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Ágrip 

Inngangur: Markmið rannsóknarinnar var að kanna algengi fæðuofnæmis og fæðuóþols hjá börnum 

á leikskólum Reykjavíkurborgar og hversu vel leikskólar standa að því að hafa umhverfi barna með 

fæðuofnæmi sem öruggast. 

Efniviður og aðferðir: Spurningalisti útbúinn fyrir þessa rannsókn var sendur til 65 leikskóla hjá 

Reykjavíkurborg árið 2014. Svör fengust frá 49 leikskólum (75%) með 4225 börn. Algengi 

fæðuofnæmis og fæðuóþols var metið út frá fjölda læknisvottorða sem afhent eru á leikskólana. 

Lýsandi tölfræði var notuð til að meta hvort ferlar væru til staðar fyrir börn með fæðuofnæmi/-óþol á 

leikskólum og hvort þeir tengdust menntun leikskólastjóra, menntun starfsmanns í eldhúsi og stærð 

leikskóla. 

Niðurstöður: Algengi fæðuofnæmis og fæðuóþols var 5%, bráðofnæmis 1% og fjölfæðuofnæmis 

1%. Mjólkuróþol var algengast (2,3%) en þar næst mjólkurofnæmi (1,7%) og eggjaofnæmi (1,4%). 

Allir leikskólar utan einn voru með barn með fæðuofnæmi og/eða -óþol (98%). Tæpur helmingur 

leikskólanna (41%) var með virkt ferli til að fara eftir ef barn skyldi fyrir slysni fá ofnæmisvaka með 

fæðunni. Aðeins 55% leikskóla með barn með bráðaofnæmi sögðu allt starfsfólk sitt þekkja einkenni 

ofnæmiskasts og 64% þeirra sögðu starfsfólk sitt upplýst og þjálfað í hvernig bregðast skuli við 

ofnæmiskasti. Engin marktæk tengsl voru á milli menntunar leikskólastjóra, starfsmanns í eldhúsi og 

stærð leikskóla og hvernig staðið var að málum barna með fæðuofnæmi/-óþol. 

Ályktun: Fimm prósent barna í rannsókninni voru með staðfest fæðuofnæmi og/eða fæðuóþol. Nær 

allir leikskólarnir voru með börn með fæðuofnæmi og/eða fæðuóþol og helmingur þeirra með börn 

með bráðaofnæmi. Tryggja þarf betur umhverfi fyrir börn með fæðuofnæmi og samræma verkferla. 
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Abstract 

Introduction: The aim of the study was to explore prevalence of food allergies and intolerances 

among children in preschools in Reykjavik, Iceland. Also, to investigate how well preschools manage 

to keep the environment safe for children with food allergies.  

Materials and methods: A questionnaire, made for this study, was sent to 65 preschools in 2014. 

Forty-nine participated (75%) with 4225 children overall. Prevalence of food allergy and intolerance 

was based on medical certificates from physicians delivered to the preschools. Descriptive statistics 

were used to assess whether there were protocols that became active upon accidents related to food 

allergy, and if there was a difference between schools based on the education of the principal, 

kitchen´s employee and preschools´ size.  

Results: The prevalence of food allergies/intolerances in children aged 2-6 years was 5%, 1% for 

severe allergy and 1.1% for multiple food allergies. Lactose intolerance was most frequent (2.3%), 

then milk allergy (1.7%) and egg allergy (1.4%). Only 41% preschools had a protocol that was 

activated if food with an allergen was accidentally given. Moreover, only 55% of preschools with 

children with severe allergy reported all of their employees to have knowledge of symptoms related 

to anaphylaxis and only 64% were trained to respond to an anaphylactic shock. The education of 

preschools´ principals and kitchen´s employees and the size of the preschool were not related to an 

active protocol at site. 

Conclusion: Prevalence of food allergy and intolerance was 5%. Nearly all the preschools (98%) 

reported to have children with food allergy and 50% of them with severe food allergy. Strategy for a 

safe preschool environment is lacking in many preschools in Reykjavik. 
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Jóhönnu Eyrúnu Torfadóttur sérstaklega fyrir stuðninginn, 

handleiðsluna og áhugann. Það hefur verið mjög skemmtilegt og lærdómsríkt að vinna verkefnið 

með henni. 

Fríðu Rún Þórðardóttur og Selmu Árnadóttur vil ég þakka mikla hjálp við gerð spurningalistans og 

leikskólastjórnendum sem gáfu sér tíma til að forprófa hann og gefa okkur punkta um betrumbætur. 

Mig langar að þakka Önnu Kolbrúnu Jensen Jensdóttur vinkonu minni fyrir að nenna að ræða 
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1 Fæðuofnæmi og fæðuóþol 

Fæðuofnæmi kemur til vegna vegna þess að einstaklingur hefur myndað mótefni sem kallað er 

immúnóglóbúlín E (IgE) þegar hann komst fyrst í kynni við ofnæmisvakann. Þegar einstaklingurinn 

kemst aftur í návist við ofnæmisvakann sendir IgE boð til mastfruma um að losa innihald sitt, en 

mastfrumur geyma efni sem valda ofnæmiseinkennum eins og nefrennsli, þrengingu loftvegs og 

húðútbrotum. Þetta ferli getur tekið um 20 mínútur og getur bæði verið erfitt fyrir þann sem er með 

ofnæmi eða beinlínis lífshættulegt fái viðkomandi ofnæmislost.
1
 Í þessum tilvikum ræðst ónæmiskerfi 

líkamans gegn próteinum úr fæðunni, til dæmis frá kúamjólk, með ofangreindum afleiðingum.
2
 

1.1 Algengi fæðuofnæmis 

Algengi fæðuofnæmis hjá evrópskum börnum spannar allt frá 1,7% - 28%.
3-5

 Munur á aðferðum 

rannsakenda við upplýsingaöflun á hvort fæðuofnæmi sé til staðar er mikill. Í sumum tilvikum er 

algengi fæðuofnæmis byggt á frásögn foreldra en í öðrum tilvikum á húðprófi, blóðprófi og/eða 

tvíblindum þolprófum (e. Double-blind placebo-controlled food challenges, DBPCFCs).
5-7

 Í tvíblindum 

þolprófum fær barnið annars vegar mat með ofnæmisvaka í og hins vegar lyfleysu sem er án 

ofnæmisvaka þannig að hvorki barnið né rannsakandinn veit hvað er gefið í hvort skiptið.
8
  

Rannsóknir hafa sýnt að ofmat getur átt sér stað við mat á algengi fæðuofnæmis barna ef aðeins 

er byggt á frásögn foreldris.
9
 Finnsk rannsókn sýndi að 20,9% foreldra 1-4 ára barna töldu barnið sitt 

vera með fæðuofnæmi en í raun voru aðeins 9,3% barnanna í rannsókninni með fæðuofnæmi þegar 

læknir mat hvort um ofnæmi væri að ræða.
10

 Það sama sést í breskri rannsókn á 6 ára börnum þar 

sem foreldrar 11,8% barna sögðu barn sitt sýna einkenni eftir að hafa neytt fæðutegunda með 

algengum ofnæmisvökum. Húðpróf (e. skin-prick test, SPT) sýndi að í raun voru 7,7% barnanna með 

ofnæmi.
4
 Íslensk rannsókn á 0-1 árs börnum sem var hluti af alþjóðlegu fæðuofnæmisrannsókninni 

EuroPrevall staðfesti fæðuofnæmi hjá 1,9% barna.
6
 Þar taldist fæðuofnæmi staðfest eftir tvíblint 

þolpróf en áður var foreldrum sendur spurningalisti til að skima fyrir börnum með hugsanlegt 

fæðuofnæmi. Alls komu 170 (12,7%) börn til læknisskoðunar þar sem gert var húðpróf, blóðpróf og 

tvíblint þolpróf.
6
  

Algengt er að fæðuofnæmi eldist af ungum börnum en sænsk rannsókn sem notaði tvíblint þolpróf 

til að meta algengi ofnæmis hjá 12 ára börnum sýndi að ofnæmi fyrir kúamjólk, hænsnaeggjum, fiski 

og hveiti var einungis til staðar hjá 0,6% barnanna.
8, 11, 12

 Dönsk rannsókn sýnir að algengi 

fæðuofnæmis náði hámarki við 3 ára aldur en algengi fæðuofnæmis fyrir hænsnaeggjum, kúamjólk, 

jarðhnetum, soja og fleiri fæðutegundum var kannað með tvíblindu fæðuþolsprófi.
11

 Algengið var 

1,3% hjá 1 árs gömlum börnum, fór upp í 3,4% hjá 3 ára börnum og lækkaði aftur niður í 1,2% hjá 6 

ára börnum.
11

 Vísbendingar eru þó um að þau börn sem eru með há jákvæð gildi í ofnæmisblóðprufu 

fyrir eggjum, mjólk, jarðhnetum, hveiti, soja og fiski séu ólíklegri til að verða ofnæmislaus eftir því 

sem þau eldast miðað við börn með lægri gildi.
13

  

Helstu fæðuofnæmisvakar eru kúamjólk, hænsnaegg, jarðhnetur, fiskur, hveiti og soja.
6
 

EuroPrevall langnsiðsrannókn sem framkvæmd var í níu löndum í Evrópu, meðal annars á Íslandi, 
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greindi frá 1,2% leiðréttu nýgengi ofnæmis fyrir hænsnaeggjum fyrstu tvö æviár barna eftir tvíblint 

þolpróf (e. double-blind, placebo-controlled food challenge test).
14

 Leiðrétt nýgengi var mat á nýgengi 

þegar búið var meðal annars að taka tillit til barna sem féllu úr rannsókn eða barna sem ekki fóru í 

þolpróf en mættu samt viðmiðum þolprófs.
14

 Þá var hrátt nýgengi eggjaofnæmis einungis hærra í 

Bretlandi og Hollandi en á Íslandi (1,5%) miðað við hin löndin sex (0,11 – 2,0%).
14

 Hliðstæð 

rannsókn á kúamjólk sýndi að leiðrétt nýgengi mjólkurofnæmis fyrstu tvö ævirárin var 0,7%. Var 

Ísland þar með fjórða hæsta hráa nýgengið, eða 0,6% en hin löndin voru á bilinu 0 – 1,3%.
15

. 

Helmingur þeirra barna sem mættu viðmiðum fyrir tvíblindu þolprófi greindust ekki með staðfest 

ofnæmi fyrir hænsnaeggjum eftir þolpróf og og meirihluti (78%) barna með grun um 

kúamjólkurofnæmi.
14, 15

 Eins og áður sagði eldist fæðuofnæmi af hluta barna en rannsóknir sýna að 

helmingur (49%) barna með jákvætt þolpróf fyrir hænsnaeggjum þoldu egg í þolprófi ári seinna og 

69% barna með kúamjólkurofnæmi.
14, 15

  

Fjölfæðuofnæmi (e. multiple food allergy) er þegar ofnæmi er til staðar fyrir tveimur eða fleiri 

fæðutegundum. Í danskri rannsókn þar sem börnum var fylgt eftir frá fæðingu að 6 ára aldri greindust 

3,7% barnanna með fjölfæðuofnæmi eftir fæðuþolspróf.
11

 Þegar 196 bandarísk börn á aldrinum 0,6 

til 17,9 ára með atópísk einkenni (exem, nefslímubólga og astmi vegna ofnæmis) voru skoðuð við 

aldamótin greindust þó 57% barnanna með ofnæmi fyrir tveimur eða þremur fæðutegundum eftir að 

hafa farið í tvíblint þolpróf.
13

 

1.2 Bráðaofnæmi 

Í daglegu tali eru þeir sem eiga í hættu á að fá ofnæmislost sagðir vera með bráðaofnæmi. Helsta 

ástæða ofnæmislosts (e. anaphylaxis) er vegna neyslu fæðutegundar (33%).
16

 Það á einnig við hjá 

börnum en 56-84% tilfella ofnæmislosts hjá börnum má rekja til fæðu.
17-19

 Kerfisbundin yfirlitsgrein 

sýndi að nýgengi staðfests ofnæmislosts væri hæst hjá börnum á leikskólaaldri, eða allt að 7 börn 

fyrir hver 100 persónuár þar sem læknir skilgreindi ofnæmislost og 2,8 fyrir hver 1000 persónuár þar 

sem barn er innritað á spítala í kjölfar ofnæmislosts.
20

 Höfundar töldu að líklega væri ástæða hærra 

nýgengis meðal barna á leikskólaaldri sú að algengi fæðuofnæmis er hæst á þessum aldri og einnig 

er ofnæmislost algengara áður en fólk greinist með fæðuofnæmi og kemst þá frekar í návist við 

ofnæmisvaka heldur en eftir að greining er ljós.
20

 Um helmingur (48%) tilfella ofnæmislosts verða á 

heimili barnsins en næstalgengasti staðurinn er skólinn/daggæslan.
21

 Meðalaldur fyrsta 

ofnæmislostsins er 2.4 - 3 ára og verður það oftast vegna neyslu jarðhneta, tréhneta, kúamjólkur eða 

hænsnaeggja.
19, 21

 Þó sjaldan sé þá geta ofnæmislost verið banvæn (0-0,9% af þeim sem fá 

ofnæmislost).
17, 21

 Það er því nauðsynlegt að gerð sé áætlun um hvernig bregðast skuli við 

ofnæmiskasti barns á þeim stöðum sem þau eru sem mest á, svo sem á heimili og leik-

/grunnskólum.
22

 

1.3 Fæðuóþol 

Þegar fjallað er um fæðuóþol á það oftast við um glútenóþol (e. Coeliac disease) og 

mjólkursykursóþol (e. lactose intolerance), oftast nefnt mjólkuróþol. Þegar um mjólkursykursóþol er 

að ræða þá kemur ónæmiskerfi líkamans ekki við sögu eins og á við þegar viðkomandi er með 



  

12 

mjólkurofnæmi eða annað fæðuofnæmi. Fólk með mjólkursykursóþol getur þolað fæðu með 

mjólkurpróteinum sé ekki mjólkursykur í henni. Þessa einstaklinga skortir ensím, laktasa (e. lactase), 

til að brjóta niður mjólkursykurinn í þörmunum og getur það valdið niðurgangi, vindgangi og 

kviðverkjum en er ekki lífshættulegt ástand.
2
 Einkenni mjólkursykursóþols geta komið 12-24 

klukkustundum eftir neyslu mjólkursykurs en það er einstaklingsbundið hversu mikinn mjólkursykur 

einstaklingur getur neytt án þess að finna fyrir einkennum.
23, 24

 Hins vegar geta þeir sem hafa 

mjólkurofnæmi brugðist við hinu minnsta magni af mjólkurpróteini, sem er að finna í öllum 

mjólkurvörum.
24

 

Það sem í daglegu máli er oft nefnt glútenóþol eða glútenofnæmi (e. Coeliac disease) er hins 

vegar hvorki skylt fyrrgreindu fæðuofnæmi né -óþoli, en glútenóþol er sjálfsofnæmissjúkdómur. 

Einkenni glútenóþols geta komið fram sem næringarskortur, óþægindi í meltingarvegi, húðútbrot, 

blóðleysi, erfiðleikar með frjósemi, taugakvillar og fleira. Þó sýna sumir einstaklingar með glútenóþol 

engin einkenni.
25

 Glúten er aðallega að finna í kornvörum, til dæmis hveiti, spelti, rúgi og byggi.
26

  

Ekki eru margar rannsóknir sem segja til um algengi mjólkursykursóþols en fleiri rannsóknir eru til 

um algengi glútenóþols. Dönsk rannsókn sem notaði upplýsingar úr dönsku sjúklingagagnaskránni 

(e. Danish National Patient Registry) sýndi að greiningar á glútenóþoli jukust úr 0,4% árið 2000 í 

0,8% árið 2010. Einnig seinkaði meðalaldri við greiningu úr 5,1 ára árið 1996 í 8,1 ára 2009.
27

 Árið 

2009 framkvæmdu Grikkir skimun á 2-6 ára börnum í opinberum leikskólum og buðu þeim börnum 

sem fengu jákvætt svar í blóðstungu á fingri í frekari skoðun þar sem glútenóþol var staðfest með 

speglun á meltingarfærum. Í öllu þýðinu greindust 0,6% barnanna með glútenóþol, eða meirihluti 

þeirra sem höfðu fengið jákvætt svar í blóðprufu.
28

 Rannsóknir á finnskum 7-16 ára börnum sýndu að 

algengið var 1,0% á glútenóþoli og hjá norskum börnum á aldrinum 0-12 ára var algengið 0,4%.
29, 30
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2 Fæðuofnæmi í skólum 

Ekki er mikið af rannsóknum sem kanna hvernig fæðutengdum málum barna með fæðuofnæmi 

og/eða -óþol í leikskólum er háttað. Þó hafa verið gerðar rannsóknir í grunnskólum og sýndi ein sem 

meðal annars var gerð á Íslandi sem hluti af EuroPrevall verkefninu að starfsfólk grunnskóla í 

Reykjavík eru almennt meðvitaðri um fæðuofnæmi en starfsfólk skóla hinna landanna sjö sem tóku 

þátt í rannsókninni. Heiðbrigðisstarfsmaður svaraði spurningalista og sögðu 85% íslensku skólanna 

(n = 11) starfsfólk sitt frætt um einkenni fæðuofnæmis, 44% (n = 4) skólanna taldi starfsfólki sínu 

kennt að lesa innihaldslýsingar og 91% skólanna (n = 10) var með adrenalínpenna á staðnum. Ef 

barn fékk alvarlegt ofnæmisviðbragð í skólanum notuðu 8 skólanna (67%) adrenalínpenna. 

Rannsóknin sýndi einnig að ef ekki væri heilbrigðisstarfsmaður í skólanum þá væru skólarnir síður 

meðvitaðir um börn með fæðuofnæmi í skólanum og ólíklegri til að tilkynna einkenni og hafa 

adrenalínpenna til staðar.
31

  

2.1 Leiðbeiningar til leikskóla um matreiðslu fyrir börn með 

fæðuofnæmi 

Í handbók fyrir leikskólaeldhús á vef Reykjavíkurborgar stendur um fæðuofnæmi: ,,eldhús leikskólans 

þarf að komast til móts við þessar þarfir að fenginni sjúkdómsgreiningu frá lækni“.
32

 Einnig er þar 

tekið fram að nauðsynlegt er að allir starfsmenn leikskólans viti af því ef barn á leikskólanum er með 

fæðuofnæmi. Annan bækling er einnig að finna á vefsíðu Reykjavíkurborgar sem ber heitið: 

Fæðuofnæmi og fæðuóþol; Upplýsingar fyrir matreiðslufólk í skólamötuneytum, þar er farið yfir öll 

helstu fæðuofnæmi og -óþol og hvernig eldað skal fyrir börn með þess háttar ofnæmi/óþol.
33

  

Af höfundum vitandi hafa engar rannsóknir verið gerðar á Íslandi sem sýna hvernig staðið er að 

umhverfi barna með fæðuofnæmi/-óþol innan leikskóla. Hefur einungis verið framkvæmd slík 

rannsókn í grunnskólum sem hluti af alþjóðlegu verkefni.
31
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3 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið þessarar rannsóknar var að meta algengi fæðuofnæmis og/eða fæðuóþols hjá börnum á 

leikskólum Reykjavíkurborgar og kanna hvernig fæðutengdum málefnum þeirra væri háttað. 

Rannsóknarspurningar sem voru settar fram: 

1. Hvert er algengi fæðuofnæmis og fæðuóþols hjá börnum á leikskólum Reykjavíkurborgar?  

2. Er virkt ferli í leikskólum sem fer í gang ef barn með fæðuofnæmi/-óþol fær mat með 

ofnæmisvaka í og eru starfsmenn leikskólanna upplýstir og þjálfaðir í að bregðast við 

ofnæmiskasti barna?  

3. Hefur menntunarstig stjórnenda, menntun starfsmanns í eldhúsi og stærð leikskóla áhrif á 

hvort virkt ferli sé til staðar fyrir börn með ofnæmi og/eða fæðuóþol? 
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Ágrip 

Inngangur: Markmið rannsóknarinnar var að kanna algengi fæðuofnæmis og fæðuóþols hjá börnum 

á leikskólum Reykjavíkurborgar og hversu vel leikskólar standa að því að hafa umhverfi barna með 

fæðuofnæmi sem öruggast. 

Efniviður og aðferðir: Spurningalisti útbúinn fyrir þessa rannsókn var sendur til 65 leikskóla 

Reykjavíkurborgar árið 2014. Svör fengust frá 49 leikskólum (75%) með 4225 börn. Algengi 

fæðuofnæmis og fæðuóþols var metið út frá fjölda læknisvottorða sem lögð eru fram við leikskólana. 

Lýsandi tölfræði var notuð til að meta hvort ferlar væru til staðar fyrir börn með fæðuofnæmi/-óþol á 

leikskólum og hvort þeir tengdust menntun leikskólastjóra, menntun starfsmanns í eldhúsi og stærð 

leikskóla. 

Niðurstöður: Algengi fæðuofnæmis og fæðuóþols var 5%, bráðofnæmis 1% og fjölfæðuofnæmis 

1%. Mjólkuróþol var algengast (2,3%) en þar næst mjólkurofnæmi (1,7%) og eggjaofnæmi (1,4%). 

Allir leikskólar utan einn voru með börn með fæðuofnæmi og/eða -óþol. Tæpur helmingur 

leikskólanna (41%) var með virkt ferli til að fara eftir ef barn skyldi fyrir slysni fá ofnæmisvaka með 

fæðunni. Aðeins 55% leikskóla með barn með bráðaofnæmi sögðu allt starfsfólk sitt þekkja einkenni 

ofnæmiskasts og aðeins 64% þeirra sögðu starfsfólk sitt upplýst og þjálfað í hvernig bregðast skuli 

við ofnæmiskasti. Engin marktæk tengsl voru á milli menntunar leikskólastjóra, starfsmanns í eldhúsi 

og stærð leikskóla og hvernig staðið var að málum barna með fæðuofnæmi/-óþol. 

Ályktun: Fimm prósent barna í rannsókninni voru með staðfest fæðuofnæmi og/eða fæðuóþol. Nær 

allir leikskólarnir voru með börn með fæðuofnæmi og/eða fæðuóþol og helmingur þeirra með börn 

með bráðaofnæmi. Tryggja þarf betur umhverfi fyrir börn með fæðuofnæmi og samræma verkferla. 
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Abstract 

Introduction: The aim of the study was to explore prevalence of food allergies and intolerances 

among children in preschools in Reykjavik, Iceland. Also, to investigate how well preschools manage 

to keep the environment safe for children with food allergies.  

Materials and methods: A questionnaire, made for this study, was sent to 65 preschools in 2014. 

Forty-nine participated (75%) with 4225 children overall. Prevalence of food allergy and intolerance 

was based on medical certificates from physicians delivered to the preschools. Descriptive statistics 

were used to assess whether there were protocols that became active upon accidents related to food 

allergy, and if there was a difference between schools based on the education of the principal, 

kitchen´s employee and preschools´ size.  

Results: The prevalence of food allergies/intolerances in children aged 2-6 years was 5%, 1% for 

severe allergy and 1.1% for multiple food allergies. Lactose intolerance was most frequent (2.3%), 

then milk allergy (1.7%) and egg allergy (1.4%). Only 41% preschools had a protocol that was 

activated if food with an allergen was accidentally given. Moreover, only 55% of preschools with 

children with severe allergy reported all of their staff to have knowledge of symptoms related to 

anaphylaxis and only 64% were trained to respond to an anaphylactic shock. The education of 

preschools´ principals and kitchen´s employees and the size of the preschool were not related to an 

active protocol at site. 

Conclusion: Prevalence of food allergy and intolerance was 5%. Nearly all the preschools (98%) 

reported to have children with food allergy and 50% of them with severe food allergy. Strategy for a 

safe preschool environment is lacking in many preschools in Reykjavik. 
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Inngangur 

Algengi fæðuofnæmis hjá evrópskum börnum á aldrinum 0-18 ára spannar allt frá 1,7% til 28% á 

árunum 2003-2005.
1-3

 Íslensk rannsókn á 0-1 árs börnum staðfesti fæðuofnæmi hjá 1,9% íslenskra 

barna með tvíblindu þolprófi (IgE-miðlað fæðuofnæmi) en rannsóknin var gerð á árunum 2005 til 

2008.
4
 Til samanburðar sýndi dönsk rannsókn á 3 ára börnum fyrir aldamótin að 3,4% barna voru 

með fæðuofnæmi en algengið lækkaði í 1,2% við 6 ára aldurinn, greint með tvíblindu þolprófi.
5
 

Þegar einstaklingar eru með ofnæmi fyrir tveimur eða fleiri fæðutegundum þá kallast það 

fjölfæðuofnæmi (e. multiple food allergy). Í danskri rannsókn þar sem börnum var fylgt eftir frá 

fæðingu til 6 ára aldurs greindust 3,7% barna með fjölfæðuofnæmi greint með þolprófi.
6
  

Meirihluta tilfella (56-84%) ofnæmislosts hjá börnum má rekja til fæðuofnæmis.
7-9

 Áströlsk 

rannsókn sem skoðaði innkomur á bráðamóttöku barna vegna ofnæmislosts greindi frá því að flest 

tilvik ofnæmislosts (48%) verða á heimili barnsins en næst algengasti staðurinn er skólinn og 

daggæslan (9%).
10

 Þó sjaldan sé þá geta ofnæmislost verið banvæn (0-0,9% af þeim sem fá 

ofnæmislost).
7, 10

 Það er því nauðsynlegt að gerð sé áætlun um hvernig bregðast skuli við 

ofnæmiskasti barns hjá aðilum/stofnunum sem bera ábyrgð á börnum á dagvinnutíma.
11

 

Í rannsókn sem meðal annars var gerð á Íslandi kom fram að starfsfólk grunnskóla í Reykjavík 

eru almennt meðvitaðri um fæðuofnæmi en starfsfólk skóla hinna landanna sjö sem tóku þátt í 

rannsókninni. Þannig greindu 85% íslensku skólanna (n = 11) frá því að starfsfólk sitt væri frætt um 

einkenni fæðuofnæmis. Einnig höfðu 44% (n = 4) grunnskólanna frætt starfsfólk sitt um hvernig ætti 

að lesa innihaldslýsingar og 91% skólanna (n = 10) voru með adrenalínpenna á staðnum. 

Aðgerðarætlun við alvarlegu ofnæmisviðbragði í skólum var til staðar í 67% tilvika (n = 8) þar sem 

gert er ráð fyrir að starfsmaður geti notað adrenalínpenna. Stórnendur fjögurra skólanna vildu hins 

vegar að annað hvort væri hringt í foreldrana eða á sjúkrabíl í stað þess að nota adrenalínpenna.
12

 

Af höfundum vitandi hafa engar rannsóknir verið gerðar á Íslandi sem sýna hvernig staðið er að 

umhverfi barna með fæðuofnæmi/-óþol innan leikskóla. 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna algengi fæðuofnæmis og fæðuóþols hjá börnum í 

leikskólum Reykjavíkur. Einnig var markmið þessara rannsóknar að kanna hversu vel leikskólar 

tryggja að umhverfi barna með fæðuofnæmi og/eða -óþol sé öruggt. Að lokum var kannað hvort innri 

þættir leikskólans hefðu áhrif á öryggi barna með fæðuofnæmi svo sem menntun leikskólastjóra, 

starfsmanns í eldhúsi og stærð leikskóla.  
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Efniviður og aðferðir 
Rannsóknin var framkvæmd á tímabilinu júní til september árið 2014. Hún var samþykkt af 

Vísindasiðanefnd Íslands og tilkynnt til Persónuverndar. Númer leyfis frá Vísindasiðanefnd er: 

VSNb2014050004/03.07. 

Spurningalisti var settur upp á vefsíðunni Questionpro.com og sendur rafrænt á alla 

leikskólastjóra hjá leikskólum Reykjavíkurborgar að sjálfstætt starfandi leikskólum undanskildum eða 

til alls 65 leikskóla. Samkvæmt opinberum gögnum voru 6003 börn í leikskólum Reykjavíkurborgar í 

október 2014. Af þessum 65 leikskólum sem fengu sendan spurningalistann svöruðu 49 

leikskólastjórnendur með alls 4225 börn (75% svarhlutfall).  

Valið var að senda á leikskóla Reykjavíkurborgar því þar er þess krafist að foreldrar/forráðamenn 

skili læknisvottorði ef gefa þarf börnum sérfæði vegna fæðuofnæmis og/eða fæðuóþols.
13

 

 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er lýsandi þversniðsrannsókn sem kannar algengi fæðuofnæmis og fæðuóþols sem og 

hvernig tekið er á fæðutengdum málum barna með fæðuofnæmi og/eða fæðuóþol í leikskólum hjá 

Reykjavíkurborg. 

 

Mæliaðferðir 

Spurningalistinn samanstóð af 40 spurningum. Hann var gerður sérstaklega fyrir þessa rannsókn í 

samvinnu við Astma- og ofnæmisfélag Íslands nánar tiltekið Fríðu Rún Þórðardóttur næringarfræðing 

og formann félagsins. Ekki var hægt að rekja svör spurninga til ákveðins leikskóla eða barna.  

Spurningalistinn var sendur út ásamt kynningarbréfi á netföng leikskólastjóranna þar sem hlekkur 

var gefinn á rannsóknina á vefsíðu QuestionPro. 

Listinn var forprófaður tvisvar, annars vegar á leikskóla sem vitað var að þekkti vel til 

fæðuofnæmis og hins vegar á leikskóla þar sem ekki var vitað til að þekking væri til staðar um 

fæðuofnæmi og fæðuóþol. 

 

Virkt ferli fyrir börn með fæðuofnæmi og/eða -óþol 

Sérstaklega var unnið með þrjár spurningar úr spurningalistanum sem þóttu lýsa vel hvernig unnið 

var að fæðutengdum málum barna með fæðuofnæmi/-óþol innan leikskólans: 

1) Er til staðar virkt ferli sem fer í gang ef barn með fæðuofnæmi/-óþol fær mat með 

ofnæmisvaka í? Þessi spurning verður hér eftir kölluð virkt ferli. 

2) Eru allir starfsmenn leikskólans upplýstir og þjálfaðir í því hvernig bregðast skal við 

ofnæmiskasti barns? Þessi spurning verður hér eftir kölluð upplýstir og þjálfaðir. 

3) Þekkja allir starfsmenn leikskólans einkenni ofnæmiskasts barns? 
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Spurningarnar höfðu þrjá svarmöguleika: 1) já, 2) nei og 3) á ekki við. Við úrvinnslu gagna var 

svarmöguleiki nr. 3 settur saman við svarmöguleika nr. 2 sem var nei. 

 

Skýribreytur 

Leikskólastjórnendur voru beðnir um að haka við hæsta lokna menntunarstig og voru 

valmöguleikarnir eftirfarandi: 1) próf úr Fóstruskólanum, 2) B.Ed., 3) önnur grunnmenntun, 4) 

viðbótardiplóma, 5) M.Ed., 6) önnur framhaldsmenntun, 7) Ph.D., 8) Ed.D. og 9) önnur menntun. 

Menntuninni var skipt í þrjá flokka: grunnmenntun, viðbótardiplóma og framhaldsmenntun. 

Þátttakendur með grunnmenntun voru allir sem höfðu lokið 1) prófi úr Fóstruskólanum, 2) B.Ed. og 3) 

annarri grunnmenntun. Þátttakendur með viðbótardiplóma voru þeir sem hökuðu við valmöguleika 4) 

viðbótardiplóma. Þátttakendur með framhaldsmenntun voru þeir sem höfðu lokið við 5) M.Ed. og 6) 

annarri framhaldsmenntun. Enginn leikskólastjórnendanna höfðu lokið Ph.D. eða Ed.D. Þrír hökuðu 

við 9) önnur menntun en við þann valmöguleika var opið svar og var hægt að færa þau svör á 

viðeigandi stað í þrískiptri menntunarbreytunni sem er lýst hér að ofan. 

Til að kanna menntunarstig starfsmanns í eldhúsi/mötuneyti var spurt: Er starfandi menntaður 

matartæknir, matreiðslumaður eða matráður við leikskólann. Svarmöguleikarnir voru 1) já, 2) nei og 

3) önnur menntun starfsmanns í eldhúsi/móttökueldhúsi. Breytan var endurskráð í tvíkosta 

flokkabreytu en í þremur tilvikum var starfsmaður í eldhúsi skráður þannig að hann væri kominn 

áleiðis í matartækninámi og voru þeir endurskráðir þannig að þeir væru með enga menntun.  

Einn leikskóli keypti mat annars staðar frá og var hann undanskilinn í greiningu gagna þegar 

metið var hvort menntun starfsmanns í eldhúsi væri tengt því hvort virkt ferli væri til staðar og hvort 

starfsfólk væri upplýst og þjálfað til að bregðast við ofnæmiskasti barns.  

Stærð leikskóla var annars vegar metinn eftir fjölda barna og hins vegar eftir fjölda starfsfólks. 

Fjölda barna á leikskóla var skipt í minni leikskóla (47-83 börn) og stærri leikskóla (84-172 börn), var 

skipting gerð þannig að það sem líkastur fjöldi væri í báðum hópum. Fjöldi starfsfólks á leikskóla var 

skipt í minni leikskóla (12-21 starfsmaður) og stærri leikskóla (22-42 starfsmenn). 

Í tveimur tilvikum hafði verið sleginn inn rangur fjöldi barna á leikskóla, annars vegar 0,3 börn og 

hins vegar 3 börn. Meðaltal var tekið af fjölda barna í leikskólunum sem tóku þátt í rannsókninni (N = 

86) og sú tala notuð fyrir þessa tvo leikskóla. Einn leikskóli misskráði fjölda starfsmanna þannig að 

einn starfsmaður ynni á leikskólanum en meðalfjöldi starfsmanna í hinum leikskólunum sem tóku þátt 

voru 24 starfsmenn og var sú tala notuð fyrir þennan leikskóla. 

 

Úrvinnsla gagna 

Stuðst var við forritið SPSS útgáfu 23 við tölfræðilegar greiningar. Notast var við lýsandi tölfræði til 

að meta algengi fæðuofnæmis og fæðuóþols. Fjöldi barna með fæðuofnæmi og fæðuóþol var metinn 

út frá fjölda læknisvottorða. 

Einnig var lýst hvaða fæðutegundir voru helst að valda fæðuofnæmi/-óþoli og hvort um fjölfæðu- 

eða bráðaofnæmi væri að ræða.  
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Spurningalistanum lauk með opnum athugasemdum sem dregnar voru saman og fjallað um í 

niðurstöðukaflanum. 

Gerð var tvíkosta lógistísk aðhvarfsgreining til að meta gagnlíkindahlutfall (OR) og 95% öryggisbil 

(CI) fyrir virkt ferli á leikskólum og upplýstir og þjálfaðir starfsmenn greint eftir menntunarstigi 

leikskólastjóra, menntunar starfsmanns í eldhúsi, fjölda barna á leikskóla og fjölda starfsmanna á 

leikskóla. Hver skýribreyta var skoðuð ein og sér en einnig var framkvæmd fjölbreytugreining þar 

sem leiðrétt var fyrir menntunarstigi leikskólastjóra og starfsmanns í eldhúsi, fjölda barna og fjölda 

starfsmanna á leikskólunum. 

Krosstöflur voru notaðar til að bera saman stærð leikskóla, annars vegar eftir fjölda barna á 

leikskóla og hins vegar fjölda starfsmanna á leikskóla, við virkt ferli og upplýsta og þjálfaða 

starfsmenn. Einnig voru krosstöflur notaðar til að bera saman leikskóla með eða án bráðaofnæmis 

og hvort starfsfólk sé upplýst og þjálfað og hvort það þekki einkenni ofnæmiskasts. Notast var við 

Fischer´s exact test til að meta tölfræðilega marktækan mun. 
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Niðurstöður 

Algengi fæðuofnæmis/óþols 

Allir leikskólanna sem tóku þátt í rannsókninni utan einn voru með barn eða börn með fæðuofnæmi 

og/eða fæðuóþol (98%). Tæpur helmingur leikskólanna voru með einstaklinga með bráðaofnæmi 

(44,9%) og rúmlega helmingur með einstaklinga með fjölfæðuofnæmi (53,1%) (tafla I). Metið út frá 

fjölda barna í leikskólunum (N=4225) sem tóku þátt í rannsókninni var algengi fæðuofnæmis/-óþols 

5,0%,  bráðaofnæmis 1,0% og fjölfæðuofnæmis 1,1% samkvæmt læknisvottorðum (tafla I). 

Á mynd 1 sést hvaða fæðutegundir voru helst að valda ofnæmi eða óþoli. Mjólkuróþol (2,3%) var 

algengast en þar á eftir mjólkurofnæmi (1,7%), því næst eggjaofnæmi (1,4%) og hnetuofnæmi 

(0,8%). Aðrir ofnæmisvaldar en koma fram á myndinni nefndu leikskólastjórar að væru til dæmis 

tómatar, sítrusávextir og jarðarber.  

Mynd 2 sýnir súlurit yfir fjölda leikskóla með eitt eða feiri börn með fæðuofnæmi/-óþol. Eins og 

áður hefur komið fram var aðeins einn leikskóli án fæðuofnæmis/-óþols en flestir leikskólar voru með 

þrjú börn með fæðuofnæmi/óþol eða ellefu leikskólar. Hæst fór fjöldi barna með fæðuofnæmi/óþol 

uppí fjórtán í einum leikskóla.  

 

Ferlar á leikskólum tengt börnum með fæðuofnæmi og/eða fæðuóþol 

Flestir leikskólastjórar (89,7%) svöruðu játandi aðspurðir hvort eitthvað ferli fari í gang þegar barn 

með fæðuofnæmi/-óþol innritast á leikskólann. Þetta ferli virðist þó ekki staðlað og svör um hvers 

konar ferli fer í gang voru mismunandi. Hér verða tekin dæmi um hvernig ferli fer í gang sem dregið 

var fram úr svörum leikskólastjóra þar sem spurning var opin í spurningalistanum. Dæmi um ferli 

sem fer í gang er allt frá því að eldhús sé látið vita af því að barn með fæðuofnæmi sé að byrja á 

leikskólanum í að allir starfsmenn leikskólans hafi æft hvernig gefa skal adrenalínpenna og viti að 

hringja eigi í sjúkrabíl og láta foreldra vita ef barn með bráðaofnæmi fær ofnæmisviðbrögð. 

Algengast er þó að eldhús sé látið vita og mynd af barni sé hengd upp, ýmist á deild, í eldhúsi, á 

matarvagni eða á öllum þessum stöðum. 

Meirihluti leikskóla (87,8%) sögðust skrá og tilkynna til foreldris ef barn þeirra fékk mat með 

ofnæmis-/óþolsvaka í.  

Meirihluti leikskólanna (67,3%) sögðust hengja upp spjöld með nafni barnsins og mynd af því þar 

sem tilgreint er hvaða fæðuofnæmi/-óþol um er að ræða. Aðrir leikskólar skrá upplýsingar um börn 

með fæðuofnæmi/-óþol til dæmis á töflu eða inn í eldhús. 

 

Virkt ferli í leikskólum og þjálfun starfsfólks vegna barna með fæðuofnæmi/óþol 

Tafla II sýnir svör við eftirfarandi spurningunum: 1) Er til staðar virkt ferli sem fer í gang ef barn með 

fæðuofnæmi/-óþol fær mat með ofnæmisvaka í? og 2) Eru allir starfsmenn leikskólans upplýstir og 

þjálfaðir í því hvernig bregðast skuli við ofnæmiskasti barns? Tæpur helmingur leikskóla (41%) 

sögðust vera með virkt ferli sem færi í gang ef barn fengi mat með ofnæmisvaka í en rúmur 
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helmingur leikskólastjóra (61%) sögðu alla sína starfsmenn upplýsta og þjálfaða í að bregðast við 

ofnæmiskasti barns. 

Niðurstöður aðhvarfsgreininga sýndu engin tengsl milli menntunarstigs leikskólastjóra og hvort til 

staðar væri virkt ferli í leikskólanum og hvort starfsmenn væru upplýstir og þjálfaðir í að bregðast við 

ofnæmiskasti barns (sjá töflu III og IV). Leiðrétting fyrir annars vegar fjölda barna í leikskóla og hins 

vegar fjölda starfsmanna hafði ekki áhrif á þetta samband né marktækni. 

Niðurstaða aðhvarfsgreiningar á hvort menntun starfsmanns í eldhúsi spái fyrir um hvort virkt ferli 

sé til staðar og hvort starfsmenn séu upplýstir og þjálfaðir sýndi einnig engin tengsl (tafla IV).  

Þegar stærð leikskóla var skoðuð út frá fjölda barna og fjölda starfsmanna í tengslum við hvort 

virkt ferli væri til staðar sem og hvort starfsmenn væru upplýstir og þjálfaðir í viðbrögðum við 

ofnæmislosti mátti sjá að stærri leikskólar virtust frekar vera með virkt ferli og upplýsta og þjálfaða 

starfsmenn en sá munur var ekki marktækur (tafla V), hvort sem horft var til fjölda barna eða fjölda 

starfsmanna. 

 

Bráðaofnæmi 

Eins og áður sagði voru 44,9% leikskóla með barn/börn með læknisvottorð þar sem fram kom að 

viðkomandi væri með bráðaofnæmi. Allir þeir leikskólar voru hnetulausir samanborið við 55,6% 

leikskóla sem ekki voru með börn með bráðaofnæmi.  

Eins og sést í töflu VI voru um 64% starfsmanna leikskóla sem voru með börn með bráðaofnæmi 

upplýstir um og þjálfaðir í því hvernig skyldi bregðast við ofnæmiskasti barns. Hins vegar var rétt 

rúmur helmingur leikskóla (55%) með börn með bráðaofnæmi sem sögðu alla starfsmenn leikskólans 

þekkja einkenni ofnæmiskasts. Í þeim leikskólum þar sem greint var frá því að ekki allir starfsmenn 

þekktu einkenni ofnæmiskasts var algengast að leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og starfsmenn 

deildar barns með bráðaofnæmi þekktu einkennin. 45,5% leikskóla með barn með bráðaofnæmi voru 

með virkt ferli um hvernig bregðast skyldi við ef barn fengi fæðu með ofnæmisvaka í. Hins vegar 

sögðu stjórnendur tólf leikskóla barna með bráðaofnæmi (54,5%) leikskólann vera með virkt plan þar 

sem æft er hvernig bregðast skuli við ofnæmiskasti barns. Dæmi um virkt plan sem æft er: 

 Áætlun hangir á viðkomandi deild/kaffistofu og/eða eldhúsi með upplýsingum um barnið, 

einkenni ofnæmiskasts og hvernig skuli bregðast við ef til ofnæmiskasts kemur.  

 Allir starfsmenn kunna á adrenalínpennann og vita hvar hann er geymdur. Hringt er í 112 

og foreldra. 

 Æft er hvernig gefa skuli pennann.  

 Viðbragðsáætlun er skráð og hlutverk hvers og eins starfsmanns er æft.  

Í 14 (63,6%) leikskólum barna með bráðaofnæmi var greint frá því að adrenalínpenninn væri 

athugaður reglulega og passað að hafa hann aðgengilegan. Fimm leikskólar barna með 

bráðaofnæmi sögðu hann eingöngu vera á ábyrgð foreldra en þrír leikskólar sem voru með 

einstaklinga með bráðaofnæmi svöruðu á ekki við við þessari spurningu. 
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Tillögur að úrbótum – opin spurning til leikskólastjóranna 

Allir leikskólar sem voru með börn með bráðaofnæmi töldu að gagnlegt væri að fá sérfræðing til að 

halda fræðslu um fæðuofnæmi og fæðuóþol fyrir starfsmenn leikskólans. Í heildina töldu 85,7% 

leikskóla það vera gagnlegt en aðeins tveir leikskólar voru með reglubundna fræðslu sem 

hjúkrunarfræðingur veitti um málefni tengt fæðuofnæmi. 

Einnig nefndu nokkrir að þeir vildu fá meira fé til matarkaupa fyrir börn með fæðuofnæmi/-óþol þar 

sem fæði þeirra væri oft dýrara. Gott væri að hafa gagnagrunn þar sem til dæmis væri hægt að 

sækja uppskriftir án ofnæmis/-óþolsvaka, fræðslu um ofnæmi/óþol og gátlista um hvernig best væri 

að bregðast við þegar barn fengi ofnæmis-/óþolsvaka. Einnig nefndu þeir þörf á námskeiðum fyrir 

starfsfólk í eldhúsi og aðgengi að sérfræðingi með vitneskju um fæðuofnæmi/-óþol. Þá báðu þeir um 

skýrari verklagsreglur um hversu lengi leyfa skyldi foreldrum að prófa breytt mataræði án vottorðs, 

hversu hart mætti ganga á eftir vottorðum og hvort vottorð mætti vera frá hvaða lækni sem er eða 

einungis frá ofnæmislækni. 

Að lokum voru leikskólastjórar spurðir að því hvort það væri eitthvað sem þeir vildu kom á 

framfæri og var meirihluta athugasemdanna tengdar því að fá meiri og betri fræðslu og ráðgjöf. 
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Umræða 

Rannsókn okkar sýnir að nær allir leikskólar í Reykjavík voru með börn með fæðuofnæmi eða 

fæðuóþol og að um helmingur þeirra voru með börn með bráðaofnæmi. Algengi fæðuofnæmis og 

fæðuóþols var 5,0%, byggt á læknisvottorði frá sérfræðingi. Þetta er aðeins hærra algengi en fyrri 

rannsóknir sýna að sé á Norðurlöndunum en okkar rannsókn byggir á að börnin hafi vottorð frá lækni 

um greiningu á fæðuofnæmi/-óþoli en aðrar rannsóknir byggja á húðprófum, blóðprófum og/eða 

tvíblindum þolprófum.
6, 14

 Alþjóðleg rannsókn sem kannaði algengi fæðuofnæmis með fæðuþolsprófi 

í 89 löndum sýndi að algengi fæðuofnæmis meðal 0-5 ára barna var allt frá 1% í Tælandi til 10% í 

Ástralíu.
15

 Þegar fyrri rannsóknir eru bornar saman við okkar þarf að hafa í huga að sjaldnast er 

algengi fyrir fæðuofnæmi og fæðuóþol metið saman eins og gert var í þessari rannsókn og því erfiðar 

að bera saman við aðrar rannsóknir þar sem einungis algengi fæðuofnæmis var kannað.
4, 6, 14

 

Líklegast má því segja að algengi fæðuofnæmis í þessari rannsókn sé svipað því sem sést í 

nágrannalöndum okkar. Tíðni fjölfæðuofnæmis í okkar rannsókn var 1,1% og bráðaofnæmis 1%. 

Fjölfæðuofnæmi í leikskólum í þessari rannsókn var ekki eins algengt og til að mynda í Danmörku, 

þar sem það hefur mælst 3,7%.
6
 

Mjólkuróþol var algengast en því næst ofnæmi fyrir kúamjólk, hænsnaeggjum og jarðhnetum. 

Færri (0,1%) voru með greiningu vegna glútenóþols borið saman við það sem erlendar rannsóknir 

hafa sýnt.
16-19

 

Flestir leikskólanna viðhafa ákveðið ferli sem fer í gang þegar barn með fæðuofnæmi eða 

fæðuóþol innritast á leikskólann, það virðist þó sem að það sé ekki samræmt milli leikskóla hvernig 

ferlið er. Færri leikskólar eru með áætlun um hvernig skuli brugðist við ofnæmiskasti barns, en rétt 

rúmlega helmingur leikskóla með barn með bráðaofnæmi var með slíka áætlun.  

Athyglisvert þykir að aðeins 41% leikskólanna var með virkt ferli sem fer í gang ef barn fær mat 

með ofnæmisvaka í og það hlutfall var rétt hærra (46%) þegar leikskólar með börn með 

bráðaofnæmi voru skoðaðir sérstaklega. Einnig er það alvarlegt að einungis um 60% leikskólanna 

greindu frá því að allir starfsmenn væru upplýstir og þjálfaðir í hvernig ætti að bregðast við 

ofnæmiskasti barns. Þetta hlutfall var svipað þegar einungis leikskólar með barn með bráðofnæmi 

voru skoðaðir eða 64%. Þó kom fram að í einungis 55% leikskóla með barn með bráðaofnæmi 

þekktu allir starfsmenn einkenni ofnæmiskasts barns. Ekki var marktækur munur á leikskólum með 

eða án bráðaofnæmis um hvort starfsfólk leikskólanna væri upplýst og þjálfað í viðbrögðum við 

ofnæmiskasti. Það er áhugavert út af fyrir sig þar sem ætla mætti að starfsfólk leikskóla með barn 

með bráðaofnæmi væru líklegri til að vera með upplýsta og þjálfaða starfsmenn.  

Þættir eins og menntun leikskólastjóra og starfsmanns í eldhúsi, stærð leikskóla, bæði eftir fjölda 

barna og fjölda starfsfólks, skiptu ekki máli í tengslum við hvort virkt ferli færi í gang ef barn með 

fæðuofnæmi/-óþol fengi mat með ofnæmisvaka. Það sama mátti segja þegar áðurnefndir þættir voru 

skoðaðir í tengslum við hvort allt starfsfólk væri upplýst og þjálfað í því hvernig bregðast ætti við 

ofnæmiskasti barns. Þó virtist sem stærri leikskólar væru frekar með virkt ferli og starfsfólk sem væri 

upplýst og þjálfað en sá munur var ekki marktækur.  
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Athygli vakti að einungis 14 (63,6%) leikskólar barna með bráðaofnæmi athuguðu reglulega 

adrenalínpennann og pössuðu að hafa hann aðgengilegan. Fimm stjórnendur leikskóla með barn 

með bráðaofnæmi sögðu að adrenalínpenninn væri eingöngu á ábyrgð foreldra og þrír stjórnendur 

töldu að spurningin um adrenalínpennan ætti ekki við.  

Rannsókn okkar sýnir að ýmsir innri þætti leikskólans s.s. menntun og stærð skipta ekki máli í 

tengslum við áætlun og virk ferli fyrir börn með fæðuofnæmi og fæðuóþol. Þegar leikskólastjórarnir 

voru spurðir um hvers konar stuðning væri þörf á í þessum aðstæðum þá töldu margir að gagnlegt 

væri að fá sérfræðing til að halda fræðslu um fæðuofnæmi/-óþol fyrir starfsmenn leikskólans. Nokkrir 

leikskólastjórar nefndu að þeir vildu meira fé til fæðukaupa fyrir börn með fæðuofnæmi en vitað er að 

sérfæði getur verið dýrara en almennt fæði.
20

 Einnig vildu leikskólastjórar til dæmis námskeið fyrir 

starfsfólk í eldhúsi og aðgengi að tengilið sem hefði frekari vitneskju um fæðuofnæmi og fæðuóþol. 

Það virðist vera að það vanti stuðning við leikskólanna varðandi þetta málefni.  

Þó að spurningalisti rannsóknarinnar hafi einungis náð til 65 leikskóla þá fékkst gott svarhlutfall 

(75%) og leikskólanir sem svörðuðu sinntu 4225 börnum á aldrinum tveggja til sex ára í Reykjavík. 

Spurningalistinn var ítarlegur og fengum við því góða innsýn í hvernig málum barna með 

fæðuofnæmi og/eða óþol er háttað á leikskólum í Reykjavík. 

Spurningalistinn sem sendur var út var ekki staðlaður heldur saminn af höfundum greinarinnar og 

gæti það talist til takmarkana. Við úrvinnslu sást að sumar spurninganna hefðu getað verið betur 

orðaðar. Sem dæmi væri forvitnilegt að sjá hvort svör við því hvort allt starfsfólk sé upplýst og þjálfað 

í því hvernig bregðast skal við ofnæmiskasti barns yrðu öðruvísi hefði spurningunni verið skipt í 

tvennt, það er hvort allt starfsfólk sé annars vegar upplýst um og hins vegar þjálfað í að bregðast við 

ofnæmiskasti barns. Svör við spurningum voru byggðar á upplifun leikskólastjórnenda á þekkingu 

starfsfólks síns og ekki víst að sú upplifun endurspegli endilega raunverulega þekkingu starfsfólks. 

Vissulega getur einnig verið um valskekkju að ræða varðandi svörun spurningalistans, að þeir 

leikskólar sem eru með barn með ofnæmi taki frekar þátt sem hefur þá áhrif á útreikninga um 

algengi. Einnig gæti talist til takmarkana á athugun um algengi fæðuofnæmis/-óþols að mismunandi 

greiningar liggja að baki læknisvottorðum sem leikskólarnir fá, sem og að mismunandi ferli gætu 

verið á milli leikskólanna um hversu nýleg vottorðin þurfa að vera og gæti það einnig haft áhrif á 

niðurstöðurnar. Læknisvottorð við fæðuofnæmi er oftast gefið í kjölfar húð- eða blóðprófs. Hins vegar 

er ekki notast við læknisfræðilegt próf þegar mjólkuróþol er staðfest af lækni heldur er greiningin 

byggð á frásögn foreldris. Gæti það skekkt niðurstöðurnar og hækkað algengi mjólkuróþols og þá í 

leiðinni algengi fæðuofnæmis og fæðuóþols. 

Hér hefur verið skoðað hvert algengi fæðuofnæmis/-óþols leikskólabarna er í leikskólum 

Reykjavíkurborgar. Einnig var kannað hvernig staðið er að málefnum barna með fæðuofnæmi/-óþol 

innan leikskólanna og sjá má að þörf er á betri samræmingu milli leikskóla, betri fræðslu og aðgengi 

að sérfræðingi um þetta málefni.  
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Lokaorð 

Nær allir leikskólar í Reykjavík eru með börn með fæðuofnæmi eða fæðuóþol. Samkvæmt 

læknisvottorðum sem foreldrar og forráðamenn afhenda leikskólum voru 5% leikskólabarna með 

fæðuofnæmi og/eða fæðuóþol í leikskólum Reykjavíkurborgar. Ljóst er að bæta þarf fræðslu og 

áætlanir í tengslum við bráðaofnæmi svo að ekki sé vegið að heilsu barna með bráðaofnæmi innan 

veggja leikskólans. Einnig þarf að samræma ferla milli leikskóla þegar barn með fæðuofnæmi eða 

fæðuóþol innritast. Þá hvetja höfundar til þess að hlustað sé eftir tillögum að úrbótum frá 

leikskólastjórunum sem tóku þátt í rannsókninni.  
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Töflur og myndir 

 

Tafla I. Upplýsingar um fæðuofnæmi á leikskólum Reykjavíkurborgar sumar/haust 2014. 

 

  Fjöldi (%) 

Leikskólar sem svöruðu 49   

Leikskólar með barn/börn með fæðuofnæmi/-óþol 48 98,0 

Leikskólar með barn/börn með bráðaofnæmi 22 44,9 

Leikskólar með barn/börn með fjölfæðuofnæmi 26 53,1 

Fjöldi barna í þátttökuleikskólum 4225   

Börn með fæðuofnæmi/-óþol 213 5,0 

Börn með bráðafæðuofnæmi 41 1,0 

Börn með fjölfæðuofnæmi 47 1,1 

Aðeins börn með læknisvottorð voru skilgreind með ofnæmi/óþol og bráðaofnæmi í 
rannsókninni 
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Tafla II. Svör við spurningum um virkt ferli tengt ofnæmisviðbrögðum og hvort starfsmenn í 
leikskólum séu upplýstir og þjálfaðir. 

 

  Já Nei 

Virkt ferli 20 (41%) 29 (59%) 

Upplýstir og þjálfaðir 30 (61%) 19 (39%) 
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Tafla III. Samband milli menntunar stjórnenda og hvort virkt ferli sé til staðar í leikskólum. 

 

        

 
N Já (%) OR OR

1
 

Menntun leikskólastjóra         

Grunnmenntun 18 8 (44,4) - - 

Viðbótardiplóma 20 8 (40,0) 0,83 (0,23-3,03) 0,78 (0,21-2,93) 

Framhaldsmenntun 11 4 (36,4) 0,71 (0,15-3,33) 0,54 (0,10-2,80) 

Menntun starfsmanns í eldhúsi         

Ómenntaður 18 7 (38,9) - 
 

Menntaður 30 13 (43,3) 1,20 (0,37-3,96) 1,06 (0,29-3,88) 

1
 leiðrétt fyrir fjölda barna á leikskóla og fjölda starfsfólks á leikskóla. 
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Tafla IV. Samband milli menntunar stjórnenda og hvort starfsmenn í leikskólum séu upplýstir 
og þjálfaðir í viðbrögðum við ofnæmiskasti barna. 

          

 
N Já (%) OR OR

1
 

Menntun leikskólastjóra         

Grunnmenntun 18 13 (72,2) - - 

Viðbótardiplóma 20 11 (55,0) 0,47 (0,12-1,83) 0,52 (0,13-2,06) 

Framhaldsmenntun 11 6 (54,5) 0,46 (0,10-2,22) 0,56 (0,11-2,95) 

Menntun starfsmanns í eldhúsi         

Ómenntaður 18 11 (57,9) - 
 

Menntaður 30 19 (65,5) 1,10 (0,33-3,66) 1,09 (0,29-4,14) 

1
 leiðrétt fyrir fjölda barna á leikskóla og fjölda starfsfólks á leikskóla. 
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Tafla V. Fjöldi barna á leikskóla og fjöldi starfsmanna á leikskóla samanborið við breyturnar 
virkt ferli og upplýstir og þjálfaðir.  

 

    Virkt ferli Upplýstir og þjálfaðir 

 

N Já (%) p-gildi
1
 Já (%) p-gildi

1
 

Fjöldi barna í leikskóla     0,56   0,38 

Minni leikskóli (47-83 börn) 23 8 (34,8) 
 

16 (69,6) 
 

Stærri leikskóli (84-172 börn) 26 12 (46,2)   14 (53,8)   

Fjöldi starfsmanna í leikskóla     0,77   0,24 

Minni leikskóli (12-21 starfsmaður) 24 9 (37,5) 
 

17 (70,8) 
 

Stærri leikskóli (22-42 starfsmenn) 25 11 (44,0)   13 (52,0)   

1
Fisher´s Exact Test 
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Tafla VI. Leikskólar með starfsfólk sem var upplýst og þjálfað í viðbrögðum við ofnæmiskasti 
barns og leikskólar með starfsfólk sem allt þekkti einkenni ofnæmiskasts eftir því 
hvort barn með bráðaofnæmi var í leikskólanum. 

 

  

Upplýstir og 
þjálfaðir 

Þekkja allir einkenni 
ofnæmiskasts 

 

N Já (%) p-gildi
1
 Já (%) p-gildi

1
 

      0,78   0,78 

Barn með bráðaofnæmi á leikskóla
*
 22 14 (63,6) 

 
12 (54,5) 

 

Enginn með bráðaofnæmi á leikskóla 27 16 (59,3)   13 (48,1)   

1 
Fisher´s Exact test 

* Samkvæmt læknisvottorði 
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Mynd 1. Tegund ofnæmis/óþols meðal barna á leikskólum Reykjavíkurborgar sumar/haust 
2014. 
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Mynd 2. Fjöldi leikskóla með eitt eða fleiri börn með fæðuofnæmi/-óþol. 
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Fylgiskjöl 

Leyfi fyrir rannsókn 
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Kynningarbréf 
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Spurningalistinn 

urvey: Fæðuofnæmi og -óþol á leikskólum í Reykjavík 
Hver er fjöldi barna á leikskólanum? * _________ 

 

Hver er fjöldi starfsmanna á leikskólanum? * _________ 

 

Er farið eftir stefnu Reykjavíkurborgar þegar kemur að mataræði og matmálstímum? * 

Já 

Nei 

Veit ekki (þekki ekki stefnuna/veit ekki hvort fyrirtækið sem leikskólinn kaupir mat af þekki stefnuna) 

 

Er farið eftir stefnu Reykjavíkurborgar þegar haldið er upp á afmæli barnanna? * 

Já 

Nei 

Veit ekki (þekki ekki stefnuna) 

 

Hvað fá börnin í morgunverð? Vinsamlegast veldu allt sem við á, og skráðu hversu oft í viku 

hvert er í boði? * 

Hafragrautur 

Cheerios 

Kornflex 

Ávöxtur 

Brauð 

Vatn 

Mjólk 

Ávaxtasafi 

Djús 

Annað, hvað? _________ 

 

Hvað fá börnin í morgunhressingu. Vinsamlegast veldu allt sem við á, og skráðu hversu oft í 

viku hvert er í boði. * 

Ávöxtur 

Brauð og álegg 

Vatn 

Mjólk 

Ávaxtasafi 

Djús 

Annað, hvað? _________ 
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Hvað fá börnin í síðdegishressingu? Vinsamlegast veldu allt sem við á, og skráðu hversu oft í 

viku hvert er í boði. * 

Ávöxtur 

Brauð og álegg 

Vatn 

Mjólk 

Ávaxtasafi 

Djús 

Annað, hvað? _________ 

 

Er matseðillinn birtur fyrirfram á vefsíðu leikskólans og/eða hengdur upp? * 

Já 

Já, bæði 

Nei 

 

Hversu löngu fram í tímann? Vinsamlegast merkið við eins marga valmöguleika og við á. * 

Viku, upphengdur 

Viku, á vefsíðu 

Mánuð, upphengdur 

Mánuð, á vefsíðu 

Annað? 

 

Er maturinn matreiddur á staðnum eða aðkeyptur? (Merkja má við bæði ef við á) * 

Matreiddur á staðnum 

Aðkeyptur, hvaðan kemur maturinn: _________ 

 

Er starfandi menntaður matartæknir, matreiðslumaður eða matráður við leikskólann? * 

Já 

Nei 

Önnur menntun starfsmanns í eldhúsi/móttökueldhúsi: _________ 

 

Ef ekki fagmenntaður starfsmaður, hvaða kröfur um menntun voru gerðar af hálfu leikskólans 

við ráðningu núverandi matráðs? * _________ 

 

Er þess krafist að starfsmaður/starfsfólk í eldhúsi/móttökueldhúsi endurmennti sig 

reglubundið? * 

Já 

Nei 
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Er einhver umbun, til að mynda launahækkun eða aukin réttindi, fyrir það að sækja 

endurmenntun? * 

Já 

Nei 

 

Hvers konar umbun er í boði fyrir þá sem sækja endurmenntun? * 

Launahækkun 

Annað, hvað _________ 

 

Er haft samráð við fulltrúa úr foreldrafélagi/-ráði við gerð matseðils? * 

Já 

Nei 

 

Er maturinn matreiddur eftir uppskriftum? * 

Alltaf 

Nánast alltaf 

Oft 

Sjaldan 

Aldrei 

 

Hversu mörg börn eru með læknisvottorð vegna fæðuofnæmis/-óþols á núverandi skólaári? * 

-- Select – 

 

Vinsamlegast hakaðu við þau ofnæmi sem eru til staðar á leikskólanum, og skráðu fjölda 

barna með hvert fæðuofnæmi/-óþol fyrir sig, á núverandi skólaári (fjölofnæmi sér) * 

Eggjaofnæmi 

Mjólkurofnæmi 

Hveitiofnæmi 

Hnetuofnæmi 

Fisksofnæmi 

Sojaofnæmi 

Möndluofnæmi 

Skelfisksofnæmi 

Sesamofnæmi 

Sinnepsofnæmi 

Mjólkuróþol 

Glútenóþol 

Á ekki við 

Annað, hvað? Fjöldi barna með þess háttar ofnæmi _________ 
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Hversu mörg börn eru með læknisvottorð vegna bráðafæðuofnæmis á núverandi skólaári? * 

-- Select -- 

 

Er leikskólinn hnetulaus? * 

Já 

Nei 

 

Vinsamlegast teldu upp þau fjölofnæmi (þegar barn er með fleira en eitt ofnæmi/óþol) sem til 

staðar eru í leikskólanum. Ef börn með fjölofnæmi eru fleiri en eitt er æskilegt að aðgreina 

þau með bókstaf, t.d. barn A, barn B o.s.frv. 

_________ 

 

Fer eitthvað ferli í gang þegar barn með fæðuofnæmi-óþol innritast á leikskólann? * 

Já 

Nei 

Á ekki við 

 

Er virkt plan þar sem æft er hvernig brugðist er við ofnæmiskasti barns? * 

Já 

Nei 

Á ekki við 

 

Ef barn með fæðuofnæmi eða -óþol fær mat með ofnæmis/-óþolsvaka í, er það skrá og 

tilkynnt til foreldris? * 

Já, á Slysaskráningarblað fyrir skóla og til foreldris 

Já, annars konar skráning 

Einungis tilkynnt til foreldris 

Ekkert er aðhafst 

Á ekki við 

Annað, hvað? _________ 

 

Er til staðar virkt ferli sem fer í gang ef barn með fæðuofnæmi eða -óþol fær mat með 

ofnæmis-/óþolsvaka í? * 

Já 

Nei 

Á ekki við 

 

Er til staðar sér geymslurými fyrir fæðutegundir ætlaðar þeim sem eru með fæðuofnæmi/-

óþol, óháð því hvort barn með fæðuofnæmi/-óþol er á leikskólanum á núverandi skólaári? * 

Já 
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Nei 

Á ekki við 

 

Er til staðar séraðstaða til að matreiða fyrir þá sem eru með fæðuofnæmi/-óþol? * 

Já 

Nei 

Á ekki við, matur er aðkeyptur 

 

Ef matur er aðkeyptur, er til sér brauðrist, örbylgjuofn, vöfflujárn o.þ.h.? * 

Já 

Nei 

Á ekki við, matur eldaður á staðnum 

 

Vinsamlegast merktu við allt sem við á * 

Brauðrist 

Örbylgjuofn 

Vöfflujárn 

Annað: _________ 

 

Hver sér um að til sé hentug og örugg fæða, án ofnæmis og -óþolsvaka, fyrir börn með 

fæðuofnæmi/-óþol á viðburðum leikskólans þar sem matur kemur við sögu? * 

Leikskólinn 

Foreldrar/forráðamenn 

Á ekki við 

 

Eru allir starfsmenn leikskólans upplýstir um og þjálfaðir í því hvernig bregðast skal við 

ofnæmiskasti barns? * 

Já 

Nei 

 

Hverjir eru upplýstir um og/eða þjálfaðir í að bregðast við ofnæmiskasti barns? Vinsamlegast 

merkið við allt sem við á * 

Leikskólastjóri 

Aðstoðarleikskólastjóri 

Starfsmenn á deild barns 

Starfmenn eldhúss/móttökueldhúss 

Starfsfólk í afleysingum 

Aðrir, hverjir? _________ 

 

Þekkja allir starfsmenn leikskólans einkenni ofnæmiskasts barns? * 
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Já 

Nei 

 

Hverjir þekkja einkenni ofnæmiskasts barns? * 

Leikskólastjóri 

Aðstoðarleikskólastjóri 

Starfsmenn á deild barns 

Starfsmenn eldhúss 

Starfsfólk í afleysingum 

Aðrir, hverjir? _________ 

 

Eru epinephrin pennar aðgengilegir og athugaðir reglubundið? * 

Já 

Nei 

Epinephrin pennar eru eingöngu á ábyrgð foreldra 

Á ekki við 

 

Hvernig eru foreldrar barna leikskólans upplýstir um þau fæðuofnæmi/-óþol sem börn 

leikskólans eiga við að stríða í hvert sinn? Vinsamlegast merkið við allt sem við á. * 

Þeir eru ekki upplýstir 

Tilkynnt með tölvupósti 

Tilkynnt á upplýsingatöflu 

Á ekki við 

Annað, hvernig? _________ 

 

Eru hengd upp spjöld með nafni barnsins og mynd af því og tilgreint hvaða fæðuofnæmi/-

óþol er um að ræða? * 

Já 

Nei 

Á ekki við 

 

Myndi leikskólinn nýta sér sameiginlegan gagnagrunn um innihald og næringargildi matvæla 

svo og stóran uppskriftagrunn sem yrði á vegum Reykjavíkurborgar? * 

Já 

Nei 

Kannski 

 

Eru einhverjar tillögur að úrbótum sem nýtast myndu Reykjavíkurborg við stefnumótun í 

málefnum er snúa að leikskólabörnum með fæðuofnæmi/-óþol og fjölskyldum þeirra? * 

Já 
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Nei 

 

Telur þú að það væri gagnlegt að fá lækni/hjúrkunarfræðing/næringarráðgjafa eða annan 

sérfræðing til að halda fræðslufund um fæðuofnæmi/-óþol fyrir starfsmenn leikskólans? * 

Já 

Nei 

Er nú þegar gert reglubundið 

 

Af hvaða sérfræðing eru fræðslufundnir reglulega haldnir? * 

Lækni 

Hjúkrunarfræðing 

Næringarráðgjafa 

Öðrum, hverjum? _________ 

 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri? _________ 

 

Staða þess sem fyllir út spurningalistann * 

Leikskólastjóri 

Aðstoðarleikskólastjóri 

Annar, hver? _________ 

 

Menntun þess er fyllir út spurningalistann. Vinsamlegast merkið við hæsta lokna 

menntunarstig. * 

Próf úr Fóstruskólanum 

B.Ed. 

Önnur grunnmentun 

Viðbótardiplóma 

M.Ed. 

Önnur framhaldsmenntun 

Ph.D. 

Ed.D 

Önnur menntun, hvaða? _________ 

 

 


