel kvíða yfir því að þurfa að vera stöðugt á varðbergi 

gagnvart því hvað börnin mega borða. Það getur verið erfitt að breyta um lífsstíl 

og því er nauðsynlegt að kynna sér vel hvers konar sérfæði barnið þarf. Þess 

vegna hef ég sett upp gagnlegar og góðar upplýsingar um sérfæði á vefsíðuna 

ásamt uppskriftum. 

Þær tegundir sérfæðis sem ég valdi að fjalla um tengjast allar með einum eða 

öðrum hætti efnum sem nota þarf í bakstur. Því er bakstur rauði þráðurinn í 

gegnum allt verkefnið.  

Þegar börn eiga í hlut er nauðsynlegt að vera sérstaklega vakandi yfir því hvað 

þau borða ef þau eru með ofnæmi, óþol eða sykursýki, því það er á ábyrgð 

foreldra að vita hvað þarf að varast.  

Meginkveikjan að verkefninu var sú staðreynd hversu dreifðar þær upplýsingar  

sem til eru um sérfæði og matartengda sjúkdóma. 

Efnið í lokaverkefnið hefur að mestu verið sótt í erlendar bækur, vefsíður, 

ritstýrð tímarit og íslenskar bækur. Uppskriftirnar eru flestar fengnar úr erlendum 

bókum, Gestgjafanum, vefsíðum eða samdar af höfundi.  
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Myndirnar sem fylgja uppskriftunum eru teknar af höfundi lokaverkefnisins. Allar 

uppskriftirnar hafa verið prófaðar og staðfærðar og standast allar viðeigandi 

kröfur. 

Með þessu lokaverkefni vonast ég til þess að aðstandendur barna með ofnæmi, 

óþol eða sykursýki geti sótt sér áreiðanlegar upplýsingar og fengið góðar og 

gagnlegar uppskriftir. 

 

2. Af hverju vefsíða? 

Þar sem við lifum í dag á svokallaðri tækniöld þá fannst mér tilvalið að útbúa 

greinargóða vefsíðu með uppskriftum og upplýsingum um sérfæði. Sérstaklega 

í ljósi þess hversu dreifðar upplýsingarnar eru. 

Upplýsingarnar sem hægt er að sækja á veraldarvefnum í dag eru gríðarlega 

miklar og eiga sér nánast engin takmörk. Mér fannst vanta aðgengilegar 

upplýsingar á einum stað um sérfæði og hvað væri óhætt að borða fyrir þá sem 

hafa fæðuofnæmi, sykursýki eða fæðuóþol. Netið er staður þar sem allir sem 

það vilja geta sótt sér upplýsingar. 

Almenningur gerir kröfur um skjótar upplýsingar og það styrkir stöðu netsins. 

Þess vegna er netið góður staður til þess að setja fram efni og gera það 

aðgengilegt. Þegar upplýsingar eru fengnar af netinu þarf þó að gæta þess eftir 

megni að þær séu sem áreiðanlegastar. Því miður er að finna efni á netinu sem 

ekki hefur verið yfirfarið og því erfitt að treysta á áreiðanleika þess.  

Fram kemur í nýjustu rannsókn Hagstofu Íslands, sem gerð var um notkun 

heimila og einstaklinga á tölvubúnaði, að árið 2008 voru 92 % heimila með 

tölvur og 88 % heimila gátu tengst netinu í heimahúsi (Hagstofa Íslands, 2008). 

Samkvæmt þessari könnun má draga þá ályktun að tölvunotkun hér á landi sé 

mjög almenn og því fannst mér liggja beint við að nýta netið sem miðil fyrir 

verkefnið. Einnig langaði mig til þess að veita fræðslu til almenning og þeirra 

sem málið varðar með þessu lokaverkefni mínu. 
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3. Bakstur / Nú bökum við ! 

Brauðmeti er mjög algengt í daglegu fæði nú til dags. Það gegnir því hlutverki 

að vera undirstaða í vissum máltíðum, ásamt því að vera notað sem meðlæti. 

Þeir sem hafa til dæmis ofnæmi fyrir eggjum geta að sjálfsögðu ekki borðað 

brauð eða kökur sem innihalda egg. Því er nauðsynlegt að þeir sem þurfa á 

sérfæði að halda hafi vitneskju um önnur innihaldsefni í stað þeirra sem valda 

óþægindum.  

Hægt er að nota ýmislegt í staðinn fyrir egg og má þar nefna banana, 

bananamauk, mjólkurbrodd, hörfræ og eggjalíki. Þeir sem eru með sykursýki 

geta notað náttúrlegan sykur eða gervisætu í staðinn fyrir venjulegan sykur. 

Fólk með glútenóþol og hveitiofnæmi þarf að forðast hveiti en getur notað 

glútenlaust hveiti í staðinn. Þeir sem eiga við mjólkurofnæmi/óþol að stríða geta 

notast við sojamjólk, haframjólk, hrísmjólk, smjörlíki, matarolíu, ávaxtasafa, 

hrísmjöl eða öl í staðinn fyrir mjólk eða mjólkurafurðir. Í stað rjóma má nota 

glassúr, suðusúkkulaði, flórsykur, kakó, sultur og jafnvel ávaxtamauk. 

Neysla á matvörum úr korni á rætur sínar að rekja margar aldir aftur í tímann. 

Samkvæmt skráðum heimildum var ekki mikið um korn á Íslandi hér áður fyrr, 

þar sem landið hentaði ekki fyrir kornrækt. Þetta setti vissulega sinn svip á 

íslenska matargerð (Hallgerður Gísladóttir, 1999, bls. 202). 

Innflutt korn var rúgur og bygg. Kornmetið var mest notað í grauta og var oftast 

borðað ásamt skyri. Ekki var mikið um brauðgerð þar sem skortur var á eldiviði 

og engir ofnar til. Brauð voru bökuð á opnum eldi, á hellu sem var lögð á 

hlóðirnar og einnig voru bakaðar kökur sem voru lagðar á glóðina (Laufey 

Steingrímsdóttir, á.á.).  

Ræktun rúgs gegndi stóru hlutverki á 17. öld og rúgur var notaður sem 

undirstaða í brauð og til sýrugerðar ef ekki fékkst mjólkursýra. Byggrækt tók við 

á 18. og 19. öld en þá var mest notað bankabygg. Á 19. öld jókst síðan 

innflutningur á kornvörum og voru það einna helst efnamenn sem höfðu ráð á 

því að kaupa hveitið (Hallgerður Gísladóttir, 1999, bls. 202). 
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Þjóðleg brauð á Íslandi eru flatbrauð og rúgbrauð og þykja nú ómissandi með 

þjóðlegum íslenskum mat (Þorramat). Brauðát var þó ekki mikið í íslensku 

matarræði og var brauðleysi mjög áberandi fyrr á öldum (Laufey 

Steingrímsdóttir, á.á.). 

Það var á miðri 18. öld að húsfreyjur á Íslandi hófu að baka brauð sem voru 

látin hefast og lyfta sér ásamt súrdeigsbrauði. Þessi brauð voru nefnd 

pottbrauð, þar sem þau voru bökuð undir potti og var þá potturinn notaður í 

staðinn fyrir bakaraofn. Rúgbrauð var mjög vinsælt brauð hér áður fyrr og var 

borðað með flest öllum mat en þó mest með fiski (Laufey Steingrímsdóttir, á.á.).  

Í bókinni Íslensk matarhefð er nefnt að melkorn hafi verið notað hér í margar 

aldir og hafi þessi korntegund gegnt miklu hlutverki. Seinlegt var að vinna 

melkornið en það þótti henta í brauð, pönnukökur, lummur og grauta. Til þess 

að hægt væri að nota kornið þurfti að þreskja það og mala. Áður fyrr var það 

gert með handkvörn eða jafnvel í myllu. Á miðaldaheimilum voru oft notaðar 

maltkvarnir. Um miðja 18. öld hætti fólk að mala korn heima og þá hófst 

innflutningur á mjöli (Hallgerður Gísladóttir, 1999, bls. 204). 

Flatbrauð, flatkökur og laufabrauð hafa verið bökuð á heimilum á Íslandi í yfir 

200 ár. Áður fyrr hnoðuðu húsfreyjur deig og skáru það svo út eftir kringlóttu 

formi eða notuðu kökukefli. Í sumum tilfellum var notað gaddakefli sem var með 

nöglum til þess að fletja út brauðið. Brauðið var svo bakað á heitri pönnu eða á 

glóð (Hallgerður Gísladóttir, 1999, bls. 208-210). 

Pítsur njóta mikilla vinsælda í dag og mætti segja að þær séu flatbrauð 

nútímans!  

Í dag eru brauð og kökur mikið borðaðar og erfitt að geta ekki neytt þeirra vegna 

ofnæmis eða óþols. Það er því verulegur missir að eiga þess ekki kost að borða 

brauð og kökur.  

Þess vegna er mjög mikilvægt að fræðast og hafa þekkingu til þess að geta 

skipt út þeim hráefnum sem valda einkennum hjá börnum. Það eitt gerir það að 

verkum að börn skera sig minna úr hópnum og öll önnur börn geta borðað 

fæðuna sem útbúin er fyrir börn með sérfæði. 
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4. Fæðuofnæmi 

Fæðuofnæmi eru viðbrögð í líkamans við vissum fæðutegundum eða efnum 

(Fæðuofnæmi og fæðuóþol, 1995, bls.2). 

Í tímariti Astma- og ofnæmisfélagsins kemur fram að tíðni fæðuofnæmis sé að 

aukast og rekja megi það til umhverfisþátta og erfða. Því hefur verið haldið fram 

að vegna hreinlætis sé skortur á vistvænum bakteríum sem örva ónæmiskerfið í 

börnum. Í greininni segir að misræmi sé á milli ofnæmis og óþols (Michael 

Clausen, 2008, bls.8). 

Fæðuofnæmi er það kallað þegar einstaklingurinn fær aukaverkanir af fæðunni 

sem hann borðar en það má rekja til ónæmiskerfisins. Fæðuóþol er það aftur á 

móti kallað þegar einstaklingur fær aukaverkanir af fæðunni án þess að ræsa 

ónæmiskerfið.  

Rannsókn sem gerð var á 179 börnum hér á landi sýndi fram á að 2,2 % 18 

mánaða gamalla barna höfðu fæðuofnæmi sem hægt var að sannreyna með 

húðprófi. Algengustu ofnæmisvaldarnir hjá börnum eru egg, mjólk, jarðhnetur, 

fiskur, soja og hveiti og í þessari röð (Astma og ofnæmisfélagið, á.á.). 

Fæðuofnæmi getur verið lífshættulegt og rétt viðbrögð eru nauðsynleg. 

Ofnæmislost er alvarlegasta afleiðing ofnæmis og en jafnframt sú sjaldgæfasta. 

Lostið er vegna þess að víkkun verður á smáæðum í mörgum líffærum vegna 

fæðu sem veldur ofnæmi. Einkennin geta verið mismunandi en byrja oft með 

kláða og þróast svo út í öndunarerfileika. Ofnæmislost getur leitt til dauða 

(Fæðuofnæmi, á.á. bls. 4). 

Bráðaofnæmi er algengasta afleiðing fæðuofnæmis. Einkennin koma fram innan 

klukkustundir frá neyslu fæðu. Helstu einkenni bráðaofnæmis eru kláði, bjúgur, 

hósti, hæsi og öndunarörðuleikar (Fæðuofnæmi, á.á. bls. 2). 

 

 

 



12 
 

4.1 Einkenni fæðuofnæmis 

 

Einkenni fæðuofnæmis eru einstaklingsbundin og því mismunandi eftir hverjum 

einstaklingi. Hér fyrir neðan er tafla með einkennum fæðuofnæmis. 

 

Meltingarfæri: Bólga/kláði í munni eða hálsi, ógleði, uppköst, krampi í maga og 

niðurgangur 

Öndunarfæri: Nefrennsli, hnerri, hósti, öndunarerfiðleikar og astmaeinkenni  

Húð: Kláði, exem, bjúgur og roði  

Augu: Kláði, tár, bjúgur og roði 

Önnur líffæri: Ofnæmislost 

(Ólafur Gunnar Sæmundsson, 1999, bls. 241) og (Astma-Allergi Danmark, á.á.) 

 

 

4.2 Meðferð og greining fæðuofnæmis 

Nauðsynlegt er að skoða sjúkrasögu viðkomandi barns og jafnvel foreldra, þar 

sem fæðuofnæmissjúkdómar ganga í erfðir (Astma-Allergi Danmark, á.á). 

Mikilvægt er að sjúklingur eða aðstandendur geti sagt frá einkennum. 

Ef sömu einkenni koma fram aftur og aftur við neyslu á vissri fæðutegund, þá 

getur verið um fæðuofnæmi að ræða. Í sumum tilfellum er auðvelt að greina 

fæðuofnæmi. En til öryggis er best að leita til læknis og vera þá jafnvel með 

fæðudagbók til þess að styðjast við, ásamt lýsingu á einkennum. 

Læknir gerir húðpróf á viðkomandi einstaklingi, sem felst í því að örlítið magn af 

þeirri fæðutegund sem talið er að valdi ofnæminu er sett á húðina. Ef húðin 

sýnir engin viðbrögð þá er einstaklingurinn ekki með ofnæmi. Ef húðin verður 

rauð og upphleypt er viðkomandi með ofnæmi fyrir þeirri fæðutegund sem sett 

var á húðina. Einnig er hægt að fara í blóðpróf og þá er mælt E-mótefni í 
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blóðinu og þær mælingar gefa samsvarandi upplýsingar og húðprófið (Ólafur 

Gunnar Sæmundsson, 1999, bls. 243) og (Guðrún Adolfsdóttir, 2002). 

Meðferð við ofnæmi er oftast ævilangt bindindi á fæðuna sem veldur ofnæmi. 

Ofnæmi fyrir eggjum, mjólk, soja og hveiti eldist yfirleitt af börnum. 

Því miður virðist enn ekki vera hægt að koma í veg fyrir fæðuofnæmi. 

Fæðuofnæmi er alvarlegur sjúkdómur sem veldur talsverðri lífsgæðaskerðingu, 

þar sem sjúklingar eða aðstandendur þurfa alltaf að vera vakandi yfir því hvað 

borðað er. Það er ekki ósk einstaklings að fara í afmæli eða á veitingastað og 

fara þaðan á sjúkrahús með sjúkrabíl vegna ofnæmis. Fæðuofnæmi er því mjög 

hvimleiður sjúkdómur sem þó er hægt að læra að lifa með (Michael Clausen, 

2008). 

 

5. Fæðuóþol 

Oftar en ekki ruglar fólk fæðuóþoli og fæðuofnæmi saman en þetta er ekki sami 

hluturinn. Óþol fyrir fæðutegundum er í mörgum tilfellum ekki eins vel skilgreint 

og fæðuofnæmi. Einkenni fæðuóþols geta verið svipuð og einkenni ofnæmis en 

verða þó aldrei jafn alvarleg og valda einungis óþægindum fyrir þann sem þarf 

að lifa við óþolið. 

Erfitt er að greina fæðuóþol því það kemur ekki fram í blóðprufum en hefur mjög 

lík einkenni og fæðuofnæmi. Óþol er það kallað þegar einstaklingur fær 

aukaverkanir af fæðunni án þess að ræsa ónæmiskerfið. Fæðuóþol veldur 

sjaldnast bráðri lífshættu (Astma og ofnæmisfélagið, á.á.). 

 

 



14 
 

5.1 Einkenni fæðuóþols 

Einkenni fæðuóþols eru mismunandi eftir hverjum einstaklingi og ef einhver 

þessara einkenna sem nefnd eru hér að neðan koma fram hjá barni er 

mikilvægt að ræða við lækni og fá ráðleggingar. Einnig er mikilvægt að fá úr því 

skorið hvort viðkomandi hafi óþol eða ofnæmi. Þeir sem hafa fæðuóþol eru oft 

vansælli en þeir sem hafa ofnæmi. Ofnæmi getur aftur á móti verið lífshættulegt 

(Li, 2009). 

 

 

Andlit: Bólgnar varir, tunga, háls og andlit 

Líkami: Svimi og yfirlið 

Meltingarvegurinn: Vöðvakrampi í maga, ógleði, uppköst og niðurgangur 

                                                                                                               (Li, 2009) 

 

5.2 Meðferð og greining á fæðuóþoli 

Meðferð við fæðuóþoli er að útiloka þau matvæli sem talin eru valda óþolinu en 

það er gert í samráði við lækni (Hvað er fæðuofnæmi og fæðuóþol, á.á.). 

Greining er mikilvæg og þarf að vera nákvæm svo einstaklingar forðist ekki 

matvöru að óþörfu. Mikilvægt er að halda fæðudagbók og sjá hvernig maturinn 

og einkennin eiga saman. Þá er auðveldara að greina það sem einstaklingurinn 

hefur óþol fyrir og sjá munstur í fæðuvali. 

Einnig getur viðkomandi farið í fæðuóþolspróf. Það er þó ekki gert ef 

fæðuofnæmi virðist alvarlegt. Þetta próf er gert þannig að ákveðin fæða er 

útilokuð í ákveðinn tíma og athugað hvort einkennin hverfa. Ef einkennin hverfa 

er fæðunni bætt við aftur og athugað hvort þau komi aftur. Þá er hægt að 

staðfesta hvort um er að ræða fæðuóþol eða fæðuofnæmi (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 1999, bls. 243). 
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6. Sykursýki 

Orsök sykursýki er óþekkt en líklegt er talið að hana megi rekja til umhverfis og 

erfðaþátta sem valda skemmdum á beta frumum sem staðsettar eru í 

briskirtlinum (Þórunn Erla Ómarsdóttir, 2000, bls. 35). 

Insúlín er hormón sem myndast í briskirtlinum og er mikilvægasta hlutverk þess 

að færa sykur úr blóði til fruma sem þurfa á honum að halda sér til orkugjafar. Ef 

vöntun er á insúlíni eða insúlínið virkar ekki sem skyldi, þá hefur það neikvæð 

áhrif á ýmis líffæri eins og augu, nýru, taugar og æðar (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 1999, bls. 219). 

Sykursýki greinist í tvær tegundir; tegund 1 sem er insúlínháð sykursýki og 

tegund 2 sem er insúlínóháð sykursýki.  

Ef minnsti grunur er um það að einstaklingur sé með sykursýki er nauðsynlegt 

að leita til læknis, þar sem líkaminn þarf nauðsynlega á insúlíni að halda til þess 

að geta starfað á réttan hátt (Rannveig L. Þórisdóttir, Ragnar Bjarnason, 

Elísabet Konráðsdóttir og Árni V. Þórsson, 2008). 

Sykursýki greinist á öllum aldri og er arfgengur sjúkdómur, bæði í tegund 1 og 

tegund 2 (Þórunn Erla Ómarsdóttir, 2000, bls. 35).  

Sjúkdómurinn gerir oft vart við sig þegar börn fara á kynþroskaskeiðið. Stelpur 

verða kynþroska á aldrinum 10-12 ára og strákar á aldrinum 12-14 ára 

(Cristophersen, 2004, bls. 20). 

Rannsókn sem birtist í Læknablaðinu segir frá því að börn með sykursýki þurfi 

minna af insúlíni á vorin og sumrin þegar þau eru meira úti og á hreyfingu. 

Einnig kemur það fram að íslenskum börnum og unglingum gangi betur að fást 

við sykursýki í samanburði við börn í öðrum löndum (Rannveig L. Þórisdóttir, 

o.fl., 2008). 

Fólk sem er með sykursýki finnur oft fyrir þreytu. Mikilvægt er að borða 

reglulega yfir daginn og hreyfa sig. Þessir þættir vinna með fólki sem eru með 

sykursýki og hjálpa þeim að takast á við sjúkdóminn (Ástráður Hreiðarsson, á. 

á.). 
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6.1 Einkenni og meðferð sykursýki 

Sykursýki tegund 1: Helstu einkenni eru tíð þvaglát, þorsti og löngun í mat. 

Sjúklingar verða fyrir þyngdartapi og börn/unglingar staðna í þroska. Margir 

einstaklingar þurfa að sprauta sig nokkrum sinnum á dag. Mikilvægt er að muna 

að mæla blóðsykurinn daglega. Einkenni of hás blóðsykurs eru talin upp hér að 

neðan (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 1999, bls. 221-222). 

 

 

 

Þreyta, þorsti, þvaglát, þurrkur í munni, kláði við þvagrásarop, 

hröð öndun, ógleði og uppköst.  

                                                (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 1999, bls.221-222) 

 

Sykursýki tegund 2, er oftast kölluð fullorðinssykursýki. Þeir sem hafa þessa 

tegund af sykursýki verða að gæta þess að borða holla fæðu og hreyfa sig í 

a.m.k. 30 mínútur á dag. Þeir sem greinast með þessa tegund eru oftast of feitir 

og nægir þá í sumum tilfellum að fara í megrun (Lýðheilsustöð, á.á.). 

Ráðlegt er að fullorðnir drekki vatn daglega og borði fimm skammta af ávöxtum 

eða grænmeti á dag (Lýðheilsustöð, á.á.). 

Þessir þættir eru mjög mikilvægir og gott að hafa í huga þegar sykursýki er 

annars vegar, því lífstíll hefur afgerandi áhrif á heilsu okkar.  

Fólki með sykursýki er hættara við að fá blóðrásartruflanir í fæturna og því er 

nauðsynlegt að örva blóðrásina með reglulegri hreyfingu. Einnig þarf að gæta 

þess að nota rétta stærð af skóm vegna hættu á fótasárum, því sár gróa illa hjá 

sykursjúkum (Rannveig L. Þórisdóttir, o.fl., 2008). 

Lykillinn í meðferð við sykursýki er að borða reglulega fyrir daginn og stunda 

reglulega hreyfingu (Anna Björg Aradóttir, 2008). 
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7. Sérfæði 

Sérfæði eru matvæli sem uppfylla tiltekin næringarfræðileg skilyrði og eru 

markaðssett sem slík (Reglugerðir, 1993). 

Samkvæmt orðanna hljóðan er sérfæði sérlagað fyrir þann einstakling sem þarf 

á því að halda. Sérfæði flokkast undir hráefni sem þarf að skipta út fyrir annað 

hráefni sem einstaklingurinn hefur hvorki ofnæmi eða óþol fyrir. 

Fæðuofnæmi er megin ástæðan fyrir því að börn og unglingar þurfa á sérfæði 

að halda og er þá algengast mjólkurofnæmi, eggjaofnæmi, hnetuofnæmi, 

sojaofnæmi og ofnæmi fyrir fiski. Fæðuóþol fyrir vissum matartegundum er 

einnig ástæða fyrir sérfæði. Börn með sykursýki, meltingarsjúkdóma og 

efnaskiptasjúkdóma þurfa líka á sérfæði að halda (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 1999, bls. 242). 

Mikilvægt er að þau börn sem þurfa á sérfæði að halda borði fjölbreytta fæðu og 

að reynt sé að hafa fæðu þeirra sem líkasta þeirri fæðu sem börn almennt 

borða. 

Börn sem þurfa sérfæði í skólum verða að sýna fram á læknisvottorð því til 

staðfestingar og er þá komið til móts við þarfir þeirra (Skólamatur, á.á.). 

Nauðsynlegt er að matreiða fyrir einstaklinga sem þurfa á sérfæði að halda af 

nákvæmni, því rangur matur getur valdið ofnæmisviðbrögðum. 

Þeir sem þurfa að útbúa sérfæði verða að nota sérstök áhöld og gæta vel að 

hreinlæti, svo ekki verði krosssmit á milli fæðutegunda. Í sumum tilfellum getur 

verið gott að nota hanska (Jóhanna Eyrún Torfadóttir, 2006). 

Sjúkratryggingar Íslands veita styrk ef einstaklingar þurfa á sérstöku fæði að 
halda. 

„Ef einstaklingur glímir við veruleg vandkvæði við fæðuinntöku veita 

Sjúkratryggingar Íslands styrk til kaupa á sérfæði og næringarefnum. 

Þetta er gert til að mæta orkuþörf viðkomandi. Um er að ræða mikið 

lystarleysi, efnaskiptagalla, ofnæmi eða frásogsvandamál svo dæmi séu 

tekin“(Sjúkratryggingar Íslands, á.á.). 
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Sérfæði getur einnig átt við börn sem mega ekki borða til dæmis dýraafurðir 

vegna trúar sinnar og því geta foreldrar gert þær kröfur að leikskólinn eða 

skólinn komi til móts við þarfir barna þeirra.  

Það er dýrt að þurfa á sérfæði að halda og má þá nefna sem dæmi að 

glútenlaust hveiti er að minnsta kosti fjórum sinnum dýrara en venjulegt hveiti. 

Það sama á við um náttúrlegan sykur sem er margfalt dýrari en venjulegur. 

 

8. Skyndihjálp 

Skyndihjálp er aðstoð sem fólk veitir einstaklingi sem er slasaður eða veikur. 

Þess vegna er skyndihjálp bráðahjálp sem veitt er þar til læknishjálp fæst, ef 

hennar er þörf. Sú aðstoð getur skipt sköpum og skilið á milli lífs og dauða. 

Skyndihjálp getur einnig nýst manni sjálfum (Rauði kross Íslands, á.á.). 

Samtök sem heita MedicAlert vinna í sjálfboðavinnu við að selja armbönd, 

hálsmen og plastspjöld fyrir einstaklinga með sjúkdóma. Þetta kerfi er sett upp 

fyrir fólk með ofnæmi og sjúkdóma. Á merkinu eru upplýsingar fyrir hvern þann 

sem þarf að veita beranda þess skyndihjálp (MedicAlert, á.á.). 

MedicAlert heldur skrá yfir sjúklingana og hægt er að fá upplýsingar frá þeim. 

Samtökin eru rekin án ágóða og hægt er að fá armbandið, plastspjaldið eða 

hálsmenið með uppáskrift frá lækni. Að framan er merki MedicAlert og að aftan 

eru mikilvægar upplýsingar sem geta skipt sköpum fyrir þann sem þarf á hjálp 

að halda (MedicAlert, á.á.). 

Nauðsynlegt er að kunna að bregðast rétt við ofnæmisviðbrögðum og mikilvægt 

er að fræða nána ættingja, vini og aðra sem koma að umönnun barns, um það 

hvernig eigi að bregðast við ofnæmi þess eða sykursýki. 

Til er neyðarpenni sem heitir EpiPen og þurfa þeir sem eru með ofnæmi að bera 

slíkan penna á sér. Penninn inniheldur adrenalín sem stöðvar 

ofnæmisviðbrögðin tímabundið. Hægt er að sprauta með pennanum í gegnum 

föt og er þá sprautað í utanvert lærið. Til eru tvenns konar pennar; fyrir fullorðna 

og fyrir börn. Ráðlagt er að nota EpiPen fyrir börn þar til þau hafa náð um það 

bil 30 kílóa líkamsþyngd. Nauðsynlegt er að nota pennann ef bráðaofnæmi 
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kemur upp. Það er hættulegt að hika og því er gagnlegt að vera vel upplýstur 

(Sigurveig Þ. Sigurðardóttir, 2002, bls. 7-8). 

Einnig eru til lyf sem halda sumum tegundum ofnæmis í skefjum og geta því 

hjálpað fólki að lifa eðlilegu lífi, án þess að vera alltaf með einhver óþægindi. 

Þessi lyf virka misvel fyrir einstaklinga en geta þó létt undir. 
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9. Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um sérfæði vegna fæðutengdra sjúkdóma og sykursýki. 

Einnig hefur verið fjallað um skyndihjálp. Það sem orsakar þessa sjúkdóma er 

að finna í hráefnum sem notuð eru í alls kyns bakstur. Af þeim sökum valdi ég 

mér það viðfangsefni að skoða bakstur og hráefni til baksturs sem henta 

fæðutengdum sjúkdómum og sykursýki og reyna þannig að miðla aðgengilegum 

upplýsingum til fólks með þessa sjúkdóma, aðstandenda þeirra og annarra sem 

gætu nýtt sér þær á einhvern hátt. 

Þeir sem þurfa að lifa við fæðutengda sjúkdóma og sykursýki þurfa að vera á 

varðbergi gagnvart því sem borðað er. Því er gott að geta leitað á einn stað og 

fengið þar gagnlegar upplýsingar og góðar uppskriftir sem henta fyrir það 

sérfæði sem við á.  

Mér fannst mikilvægt að setja það fram í þessari greinargerð og á vefsíðunni 

hver helstu einkenni sjúkdómanna væru og hvaða úrræði væru möguleg. 

Uppskriftirnar sem eru á vefsíðunni hafa verið staðfærðar og útbúnar með það í 

huga að þær henti einstaklingum sem þurfa á sérfæði að halda. Jafnvel þeir 

sem þurfa ekki að varast neitt geta vel borðað þetta og líkað það vel. 

Það var mjög lærdómsríkt að fást við þetta verkefni. Ég er sannfærð um að 

þetta hafi verið rétt ákvörðun hjá mér að skrifa og útbúa vefsíðu fyrir sérfæði. 

Það var mjög gagnlegt að fræðast um ofnæmi, óþol og sykursýki, ásamt því að 

hanna og útbúa góða vefsíðu. 

Það er von mín að þessar upplýsingar eigi eftir að gagnast öllum þeim sem 

þurfa á þeim að halda og auki lífsgæði þeirra sem þurfa á sérfæði að halda, því 

það er hægt að borða brauðmeti þrátt fyrir fæðusjúkdóma og sykursýki. 
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