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Ágrip 

 

Fleiri eru nú en áður með alvarleg fæðuofnæmi á Íslandi og um allan heim. 

Óljóst er hvað veldur slíkri fjölgun en líkur eru á því að meðal annars 

umhverfisþættir, hreinlæti og breytt mataræði hafi þar áhrif. Nauðsynlegt er að 

koma til móts við einstaklinga með fæðuofnæmi í skóla og samfélagi, 

sérstaklega er mikilvægt á barna- og unglingsárum að upplifa sig ekki öðruvísi 

en aðrir. Markmið rannsóknarinnar er að kanna það hvernig grunnskólar á 

Íslandi halda utan um einstaklinga með alvarlegt fæðuofnæmi. Með alvarlegu 

fæðuofnæmi er átt við ofnæmi þar sem hætta er á ofnæmislosti. Einnig er 

markmið að kanna það hvort að slíkt fæðuofnæmi hafi áhrif á félagsskap og 

líðan viðkomandi. Tekin voru fimm viðtöl við nemendur á mið- og elsta stigi 

í fjórum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Helstu niðurstöður voru þær að 

reynsla nemenda með alvarlegt fæðuofnæmi er sú að sumir skólar halda 

ofnæmisvald alveg frá grunnskólanum en alls ekki allir, reynt er þó að koma 

til móts við nemendur í öllum skólunum með því að halda ofnæmisvald frá 

kennslustofunni. Félagsskapur og líðan nemenda var almennt góð og virtist 

fæðuofnæmið ekki hafa þar áhrif. Mikilvægt er að allir starfsmenn skóla séu 

vel upplýstir um þann einstakling sem er með fæðuofnæmi og hvernig bregðast 

skal við komi upp ofnæmislost og einnig að þeir geti gætt þess að viðkomandi 

upplifi ekki einangrun vegna fæðuofnæmisins. 





 

Abstract 

 

More people have food allergies now than before, in Iceland and all over the 

world. It is unclear what causes this increase but it is believed to be caused by 

environmental factors, increased cleanliness and a change of diet. It is 

important that individuals with food allergies feel accepted in school and in the 

community. The objective of this research was to explore how elementary 

schools in Iceland take care of individuals with severe allergies. Severe 

allergies include those who are at risk of getting anaphylaxis from food. Five 

students ages 11 to 14 from four different elementary schools in the capital 

area of Iceland, were individually interviewed by qualitative research. The 

main findings of this research were that some of the elementary schools keep 

some allergens completely away while some do not ban the allergens but try 

and keep the students safe by eliminating allergens from the classroom. 

Socially and spiritually all students had a positive experience where the food 

allergy was not a problem. It is important that all employees of schools have 

knowledge about the individuals with severe allergies and know what to do in 

case of anaphylaxis, it is also important to take care of the individual and make 

him feel as a part of the group. 





 

 

Við fögnum með mat, við syrgjum með mat, við þurfum mat til að lifa. Matur 

er mikilvægur okkur og sú einhæfni sem felst í því að vera með fjölþætt 

fæðuofnæmi er leiðingjarnt og tekur á andlega. Jákvæð hugsun og það að 

einblína á það sem má borða og allt það sem hægt er að gera í lífinu þrátt fyrir 

bráðaofnæmi er mikilvægt. Það er svo sannarlega margt verra en að þurfa að 

forðast ákveðinn mat. – Höfundur ritgerðar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



 

Formáli 

Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni til M.Ed – prófs í Menntunarfræði með 

áherslu á grunnskólastig. Hún byggir á líðan nemenda með alvarlegt 

fæðuofnæmi í grunnskólum á Íslandi. Tekin voru viðtöl við fimm nemendur 

víðsvegar um höfuðborgarsvæðið og kannað hvernig skóli og bekkjarfélagar 

taka tillit til og virða slíka nemendur. Mikilvægt er að vera í góðum félagsskap 

á barna- og unglingsárum og því var skoðað hvaða áhrif alvarleg fæðuofnæmi 

hafa á slíkan félagsskap. Áhugi minn á efni ritgerðar hefur skapast vegna eigin 

reynslu af því að eiga börn í leik- og grunnskóla með alvarleg fæðuofnæmi, 

mér þótti áhugavert að kanna hvernig líðan nemenda með slíkar takmarkanir 

þróast þegar komið er upp í mið- og efsta stig grunnskóla. 

Ritgerðin er hluti af 120 eininga námi til kennsluréttinda við 

kennaradeild á Hug- og félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri. Vægi 

ritgerðarinnar er 30 ECTS einingar. Leiðbeinandi við gerð verkefnisins var 

Nanna Ýr Arnardóttir og þakka ég henni kærlega fyrir góða leiðsögn  og 

hvatningu. Ég vil þakka Hauki Herbertssyni fyrir yfirferð á ritgerðinni og 

einnig vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir þolinmæði, sérstaklega 

eiginmanni mínum sem hefur sýnt mér stuðning og hvatt mig áfram.  
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1. Inngangur 

 

Matur er manneskjunni mikilvægur, með mat bæði fögnum við með vinum og 

ættingjum og syrgjum okkar nánustu. Matur er okkur lífsnauðsynlegur, en fyrir 

stóran hóp einstaklinga um allan heim er matur lífshættulegur. Um leið og 

matur er okkur lífshættulegur, er erfitt að fagna tilefnum með mat og  hætta er 

á að viðkomandi upplifi einmannaleika, útilokun eða jafnvel einangrun. 

Hræðsla við eitthvað eins hversdagslegt og mat getur valdið viðkomandi 

andlegri vanlíðan líkt og kvíða og streitu. Ritgerðin fjallar um bráðaofnæmi 

hjá nemendum á mið- og elsta stigi í grunnskólum á Íslandi. Skilgreining á 

fæðuofnæmi samkvæmt WHO (World Health Organization) er að fæðuofnæmi 

er  aukaverkun og viðbragð ónæmiskerfisins við ákveðinni fæðu (World 

Health Organization, 2006, bls. 1–2). Ofnæmisviðbrögð við mat geta verið allt 

frá vægum einkennum að lífshættulegum einkennum og er algengast að 

ofnæmi sé fyrir jarðhnetum, mjólkurvöru, skelfisk, trjáhnetum, hveiti, eggjum 

og sojavörum. Í mörgum tilfellum vaxa börn upp úr því að vera með ofnæmi 

en ekki alltaf (Russel og Huber, 2013, bls. 290-291). Bráðaofnæmi er 

lífshættulegt og ófyrirsjáanlegt ástand sem ekki er læknanlegt.  Meðferð við 

ofnæmislosti er Epi-penni og mikilvægt er að hann sé ávallt nálægt (Hunt, 

2016, bls. 13–18).  Epi-penni er lyfseðilsskylt lyf og er það ávísað þeim eru 

með alvarlegt ofnæmi þar sem líkur er á ofnæmislosti. Lyfið er í formi sprautu 

sem inniheldur adrenalín (Mehr, Robinson og Tang, 2006, bls. 448). 

 Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur meðal annars fram að 

börnum skuli tryggð viðeigandi vernd og umönnun. Það felur í sér að stofnanir 

og þjónustur sem að annast börn fari eftir ofangreindum sáttmála og stuðli að 

vernd í þágu heilsu og öryggis. Einnig kemur fram að starfsmenn sem að annast 

börn og sjá um þau, eigi að vera til þess hæfir (Barnasáttmáli Sameinuðu 

Þjóðanna, 1989). Ungmenni sem eru á einhvern hátt öðruvísi en hinir geta átt 

í hættu á að upplifa vanlíðan, kvíða eða streitu og því er mikilvægt að hafa það 

í huga ásamt því að passa upp á andlega líðan þessarra einstaklinga. Kvíði getur 

fylgt því að upplifa alvarlegt ofnæmisviðbragð og erfitt getur verið að treysta 

ýmsum mat á ný. Mikilvægt er að nemandi í grunnskólaaldri geti upplifað 

öryggi og notið þess að ganga í skóla, vera með vinum og taka þátt. Því er 

mikilvægt að gott samstarf sé á milli foreldra nemanda með bráðaofnæmi og 

kennara, skólastarfsfólks t.d. í mötuneyti, foreldra bekkjarfélaga. 

Skólastarfsfólk og bekkjarfélagar verða að taka tillit til nemanda með 

bráðaofnæmi til þess að nemandi sé í öruggu umhverfi í skólanum. 



2 

Félagsskapur er mikilvægur fyrir nemendur og því mikilvægt ef samstarf er á 

milli foreldra til þess að tryggja það að tekið sé tillit til ofnæmisbarnsins á 

meðan á leik stendur. Upphaf skólagöngu barns með fæðuofnæmi getur verið 

streituvaldandi tími fyrir foreldra barnsins. Algengt er að barn sé með 

fæðuofnæmi fyrir algengum matvælum og getur það reynst torsótt fyrir 

stjórnendur menntastofnanna að fjarlægja öll ofnæmisvaldandi matvæli úr 

umhverfinu (Russel og Huber, 2013, bls. 290–291). 

 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í ellefu meginkafla. Inngangur ritgerðar veitir innsýn 

í ástæðu þess að ritgerðarefnið var valið ásamt því að lýsa markmiðum og 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Næst eru kaflar þar sem ítarlega er farið 

í fræðilega umfjöllun ritgerðarefnisins, þar er fjallað um unglingsárin, 

mikilvægi félagsskapar, vellíðan og lífsgæða. Fjallað verður ítarlega um 

fæðuofnæmi, einkenni, meðferð og batahorfur. Einnig er fjallað um það 

hvernig viðhorf grunnskóla er gagnvart nemendum með fæðuofnæmi og að 

lokum um mikilvægi þess að eiga sér áhugamál og að iðka íþróttir. Áttundi 

kafli snýr að aðferðafræði rannsóknarinnar og þar er ítarlega farið út í 

rannsóknarsnið, siðferði og þátttakandaöflun. Níundi kafli er niðurstöðukafli, 

þar er skýrt frá niðurstöðum í átta þemum. Í tíunda kafla eru niðurstöður settar 

í fræðilegt samhengi og rannsóknarspurningum svarað.    

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið með rannsókninni er að kanna líðan og upplifun nemenda með 

bráðaofnæmi fyrir fæðu á mið- og efsta stigi í grunnskólum á Íslandi. Kannað 

verður hvort að bráðaofnæmi hafi áhrif á félagsleg tengsl nemandans. 

Eigindleg viðtöl voru tekin við fimm íslenska nemendur,  þar af voru þrír 

nemendur á miðstigi og tveir nemendur á efsta stigi. Tveir af nemendunum 

gengu í sama skólanum en í heildina voru nemendur í fjórum mismunandi 

skólum á höfuðborgarsvæðinu. Markmiðið var að kanna það hvernig og hvort 

að starfsfólk skóla og bekkjarfélagar nemenda með bráðaofnæmi tæki nægilegt 

tillit til viðkomandi. Einnig var litið til nánasta umhverfis nemandans og 

tillitssemi nánustu fjölskyldu og vina könnuð. Þrátt fyrir að hópur nemenda 

með bráðaofnæmi sé aðeins hluti af nemendum skóla, þegar miðað er við 

heildina, þá er mikilvægt að tekið sé tillit til þeirra. Viðbrögð geta komið upp 

án fyrirvara og mikilvægt er að geta veitt viðkomandi viðeigandi aðstoð. Það 



3 

að hafa bráðaofnæmi getur haft veruleg áhrif á lífsgæði viðkomandi og því 

mikilvægt að huga til þeirra.  

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

Hver er upplifun nemenda á mið- og efsta stigi í grunnskólum á Íslandi 

á því að vera með alvarlegt fæðuofnæmi?  

 

Hefur alvarlegt fæðuofnæmi áhrif á félagsleg tengsl unglinga? 

 

Lykilhugtök eru: Unglingsárin (e. teenage years/adolescence), lífsgæði (e. 

quality of life), tilfinning um að tilheyra (e. belonging) og alvarlegt 

fæðuofnæmi (e. severe food allergy). 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Unglingsárin 

 

 

Umhverfi og uppeldi hefur mikið að segja þegar að kemur að sjálfsmynd barna 

og hefur það áhrif á hvernig aðlögun að samfélaginu á sér stað. Með umhverfi 

er átt við heimili, hverfi og skóla. Foreldrar hafa þar mikil áhrif og er sá þáttur 

talinn vera einn af fjórum þáttum sem hafa áhrif á sjálfsmynd barna, aðrir þættir 

eru; hvernig foreldrar bregðast við óæskilegri hegðun barna, staðfesting 

barnsins á sjálfum sér og félagsleg hegðun (Hosogi, Okada, Fujii, Noguchi og 

Watanabe, 2012, bls. 1–3). Unglingsárin hefjast við kynþroskaskeiðið og 

fylgja unglingsárum ýmislegar breytingar, bæði andlegar og líkamlegar. 

Breytingar fela í sér hvernig tengslamyndun við aðra á sér stað, eigin 

sjálfsmynd og sjálfsvitund. Unglingar eru viðkvæmari heldur en börn þegar að 

það kemur að skoðun annarra og félagsleg samskipti eru orðin flóknari en á 

yngri árum. Mikilvægt þykir að falla inn í hópinn og að upplifa ekki höfnun 

frá jafnöldrum sínum (Blakemore, 2012, bls. 112). Samkvæmt rannsóknum 

Bagley og Mallick, um sjálfsálit unglinga á aldrinum 12 til 13 ára hefur gott 

sjálfsálit þann eiginleika að fyrirbyggja slæma hegðun eins og vímuefnanotkun 

eða fráhvarf úr skóla. Í rannsókninni kom enn fremur í ljós að sjálfsálit 

unglinga er misjafnt eftir kynjum en þegar að nær dregur 18 ára aldri á sjálfsálit 

drengja það til að aukast á meðan að sjálfsáliti á 18 ára stúlkna á það til að 

dragast saman (Bagley og Mallick, 1996, bls. 21 og 25). 

Unglingsárin eru stutt en krefjandi tímabil og upplifa einstaklingar að 

þeir beri ábyrgð á eigin skólagöngu, vináttu og lífi, þar af leiðandi geta 

unglingsárin haft áhrif á upplifun á eigin lífsgæði. Margar breytingar eiga sér 

stað á þessum árum, þau fela í sér streituvaldandi aðstæður þar sem 

einstaklingur hefur áhyggjur af því að tilheyra hóp, standa sig í skólanum og 

hefur jafnvel sín fyrstu skref á atvinnumarkaðnum Ábyrgðarhlutverk er nú 

meira en áður og þar af leiðandi eru venjur að breytast. Eftir grunnskóla tekur 

við framhaldsskóli þar sem breytingar verða á vinahópnum og meiri ábyrgð er 

borin á eigin skólagöngu (Petito og Cummins, 2000, bls. 196–198). 

Mikil ábyrgð á unglingsárum hefur sýnt fram á að unglingar upplifi sig 

eldri en þeir eru í raun. Unglingar sem að ganga í hlutverk sem eru 

samfélagslega talin vera hlutverk fullorðinna upplifa sig sérstaklega sem eldri 
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en þeir eru í raun, slík hlutverk eru til dæmis það að verða foreldri, vinna fullt 

starf eða flytja að heiman. Í samfélaginu þykir eðlilegra að unglingar séu á 

einhvern hátt háðir foreldrum og ábyrgð þeirra sé innan ákveðinna marka. Sé 

nauðsynlegt að leggja ábyrgð á unglinga, eins og að bera ábyrgð á eigin 

lífsháttum vegna t.d. ofnæmis, er líklegt að unglingurinn upplifi sig eldri en 

hann er í raun og upplifi einnig viðeigandi þroska (Johnson og Mollborn, 2009, 

bls. 41 og 55–57).  

2.2 Mikilvægi félagsskapar barna- og unglinga 

 

Tengsl eru mikilvæg fyrir sjálfsálit unglinga og eru það bæði félagsleg og 

fjölskyldu tengsl sem þar hafa áhrif. Tengslasambönd eru misjöfn og tengsl 

sem að myndast á milli foreldris og barns eru á þann hátt að ætlast er til að 

foreldri sé í ráðandi og áhrifamiklu hlutverki yfir barninu og hafi frekari 

þekkingu en barnið. Tengslasambönd á milli félaga eru á jafnari grundvelli þar 

sem að félagarnir eru í frekar svipaðri stöðu og hlutverki. Þegar að líður á 

unglingsárin minnka áhrif foreldra á sjálfsálit barnsins, samfélagsleg staða 

þeirra jafnast og sterkari vináttutengsl myndast. Góð tengsl hafa áhrif á 

almenna vellíðan og góðan árangur í skóla, einnig hafa góð tengsl á milli 

foreldra og barna á unglingsárum áhrif á það hvernig vinatengsl barnið myndar 

(Macek og Jezek, 2007, bls. 26–27). Félagsleg tengsl hafa mikil áhrif á vellíðan 

einstaklinga og eru þau talin vera nauðsynleg öllum einstaklingum. Lítil eða 

léleg tengsl í æsku hafa mikil áhrif einstaklinga og getur valdið andlegum 

veikindum seinna á lífsleiðinni (Hietanen, Aartsen, Kiuru,  Lyyra og Read, 

2016, bls. 483). Neikvæðir atburðir, ásamt litlum félagslegum tengslum á 

æskuárum getur haft áhrif á þá þroskaáfanga sem að barnið fer í gegnum, eins 

og eðlileg samskipti á meðal jafnaldra. Áhrifin geta verið á þann hátt að barnið 

upplifir höfnun á meðal jafningja sem skilar sér í lélegum námsárangri 

(Sawyer, Bearinger, Blakemore, Dick, Ezeh og Patton, 2012, bls. 1631). 

Rannsókn Newman, B., Lohman og Newman, P., getur félagsleg 

útilokun og einangrun valdið einstaklingum kvíða, skömm og þunglyndi. 

Félagsleg samskipti  eru mjög mikilvæg og tilfinning um að tilheyra hóp veitir 

einstaklingum ánægjulegt og heilsuhraust líf allt frá barnæsku fram að 

fullorðinsaldri. Rannsóknin sýndi að stúlkum þykir mikilvægara en drengjum 

að tilheyra hóp, stúlkur eiga það til að setja meiri kröfur til félagsskapsins þegar 

miðað er við drengi. Stúlkur eiga það til að eiga náin samskipti innan hópsins 

en drengir leita fremur tengsl sem að fela í sér virka líkamlega þátttöku. 

Félagsleg útilokun getur valdið vanlíðan en slík útilokun getur einnig valdið 

því að aðrir unglingar vilja forðast einstaklinginn vegna hræðslu um að verða 

sjálfur fyrir sambærilegri útilokun (Newman, B., Lohman og Newman, P., 

2007, bls. 241–244).  
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Upplifun foreldra barns með bráðaofnæmi getur haft áhrif á félagslega 

stöðu barnsins en skólanum fylgja ýmsar aðstæður þar sem að matur er í boði 

og foreldrar finna fyrir óöryggi fyrir því að senda barnið í slíkar aðstæður. 

Kvíði er algengur á meðal foreldra barna með bráðaofnæmi. Afleiðingar 

kvíðans gætu valdið því að foreldrar ofverndi barnið, þar af leiðandi gæti 

barnið misst af ýmsum tækifærum sem gætu þroskað félagslega hæfni og aukið 

félagslega stöðu þess. Það að vera öðruvísi en aðrir getur haft þau áhrif að 

barnið upplifir einangrun, lágt sjálfsálit, kvíða og jafnvel þunglyndi. 

Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt fram á að börn með fæðuofnæmi eru í 

áhættuhóp gagnvart einelti og eru jafnvel tvisvar sinnum líklegri en aðrir fyrir 

því að verða fyrir útilokun, stríðni og baktali (Quach og John, 2018, bls. 477–

479).  

Dæmi um stríðni tengda fæðuofnæminu er að aðrir nemendur koma með 

ofnæmisfæðu óþarflega nálægt nemenda sem að er með bráðaofnæmi. Slík 

stríðni gæti valdið vanlíðan hjá barninu sem gæti fylgt fram að fullorðinsárum. 

Á unglingsárum er vanlíðan, kvíði og þunglyndi fjórum sinnum líklegri til þess 

að vera til staðar hjá unglingum með fæðuofnæmi heldur en unglingum sem 

ekki eru með fæðuofnæmi, þeir eru því m.a. berskjaldaðri andlega fyrir einelti. 

Unglingsárin fela í sér að ýmsar áhættur eru teknar, foreldrar geta ekki fylgst 

jafnmikið með og áður og jafnvel gleymir unglingur að taka Epi-penna með 

sér á félagslega viðburði. Unglingar gætu upplifað löngun til þess að prufa sig 

áfram með fæðu sem getur verið lífshættuleg ákvörðun. Mikilvægt er því að 

unglingar með alvarleg fæðuofnæmi þroskist hratt og læri að bera ábyrgð á 

sjálfum sér (Quach og John, 2018, bls. 477–479).  

 

2.3 Mikilvægi lífsgæða, vellíðunar og sjálfsálits 

barna- og unglinga 

 

 

Skilgreining á lífsgæðum (e. quality of life) er samkvæmt WHO (World Health 

Organization); skynjun einstaklings um stöðu sína í lífinu í samhengi við 

samfélagið og þá menningu sem búið er í og hvernig einstaklingurinn metur 

það til verðmæta. Hugtakið felur einnig í sér markmið, væntingar, viðmið og 

hugsanir einstaklingins. Mikilvægir þættir eru líkamleg og andleg heilsa 

einstaklingsins, félagsleg tengsl, sjálfstæði  og umhverfisaðstæður (World 

Health Organization, 1997, bls. 1). Lífsgæði einstaklinga er því vítt hugtak sem 

vísar til innihaldsríks og ánægjulegs lífs. En erfitt þykir að mæla hugtakið þar 

sem misjafnar hugmyndir eru um skilgreiningu þess. Það þýðir ekki endilega 

að einstaklingur skynji mikil lífsgæði þrátt fyrir að ytri þættir líkt og fjárhagur, 
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heimili og heilsa séu í góðu ásigkomulagi. Lífsgæði er huglæg skynjun 

einstaklings á veruleika sínum, þar sem eigin langanir og óskir eru uppfylltar 

og almenn vellíðan yfirgnæfir vanlíðan (Björn Guðbjörnsson,  Helga 

Jónsdóttir og Kolbrún Albertsdóttir, 2009, bls. 22–29). 

Hormóna- og kynþroskabreytingar eiga sér stað á þessum unglingsárum. 

Lífsgæði hafa því mælst minni á efri unglingsárum en á fullorðinsárum. Það er 

talið vera vegna ofangreindra þátta, enn fremur þykir krefjandi fyrir líðan 

einstaklingsins að upplifa takmarkanir frá foreldrum þegar að þeir telja sig vera 

nánast fullorðin. Tilfinning einstaklinga um að hafa stjórn á aðstæðum hefur 

mikil áhrif á líðan og telji einstaklingur sig ekki hafa stjórn skynjar hann 

ákveðna vanlíðan vegna þessa. Félagsleg tengsl hafa áhrif á líðan á 

unglingsárum og eru góð tengsl mikilvæg fyrir almenna vellíðan, bæði tengsl 

innan fjölskyldunnar og á meðal félaga. Foreldrahlutverk hefur áhrif á líðan á 

unglingsárum og þeir foreldrar sem að veita stuðning  og hafa kröfur á 

einstaklinginn hafa góð áhrif á líðan hans og hegðun (Petito og Cummins, 

2000, bls 196–198 og 204). 

Sjálfsálit hefur auk þess áhrif á líðan unglinga um að tilheyra og hafa 

rannsóknir sýnt fram á það að lítið sjálfsálit hafi áhrif á einmannaleika á 

unglingsárum. Einmannaleiki á sér stað þegar að einstaklingur upplifir að 

félagslegt tengslanet hans sé minna en hann óskar.  Hafi einstaklingur mikið 

sjálfsálit upplifir hann sig vera mikils virði, en með litlu sjálfsáliti upplifir 

viðkomandi sig lítils virði. Lítið sjálfsálit getur valdið þunglyndi, átröskun, 

áhættuhegðun og skilað lélegri námsframvindu (Vanhalst, Luyckx, Scholte, 

Engels, Goossens, 2013, bls. 1067–1077). Einstaklingar á öllum aldri upplifa 

lítið sjálfsálit á einhverjum tímapunkti en á unglingsárum er lítið sjálfsálit talið 

hafa mikil áhrif á viðkomandi. Á unglingsárum er viðkomandi að finna sjálfan 

sig og víkka félagsleg tengsl. Með litlu sjálfsáliti telur viðkomandi sig ekki 

passa í hópinn eða það að hann sé ekki nógu góður fyrir hópinn, hann heldur 

því jafnvel fram að aðrir sjái hann á neikvæðan hátt líkt og hann gerir sjálfur 

(Vanhalst, Luyckx, Scholte, Engels, Goossens, 2013, bls. 1067–1077).  

Alvarlegt fæðuofnæmi hefur þau áhrif að viðkomandi getur þurft að 

sleppa þátttöku í ýmislegum atburðum vegna mögulegs ofnæmiskasts, hann 

gæti skynjað sig öðruvísi en hinir vegna þessa takmarkana. Félagsleg 

einangrun er því algeng á meðal unglinga með fæðuofnæmi og jafnvel það 

erfiðasta við það að hafa fæðuofnæmið. Viðkomandi getur upplifað kvíða og 

streitu í tengslum við að þurfa sífellt að gæta sín á ofnæmisvaldi og eiga sífellt 

í hættu á að alvarleg ofnæmiseinkenni geri vart við sig. Kvíði felur í sér  

stöðugar áhyggjur og viðkomandi getur byrjað að einangra sig. Sé viðkomandi 

með neikvæðar tilfinningar gagnvart fæðuofnæmi sínu eru meiri líkur á því að 

kvíði og streita geri vart við sig. Með jákvæðni eru minni líkur á streitu, þrátt 

fyrir erfiðleika sem geta komið upp. Tilfinningar foreldra gagnvart 

fæðuofnæmi barns getur haft áhrif á það hvernig barnið skynjar eigin ofnæmi, 

en stöðugar áhyggjur foreldra af ofnæmiseinkennum veldur því að barnið 
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upplifir stöðugar áhyggjur. Áhyggjur eru eðlilegar upp að vissu marki en 

jafnframt þarf að huga að því að þær verði ekki of miklar (LeBovidge, Strauch, 

Kalish og Schneider, 2009, bls. 1282). 

Kvíði og streita getur einnig haft áhrif á lífsgæði foreldra barna með 

alvarleg fæðuofnæmi og getur sú líðan aukist þegar að barn hefur skólagöngu 

sína (Lawoko og Soares, 2003, bls. 655 og 664). Streita er viðbrögð líkamans 

við álagi, einkenni streitu eru eftirfarandi; mikil þreyta, lítið úthald, 

einbeitingaskortur, depurð, skapsveiflur, erfiðleikar með svefn og 

minnistruflanir. Líkamlega eru einkenni; meltingartruflanir, svimi, aukin 

næmni fyrir áreiti og hávaða, óþægindi í hjarta og verkir í stoðkerfi. Einkenni 

geta verið til staðar í nokkur ár áður en alvarleg vanlíðan kemur í ljós. Meðferð 

er stuðningur, fræðsla, þjálfun og í einhverjum tilfellum er þörf lyfjum við 

streitunni (Ólafur Þór Ævarsson, 2016, bls.1). 

Rannsókn var gerð þar sem könnuð var líðan foreldra barna með 

alvarleg fæðuofnæmi og kom í ljós að mikil streita var til staðar við upphaf 

skólagöngu en viðeigandi fræðsla um það hvernig skólinn mun bregðast við 

ofnæmislosti létti á andlegri líðan foreldra (Odhav, Lanser og Rabinovitch, 

2018, bls. 1). Tenging er á milli streitu og lífsgæða á þann hátt að því meiri 

streita sem er til staðar, því minni eru lífsgæði einstaklingsins. Það sem 

sömuleiðis hefur áhrif á líðan foreldra barna með skert lífsgæði, er hvernig 

samband foreldra gengur og hvernig uppeldisaðferðum er beitt. Foreldrar sem 

upplifa vonleysi gagnvart barninu sínu upplifa minnkuð lífsgæði, þar sem erfitt 

er að njóta lífsins á eðlilegan hátt (Lawoko og Soares, 2003, bls. 655 og 664).  

 

2.4 Fæðuofnæmi 

 

 

Matur er manneskjunni lífsnauðsynlegur. Heilsusamlegur matur veitir 

líkamanum þá orku sem hann þarfnast en matarvenjur- og siðir eru misjafnir 

eftir því hvar manneskjan er stödd í heiminum. Ýmis ofnæmisviðbrögð 

manneskjunnar við ákveðnum mat hefur þekkst til margra ára en tilfellum 

hefur farið fjölgandi á síðastliðnum árum (Wioletta, Wróblewska, Adamczuk 

og Kopczynski, 2013, bls. 113–116). Skilgreining á fæðuofnæmi samkvæmt 

WHO (World Health Organization) er að fæðuofnæmi er  aukaverkun og 

viðbragð ónæmiskerfisins við ákveðinni fæðu. Fái einstaklingur 

ofnæmisviðbragð við mat sem aðrir þola, er um fæðuofnæmi að ræða. 

Viðbrögð fela í sér allt frá vægum óþægindum að lífs alvarlegum viðbrögðum 

sem krefjast skjótrar meðferðar (World Health Organization, 2006, bls. 1–2). 

Fæðuofnæmi er talin vera til staðar hjá fimm til sex prósent barna og þrjú til 

fjögur prósent fullorðinna í Bandaríkjunum (Carlisle, Vargas, Noone, Steele, 
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Sicherer ,Burks og  Jones, 2010, bls. 360). Sé einstaklingur með ofnæmi 

fyrir tveimur eða fleiri tegundum af fæðu kallast það fjölfæðuofnæmi og er það 

greint með þar til gerðu þolprófi. Fæðuofnæmi kallast bráðaofnæmi þegar að 

hætta er á ofnæmislosti (e. anaphylaxis). Algengast er að barn upplifi 

ofnæmislost á heimili sínu en næst algengasta umhverfi er í skólanum 

(Aðalheiður Rán Þrastardóttir, Fríða Rún Þórðardóttir og Jóhanna Torfadóttir, 

2018, bls. 1). Óljóst er hvers vegna fæðuofnæmi er algengara nú en áður, 

tilgátur eru til staðar varðandi það hvort að umhverfisþættir hafi áhrif, eins og 

til dæmis mengun, breytingar á mataræði, aukið hreinlæti, ofangreindar 

breytingar geta valdið aukinni sjúkdómaáhættu og breytingum á genum 

líkamans. Einnig hafa breytingar orðið á mataræði ungbarna og gæti það haft 

áhrif (Russel og Huber, 2013, bls. 291).  

Einkenni 

 

Þær fæðutegundir sem eru þekktar fyrir að valda flestum og alvarlegustum 

viðbrögðum eru eftirtaldar; glúten, krabbadýr, egg, fiskur, jarðhnetur, 

sojabaunir, mjólk og trjáhnetur (World Health Organizaton, 2006, bls. 3).      

Hjá börnum er algengasta fæðan sem að veldur 

ofnæmisviðbrögðum;  mjólkurvörur, egg, fisk, sojavörur og jarðhnetur. Á 

meðal fullorðinna einstaklinga er algengast að vera með ofnæmi fyrir fisk, 

skelfisk, ýmsum ávöxtum og hnetum (Wioletta, Wróblewska, Adamczuk og 

Kopczynski, 2013, bls. 113–116). Merki er um aukna tíðni af ofnæmi af 

sjaldgæfari ofnæmisvöldum hjá börnum og fullorðunum m.v. það sem áður 

hefur þekkst, því er mikilvægt að sérfræðingar séu opnir fyrir því að kanna 

viðbrögð við ýmsum sjaldgæfum fæðutegundum þegar kanna skal 

ofnæmissvörun (Ram, Cianferoni og Spergel, 2016, bls. 156).  

Börn og unglingar eru stóran hluta dags í skólanum og því mikilvægt 

að skóli hafi veitt viðeigandi fræðslu og að allir sem að umgangast einstakling 

með alvarlegt fæðuofnæmi séu færir um að meðhöndla barnið verði það fyrir 

ofnæmislosti (Charlisle, Vargas, Noone, Sicherer o.fl, 2010, bls. 361). Fái það 

bráðaofnæmiskast er möguleiki á því að barn útskýri einkenni sem að það 

finnur fyrir, á annan hátt en búist er við, sem dæmi má nefna; tilfinning um að 

maturinn sé sterkur, tungan sé heit/brenni/klæji/hár sé á tungunni, tilfinning 

um að eitthvað sé fast í hálsi/upplifun um að hálsinn sé þykkur/þrengsli í vörum 

og upplifun um pöddur í eyranu (kláði) (Robinson og Ficca, 2012, bls. 191). 

Ofnæmislost er alvarlegt og ófyrirsjáanlegt,  einkenni þurfa að vera 

þrjú til þess að um ofnæmislost sé að ræða; hröð þróun einkenna, erfiðleikar 

eru við öndun/kökkur í hálsi og breytingar á húð/slímhúð (Hunt, 2016, bls. 13–

18). Einkenni koma fram í húð með kláða og bólgum, í meltingafærum með 

uppköstum, niðurgangi og bólgum. Í  öndunarvegi með kláða, astma og 

bólgum. Í hjarta- og æðakerfinu með brjóstverk,  óeðlilegum hjartslætti, lágum 
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blóðþrýsting og jafnvel verður viðkomandi meðvitundarlaus. Kláði getur 

myndast í augum. Alvarleiki einkenna fara eftir stærð skammts af 

ofnæmisvaldi og viðkvæmni einstaklingsins, en lítill skammtur getur þó valdið 

dauðsfalli (World Health Organization, 2006, bls. 2).  

Tvö algengustu einkenni ofnæmislosts eru: kláði í vörum og tungu, tíð 

uppköst og niðurgangur. Ofnæmiseinkenni geta verið tvennskonar, annars 

vegar koma einkenni snögglega innan nokkurra mínútna eða samstundis eftir 

að fæða hefur verið innbyrt og kallast slík viðbrögð ofnæmislost. Þær 

fæðutegundir sem valda slíkum viðbrögðum eru í flestum tilfellum egg, hnetur, 

jarðhnetur, fiskur og skelfiskur. Hin tegundin af ofnæmiseinkennum er 

seinfærari en hún kemur í ljós eftir nokkra tíma eða daga eftir að fæða hefur 

verið innbyrt. Einkenni eru meðal annars þreyta, þunglyndi, höfuðverkur, 

ofvirkni, svefnleysi, astmi, kláði í húð og niðurgangur. Þær fæðutegundir sem 

eru að valda slíkum viðbrögðum eru í flestum tilfellum mjólkurvörur, 

belgjurtir, sítrusávextir og aukaefni í matvælum.  Fæðuofnæmi getur falið í sér 

fleiri einkenni sem eru algeng meðal þeirra sem þjást af ofnæmi þau eru til 

dæmis síþreyta, þá sérstaklega á morgnanna og um eftirmiðdaginn. Verkir og 

stirðleikar í öxlum, hálsi og baki ásamt höfuðverk geta einnig fylgt 

fæðuofnæmi ásamt ýmsum andlegum einkennum eins og til dæmis kvíða, 

streitu, svima, rugli, þunglyndi og depurð. Séu ung börn að neita að borða 

ákveðna fæðutegund gæti það verið merki um fæðuofnæmi. Fæðuóþol er 

jafnframt algengt og eru ýmis einkenni svipuð og þegar að um fæðuofnæmi er 

að ræða. Auk þess getur viðkomandi upplifað augn- og nefrennsli. Skortur á 

ákveðnum ensímum veldur því að einstaklingar með fæðuóþol eiga í 

erfiðleikum með að melta ákveðna fæðu. Með fæðuóþoli hefur fæða ekki áhrif 

á ónæmiskerfi einstaklinga, ólíkt fæðuofnæmi þar sem fæða hefur bein áhrif á 

ónæmiskerfið. Aukaefni, rotvarnarefni og litarefni í mat eru í mörgum tilfellum 

valdur óþolsins en einnig ýmsir ostar, vín og þurrkaðir ávextir (Wioletta, 

Wróblewska, Adamczuk og Kopczynski, 2013, bls. 113–116). 

Einstaklingar með fæðuofnæmi eru yfirleitt að greinast á unga aldri þar 

sem líkamsvöxtur á sér stað og því hefur líkaminn þörf á næringu. Ákveðin 

áhætta felst í því þegar að ákveðið er að forðast matvæli vegna gruns um 

ofnæmi, vegna hættu á því að líkamanum skorti næringu. Sé staðfest ofnæmi 

til staðar er að sjálfsögðu nauðsynlegt að forðast ofnæmisvald og því mikilvægt 

að innbyrða nægilegt magn af kalkbættum vörum og D-vítamíni til þess að 

forðast áhættuna að hægist á vexti barnsins (Christie, Hine, Parker og Burks, 

2002, bls. 1648–51). Í rannsókn sem gerð var á börnum með fæðuofnæmi í 

Bretlandi, kom í ljós að börn með fæðuofnæmi eru undir viðmiðum um þyngd, 

samanborið við aðra íbúa Bretlands. Hins vegar komu í ljós tilfelli þar sem 

tenging var á offitu og fæðuofnæmi, því er ljóst að huga þarf almennt að 

næringu fæðuofnæmis barna (Meyer, Koker, Dziubak, Venter o.fl., 2014, bls. 

233). 
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Orsakir 

 

Orsakir fæðuofnæmis eru fjölþættar og eru það bæði erfðafræðilegar og 

umhverfislegar orsakir. Erfðafræðileg orsök fæðuofnæmis má oft rekja til 

foreldra barnsins en séu foreldrar barnsins báðir með ofnæmi eru líkurnar um 

60–80% á því að barnið verði einnig með ofnæmi, sé aðeins annað foreldrið 

með ofnæmi minnka líkurnar niður í 40% og sé hvorugt foreldrið með ofnæmi 

eru líkurnar aðeins 5–15%. Umhverfislegar orsakir fæðuofnæmis eru m.a. 

breytt mataræði og lífsstíll og auk þess aukið hreinlæti á heimilum (Wioletta, 

Wróblewska, Adamczuk og Kopczynski, 2013, bls. 113–116). Tengsl fundust 

á milli þess að fæðast með keisaraskurði og þess að vera með fæðuofnæmi, þá 

hafði aldur móður áhrif en því eldri sem móðir var því meiri líkur eru á því að 

barnið væri með fæðuofnæmi. Fæðing með keisaraskurði er talinn hafa áhrif á 

þann hátt að það fær ekki aðgang að þeim örverum sem eru til staðar við 

náttúrulega fæðingu. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á börn sem fæðast á 

haust- og vetrar mánuðum séu líklegri til þess að þróa með sér fæðuofnæmi, 

samanborið við börn sem fæðast á vor- og sumar mánuðum. Önnur orsök er 

talin vera skortur á D-vítamíni. Talið er að móðir sem að neytir ofnæmisvalda 

(til dæmis jarðhnetur) á meðgöngu sinni auki líkur á því að barnið fái 

fæðuofnæmi, en þvert á móti er þó er talið að ofnæmisvaldar í litlu magni á 

meðgöngu minnki líkur á fæðuofnæmi barnsins, þetta er því vand með farið 

(Mcbride, Keil, Grabenhenrich, Dubakiene, Drasutiene, o.fl., 2012, 236–238). 

Talið er að matarvenjur í hverju landi fyrir sig hafi áhrif á ofnæmiskerfi 

einstaklinga, en sá matur sem er mikið borðað af virðist vera sá matur sem hátt 

hlutfall einstaklinga er með ofnæmi fyrir. Í  samhengi við ofangreint má nefna 

að jarðhnetur eru mikil neysluvara í Bandaríkjunum, en þar er einnig mikið um 

bráðaofnæmi fyrir jarðhnetum. Matvæli innihalda prótein sem geta breyst við 

hita og má þar nefna dæmi eins og ávexti, grænmeti og kjöt en sé einstaklingur 

með ofnæmi fyrir ofangreindu þá gæti hann þó upplifað að þola matvæli eftir 

hitun (Wioletta, Wróblewska, Adamczuk og Kopczynski, 2013, bls. 113–116). 

 

Meðferð 

 

Meðferð við ofnæmislosti er Epi-penni, lyfið er lyfseðilsskylt og ávísað þeim 

sem hafa upplifað ofnæmislost eða eiga í hættu á því að fá ofnæmislost (Mehr, 

Robinson og Tang, 2006, bls. 448). Epi-penni inniheldur adrenalín sem að 

aðstoðar líkamann við að draga úr einkennum ofnæmislosts með því að slaka 

á vöðvum í öndunarvegi og auðvelda á þann hátt öndun. Við ofnæmislost 
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lækkar blóðþrýstingurinn og adrenalínið hækkar blóðþrýstinginn á ný og 

slakar auk þess á vöðvum í maga, þörmum og þvagblöðru (Epipen, 2020).  

Mikilvægt er að Epi-penni sé notaður um leið og grunur liggur um 

ofnæmislost, því fyrr sem hann er notaður því betra. Eftir notkun á Epi-penna 

er nauðsynlegt að hringja í Neyðarlínuna og komast í læknishendur vegna 

einkenna sem geta endurtekið sig (Hunt, 2016, bls. 13–18). Hafi einkenni ekki 

minnkað eftir notkun á Epi-penna, má gefa viðkomandi skammt af öðrum Epi-

penna eftir fimm til fimmtán mínútur. Sé beðið of lengi með að gefa 

viðkomandi Epi-penna getur viðkomandi látist vegna einkenna sinna. 

Aukaverkanir eru algengar af notkun Epi-penna og eru þær eftirfarandi: kvíði, 

óróleiki, hræðsla, svimi og höfuðverkur. Aukaverkanir eiga þó ekki að koma í 

veg fyrir að Epi-penni sé notaður og vara aukaverkanir aðeins í stuttan tíma 

(Russel og Huber, 2013, bls. 292). Epi-penni kemur í misjöfnum styrkleikum 

og því mikilvægt að sá sami Epi-penni sem læknir hefur úthlutað viðkomandi 

sé notaður, sé þörf á slíkum penna. Börn sem vega á milli 10 - 25 kg eiga að 

nota penna með 0,15 mg styrkleika, en börn yfir 25 kg nota 0,30 mg (Robinson 

og Ficca, 2012, bls. 188). Meðferð fæðuofnæmis felur í sér að forðast 

ofnæmisvaka og þýðir það að lesa þarf innihaldslýsingar ítarlega og velja vel 

það sem viðkomandi lætur ofan í sig (Wioletta, Wróblewska, Adamczuk og 

Kopczynski, 2013, bls. 113–116). 

Nýtt lyf hefur komið á markað í Bandaríkjunum sem heitir Palforzia, 

það er fyrsta og eina samþykkta lyfið við meðferð á bráðaofnæmi fyrir 

jarðhnetum. Lyfið læknar ekki bráðaofnæmi, en minnkar líkur á ofnæmislosti 

sé ofnæmisvöru óviljandi neytt. Lyfið er gefið undir eftirliti 

heilbrigðisstarfsfólks og líkur eru á því að einstaklingur með bráðaofnæmi þoli 

ekki lyfið og upplifi ofnæmislost af lyfinu þar sem að það inniheldur 

ofnæmisvald í litlu magni (Food and Drug Administration, 2020). 

 

Batahorfur 

 

Einstaklingar geta vaxið upp úr því að hafa ýmis fæðuofnæmi en sé ofnæmið 

alvarlegt líkt og bráðaofnæmi, er ólíklegt að það eldist af einstaklingnum. Talið 

er að aðeins um 10–20 % af þeim sem eru með alvarleg hnetuofnæmi fyrir 

jarðhnetum og/- eða trjáhnetum losni við ofnæmið. Tilfelli ofnæmislosts hafa 

nánast tvöfaldast á síðastliðnum árum, en talið er að einstaklingar á 

unglingsaldri og þeir eldri, séu kærulausari hvað varðar ofnæmið og gangi 

jafnvel ekki með Epi-penna á sér (Greenhawt, Singer og Baptist, 2009, bls. 

323). Meðalaldur er 5,4 ára á þeim börnum sem hafa losnað við fæðuofnæmi 

sín, það er alls ekki sjálfsagt að losna við fæðuofnæmi og eru jarðhnetur og 

sjávarföng þeir ofnæmisvaldar sem eldast síst af börnum (Dyer og Gupta, 
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2014, bls. 92–94). Erfitt getur verið að forðast ofnæmisvaldinn og hafa 

fæðuofnæmi áhrif á lífsgæði viðkomandi einstaklings. Þá getur það verið snúið 

og streituvaldandi að undirbúa mat fyrir slíkan einstakling. Jafnframt á það til 

að vera krefjandi fyrir einstakling með bráðaofnæmi að borða að heiman og á 

veitingastöðum (World Health Organization, 2006, bls. 3–4). Dæmi eru um að 

einstaklingar sem að losna við fæðuofnæmi, haldi þó áfram að forðast 

ofnæmisvald af ýmsum ástæðum; hræðsla er til staðar um ofnæmisviðbragð 

vegna matarins, þykir áferð eða bragð matarins vont og erfitt er að breyta af 

vana sínum (Strinnholm, Hedman, Winberg, Jansson, Lindh og Ronmark, 

2017, bls. 9). 

 Fæðuofnæmi fjölskyldumeðlims hefur áhrif á fjölskylduna í heild sinni. 

Afleiðingar fæðuvals fyrir ofnæmisbarn eru ófyrirsjáanlegar og geta verið 

lífshættulegar. Það er óhjákvæmilegur streituvaldur fyrir ofnæmisbarnið og 

fjölskyldu. Fjölskylduboð og veislur eru í mörgum tilvikum óþægilegar vegna 

þeirra hættu að lífshættulegur ofnæmisvaki sé til staðar. Því velja einstaklingar 

með bráðaofnæmi oft að forðast slíkar streituvaldandi aðstæður og eiga þeir 

því í hættu á að loka sig hálfpartinn inni (Birdi, Cooke og Knibb, 2016, bls. 1). 

Umönnunaraðilar barns eða unglings með fæðuofnæmi eiga að sjá til þess að 

lesið sé á öll matvæli og að matvæli séu matreidd á þann hátt að ekkert 

krosssmit eigi sér stað frá öðrum matvælum. Erfitt getur verið fyrir 

hlutaðeigandi að treysta mat sem hefur verið matreiddur af þriðja aðila. Börn 

og unglingar með ofnæmi eru því yfirleitt með nesti að heiman með sér á ýmsa 

viðburði, á þann hátt er líklegra að verið sé að neyta öruggar fæðu. Misbrestur 

hefur verið á því í veitinga- og matvælaiðnaði að framleiðendur og smásalar 

(sbr. veitingastaðir) vandi tilkynningar á mögulegum ofnæmisvöldum og 

fyrirbyggi snertingu á milli matvæla. Má þar auk þess nefna flugfélög sem 

bjóða uppá hnetur. 

Umönnunaraðilar þurfa því að meta hvern og einn veitinga- og 

matsölustað og forðast þá sem ekki taka tillit til einstaklinga með ofnæmi. 

Kvíði er einkennandi fyrir umönnunaraðila og má þar nefna mæður sérstaklega 

en þær eiga það til að bera ábyrgð á skipulagi varðandi mat. Þær halda oftast 

utan um það skipulag varðandi mat sem felst í því að fara á viðburði sem að 

bjóða ekki uppá mat við hæfi. Fæðuofnæmi getur því verið streituvaldur innan 

fjölskyldna, en fæðuofnæmi felur einnig í sér ýmsan kostnað. Fjárhagslegir 

örðuleikar verið ein orsök streitu og kvíða hjá umönnunaraðilum. Með tíma og 

reynslu læra fjölskyldur einstaklings með fæðuofnæmi að lifa með þessu og 

kvíðaeinkenni minnka. Mikilvægt er að halda eigin áhyggjum í skefjum sem 

umönnunaraðili en á þann hátt upplifir barnið/unglingurinn með ofnæmi minni 

streitu og kvíða. Þess í stað er gott að einbeita sér á því hvernig hægt er að vera 

öruggur og treysta því að með tímanum verði fæðuofnæmið nokkuð 

viðráðanlegt (Quach og John, 2018, bls. 472–482). 
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2.5 Skólinn og fæðuofnæmi 

 

Þegar að börn með alvarleg fæðuofnæmi hefja skólagöngu er mikilvægt að góð 

samskipti eigi sér stað á milli foreldra, læknis, starfsfólk skólans og einnig 

nemenda í skólanum. Mikilvægt er að skólahjúkrunarfræðingur fái öll 

viðeigandi gögn um fæðuofnæmi nemenda og skipuleggi hvernig skólinn eigi 

að bregðast við komi upp ofnæmisviðbragð. Starfsfólk skólans ætti að fá 

fræðslu um notkun Epi-penna og hvernig einkenni ofnæmislosts lýsa sér. 

Foreldrar nemenda í skólanum sem umgangast nemanda með bráðaofnæmi 

þurfa að vera meðvituð um að gefa honum ekki neitt matarkyns án þess að hafa 

fengið staðfestingu á að það sé í lagi. Foreldrar barns með bráðaofnæmi eiga 

það til að hafa stöðugar áhyggjur en með þessum hætti eru meiri líkur á að 

foreldrar upplifi að barnið sé í öruggum höndum í skólanum (Robinson og 

Ficca, 2012, bls. 187–191). Börn og unglingar eru í skólanum stóran hluta 

dagsins og því mikilvægt að skólastarfsfólk þekki þá nemendur sem eru með 

bráðaofnæmi, gott er að nemendur séu með til dæmis armband frá Medic Alert 

sem greinir frá fyrir hverju nemandinn er með ofnæmi og hvort að viðkomandi 

sé með Epi-penna (Russel og Huber, 2013, bls. 294). 

Á síðu Astma- og ofnæmisfélags Íslands er að finna viðbragðsáætlun til 

leik- og grunnskóla vegna barna og unglinga með fæðuofnæmi. Þar kemur 

fram að mikilvægt sé að viðkomandi með fæðuofnæmi geti notið matar og 

drykkjar eins og aðrir. Öruggt umhverfi þarf að vera til staðar fyrir viðkomandi 

og lítil áhætta á því að komast í snertingu við ofnæmisvald. Aðstandendur og 

forráðamenn bera ábyrgð á því að skóli sé vel upplýstur um þá fæðu sem ber 

að varast. Nauðsynlegt er að læknisvottorð sé til staðar og leiðbeiningar um 

hvernig á að bera sig að komi til ofnæmistilviks. Viðeigandi lyf þurfa að vera 

til staðar og merkt viðkomandi ofnæmisbarni. Mikilvægt er að athuga lyf 

reglulega og skipta út og endurnýja sé þörf á því. Allir starfsmenn skólans 

þurfa að vita hvar Epi-penni er staðsettur og hvernig eigi að nota hann. Í 

samvinnu við skóla eiga forráðamenn að útbúa áætlun um aðgerðir komi til 

ofnæmistilviks þar sem tekið er mið á barninu í öllum þeim aðstæðum sem 

daglegt skólastarf felur í sér. Áætlun þarf að vera vel merkt og gott er að hafa 

mynd af barninu. Reglulega þarf að fara yfir áætlun og verklag með öllu 

starfsfólki skólans og mikilvægt er að skóli hafi allar upplýsingar um tengiliði 

barnsins. Forráðamenn bera einnig ábyrgð á því að barnið kunni að lifa með 

ofnæminu, þekki þau matvæli sem eru örugg og þau sem eru óörugg. Barnið 

þarf enn fremur að þekkja einkenni ofnæmisviðbragða og gæta þess að taka 

ekki við mat frá einstaklingum sem það þekkir ekki (Astma- og ofnæmisfélag 

Íslands, 2018).         

 Skóli ber ábyrgð á því að fara eftir verkferlum og á þeirri matargerð sem 

fram fer á skólatíma. Skóli þarf að fylgja leiðbeiningum Matvælastofnunar 

varðandi ofnæmisfæðu. Setja starfsfólk inn í mál ofnæmisbarnsins, fagaðili 
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eða hjúkrunarfræðingur þarf að kynna aðgerðaáætlun fyrir öllum sem 

umgangast barnið þar sem farið er yfir einkenni ofnæmis, hvernig bregðast skal 

við og kenna á Epi-penna. Skólar þurfa að passa upp á að barn með ofnæmi 

verði ekki út undan í viðburðum þar sem matur er til staðar. Komi upp atvik 

þar sem barn fær óvart matvæli sem er ofnæmisvaldur hjá barni þarf 

viðkomandi skóli að skrá það niður. Þá þarf að fara fram athugun á því hvernig 

hægt sé að læra af atvikinu og hindra að slíkt endurtaki sig. Mikilvægt er að 

lyf barnsins, Epi-penni fylgi með í vettvangsferðum og passa uppá ofnæmi sé 

matur til staðar í slíkum ferðum. Skóli þarf auk þess að upplýsa foreldra 

annarra nemenda varðandi fæðuofnæmið. Sé skóli hnetulaus er mikilvægt að 

allir virði það og sendi engar hnetuafurðir í nesti nemenda. Sé skóli ekki 

hnetulaus þarf að gæta þess að þrif séu framkvæmd reglulega á þeim áhöldum 

og ofnum sem nemendur komast sjálf í (Astma- og ofnæmisfélag Íslands, 

2018). 

Hnetuprótein getur verið til staðar á flöt sem ekki er þvegin í allt að 110 

daga, ofnæmislost getur því átt sér stað snerti nemandi með bráðaofnæmi flöt 

þar sem ofnæmisvaldur hefur legið ósnertur. Börn á yngsta stigi í skóla geta 

ekki forðast ákveðna fleti skólastofunnar og því mikilvægt að halda 

ofnæmisvaldi utan stofunnar. Börn á yngsta stigi eiga það einnig til að deila 

með sér mat og átta sig ekki á hættunni. Skóli þarf þar að auki stöðugt að þrífa 

borð í t.d. matsal og í kennslustofum, jafnframt er mikilvægt að handþvottur 

sé til fyrirmyndar (Abrams og Watson, 2017, bls. 751–752). 

Fyrirtækið Skólamatur sinnir stórum hluta leik- og grunnskóla á Íslandi, 

það kemur til móts við sérfæði fyrir nemendur og þar með talið fæðuofnæmi, 

með framvísun læknisvottorðs (Skólamatur.is, 2020). 

 

2.6 Samanburður við skóla í öðrum löndum 

 
 

Í Bandaríkjunum eru nemendur með bráðaofnæmi löglega skilgreindir með 

fötlun og því er ekki leyfilegt að takmarka þátttöku þeirra í skólastarfi. Auk 

þess hafa að minnsta kosti 15 fylki gefið út leiðbeiningar til skóla varðandi 

fæðuofnæmi. Skólahjúkrunarfræðingur setur upp aðgerðaráætlun í samráði við 

foreldra nemandans og teymisfundur er haldin með öllum þeim sem koma að 

nemandanum þar sem allir eru settir inn í mál nemandans. Aðrir 

heilbrigðisstarfsmenn mæta jafnvel einnig á fundinn til þess að veita 

viðeigandi upplýsingar um mál nemandans. Aðgerðaráætlun felur í sér 

upplýsingar um fæðuofnæmi barnsins, sögu nemandans um fyrri atvik tengd 

fæðuofnæmi, upplýsingar um lyf, upplýsingar um einkenni þess að nemandi sé 
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að upplifa ofnæmiseinkenni, upplýsingar um aðgerð komi upp ofnæmislost. 

Einnig er metið hvort að nemandi geti sjálfur notað Epi-pennan komi upp slíkar 

aðstæður að hæfur starfsmaður skólans er ekki til staðar. Löglega mega 

nemendur í Bandaríkjunum vera með Epi-penna á sér á öllum stundum, komi 

upp aðstæður þar sem þörf er á notkun lyfsins. Í Bandaríkjunum er annars 

vegar notaður Epi-penni og hins vegar lyf sem heitir Auvi-Q, en lyfin eru notuð 

á sama hátt, þau eru stungin í lærið og lyfið fer í blóðrásina (Russel og Huber, 

2013, bls. 296 –297). 

 Árið 2017 var samþykkt reglugerð í Bretlandi sem gerði það mögulegt 

fyrir skóla að leysa út og eiga Epi-penna sem ekki er bundinn við nafn nemenda 

(Department of Health, 2017, bls. 5–6). Ástæða slíkrar reglugerðar er sú að 

börn og unglinga með alvarleg fæðuofnæmi eiga ávallt að hafa á sér tvo Epi-

penna, komi til ofnæmislosts. Raunin er sú að ekki allir koma með tvo Epi-

penna með sér í skólann, Epi-pennar renna fljótt út og sú staða gæti komið upp 

að mistök eru gerð við notkun þess. Því er þörf á því að skóli sé með Epi-penna 

til vara, komi upp sú staða að þörf sé á slíku lyfi. Foreldrar barna með alvarleg 

ofnæmi þykir ofangreind ákvörðun um að skólinn sé með auka Epi-penna til 

staðar góð og veldur aukinni öryggistilfinningu. Mikilvægt er þó að Epi-penni 

skólans komi ekki í stað þess sem að nemandi á að ganga með. Auk þess er 

mikilvægt að starfsfólk skóla viti um staðsetningu Epi-pennans og hafi öðlast 

þjálfun í notkun lyfsins (Department of Health, 2017, bls. 5–6). 

Vefsíða heilbrigðisyfirvalda í Kanada leggur fram dæmi fyrir skóla um 

það hvernig skal haga sér þegar að það kemur að börnum með alvarleg 

fæðuofnæmi. Áhersla er einnig lögð á það að alvarleg fæðuofnæmi geta verið 

fyrir ýmsum mat en ekki aðeins jarðhnetum, þrátt fyrir að það sé algengast. 

Matur eins og mjólkurvara, egg, skelfiskur, soja, sesamfræ og trjáhnetur geta 

verið alveg jafn hættuleg sé fæðuofnæmi fyrir því. Auk þess eru nefnd atriði 

sem að geta valdið alvarlegu ofnæmislosti sem ekki er fæðutegund, t.d. lyf, 

latex og skordýrabit. Skólar þurfa að hafa áætlun tilbúna sem varðar notkun 

Epi-penna og skýrt þarf að koma fram hvert hlutverk hvers og eins er. 

Nauðsynlegt er að upplýsa alla sem koma að nemandanum og hafa viðeigandi 

þjálfun. Auk þess er nauðsynlegt að hafa ákveðið svæði sem talið er öruggt frá 

ofnæmisvaldi eða ákveðnar reglur varðandi fæðu í skólanum. Leiðbeiningar 

sem varða viðbrögð við ofnæmislosti þurfa að vera víðsvegar um 

skólann(Canada Safety Council, 2009).  

Gert er ráð fyrir að foreldrar eða forsjáraðilar veiti skólanum þau lyf sem 

barnið þarfnast komi til ofnæmislosts, þekki áætlun skólans komi upp 

ofnæmislost, ræði við kennara um notkun lyfs og neyðaráætlun komi til þess. 

Einnig er það á ábyrgð foreldra að veita barninu viðeigandi upplýsingar og 

gera þau meðvituð um það að lesa á innihaldslýsingar, vera ávallt með Epi-

penna, deila ekki matvælum, gæta að þrifnaði og vera ávallt með heilsufars 

merki til staðar (armband/hálsmen). Ábyrgð er því á nemandanum sjálfum um 

að fela ekki fæðuofnæmið, heldur segja frekar frá því. Mikilvægt ser að 



18 

nemendur segi frá áhyggjum sínum og ræði við ábyrgan aðila í stað þess að 

halda áhyggjum fyrir sjálfa sig (Canada Safety Council, 2009).  

2.7 Aðgengi að íþróttaiðkun 

 

Mikill ávinningur er af því að hreyfa sig og taka þátt í íþróttum, sérstaklega á 

tímum þar sem börn og unglingar eyða minni tíma úti að leika sér enn áður. 

Með íþróttum er stuðlað að heilsusamlegu líferni á unglingsárum (Mandic, 

Bengoechea, Stevens, Leon de la Barra og Skidmore, 2012, bls. 1). 

Íþróttaiðkun hefur jákvæð áhrif á ungt fólk og skapar aðstæður þar sem að 

viðkomandi getur þroskast félagslega og andlega. Til þess að íþróttir hafi 

jákvæð áhrif þurfa eftirfarandi þættir að vera til staðar; samskipti þurfa að vera 

góð á meðal foreldra, þjálfara og liðsfélaga, þörfum viðkomandi þarf að vera 

mætt. Mikilvægt er að íþróttaiðkun sé stunduð í öruggu umhverfi, upplifun af 

íþróttaæfingum sé góð, að andleg og líkamleg heilsa sé í fyrirrúmi. Ýmsir 

kostir eru við íþróttaiðkun og má þar nefna að styrkur, þol og hraði viðkomandi 

eykst og líkur á alvarlegum sjúkdómum minnka. Sjálfsálit og jákvæð 

félagsfærni eykst sem veldur góðum samskiptum innan vinahóps og 

fjölskyldu. Árangur í skóla tengist einnig íþróttaiðkun nemenda, en líklegra er 

að viðkomandi haldi góðum einkunnum og upplifi jákvæða líðan gagnvart 

skólanum (Bolm, Bronk, Coakley, Lauer og Sawyer, 2013, bls. 8 - 10). Íþróttir 

og heilsusamlegt matarræði er ekki aðeins lykilþáttur að andlegum og 

líkamlegum þroska barna- og unglinga, heldur ýtir það jafnframt undir 

félagslega stöðu viðkomandi ásamt því að aðstoða við meðferð á kvíða og 

streitu. Heilsusamlegt líferni þar sem hreyfing er stunduð reglulega á 

unglingsárum hefur áhrif á lífsstíl barns til framtíðar. Því er góð undirstaða 

fyrir alla unglinga að hreyfa sig og vera þátttakandi í íþróttum, engin fyrirstaða 

ætti að vera fyrir því að allir hafi aðgang að þeirri íþróttaiðkun sem áhugi liggur 

fyrir. Íþróttaþjálfarar eiga að vera hæfir í starfi sínu og bera ábyrgð á því að 

iðkendur séu öruggir á allan hátt (World Health Organization, 1998, bls. 445–

446). Því ættu börn með bráðaofnæmi að upplifa öryggi við íþróttaiðkun líkt 

og öðrum iðkendum. 
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3. Aðferðakafli 

 

Hér verður gerð skil á þeirri aðferðafræði sem lögð var til grundvallar við gerð 

þessa verkefnis. Gert verður grein á þeirri rannsóknaraðferð sem var valin, 

viðtölum og framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig verður gert grein fyrir 

gagnavinnslu, réttmæti, áreiðanleika, siðferði og takmörkun rannsóknarinnar. 

Markmið rannsóknarinnar var að fá upplýsingar frá nemendum íslenskra 

grunnskóla sem eru með alvarleg fæðuofnæmi um andlega líðan í skólanum 

og hvernig fæðuofnæmið hefur áhrif á félagsleg tengsl viðkomandi. 

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 

 

Hver er upplifun nemenda á mið- og efsta stigi í grunnskólum á Íslandi 

á því að vera með alvarlegt fæðuofnæmi?  

 

Hefur alvarlegt fæðuofnæmi áhrif á félagsleg tengsl unglinga? 

 

Rannsóknir eru annars vegar megindlegar (e. Quantitative research) og hins 

vegar eigindlegar (e. Qualitative research), með megindlegum rannsóknum er 

hægt að fá víðamikinn samanburð þar sem kemur í ljós ákveðið mynstur eða 

einkenni þýðis. Þar næst verður alhæft út frá niðurstöðum á allt þýðið sé úrtak 

nægilega gott. Í eigindlegum rannsóknum þarf rannsakandi fara í umhverfi 

viðmælenda og komast djúpt í umræðu um viðfangsefni (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 229–232). 

Í þessari rannsókn var notuð eigindleg rannsóknaraðferð þar sem 

gögnum var safnað saman með viðtölum, annars vegar í eigin persónu, hins 

vegar í gegnum tölvuna (Facetime). Spurningar eru fyrirfram ákveðnar en þó 

opnar þar sem reynt er að öðlast djúpa innsýn á umræðuefnið við viðmælendur. 

3.1 Eigindleg rannsókn og einstaklingsviðtöl 

 

Eigindlegar rannsóknir ganga út á að öðlast djúpan skilning á fyrirbærum sem  

koma manneskjunni við og getur rannsóknarefnið verið ýmislegt. Markmið er 

að ná heildarmynd og tengingu rannsóknarefnis við ákveðið efni. Rannsakandi 

þarf að vera eftirtektarsamur í viðtölum og taka sér mikinn tíma í yfirfærslu á 

gögnum. Rannsakandi er mælitæki í eigindlegum rannsóknum og er mikilvægt 

að rannsakandi sé meðvitaður um eigin skoðanir og viðhorf (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 239–240).  

Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð er ein leið rannsóknaraðferða og er góð 

leið til þess að eiga í djúpum samskiptum við viðmælanda. Viðtöl endurspegla 
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tilfinningar, hegðun og hugsanir viðmælanda. Þegar að skoða þarf reynslu 

viðmælanda af einhverju ákveðnu sem viðmælandi hefur upplifað henta viðtöl 

vel, en á þann hátt mun rannsakandi ná sem ítarlegustum svörum við 

rannsóknarspurningum sínum. Samhliða viðtölum getur rannsakandi haldið 

dagbók, athuganir eða skýrslur sé þörf á því. Eigindleg einstaklingsviðtöl eru 

opin/djúp/óstöðluð eða hálf-opin. Rannsakandi er með ákveðið umræðuefni 

skipulagt en þegar að viðtal hefst er viðfangsefni vítt og opið en síðan leggur 

rannsakandi meiri áherslu á ákveðnar spurningar. Tilgangur er að fara í djúpar 

samræður um umræðuefni rannsóknarinnar en viðfangsefni eru oftast þannig 

að viðmælendur hafa mikið um það að segja. Misjafnar niðurstöður koma frá 

misjöfnum viðmælendum og er það gott til þess að ná góðri heildarsýn og 

ýmislegum sjónarhornum. Traust á milli viðmælenda og rannsakanda er mjög 

mikilvægt til þess að ná slíkri dýpt á viðfangsefni (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 

137 og 143–146).  

3.2 Þátttakendur og gagnaöflun 

 

Þátttakendur í rannsókninni eru börn- og unglingar í grunnskóla með alvarlegt 

ofnæmi fyrir einhverri fæðutegund og eru með Epi-penna vegna þessa. Notast 

var við hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) og auglýst var eftir 

viðmælendum á internetinu í gegnum spjallsíðu fyrir foreldra sem að eiga börn 

með fæðuofnæmi, en þar voru góð viðbrögð og nálgaðist höfundur þrjá 

þátttakendur á þann hátt. Einnig nýtti höfundur sér starfsvettvang sinn sem er 

grunnskóli á höfuðborgarsvæðinu, þar voru tveir þátttakendur sem voru 

tilbúnir til þess að taka þátt í rannsókninni. Viðmælendur voru því fimm í 

heildina, á aldrinum 11 – 14 ára, þrjú þeirra voru í miðdeild grunnskóla og tvö 

þeirra í elstu deildum grunnskóla. Viðmælendur voru tvær stelpur og þrír 

strákar. Í tveimur tilvikum voru foreldrar nálægt þátttakendum og höfðu 

ýmislegt til þess að bæta við svör barna sinna. Nafnleyndar var gætt og 

viðmælendur númeraðir frá eitt til fimm. Þessi tiltekni aldur var valin vegna 

þess að höfundur hafði áhuga á því að sjá líðan nemenda með alvarleg 

fæðuofnæmi eftir að hafa gengið í þónokkur ár í grunnskóla. Áhugi var fyrir 

félagslegri stöðu og því hvernig fjölskylda viðkomandi tekur tillit til 

fæðuofnæmisins. 
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3.3 Framkvæmd, úrvinnsla og greining gagna 

 

Viðtalsrammi var búin til (fylgiskjal 1) þar sem spurningar voru settar fram á 

þann hátt að höfundur fengi þau svör sem leitast var eftir. Viðtalsrammi var 

spurningarlisti og spurði höfundur viðmælendur fyrir fram ákveðna spurninga 

þar sem markmið var að fá innsýn inn í heim barna- og unglinga með alvarlegt 

fæðuofnæmi. Með þeim hætti var ætlað að kanna hvaða áhrif takmarkanir 

fæðuofnæmis hafa á líðan, andlega og félagslega. Einnig voru nemendur 

spurðir  um það hvernig þeir takast á við aðstæður sínar, hvað þeir gera til þess 

að lífsgæði séu sambærileg öðrum og hvernig þeir horfðu til framtíðar.  

Þegar að höfundur hafði fundið viðmælendur sem höfðu áhuga og leyfi 

frá foreldrum til þess að taka þátt, voru tímasetningar viðtala rædd og 

samþykkt. Í tveimur tilvikum voru viðtöl hljóðrituð í gegnum tölvu (Facetime) 

og í einu tilviki fór höfundur heim til þátttakanda og í seinustu tveimur tilvikum 

hitti höfundur þátttakendur í grunnskóla. Viðtöl voru framkvæmd í október og 

nóvember og voru viðtöl hljóðrituð með leyfi viðmælenda á spjaldtölvu 

höfundar, höfundur hafði einnig skriffæri við höndina skildi eitthvað koma upp 

sem gott væri að muna samhliða afritun viðtala. 

Afritun viðtala fór fram fljótlega eftir að viðtöl voru tekið upp, með þeim 

hætti eru viðtöl og hugsanir höfundar ofarlega í huga, því möguleiki til þess að 

túlka líðan þátttakanda við afritun viðtala. Viðtölin fimm voru samtals um 90 

mínútur og 24 blaðsíður, viðtölin voru misjafnlega löng. Gögnin voru prentuð 

út og lesin margsinnis yfir. Sameiginleg þemu fundin með því að nota 

margvíslega liti til kóðunar á gögnunum, þemu urðu í heildina átta talsins. 

Niðurstöður voru síðan fengnar út frá þemum og ritaðar upp eftir þemum. Með 

því að vera vel skipulagður telur höfundur að viðtöl, úrvinnsla og greining 

gagna hafi gengið ágætlega fyrir sig.  

 

3.4 Réttmæti og siðferðisleg atriði 

 

Mikilvægt er að fá tilskilin leyfi áður en rannsóknarvinna hefst, í viðtölum er 

rannsakandi að taka upp samtalið og mikilvægt er að viðmælandi átti sig á því. 

Rannsakandi afritar þar næst viðtalið í skriflegt form í tölvu. Í eigindlegum 

rannsóknum þar sem viðtal er tekið eru viðmælendur í flestum tilvikum spurðir 

út í persónuleg málefni, traust þarf því að ríkja á milli rannsakanda og 

viðmælanda. Gæta þarf nafnleyndar og þess að ekki sé hægt að rekja 

upplýsingarnar aftur til viðmælanda. Upplýsa þarf viðmælendur um tilgang 

rannsóknarinnar og að viðmælandi geti stigið frá og hætt á hvaða tíma sem er 
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(Creswell, 2012, bls. 217–232). Höfundur fór eftir ofangreindum atriðum og 

gætti ávallt að því rannsóknin væri siðferðislega rétt unnin.   

 

3.5 Takmarkanir 

 

Í rannsókninni var skoðað viðhorf og upplifun fimm nemenda  á aldrinum 11 

til 14 ára úr þremur skólum skoðuð. Nemendur voru allir með alvarleg 

fæðuofnæmi. Í tveimur tilvikum var foreldri einnig viðstatt í viðtali, þá kom 

álit og viðhorf foreldris því sömuleiðis fram í þeim viðtölum. Þrátt fyrir að það 

sé tæplega hægt að færa slíkar niðurstöður yfir á alla nemendur með alvarleg 

fæðuofnæmi, þá gefa niðurstöður vísbendingar um líðan slíkra nemenda og 

einnig hvernig skólar á Íslandi taka tillit til nemenda með alvarleg 

fæðuofnæmi.  
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4. Niðurstöður 

 

Í kaflanum verður skýrt frá niðurstöðum viðtala sem bæði voru tekin í eigin 

persónu og í gegnum tölvuna.  Þemun eru átta og bera kaflarnir nöfn þemanna, 

þau eru:  

1) stuðningur frá nánustu fjölskyldu,  

2) stuðningur frá skólanum,  

3) stuðningur frá bekkjarfélögum og vinum,  

4) áhugamál og íþróttaiðkun,  

5) lífsgæði og andleg líðan. Kvíði, streita og mikilvægi góðrar fræðslu,  

6) ofnæmisviðbrögð, atvik og óöryggi,  

7) ferðalög, kaffihús og veitingastaðir, hugsunarleysi og vanþekking 

annarra,  

8) Auðveldara með árunum.  

 

Í tveimur viðtölum af fimm eru foreldrar viðkomandi til staðar og hafa 

þau einnig veitt svör við ýmsum spurningum sem gefa dýpri skilning á 

aðstæðum viðmælenda. Gætt er nafnleyndar og að ekki sé hægt að rekja 

niðurstöður til viðmælenda. 

 

4.1 Stuðningur frá nánustu fjölskyldu 

 

Viðmælendur voru spurðir út í það hvort að nánasta fjölskylda sýni tillitssemi 

gagnvart því fæðuofnæmi sem er til staðar hjá viðkomandi. Svör allra 

viðmælenda bentu til þess að nánasta fjölskylda geri sitt besta við að hafa 

umhverfi öruggt og forðast þau þá ofnæmisvalda sem að valda einkennum 

ofnæmislosts. Viðmælandi 2 lýsir því hvernig nánasta fjölskylda passar uppá 

að engir ofnæmisvaldar séu til staðar: 

 
“Það eru aldrei hnetur hérna og það er alltaf passað mjög vel og líka 

þegar að við förum í matarboð þá er búið að hreinsa allt og passa allt og 

líka þegar við komum þá ef það eru einhverjar smákökur og eitthvað þá 

fara líka mamma og pabbi alltaf yfir þetta til öryggis og þau passa þetta 

mjög vel og við erum líka með adrenalín penna (Epi-penna) líka heima 

hjá ömmu og afa ef það gleymist eða eitthvað þannig að þetta er passað 

mjög vel”. 

 

Viðmælandi 3 lýsir því hvernig foreldrar hans passa uppá að maturinn 

sé í lagi þegar að farið er í matarboð til ættingja: 
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“Það er hringt í þá sem að halda kannski boðið og spurt um eru 

hnetur” Hann heldur áfram: “Það er bara farið ofaní ruslið og lesið á 

pakkana”. 

 

Foreldri viðmælanda 4 nefnir út frá eigin upplifun þær misjöfnu viðtökur 

frá ættingjum þegar að það kemur að mat fyrir barn með alvarleg fæðuofnæmi, 

annars vegar hefur hann upplifað mjög góðar viðtökur eða þá ákveðna 

útilokun: 

 
“Það eru bara tvær tegundir af fólki það er til svona lausnamiðað og 

sumir sem að eru bara pæla ekki, forðast það og fara bara í vörn”. 

 

Nefnir hann svo dæmi þar sem ættingi lagði sig allan fram við matargerð 

fyrir ofnæmisbarnið og lýsti með þakklætistóni: 

 
“Ég átti eina frænku sem er svona mjög aktív og dugleg ég hringdi í 

hana, hann var bara eitthvað 5 ára og þegar ég kem, ég sagði bara ég get 

komið með handa honum, þá var hún með svona stórt veisluborð og hún 

sagði bara, þá var hún búin að flokka þetta, tók bara borðið í tvennt, allt 

hérna hann má fá þetta og hérna ekki. Það er ótrúlega gaman að upplifa 

svoleiðis eins og það er leiðinlegt að upplifa hitt”. 
 

Algengt er að einstaklingar með fæðuofnæmi taki með sér nesti í 

matarboð og þykir það ekki tiltökumál. Viðmælandi 4 nefnir að hann taki 

eiginlega alltaf með sér nesti. 

Þrátt fyrir að fjölskyldur viðmælenda voru að mestu passasöm nefndi 

viðmælandi 3 að það væru þó af og til hnetustykki til á heimilinu fyrir bræður 

hans að taka með á íþróttaæfingar, þeir forðist því ekki hnetur. Viðmælandi 3 

upplifði þó ekki vanlíðan vegna þessa, heldur þótti honum þetta lítið mál, svo 

lengi sem bræður hans passi uppá krosssmit. 

 
“Stundum er bróðir minn að borða hnetur eða eiginlega flestir nema 

einn, ég á þrjá þeir borða hnetur og þeir segja mér að þeir voru að borða 

hnetur og þeir koma eiginlega ekkert nálægt mér nema þeir séu búnir að 

fá sér að drekka og þannig”.  

 

4.2 Stuðningur frá skólanum 

 

Í flestum af skólum viðmælenda er matur frá fyrirtækinu Skólamatur og er 

hann ávallt hnetulaus og hægt er að fá sér mat fyrir nemendur með fæðuofnæmi 
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(Skólamatur.is, 2020). Taki skóli þó ekki fram að hann sé hnetulaus er leyfilegt 

á kaffistofu kennara að bjóða uppá hnetur, ætlast er þó til að þeir kennarar sem 

umgangast nemendur með alvarlegt ofnæmi séu að forðast hnetur á 

kaffistofunni. Aðeins hjá einum viðmælanda er skólinn laus við ofnæmisvald, 

hnetur í þessu tilviki. Skóli sem ekki er hnetulaus gefur nemendum heimild 

fyrir því að taka með sér hnetustykki og því líkt í nesti með sér að heiman. Hins 

vegar er ætlast til að tiltekin bekkur þar sem nemandi er til staðar með 

bráðaofnæmi fyrir hnetum sé alfarið hnetulaus. Skóli tekur því tillit til 

nemenda með bráðaofnæmi fyrir ákveðinni fæðu þegar kemur að hádegismat 

en annars ekki. Bekkjarsamkomur, fögnuðir og viðburðir sem að snúa að mat 

eru þó ekki alltaf öruggir og er því þörf á því að barn með bráðaofnæmi fyrir 

fæðu þurfi að taka með sér nesti.  

Viðmælandi 3 upplifir ekki nægilegan skilning frá skólanum en skólinn 

er ekki hnetulaus, það er sú fæða sem viðmælandi er með bráðaofnæmi fyrir. 

Einnig er viðmælandi með ofnæmi fyrir ananas og er ofnæmisvaldur í 

salatbarnum sem smitast á milli fæðu. Þetta útilokar að hann geti treyst því að 

maturinn sé laus við ofnæmisvald  

 
“Það er mjög mikill ananas hérna á matarborðinu í skólanum...”. 

 

Viðmælendur höfðu allir gott að segja af kennurunum sínum í tengslum 

við fæðuofnæmið og voru kennarar vel upplýstir um alvarleika ofnæmisins og 

tóku tillit til þess eins og hægt er.  

Viðmælandi 2 segir frá því að skólinn passi vel upp á hann og taki tillit 

til hans að fullu leyti. 

 
“Það eru bara plaköt út um allan skóla þar sem stendur að þetta er 

hnetulaus skóli, virðum þá sem eru með ofnæmi og svo er mynd af 

Corny og hnetu stykkjum og svona og við erum með penna hjá 

ritaranum...við erum með svona bók þar sem stendur þessi þarna er með 

ofnæmi fyrir þessu”. 

 

Foreldri viðmælanda 2 var til staðar í viðtalinu og nefnir að það hafi þó 

tekið sinn tíma og marga fundi að fá starfsfólk skólans með sér í lið:  

 
“Þetta er orðið rosa flott núna en það tók mörg ár að ná þessu af stað, 

margir fundir”. 

 

Viðmælandi 1 talar um að þurfa að koma með nesti á bekkjarsamkomur, 

þar sem ekki er gert ráð fyrir honum:  

 
“Þá tek ég líka bara fyrir mig”. 
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4.3 Stuðningur frá bekkjarfélögum og vinum 

 

Viðmælandi 1 nefnir að vinir hans taki ekkert sérstaklega tillit til hans  en 

sömuleiðis nefnir hann að vinasamkomur snúist ekki mikið um mat:  

 
“Við erum ekkert mikið að borða”.  

 

Játar hann einnig því að ofnæmið hafi áhrif á félagsskap hans og þykir 

honum það leiðinlegt. Mikilvægt er að bekkjarfélagar taki tillit til annars 

nemanda með bráðaofnæmi en hætta er á því að nemandi með bráðaofnæmi 

upplifi vanlíðan og einmannaleika sé ekki gert ráð fyrir honum í hópnum. 

Viðmælandi 2 upplifir mikinn stuðning frá vinum og passa þeir sérstaklega 

uppá öryggi vinar síns, honum þykir vænt um það og segir: 

 
 “Þeir eru mjög mikið alveg að taka þessu mjög alvarlega alveg þú 

verður að passa þig það eru kannski hnetur í þessu ég vil ekki að gerist 

neitt”. Hann heldur áfram: ”Það er mjög þægilegt þeir eru að passa þetta 

mjög vel”.  

 

Viðmælandi 3 upplifir mikinn stuðning frá einum bekkjarfélaga sínum 

og vini en hann er með sambærileg ofnæmi og hann sjálfur, þeir eru bestu vinir 

og að öllum líkindum hefur ofnæmið áhrif á þá nánd sem sambandið hefur. 

Fæðuofnæmið hefur þó áhrif á önnur vinasambönd en hann þarf að forðast einn 

bekkjarfélaga sem neytir ofnæmis valdinn í miklu mæli heima fyrir. Þegar að 

sá bekkjarfélagi heldur atburði eins og afmæli er því ómögulegt fyrir 

viðmælanda að mæta og vera með. Bekkjarfélagi hefur slysast til þess að koma 

með nesti sem innihélt ofnæmisvald. Kennarinn leysti það vandamál og en 

bekkjarfélaganum sjálfum þótti það leiðinlegt en skýrist atvikið af 

hugsunarleysi foreldris bekkjarfélaga:  

 
“Og þá fór ég og (vinur sem einnig er með ofnæmi) fórum bara fram og 

borðuðum nestið, hann fór inn á klósett og fór að gráta”. 

 

Bekkjarafmæli er viðburður sem gerist utan skólans, bekkjarfélagar 

koma saman, fagna og fylgja viðburðinum ýmsar veitingar. Því er erfitt fyrir 

þann sem er með ofnæmi að vita hvort ofnæmisvaldur sé til staðar í þeim 

veitingum sem boðið er upp á, viðmælandi tekur því fram að hann komi með 

eigin veitingar: 

 
“Kannski í Smáralind, þá eru kannski hnetur í kökunni eða eitthvað þá 

tek ég með mér snúð eða eitthvað”. 
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Viðmælandi 4 upplifir góðan stuðning frá bekkjarfélögum og einnig 

viðmælandi 5 en nefnir þó að vinum finnst skrítið að þurfa stöðugt að lesa á 

innihaldslýsingar, það hafi þó vanist og komi  ekki á sök við vinskapinn.  

 

4.4 Áhugamál og íþróttaiðkun 

 

Allir fimm viðmælendur æfðu íþróttir, ræktuðu áhugamál eða stunduðu ýmsar 

tómstundir. Í flestum tilvikum þótti viðmælendum ganga vel að forðast 

ofnæmisvald á æfingum þrátt fyrir að hafa ekki sérstaklega gert ráðstafanir, 

t.a.m. að kanna hvort að möguleiki sé fyrir því að íþróttahúsið eða tiltekin 

æfing, yrði laust við ofnæmisvald. Uppbrot, fögnuðir og mót í tengslum við 

íþróttirnar eru einna helst þær aðstæður þar sem iðkendur með fæðuofnæmi 

þurfa að hafa varan á og koma með eigið nesti. Þegar að viðmælandi 1 var 

spurður út í það hvort að ofnæmið hafi áhrif á það að stunda íþróttir eða 

áhugamál þá segir hann eftirfarandi: 

 
“Bara ef við erum að fara á mót eða einhvert þá þarf líka að vera eitthvað 

matur, öðruvísi fyrir mig”.  

 

Viðmælandi 2 stundar íþróttir og hljómsveitaræfingar flesta daga 

vikunnar og er íþróttahúsið vart um sig og tekur fram að hnetur séu ekki 

boðlegar á æfingum, en því er ekki alveg hægt að treysta og viðmælandi segir 

svo: 

 
“En samt hef ég alveg séð í sjálfsalanum að það er stundum eitthvað 

svona hnetustykki og það hefur verið, einu sinni spurði besti vinur minn, 

en hérna átti ekki að vera hnetulaust, hún segir já við segjum þeim að 

koma ekki með en þeir koma alltaf með þetta”. 

 

Móðir viðmælanda 2 nefnir þá í tengslum við þetta að sérstök rúta á 

vegum bæjarins sæki nemendur í skólana í hverfinu og að rútan sé því ekki 

alveg hnetulaus: 

 
“Núna er bannað að borða í rútunum en það er erfitt að eiga við það en 

við erum svosem búin að fara yfir þetta núna að það mun svo sem ekkert 

alvarlegt gerast þótt sé verið að borða þetta í kringum hann. Við erum 

nokkuð viss um að þetta þurfi að fara inn í munninn til þess að vera 

alvarlegt”.  
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Viðmælandi 3 reynir að forðast hnetustykkin sem verið er að borða á 

fótboltaæfingum að mestu en það felur í sér að stundum þarf hann að fara fram 

úr búningsklefanum til þess að forðast aðstæðurnar: 
 

“Þá fer ég bara fram og tek eitthvern með mér sem er ekki að borða 

Corny”.  

 

Viðmælandi 4 upplifir skilning og tillit fyrir fæðuofnæminu frá þjálfara 

en foreldri hans nefnir atburð sem kom upp á yngri árum viðmælanda þar sem 

haldið var mót og ekki gert ráð fyrir honum: 

 
“Ég man eftir þegar að hann var yngri þá var fótboltaskóli þá var endað 

á eitthverjum frostpinnum eða eitthvað, hann var nefnilega með ofnæmi 

fyrir mjólk… og gat hann ekki fengið það”.  

 

Foreldri viðmælanda 4 heldur áfram og nefnir nýlega uppákomu í 

íþróttahúsinu sem leiddi til þess að nota þurfti Epi-penna: 

 
“Það var alltaf boðið uppá hamborgara síðan hann hefur borðað það sko 

en síðan breyta þeir brauðinu”. 

 

Viðmælandi 5 getur verið í sama rými og ofnæmisvaldar og þarf því 

aðeins að passa uppá eigið hreinlæti og að borða þá ekki sjálf, annars gengur 

íþróttaiðkun hans vel þrátt fyrir að vera í kringum einstaklinga sem að eru að 

neyta þess ofnæmisvalds sem að hann er viðkvæmur fyrir. 

4.5 Lífsgæði og andleg líðan. Kvíði, streita og 

mikilvægi góðrar fræðslu 

 

Viðmælandi 1 upplifir kvíða í tengslum við ofnæmið og þykir óþægilegt og 

streituvaldandi að kljást við það. Viðmælandi 2 er jákvæður og upplifir 

almennt ekki kvíða í tengslum við ofnæmið en nefnir að eftir að hafa slysast til 

þess að innbyrða ofnæmisvald á seinasta ári hafi það tekið svolítinn tíma að 

jafna sig á því andlega og að treysta matvælum á ný: 

 
 “Já þá svona eftir það var ennþá alveg svona í sjokki og þorði miklu 

minna þá var ég eiginlega bara “ég fæ mér bara banana” þá var ég 

svolítið svona fyrstu vikurnar”. 
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Viðmælandi 4 gefur í skyn að erfitt sé að heyra þegar að önnur matvæli 

í umhverfi hans innihaldi ofnæmisvalda og upplifir kvíðaeinkenni í tengslum 

við það: 

 
“Stundum óöruggur þegar ég heyri eitthvern segja að það séu egg eða 

hnetur í þessu”. 

 

Viðmælandi 5 upplifir ekki að fæðuofnæmið sé streituvaldur hjá sér né 

nánustu fjölskyldu en tekur það fram að hann sé ávallt á varðbergi gagnvart 

ofnæmisvald. Að vera ávallt á varðbergi tekur þó andlega á einstakling og er 

streituvaldur í sjálfu sér. 

 
“Ég er rosa mikið að passa mig alltaf”.  

 

Mikilvægt er að einstaklingur með ofnæmi og nánasta fjölskylda fái 

góða fræðslu og foreldri viðmælanda 2 tekur fram að læknirinn þeirra sé frábær 

og þar af leiðandi er viðmælandi 2 jákvæður gagnvart ofnæminu: 

 
“Hún er alveg búin að kenna honum hvernig hann á að nota pennan og 

svona, það er búið að kenna honum mjög skýrt hvernig hann getur gert 

sjálfur”. 

 

4.6 Ofnæmisviðbrögð, atvik og óöryggi 

 

Þrátt fyrir að ofnæmisvaldar geti verið leyndir eða óljósir hafa ekki allir 

viðmælendur upplifað ofnæmislost og það að nota Epi-pennann, aðeins hafa 

tveir viðmælendur upplifað það að nota Epi-pennann. Ofnæmiseinkenni eru 

misalvarleg, sem dæmi má nefna að viðmælandi 2 er með kattarofnæmi en á 

heimilinu er þó köttur. Foreldri viðmælanda tekur fram: “Það er allt smotterí í 

kringum bráðaofnæmið” þá eru einkennin vegna gæludýrsins ekki alvarleg 

þegar miðað er við einkenni þess að neyta fæðu sem veldur ofnæmislosti. 

Einkenni viðmælanda 2 við gæludýri heimilisins er hnerri og kláði í augum. 

Viðmælandi 2 hefur einnig upplifað alvarlegt ofnæmislost, en þá var orsökin 

sú að vara var illa merkt og innihaldslýsing óskýr. Fjölskyldumeðlimur hafði 

þá komið með sætindi sem innihélt jarðhnetur.  

 
„Já þá við vorum að halda matarboð og hún kemur með eftirréttinn og 

hún var alveg búin að lesa eplakökuna og ísinn en svo kemur svona með 

svona það voru döðlukúlur fylltar af kakói og örugglega búið að saxa 
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jarðhnetur inni það, hún var held ég búin að lesa framaná en ekki aftaná 

og þar stóð jarðhnetur feitletrað“. 

 

Viðmælandi lýsti einkennum ofnæmislostsins: 
 

“Mér fannst þetta mjög vont... svo finn ég eitthvað til í munninum og ég 

fer til mömmu of segi „mamma ég finn eitthvað skrýtið“... hún kíkti á 

innihaldslýsinguna og sér að það eru hnetur í þessu og ég var orðinn 

rosalega stressaður og svo er mamma alveg „þú tekur bara hérna töflu“ 

og ég bara „þarf ég pennann?“ og hún svarar „nei, nei“ og var rosalega 

stressuð... Svo bara stingur pabbi í lærið, þá hélt hann ekki nógu lengi.“  

 

Þau ákváðu síðan að fara uppá sjúkrahús og síðan lýsir viðmælandi 2 áfram: 

 
„Ég átti erfitt með að kyngja munnvatni ég ældi rétt svo í lokin…svo 

stakk mamma aftur og þá byrjaði ég bara að skyrpa í lófann á mömmu 

af því að ég gat ekki kyngt munnvatni það var bara að lokast.. svo er ég 

bara að missa meðvitund og ég gat ekki labbað sjálfur inn pabbi þurfti 

að hjálpa mér og svo fer ég bara á sjúkrahús og fæ þá æðalegg og svo 

kemur sjúkrabíll og fer með mig annað og ég fæ lyfjakokteil og fer svo 

bara heim eitt um nótt og þetta gerist klukkan sjö”. 

 

Viðmælandi 2 upplifir einnig astmaöndun sé verið að meðhöndla 

ofnæmisvald nálægt honum. Foreldri viðmælanda tekur fram að 

ofnæmisvaldur þurfi að öllum líkindum að innbyrðast til þess að alvarlegri 

einkenni komi fram, þó er ekki hægt að fullyrða það. Viðmælandi 3 hefur 

upplifað tvö tilfelli þar að einkenni komu í ljós. Annars vegar bólgnaði tunga 

hans upp þegar ákveðin matvæli var neytt og hins vegar ældi hann vegna fæðu 

sem var neytt. Sá hefur hins hefur aldrei gripið til Epi-penna. Viðmælandi 4 

hefur upplifað tvenn tilfelli við mismunandi ofnæmisvalda en viðmælandi 4 er 

með ofnæmi fyrir mörgum matvælum  og í báðum tilvikum var Epi-penni 

notaður. Annars vegar komu upp aðstæður í skólanum og hins vegar á 

íþróttaæfingu. Misjöfn einkenni koma í ljós eftir þeim matvælum sem er neytt 

en annars vegar upplifði viðmælandi magaverk og kláða í hálsi stuttu eftir að 

fæðu var neytt. Í hinu tilfellinu upplifði hann óþægindi um leið og fæða snerti 

tunguna. Viðmælandi 5 finnur sterka lykt og óþægindi sé ofnæmisvaldur í 

sama rými og viðkomandi, en sé fæðu neytt þá lýsir hún einkennum á 

eftirfarandi hátt:  

 
“Eh já þá byrja ég að klæja á tungunni og bólgna upp í hálsinum og 

útbrot um líkamann”.  

 

Viðmælandi 5 hefur þó ekki notað Epi-penna heldur farið uppá 

sjúkrahús í aðstæðum sem þessum og fengið meðferð þar. 
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4.7 Ferðalög, kaffihús og veitingastaðir. 

Hugsunarleysi og vanþekking annarra 

 

Viðmælandi 3 hefur upplifað ofnæmiskast í öðru landi og þar voru viðbrögðin 

sem að hann upplifði uppköst, hann þurfti þó ekki Epi-penna. Viðmælandi 2 

hefur upplifað ofnæmiskast í flugvél, flugfélagið hafði ætlað sér að tilkynna til 

annarra farþega um farþega með bráðaofnæmi. Hins vegar höfðu  farþegar 

þegar opnað poka með hnetum um leið og stigið var til borðs. Þetta hafði þau 

áhrif að viðmælandi 2 byrjaði að æla. Viðmælandi 2 hefur því eftir ofangreint 

atvik tekið með sér grímu fyrir andlit í flug. Flugferðir fela því í sér óþægilegar 

aðstæður og því ekki sjálfsagt að einstaklingar með bráðaofnæmi treysti sér í 

slík ferðalög. Viðmælandi 2 á erfitt með að treysta veitingastöðum og 

kaffihúsum eftir aðstæður þar sem að mikið var verið að vinna með jarðhnetur: 
 

“..ég sá inn í eldhúsið og þá var þetta svona lítið eldhús eða ekki lítið, 

svona kassalaga eldhús  og það voru allir að vinna bara sama stað, við 

bara nei þetta er ekki alveg að ganga”. 

“ég ætla ekki að borða þessa köku, þá var ég bara, það er sami spaðinn 

en það voru kannski hnetur, ég ætla ekki að borða þetta”. 

 

Foreldri viðmælanda 2 tekur við og segir í tengslum við starfsfólk 

veitingastaða og kaffihúsa: 

 
“Já við höfum oft lent í því að fólk segi bara ég tek ekki ábyrgð á neinu 

hérna stundum meira segja grínumst við og segjum jájá við erum með 

penna...bara til þess að hann sé ekki hræddur við bara tölum mjög vel 

um þetta og líka kannski svona smá skot á starfsfólkið, af hverju kíkið 

þið ekki bara aðeins betur á þetta, skoðið innihaldslýsingarnar og hafið 

þetta almennilegt.. þau ætla að fría sig frá öllu, sem þau hafa eiginlega 

ekki rétt til sem matvælafyrirtæki”. 

 

Foreldri viðmælanda 2 tekur auk þess fram að þau reyna eftir bestu getu 

að láta takmarkanir ofnæmisins ekki hafa áhrif á þau og að þau hafi mikið 

unnið með viðhorf til ofnæmisins. Viðhorf þeirra er jákvætt og framtíðarsýn 

björt. 

Viðmælandi 3 hefur upplifað að þurfa að sleppa því að fara heim til 

félaga og gista vegna þess að aðstæður á heimili félagans voru ekki öruggar frá 

ofnæmisvaldi, foreldri treysti ekki heimili félagans:  

 
“Ég var mjög spenntur en mamma sagði bara nei”.  

 

Viðmælandi 4 hefur upplifað það að þurfa að sleppa því að fara á 

skemmtun út á landi, vegna gruns um að ekki væri öruggt fyrir viðkomandi að 
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fara. Foreldri viðmælanda hringdi þá á staðinn og fékk óþægilegt viðmót frá 

starfsmanni sem að olli vantrausti foreldris til staðarins: 

 
“Maður skynjar hvort að fólk sé með á nótunum eða ekki og ég sá alveg 

að hann var ekki alveg með á nótunum fannst mér sko, þannig að ég 

sleppti því bara, þið langaði ekkert að fara þetta var líka langt, það er 

alveg 20 mín inná Akranes ef eitthvað kemur uppá”. 

 

Viðmælandi 5 upplifir áhyggjur í tengslum við að ferðast með flugvélum 

og segir: 

 
“Ég veit það ekki, þetta er bara óþægilegt í svona lokuðu rými en af því 

að ég má finna lyktina (af ofnæmisvald) þá á ég ekki að hafa áhyggjur, 

þetta er eitthvað sem kemur”. 

4.8 Auðveldara með árunum? 

 

Með árum og reynslu lærist inn á það hvað sé öruggt að fá sér og hvar er öruggt 

að borða, rannsakandi spyr hvort að það verði auðveldara eða erfiðara með 

árunum að vera með ofnæmi og forðast ofnæmisvald. Viðmælandi 1 var ekki 

viss. Viðmælandi 2 upplifir að það verði allavega ekki erfiðara. Viðmælandi 3 

segir eftirfarandi:  

 
“Já það er svona léttara að vita hverju ég er með ofnæmi fyrir og 

þannig”.  

 

Viðmælandi 4 upplifir að það sé auðveldara með árunum þrátt fyrir 

fjölþætt fæðuofnæmi að forðast ofnæmisvald en hluti af þeirri líðan skýrist 

vegna þess að bekkjarafmæli þróuðust með aldrinum frá kökum (eggjaofnæmi) 

í pizzur og hamborgara. Jafnframt taka nánustu ættingjar og vinir meira tillit 

til viðmælanda 4 með hverju árinu sem líður. Viðmælandi 4 tekur auk þess 

fram að auðveldara sé nú en áður að þekkja það sem er öruggt frá því óörugga. 

Foreldri viðmælanda 4 segir: 

 
“Hann er orðin betri í því að lesa innihaldslýsingar”.  

 

Viðmælandi 5 tekur fram að það sé misjafnt eftir aðstæðum hvort að það 

sé auðveldara með árunum eða erfiðara að vera með bráðaofnæmi og forðast 

ofnæmisvald. 

Viðmælendur voru öll jákvæð gagnvart framtíðinni og upplifði engin sig 

einmana vegna takmarkana vegna ofnæmis. 
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4.9 Samantekt á niðurstöðum 

Hér fyrir ofan hafa svör viðmælenda verið sett í samhengi við þemu í samræmi 

við rannsóknarspurningar. Upplifun viðmælenda á grunnskólagöngu á Íslandi 

var misjöfn og bendir upplifun þeirra til þess að grunnskólar séu misjafnlega 

tillitsamir hvað varðar fæðuofnæmi. Ef litið er á svör viðmælenda við því hvort 

að stuðningur sé til staðar frá skólanum er raunin sú að aðeins skóli eins 

viðmælenda af fimm tekur tillit á þann hátt að skólinn bannar þá fæðu sem 

viðmælandi er með bráðaofnæmi fyrir, í þessu tilviki hnetur. Tveir viðmælanda 

ganga þó í sama skóla og er það þá í raun einn skóli af fjórum sem tekur fullt 

tillit til bráðaofnæmis. Ef tekið er dæmi um einstakling sem er með 

bráðaofnæmi fyrir hnetum og gengur í skóla þar sem hnetur eru ekki bannaðar, 

þá eru hnetur þó ekki í skólamatnum en eru þó leyfðar sem nesti og á kaffistofu 

kennara. Slíkt er vissulega áhættusamt vegna þess að nemendur eru jafnvel 

ekki að þvo hendur eftir neyslu á hnetum og þar af leiðandi er möguleiki á 

krosssmiti á milli nemenda. Tekið saman voru viðmælendur með bráðaofnæmi 

fyrir: jarðhnetum, trjáhnetum, eggjum, hveiti og voru þeir með mildara ofnæmi 

fyrir: mjólkurvöru, fiski, lúpínufræjum, gulrótum, kiwi, grænum baunum, soja, 

ananas, möndlum, kasjúhnetum. Skiljanlega er ómögulegt fyrir skóla að 

útiloka alla þá ofnæmisvalda sem eru til staðar, þá er nauðsynlegt að hafa 

áætlun um aðgerð komi upp ofnæmislost, einnig er mikilvægt að hafa 

reglubundna fræðslu og að starfsfólk sé vel upplýst. 

Einn viðmælandi er með bráðaofnæmi fyrir hveiti og er sérstaklega 

erfitt er fyrir mötuneyti að forðast þá vöru. Mikilvægt er að nánasta umhverfi 

viðkomandi sé öruggt og kennslustofa því haldin laus af þeirri fæðu sem 

viðkomandi er með bráðaofnæmi fyrir. Félagsskapur er mikilvægur og jafnvel 

mikilvægasti hluti þess að ganga í skóla, stuðningur þarf því að vera til staðar 

frá bekkjarfélögum og vinum. Bendir reynsla viðmælenda til þess að slíkur 

stuðningur sé til staðar, þrátt fyrir að inn á milli séu ávallt einhverjir sem ekki 

taka tillit. Viðmælendur áttu góða vini sem að taka tillit eða jafnvel neyta 

engrar fæðu á meðan að vinirnir eru saman, til þess að forðast óþægindi.  

 Fjölskyldan er það stuðningsnet sem er mikilvægt að sé gott og 

tillitsamt. Allir viðmælendur voru sammála um það að nánasta fjölskylda taki 

tillit til þeirra og reyni eftir bestu getu að koma til móts við þeirra þarfir. 

Mikilvægt er fyrir einstaklinga að eiga sér griðastað þar sem hægt er að slaka 

á. Nauðsynlegt er að upplifa öryggi á eigin heimili til þess að viðhalda andlegri 

líðan. Matur myndar ákveðin tengsl og snúast fjölskyldu- og vina samkomur 

nánast alltaf um mat, hvort sem verið er að fagna tilefni eða syrgja nákomin 

ættingja. Þess vegna er mikilvægt að einstaklingar geti verið þátttakendur í 

þeim uppákomum og skynji ekki að þeir séu skildir útundan eða öðruvísi en 

aðrir. Hreyfing er mikilvæg fyrir alla og  því mikilvægt að fæðuofnæmi hindri 

ekki það að geta stundað íþróttir eða tómstundir í öruggu umhverfi. 

Íþróttafélögin sýna misjafnlega mikinn skilning og þar er meiri hætta á því að 
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nálgast ofnæmisvald þar sem að nemendur koma úr mörgum skólum. Til 

dæmis í frístundabíl sem ekur á milli skóla, þá þekkja þeir jafnvel ekki til 

einstaklingsins. Viðmælendur upplifa því að þurfa að hafa varan á og stíga 

jafnvel út fyrir salinn ef að merki eru um ofnæmisvald á staðnum. Auk þess er 

oft verið að fagna með mat í tengslum við íþróttirnar og er þá lítið um það að 

verið sé að taka tillit til ofnæmisbarna.  

Viðmælendur lýsa því að upplifa óöryggi þegar að ofnæmisvaldar eru 

nálægt og það tekur á andlega að vera stöðugt á varðbergi. Ýmsar aðstæður eru 

óþægilegar fyrir einstaklinga með bráðaofnæmi. Má þar helst nefna að borða 

nýja matartegund, borða á veitingastað eða á kaffihúsi, þá nefndu þau einnig 

það að ferðast með flugvél væri streituvaldandi. Flugferðir eru óþægilegar 

samkvæmt viðmælendum og sérstaklega eftir að hafa upplifað 

ofnæmiseinkenni um borð, hræðsla við það að eitthvað komi upp á og þá sé 

viðkomandi innilokaður inn í flugvél. Viðmælendur nefndu þó ekki að þessi 

ótti hindri ferðalög til annarra landa en þetta er þó óþægilegt. Viðmælendur 

voru öll jákvæð gagnvart framtíðinni, áttu þau öll góðan félagskap og upplifðu 

því ekki einmannaleika þrátt fyrir aðstæður. Niðurstöður leiddu þó í ljós að 

þrátt fyrir skilning frá skóla og samnemendum er hættan á ofnæmislosti aldrei 

útilokuð. Ávallt er einhver sem að ekki sýnir aðstæðum ekki nægjanlegan 

skilning og áttar sig ekki á hættunni sem að því fylgir.  
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5. Umræður og samantekt 

 

Í þessum kafla verður farið yfir það hvert markmið rannsóknarinnar var og 

verður rannsóknarspurningin rifjuð upp. Fjallað verður um niðurstöður viðtala 

við nemendur með bráðaofnæmi með tengslum í fræðigreinar. Með því móti 

fæst skýrari mynd á líðan og upplifun nemenda með bráðaofnæmi fyrir fæðu í 

grunnskólum á Íslandi.  

 

5.1 Markmið rannsóknarinnar 

 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var upplifun og líðan nemenda með 

bráðaofnæmi, með tillit til andlegrar og félagslegrar líðan viðkomandi. Kannað 

var hvernig og hvort að skóli, nánustu ættingjar, vinir og samfélag taka tillit til 

viðkomandi. Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

 

Hver er upplifun nemenda á mið- og efsta stigi í grunnskólum á Íslandi á 

því að vera með alvarlegt fæðuofnæmi?  

 

Hefur alvarlegt fæðuofnæmi áhrif á félagsleg tengsl unglinga? 

 

5.2 Stuðningur frá nánustu fjölskyldu og skóla 

 

Fyrsta ár barnsins í skóla er spennandi tími fyrir fjölskylduna en fyrir 

fjölskyldur barna með bráðaofnæmi taka slíkar breytingar á andlega og valda 

kvíða og streitutilfinningum. Mikilvægt er að bæði nemendur og foreldrar 

upplifi öryggi þegar að kemur að skólagöngu barnsins, þrátt fyrir að barn hafi 

verið í leikskóla áður getur verið streituvaldur að setja barn með bráðaofnæmi 

í annað og nýtt umhverfi. Sú upplifun leggst yfirleitt á foreldra barnsins en 

rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi breyting er sérstaklega erfið fyrir mæður 

ofnæmisbarna og er andlega krefjandi. Móttökur skólans hafa áhrif á upplifun 

fjölskyldunnar á þessum breytingum. Séu samskipti ekki nægilega góð á milli 

skóla og fjölskyldunnar hefur það áhrif á andlega líðan innan fjölskyldunnar 

þar sem að ekki er nægilegt traust til staðar. Mikilvægt er að skóli sýni fram á 

aðgerðaáætlun hvað varðar ofnæmisbörn og sýni fram á það að vita hvenær er 

rétt að grípa til Epi-penna og kunni að nota hann. Auk þess er mikilvægt að 
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skólinn og kennarar skólans sýni skilning á aðstæðum barnsins, hafi öryggi 

barnsins í fyrirrúmi og augu opin varðandi þá fæðu sem aðrir nemendur eru að 

neyta og deila sín á milli. Mæður ofnæmisbarna vilja, samkvæmt rannsóknum, 

taka virkan þátt í því að gera skólastarfið öruggt fyrir barnið sitt, þrátt fyrir að 

kennarar hafi fengið þjálfun upplifir móðirin að hennar innlegg sé mikilvægt 

vegna þess að hún þekkir barnið best. Lítil samskipti á milli skóla og heimilis 

veldur því að foreldrar, þá mæður fremur en feður, upplifa óöryggi. Foreldrar 

upplifa að þekking skólans á notkun Epi-penna og aðgerðaáætlun sé ekki 

ásættanleg. Þá þurfa foreldrar mikinn andlegan stuðning og viðurkenningu á 

það að skólinn hlusti virkilega á áhyggjur þeirra. Gott upphaf skólagöngu hefur 

góð áhrif á líðan nemandans og þar af leiðandi góð áhrif á námsárangur hans 

(Sanagavarapu, 2018, bls. 523–531). Varðandi matartíma í skólanum þá hefur 

margt breyst á undanförum árum og hafa nemendum með ofnæmi farið 

fjölgandi og þar af leiðandi er tekið meira tillit til þeirra en áður (Crothers, 

2011, bls. 1–3).  Í ýmsum skólum í Evrópu og Bandaríkjunum hafa skólar 

gripið til þess ráðs að banna hnetur alfarið. Hugsanlega er verið að búa til falskt 

öryggi með þessum reglum og ættu skólar að einbeita sér að því að fræða 

nemendur og starfsmenn um ofnæmisviðbrögð, einkenni og ráðstafanir ef 

einkenni koma upp. Eitt af hverjum fimm tilfellum ofnæmislosts eiga sér stað 

í skóla nemandans og því mikilvægt að starfsmenn fái fræðslu og þjálfun. 

Skólinn á að vera öruggt umhverfi fyrir nemendur (Pouessel, Turner, Worm, 

Cardona, Deschildre ofl, 2018, bls. 12–13). 

  Tveir viðmælenda rannsóknarinnar voru með foreldri sitt sér við hlið 

þegar viðtal var tekið vegna rannsóknarinnar. Upplifðu þeir foreldrar 

auðveldara nú en áður að senda börnin í skólann, tómstundir og því sem tengist 

bekknum eins og bekkjarafmæli. Ástæðan fyrir því er vegna þess að foreldrar 

ofnæmisbarna hafa frá upphafi skólagöngu barnsins þurft að láta í sér heyra 

varðandi skipulag skóla og rútuferðir tengdar skólanum. Með tímanum ættu 

aðrir foreldrar og skólastarfsmenn að læra hvernig skal umgangast 

ofnæmisbarnið á öruggan hátt, sé vilji fyrir því. Því miður hafa viðmælendur 

þó upplifað dæmi um skilningsleysi bæði í foreldrahóp tengdan bekknum og í 

nánustu fjölskyldu, þar sem ofnæmisvaldur hefur verið til staðar og því ekki 

verið tekið tillit til bráðaofnæmi barnsins. Þá hefur verið þörf á því að sleppa 

því að mæta þar sem áhætta á ofnæmislosti er of mikil, eða hafi barnið nú þegar 

verið mætt hefur komið upp sú staða að nauðsynlegt er að yfirgefa stað vegna 

ofnæmisvalds. 
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5.3 Stuðningur frá bekkjarfélögum og vinum 

 

Jákvæð dagleg samskipti, náin vinátta og félagsleg staða einstaklingsins hefur 

áhrif á almenna vellíðan. Gott félagslegt net er mikilvægt og þar myndast 

ákveðið traust og upplifun um að tilheyra, þetta eru atriði sem að veita 

einstaklingi lífsánægju og vellíðan (Gadermann, Guhn, Schonert-reichl, 

Hymel, Thomson og Hertzman, 2016, bls. 1849 og 1863–1864).  

Viðmælendur upplifðu almennt góð félagsleg tengsl á meðal 

bekkjarfélaga og áttu góða vini sem að taka tillit til aðstæðna og gæta þess að 

viðmælandi sé í öruggu umhverfi.    

Rannsóknir sýna að félagsskapur á unglingsárum hefur áhrif á vellíðan 

á fullorðinsárum áratug síðar. Á unglingsárum eykst sá tími sem varið er utan 

heimilis og myndast verða tengsl á ýmsum stöðum, tengslin myndast með 

jafnöldrum, einnig fullorðnum kennurum, íþróttaþjálfurum og fleira tengt 

áhugamálum viðkomandi. Slík tengsl auka sjálfsálit, tilfinningu um að skipta 

máli, minnka streitu og eykur skilvirkni viðkomandi, tengslin minnka enn 

fremur líkur á óæskilegri hegðun. Jákvæð samskipti og tengsl unglings við 

bekkjarfélaga, skólastarfólks, nágranna og annarra fullorðinna einstaklinga 

hefur jákvæð áhrif á andlega líðan (Gadermann, Guhn, Schonert-reichl, 

Hymel, Thomson og Hertzman, 2016, bls. 1849 og 1863–1864).   

 Mikilvægt er að nemandi með bráðaofnæmi upplifi sig ekki vera 

öðruvísi en hinir eða sé skilinn útundan og því mikilvægt að foreldrar eða aðrir 

komi ekki með matvæli inn í skólann þrátt fyrir að verið sé að fagna afmæli 

eða öðru slíku (Crothers, 2011, bls. 1–3). Þekking foreldra bekkjarfélaga á 

ofnæmum sem eru til staðar í nemendahópnum er því mikilvægur varðandi 

bekkjarafmæli og aðrar samkomur þar sem matur er til staðar (Sanagavarapu, 

2018, bls. 530).  

5.4 Áhugamál og íþróttaiðkun 

 

Unglingar með bráðaofnæmi upplifa ýmsar takmarkanir og þær geta hindrað 

þátttöku í íþróttum eða þátttöku í öðru áhugamáli (LeBovidge, Strauch, Kalish 

og Schneider, 2009, bls. 1282). Iðkun íþrótta og annarra áhugamála hefur áhrif 

á vellíðan barna- og unglinga. Íþróttaiðkun á uppvaxtarárum hefur meðal 

annars áhrif á líkamsástand á fullorðinsárum og því meiri hreyfing sem stunduð 

er á yngri árum, því betra er líkamlegt ástand á eldri árum (Gadermann, Guhn, 

Schonert-reichl, Hymel, Thomson og Hertzman, 2016, bls. 1849–1850). 

Mikilvægt er að allir hafi aðgang að því að hreyfa sig vegna þeirra mörgu kosta 

við hreyfingu sem bæta lífsgæði og vellíðan. Hreyfing hefur góð áhrif á 
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heilastarfsemi, en rannsóknir hafa sýnt fram á að hreyfing yfir alla lífsleiðina 

hefur jákvæð áhrif á heilsufar á eldri árum (Febbraio, 2017, bls. 1). 

Viðmælendur rannsóknarinnar höfðu góða reynslu af íþróttaiðkun og létu ekki 

fæðuofnæmi sitt stöðva sig þar. Vegna reynslu hafa þeir sjálfir lært að stíga til 

hliðar sjái þeir að aðrir iðkendur eru að borða fæðu sem að inniheldur 

ofnæmisvald, því hafa viðmælendur ekki upplifað vandamál í slíkum 

aðstæðum. Viðmælendur voru allir virkir þátttakendur ýmislegum íþróttum og 

áhugamálum. 

5.5 Lífsgæði og andleg líðan. Kvíði, streita og 

mikilvægi góðrar fræðslu 

 

 

Sjálfsálit, andleg og líkamleg heilsa á barna- og unglingsárum hefur áhrif á 

lífsánægju og er mikilvæg fyrir vellíðan á fullorðinsárum.  Á uppvaxtarárum 

hefur grunnur að andlegri heilsu mótast og er algengt að 11 ára börn upplifi 

upphaf kvíða. Þá eru geðrænir sjúkdómar í mörgum tilfellum að myndast um 

14 ára aldur (Gadermann, Guhn, Schonert-reichl, Hymel, Thomson og 

Hertzman, 2016, bls. 1849). Félagsleg einangrun er það erfiðasta við að hafa 

fæðuofnæmi samkvæmt unglingum með fæðuofnæmi, einnig er erfitt að 

upplifa sig sífellt öðruvísi en hinir vegna þeirra takmarkana sem fylgja því að 

vera með fæðuofnæmi. Mikilvægt er að viðkomandi tileinki sér jákvætt viðhorf 

gagnvart ofnæminu til þess að geta aðlagast aðstæðum sínum almennilega. 

Neikvætt viðhorf, eins og að dvelja við eigin takmarkanir vegna 

fæðuofnæmisins felur í sér vanlíðan. Skynjun foreldra á fæðuofnæmi barnsins 

hefur áhrif á líðan barnsins og algengt er að mikill kvíði sé til staðar hjá 

foreldrum á heimili þar sem alvarlegt fæðuofnæmi er til staðar, það veldur í 

flestum tilvikum kvíða hjá barninu. Við stjórnun kvíðans þurfa foreldrar að 

tileinka sér það að áhyggjur upp að vissu marki séu í lagi og nýta þær til 

undirbúnings á því sem gera skal komi til þess að barnið fái ofnæmisviðbragð. 

Þeir þurfa að sýna gott fordæmi fyrir barnið. Börn sem alast upp við það að 

vera með ofnæmi fyrir mörgum tegundum af fæðu læra snemma hvernig best 

er að haga sér í matarvenjum og í kringum ofnæmisvalda. Auk þess upplifa 

þau ofnæmið sem hluta af sér sjálfum og upplifa því síður streitu í kringum 

fæðuofnæmið (LeBovidge, Strauch, Kalish og Schneider, 2009, bls.1282 og 

1286).  

Viðmælendur eru á unglingsaldri og því mikilvægt að hafa í huga að 

áhugi þeirra á nánum kynnum við annan aðila er ekki langt undan. Unglingar 

með fæðuofnæmi geta upplifað ofnæmisviðbragð út frá kossi frá þeim sem 

hefur neytt ofnæmisvald. Viðbrögð fara eftir því hversu langt er síðan 
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viðkomandi neytti ofnæmisvald, en eru viðbrögðin við koss geta verið allt frá 

því að vera væg í það að vera alvarleg. Mikilvægt er að upplýsa nána vini um 

fæðuofnæmi og er nauðsynlegt að kærasti/kærasta forðist algjörlega 

ofnæmisvald eða bíði í nokkrar klukkustundir áður en skipts er á kossum 

(Caminati, Giorgis, Palterer, 2019, bls. 269–277). 

 Bráðaofnæmi er ástand sem að sést ekki utan á einstaklingum. 

Einstaklingarnir eru heilbrigðir svo lengi sem þeir ná að forðast ofnæmisvald 

en ekki er til neinn lækning við bráðaofnæmi. Einstaklingar þurfa að geta lesið 

á innihaldslýsingar og skilið hvað hvert og eitt innihald þýðir. Það nægir þó 

ekki því þeir þurfa að geta treyst þeim sem framleiða vöruna fyrir því að engin 

ofnæmisvaldur sé framleiddur á sama tæki, í sama rými eða stað. Hafi 

einstaklingur neytt matvæla sem að inniheldur til dæmis jarðhnetur, tekur það 

nokkra klukkutíma fyrir jarðhnetuprótein að hverfa af vörum einstaklingsins, 

því þarf töluverður tími að líða áður en öruggt er að kyssa einstakling með 

bráðaofnæmi. Því er talið öruggast að maki forðist einnig ofnæmisvald 

(Herzog, 2006, bls. 1–4). Bráðaofnæmi hefur því töluverð áhrif á nærumhverfi 

viðkomandi eins og sést á niðurstöðum Eriksson og félaga en rannsókn var 

gerð á 1139 einstaklingum á ýmsum aldri með bráðaofnæmi þar sem könnuð 

voru ofnæmisviðbrögð við ýmislegu í nærumhverfinu, niðurstöður leiddu í ljós 

að 55% einstaklinga áttu erfitt dagsdaglega með það að finna öruggan mat, 

44% voru hræddir við ofnæmisviðbrögð frá mat sem er talinn öruggur, 17% 

fundu fyrir ofnæmiseinkennum þegar matur var eldaður í sama rými og 12% 

upplifðu ofnæmiseinkenni við náin samskipti við einstakling sem hafði neytt 

ofnæmisvalds stuttu áður (Eriksson, Möller, Werner, Magnusson og 

Bengtsson, 2003). 

 Bráðaofnæmi hefur áhrif á lífsgæði fjölskyldunnar í heild sinni. Í 

rannsókn sem var gerð á fjölskyldu barna með bráðaofnæmi kom í ljós að um 

fimmtíu prósent fjölskyldumeðlima sem tóku þátt upplifðu óþægindi og 

jafnvel forðuðust að leyfa barninu að gista hjá vini/vinkonu eða jafnvel fara að 

leika heima hjá vini/vinkonu. Fjölskyldumeðlimir upplifðu óþægindi varðandi 

það að leyfa barninu að fara í afmæli eða slíkt. Stór hluti fjölskyldumeðlima 

sem tók þátt í rannsókninni nefndi einnig að bráðaofnæmið hefur mikil áhrif á 

matargerð á heimilinu, en það kemur ekki á óvart vegna þeirra takmarkana sem 

fæðuofnæmi felur í sér. Mikilvægt er að heilbrigðisstofnanir aðstoði ekki 

aðeins við meðferð við bráðaofnæmi líkt og lyfseðla fyrir Epi-pennum og lyfi, 

heldur aðstoði jafnframt fjölskylduna í heild sinni við andlega líðan. 

Bráðaofnæmi felur í sér bæði kvíða og streitu (Skolnick, 2007, bls. 118).   

 Einn viðmælanda tók fram að honum þótti leiðinlegt að fá ekki að taka 

þátt í öllum viðburðum tengdum bekknum, en einn bekkjarfélagi og foreldrar 

hans gæta sín ekki nægilega vel. Því þykir foreldrum viðmælanda ekki öruggt 

að senda hann á það heimili. Bekkjarfélagar og foreldrar þeirra tóku þó almennt 

vel á móti viðmælendum með alvarlegt ofnæmi og fengu þau að taka þátt í 

flestum viðburðum. Áberandi var hjá einum viðmælanda hversu góð tengsl 
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voru á milli hans og foreldris, en þeir höfðu ákveðið frá upphafi að einbeita sér 

að því sem er jákvætt og ekki leyfa sér að dvelja í neikvæðum atburðum. 

Góð tengsl á milli foreldra og barns eru mikilvæg og hefur líðan foreldra 

áhrif á samskipti við barnið.  Streita foreldra hefur áhrif á andlega líðan 

barnsins (Gadermann, Guhn, Schonert-reichl, Hymel, Thomson og Hertzman, 

2016, bls. 1864). Stuðningur við foreldra er mikilvægur fyrir andlega líðan og 

hafa rannsóknir sýnt fram á að það að takast á við bráðaofnæmi hefur veruleg 

áhrif á lífsgæði foreldra og barnsins. Leita því ungir foreldrar barna með 

bráðaofnæmi í samfélagsmiðla, þar má finna fjölskyldur í sömu stöðu og gott 

er að skiptast á  ráðum og jafnvel uppskriftum sem henta ofnæmisbarninu 

(Minson, Mukerji og Rankine, 2016, bls. 19). 

 

5.6 Ofnæmisviðbrögð, atvik og óöryggi 

 

Viðmælendur höfðu upplifað ýmis ofnæmisviðbrögð og voru þau misjafnlega 

alvarleg. Viðmælendur voru einnig misjafnlega viðkvæmir fyrir því að vera í 

kringum ofnæmisvalda. Í tveimur tilfellum lýstu þeir hvernig þeir fundu fyrir 

viðbrögðum þegar að ofnæmisvaldur var nálægt, en hjá þremur 

viðmælendunum var þörf á því að snerta eða borða ofnæmisvald til þess að 

finna fyrir ofnæmisviðbragði. Aðeins hluti viðmælenda hafði þó þurft að grípa 

til Epi-pennans, sem þeir báru þó allir með sér dagsdaglega.  

Ofnæmisviðbrögð geta verið misjöfn eftir einstaklingum og eftir aldri, 

þá er sérstaklega munur á viðbrögðum barna og fullorðinna. Safnað var saman 

upplýsingum um einkenni barna og unglinga og þar kom í ljós að 

ofnæmisviðbrögð komu fram á húðinni í langflestum tilvikum eða 92%, þá eru 

einkenni ofsabjúgur, ofsakláði og roði. Um helmingur unglinga og barna 

upplifðu auk þess einkenni í meltingafærum; uppköst, ógleði, niðurgangur og 

kviðverkir. Einkenni í öndunarfærum komu fram hjá 80% barna og unglinga 

og voru lífshættuleg öndunarstopp til staðar hjá öllum aldurshópum. Eftir 10 

ára aldur greina börn frá auknum þyngslum í hálsi og brjósti þegar að 

ofnæmisviðbragð er til staðar. Gögnum var safnað frá 1970 börnum og þar af 

voru 26 börn sem að höfðu verið í lífshættu vegna ofnæmisvalds 

(Grabenhenrich, Dölle, Moneret-Vautrin, Köhli, Lange, Spindler, Worm, 

2016, bls.11329).  

Erfitt er að rannsaka viðbrögð vegna bráðaofnæmis vegna þess að 

einstaklingar kljást í mörgum tilfellum við afleiðingar ofnæmisins utan 

spítalans og ofnæmislost leiðir mjög sjaldan til dauða. Einstaklingar með 

bráðaofnæmi eru líklegri til þess að kljást einnig við astma, þegar miðað er við 

einstaklinga sem ekki eru með bráðaofnæmi. Einstaklingar með bæði astma og 

bráðaofnæmi eru jafnvel líklegri til þess að fá alvarleg ofnæmislost. Þær 
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fæðutegundir sem hafa orsakað verstu og lífshættulegustu viðbrögðunum eru 

trjáhnetur, jarðhnetur, sjávarafurðir og mjólkurvörur. Flest tilvika þar sem 

ofnæmisviðbrögðin hafa reynst lífshættuleg eru hjá einstaklingum sem ekki 

hafa verið með greint bráðaofnæmi og/eða ekki verið með Epi-penna 

(Pouessel, Turner, Worm, Cardona, Deschildre ofl, 2018, bls. 4–12). 

 

5.7 Ferðalög, kaffihús og veitingastaðir. 

Hugsunarleysi og vanþekking annarra 

 

Erfitt er fyrir einstakling með bráðaofnæmi að borða á stöðum sem að selja 

mat eins og veitingastöðum, kaffihúsum eða flugvélum. Hætta er á því að 

eldhúsáhald sem hefur verið notað í mat sem að inniheldur ofnæmisvald, komi 

í snertingu við mat sem á að vera laus við ofnæmisvald, slíkt myndi flokkast 

sem krosssmit og myndi að öllum líkindum valda ofnæmisviðbrögðum 

(Herzog, 2006, bls. 2–3). Erfitt getur verið fyrir veitingastaði og kaffihús að 

passa upp á það ekki verði smit á milli matvæla í eldhúsum, en algengast er að 

ofnæmisvaldur leynist í eftirréttum, á asískum veitingastöðum, í ísbúð og 

bakaríum. Ástæður þess að slík tilvik komu upp eru vegna þess að 

ofnæmisvaldur er ekki sýnilegur í fæðunni, vegna þess að kúnni 

veitingastaðarins sagði ekki frá ofnæmi sínu eða vegna vanþekkingu 

starfsfólks á meðhöndlun fæðu í kringum ofnæmisvald. Starfsfólk 

matsölustaða hefur ekki fengið nægilega þjálfun hvað varðar fæðuofnæmi og 

eru jafnvel með tilgátur um það að það nægi að fjarlægja ofnæmisvaldinn úr 

tiltekinni matvöru, eða um það að ofnæmisvaldur gufi upp við hita á 

matvælum. Auk þess eru starfsmenn matsölustaða oft af erlendum uppruna og 

getur það valdið misskilningi í samskiptum (Venter, Sicherer og Greenhawt, 

2019, 346 –347). Einn viðmælenda þótti óþægilegt að borða á veitingastöðum 

og kaffihúsum vegna þeirra áhættu sem felst í því að ókunnugur aðili útbúi 

matinn, þá er aukin hætta á smiti á milli matvæla og slíkum mistökum sem 

gætu valdið ofnæmisviðbragði. Viðmælendur nefndu skilningsleysi frá 

veitingastöðum, kaffihúsum og flugvélum gagnvart matarvenjum þeirra og 

virðist því vera erfitt fyrir þá sem ekki þekkja til að setja sig í spor einstaklings 

með alvarlegt fæðuofnæmi.  

 Bráðaofnæmi er óútreiknanlegt og hefur því mikil áhrif á lífsgæði 

einstaklinga. Einstaklingar þurfa sífellt að lesa innihaldslýsingar á vörum sem 

þeir neyta og eru reglugerðir ekki nægilega strangar varðandi „gæti innihaldið“ 

og eru þær varúðarráðstafanir gagnvart ofnæmi á vörunni eru jafnvel ekki 

sýnilegar (Pouessel, Turner, Worm, Cardona, Deschildre ofl, 2018, bls. 12). 
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  Í Bandaríkjunum þurfa matarframleiðendur að fara eftir reglugerðum 

varðandi innihaldslýsingar og þeir þurfa að skilgreina átta algengustu 

fæðuofnæmisvalda séu þeir í vörunni. Þó er framleiðendum ekki skylt að taka 

fram hvort að fæðuofnæmisvaldar séu til staðar í verksmiðjunni og því 

mögulegt krosssmit. Mikilvægt er að hafa í huga að krosssmit getur átt sér stað 

þegar að verið er að framleiða mat fyrir einstakling með bráðaofnæmi, þá er 

mikilvægt að hafa varan á til dæmis þegar matur er settur á fat með öðrum mat 

eða á hlaðborð (Russel og Huber, 2013, bls. 292-293). Samkvæmt 

Matvælastofnun eiga neytendur rétt á því að ofnæmis- og óþolsvaldar séu 

merktir með skýrum hætti og feitletraðir. Upplýsingar um innihald matvæla 

sem eru án umbúða eiga einnig að liggja skýrt fyrir (Matvælastofnun, 2020). 

5.8 Auðveldara með árunum? 

 

Einstaklingar með ólæknanlegt ástand, eins og til dæmis fæðuofnæmi, upplifa 

ástand sitt sem þyngsli og þurfa að læra að lifa með því. Einstaklingar bera 

ábyrgð eigin lífsstíl og hvaða áhættur þeir velja að taka dagsdaglega. Það sem 

virkar fyrir einn virkar ekki endilega fyrir annan, hver og einn setur sín mörk 

og ákveður hvernig tekist skal á við lífið með því ólæknanlegu ástandi sem er 

til staðar. Þeir sem sætta sig við eigið ástand upplifa það sem hluta af sjálfum 

sér og lifa lífinu eftir bestu getu. En einnig eru þeir sem ekki geta sætt sig við 

eigið ástand og takmarka því eigin lífsgæði með því að lifa ekki lífinu á þann 

hátt sem óskað er eftir (Roddis, Holloway, Bond og Galvin, 2016, bls. 1–8).   

Vegna þess að viðmælendur voru á unglingsaldri, höfðu lifað lengi með 

fæðuofnæminu og sætt sig við eigið ástand, upplifðu þeir ekki leiða vegna þess. 

Viðmælendur voru vinamargir og áttu góða fjölskyldu sem auðveldar þeim 

með eigin takmarkanir. Þeir horfu björtum augum til framtíðar og upplifðu 

ekki að fæðuofnæmi þeirra væri til fyrirstöðu í framtíðinni. 

Lyf er komið á markað sem á að minnka líkur á ofnæmislosti, komi til 

þess að einstaklingur með alvarlegt fæðuofnæmi innbyrði ólviljandi 

ofnæmisvald. Slíkt lyf er í fyrsta sinn komið á markað í Bandaríkjunum og er 

það á byrjunarstigi (Food and Drug Administation, 2020). Spennandi verður 

að sjá hvað er væntanlegt á markað á komandi árum, en lyf sem minnka líkur 

á ofnæmislosti hefur mikil áhrif á lífsgæði þeirra sem þjást af alvarlegu 

fæðuofnæmi. Séu líkur á ofnæmislosti takmarkaðar eru líkur á því að 

viðkomandi fái aukið frelsi á þann hátt að geta til dæmis treyst fleiri 

veitingastöðum en áður, geta kysst maka sinn án þess að hafa áhyggjur af þeirra 

matarvenjum þann daginn og jafnframt geta spilað spil áhyggjulaus. Þegar að 

spiluð eru spil er matar oft neytt samtímis, einstaklingar með alvarleg 

fæðuofnæmi geta upplifað ofnæmiseinkenni út frá þeim matvælum sem festast 
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og klístrast við spilin (Patriarca, Nucera, Pollastrini ofl, 2006, bls. 473 og Lepp, 

Zabel og Shocker, 2002, bls. 864). 

5.9 Svar við rannsóknarspurningum  

 

Niðurstöður mínar eftir þessa rannsókn er að nemendum með alvarleg 

fæðuofnæmi á mið- og efsta stigi í íslenskum grunnskólum líður almennt vel í 

skólanum. Viðmælendur voru fimm úr fjórum mismunandi skólum og aðeins 

einn skóli tók virkilega tillit til nemanda með bráðaofnæmi fyrir hnetum sá 

skóli var hnetulaus. Fjórir af fimm nemendum voru með bráðaofnæmi fyrir 

hnetum og einn nemandi var með bráðaofnæmi fyrir hveiti.  Nemendur eru 

allir með Epi-penna í skólanum og hafa þrír af fimm viðmælendum þurft að 

grípa til hans. Hjá einum af fimm viðmælendum átti atvikið sér stað á 

skólatíma. Sú atburðarás sem fylgdi gekk ekki nægilega vel fyrir sig þar sem 

að gripið var til notkunar á Epi-penna en sá Epi-penni var ekki penninn sem 

hefði átt að grípa til vegna þess að þessi tiltekni Epi-penni var útrunninn, allt 

fór þó vel og lagaðir voru verkferlar skólans eftir þetta tilvik.    

 Viðmælendur upplifa sig örugga í skólanum og taka kennarar tillit til 

þeirra, ýmislegt þarf þó að breytast í þeim skólum þar sem hnetur eru í boði á 

kaffistofu þrátt fyrir að nemendur séu með bráðaofnæmi. Nemendur fara á 

milli stofa á mið- og unglingastigi og þrátt fyrir að eigin bekkjarfélagar komi 

ekki með hnetur í nesti þá er öðrum nemendum leyft að koma með til dæmis 

hnetustykki og brauð með hnetusmjöri. Nemendur sem ekki hafa upplifað það 

að forðast matvæli vegna ofnæmis sýna ólíklega skilning til þess að neyta 

matarins á þrifalegan hátt, maturinn gæti því legið á skólaborðinu þegar að 

næsti nemendahópur kemur inn. Slíkar aðstæður geta haft mikil áhrif á líðan 

nemenda með bráðaofnæmi, bæði andlega, líkamlega og þá getur streita 

skapast við það að vera sífellt á varðbergi. Nemendur eru misjafnlega 

viðkvæmir líkamlega fyrir ofnæmisvald í umhverfinu. Í því samhengi má nefna 

aðstæður sem að nemendur eru í á ferðalögum og þegar að fæðu er neytt á 

kaffihúsum og veitingastöðum. Þeir sem eru viðkvæmir fyrir því að vera í 

kringum ofnæmisvald upplifa ýmis óþægindi og lýsa viðmælendur því að hafa 

kastað upp við lyktina af hnetum og fundið fyrir astmaeinkennum. Það tekur á 

fyrir líkama og sál að vera stöðugt að passa sig á umhverfinu og því mikilvægt 

að hafa umhverfi líkt og skólaumhverfi öruggt fyrir nemendur með 

bráðaofnæmi. Skólinn er staður þar sem börn og unglingar eiga að geta slakað 

á og einbeitt sér að lærdómi og leik.  

Viðmælendur upplifðu að mestu jákvætt viðhorf gagnvart því að vera 

með bráðaofnæmi frá bæði bekkjarfélögum og öðrum vinum. Hjá 

viðmælendum voru lýsingar misjafnar á vinskapnum, en til dæmis leystu vinir 

eins viðmælanda málið á þann hátt að þeir forðast mat á meðan að þeir eyða 
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tíma saman. Annar viðmælandi upplifði að vinir voru rosalega passasamir og 

tóku því mjög alvarlega að forðast ofnæmisvalda í kringum vin sinn. 

Viðmælanda þótti vænt um þá hegðun. Tveir viðmælenda voru saman í skóla, 

með svipuð fæðu- og bráðaofnæmi. Þeir tengdust vel í gegnum þá veikleika og 

áttu það sameiginlegt. Varðandi félagsskap almennt virðist bráðaofnæmi ekki 

hafa áhrif en aðeins eitt dæmi var nefnt þar sem að viðmælandi mátti ekki fara 

í heimsókn til bekkjarfélaga, þá upplifði foreldri ekki nægilegt traust til þeirrar 

fjölskyldu af ýmsum ástæðum tengdum bráðaofnæminu. Viðmælendur 

upplifðu sig eiga marga vini en þó eru ýmsar aðstæður þar sem að viðmælendur 

töldu sig ekki hluta af hópnum en þar er tengt bekkjarskemmtunum, afmælum 

og öðrum tilefnum þar sem matur er í boði. Þá þurfa viðmælendur að hafa með 

sér eigið nesti og mega oft ekki fá þann mat sem er í boði. Mikilvægt er fyrir 

viðmælendur að eiga góða fjölskyldu sem tekur tillit til þeirra og passar uppá 

að þeir upplifi öryggi heima. Viðmælendur sögðu frá því að nánasta fjölskylda 

tæki tillit og passaði að það væri ávallt eitthvað í boði sem væri öruggt. Þá væri 

einnig gripið til aðgerða og umhverfi tryggt eins og kostur væri. Þó getur alltaf 

einhver ofnæmisvaldur leynst í fæðu og því vissara að hafa alltaf varan á sem 

fjölskyldumeðlimir viðmælenda virðast vera að gera.  
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6. Lokaorð 

 

Grunnskólaárin leggja grunn að því hvernig andleg líðan er í framtíðinni. Á 

grunnskólaárum myndast félagsleg tengsl og vinasambönd sem haldast jafnvel 

út ævina. Andleg líðan og sjálfsálit barna- og unglinga á mið- og efsta stigi 

grunnskóla hefur áhrif á líðan á fullorðinsárum, því er mikilvægt að halda vel 

að börnum- og unglingum á uppvaxtarárum. Vanlíðan á unglingsárum skapast 

af ýmsum ástæðum, til dæmis má nefna eftirfarandi; upplifun um að tilheyra 

ekki hópnum og vera öðruvísi en aðrir, einelti, einangrun og jafnvel útilokun. 

Ein forsenda fyrir vellíðan er  finna til þess að tilheyra hópi og að upplifa það 

að vera öruggur í sínu daglega umhverfi.  Þegar að kemur að börnum og 

unglingum með bráðaofnæmi er öryggi í skólaumhverfi nauðsynlegt. Skóli og 

starfsfólk skóla þarf að skapa umhverfi þar sem nemendur með fæðuofnæmi 

geta notið matartímans og borðað með bekkjarfélögum sínum. Ýmsar aðstæður 

koma upp í tengslum við skólagöngu, ýmis tilefni og fögnuðir. Þá er mikilvægt 

að starfsfólk og foreldrar hafi nemendur með alvarleg fæðuofnæmi í huga og 

leyfi þeim að vera þátttakendur. Samkvæmt Barnasáttmála Íslands eiga öll 

börn rétt á viðeigandi vernd og umönnun, því ber skólastarfsfólki að sinna, 

skólastarfsfólk skal vera í góðu samstarfi við aðstandendur nemenda með 

fæðuofnæmi. Fyrir aðstandendur er erfitt að leggja barn sitt í hendur annarra 

þegar að ofnæmislost getur komið upp hvenær sem er. Aukin hætta á slíku 

tilviki er þegar að skóli er ekki nægilega vel undirbúinn. Því er mikilvægt að 

skóli setji upp aðgerðaráætlun og upplýsi starfsfólk sitt um áætlun og hvernig 

skal nota Epi-penna. Auk þess er mikilvægt að barnið sé undirbúið eins og 

hægt er, eftir aldri, og átti sig á því sem er öruggt og óöruggt í umhverfi sínu. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að félagsleg staða nemenda 

með fæðuofnæmi á mið- og efsta stigi grunnskóla á Íslandi er góð. Nemendur 

eru þátttakendur í bekkjarhópnum og vinamargir, þá virðist fæðuofnæmi ekki 

koma að sök. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er misjafnt hvort að 

grunnskólarnir útiloki ofnæmisvalda, þó er hluti þeirra hnetulaus. Ómögulegt 

er að útiloka alla ofnæmisvalda í tilvikum þar sem bráðaofnæmi er til staðar, 

en þá er sérstaklega mikilvægt að allt starfsfólk sé meðvitað um stöðu slíkra 

nemenda og kunni að meðhöndla Epi-penna. Nemendur sem tekið var viðtal 

við upplifðu almennt góða skólagöngu, voru lífsglöð og töldu sig hluta af 

hópnum, þrátt fyrir sérfæði í skóla, nesti í afmælisveislum og einstaka tilfelli 

þar sem gleymt var að taka tillit til þeirra. Ekki nægir að skóli sé varkár 

gagnvart ofnæmisvöldum heldur þurfa foreldrar annarra nemenda að átta sig á 

þeim alvarleika sem fæðuofnæmi hefur í för með sér. Jafnframt er mikilvægt 

að foreldrar annarra nemenda átti sig á líðan þeirra sem eru með slíkar 

takmarkanir, en þeir sem eru með sérþarfir þurfa einnig að upplifa að þeir 

tilheyri hópnum. Viðeigandi fræðsla gæti verið lausn á því vegna þess að lítil 
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þekking á fæðuofnæmi getur óviljandi valdið kæruleysi á meðal þeirra sem 

ekki vita betur. Foreldrar ofnæmisbarna gætu mögulega farið fram á að 

viðeigandi fræðsla verði veitt fyrir ekki aðeins starfsfólk skólans heldur 

sömuleiðis fyrir foreldra nemenda. Mikilvægt er að líta til annarra landa og 

læra af öðrum grunnskólum um það hvernig best er að taka á móti nemendum 

með alvarleg fæðuofnæmi. Skólar eru margir hverjir orðnir hnetulausir vegna 

nemanda með bráðaofnæmi, engin lög né reglugerðir eru þó til staðar varðandi 

rétt barns til þess að læra í ofnæmislausu umhverfi. Foreldrar barna með 

fæðuofnæmi ættu að taka saman gagnlegar upplýsingar og veita skólum barna 

sinna fræðslu um hvað betur mætti fara. Persónulega þykir mér mikilvægt að 

leik-, grunn- og framhaldsskólar taki fulla tillit til nemenda með bráðaofnæmi 

fyrir ákveðinni fæðu, séu þá algjörlega lausir við þá fæðu og þá einnig inni á 

kaffistofu starfsfólks skólans og kennara. Ýmsir skólar á Íslandi hafa stigið 

slíkt skref og er til dæmi um hnetulausa skóla og eggjalausa skóla. Mikilvægt 

er að einstaklingar með alvarleg fæðuofnæmi læri að lifa lífinu þrátt fyrir eigin 

takmarkanir, reyni eftir bestu getu horfa björtum augum á framtíðina og 

einangra sig alls ekki frá umheiminum. Spennandi er að sjá hvað framtíðin 

hefur í för með sér og er nú þegar búið að framleiða lyf  í Bandaríkjunum sem 

bætir lífsgæði viðkomandi með því að vernda gegn alvarlegu ofnæmislosti. 

Sífellt er verið að finna upp á nýjum leiðum til þess að komast til móts við 

einstaklinga með alvarleg fæðuofnæmi því er möguleiki á fleiri bjargráðum á 

komandi árum. Rannsóknin sýnir niðurstöður fimm nemenda með alvarleg 

fæðuofnæmi í grunnskólum. Því eru takmarkanir fyrir því að yfirfæra 

niðurstöður rannsóknarinnar á alla nemendur með alvarleg fæðuofnæmi en þær 

gefa hugmynd um líðan nemenda á mið- og unglingastigi í grunnskólum. 

Einnig sýna þær viðbrögð fjögurra grunnskóla gagnvart alvarlegu 

fæðuofnæmi.           

 Ég er móðir tveggja barna með fjölþætt fæðuofnæmi, annars vegar á ég 

barn í grunnskóla með fæðuofnæmi fyrir jarðhnetum, eggjum, mjólkurvöru og 

fisk, þar af er bráðaofnæmi fyrir jarðhnetum. Þá á ég annað barn í leikskóla 

með eggjaofnæmi. Því liggur þetta málefni mér og fjölskyldu minni nærri og 

þykir mér áhugavert að sjá niðurstöðurnar sem komu í ljós í viðtölum. Á meðan 

að ég vann að niðurstöðum ritgerðarinnar fékk ég þá hugmynd að skrifa 

barnabók með dóttir minni, þar sem farið er í líðan barna með fæðuofnæmi á 

orðmáli sem er skýrt fyrir börn- og unglinga, ég vona að okkur takist að klára 

hana og jafnvel gefa hana út einn daginn. Slík bók myndi mögulega hjálpa 

foreldrum og börnum í sömu stöðu, en á yngri árum dóttir minnar fannst mér 

vanta slíkar bækur á íslensku. Bækur sem hjálpa henni að skilja að hún er ekki 

ein, það eru margir í sömu stöðu og hún. Jafnframt finnst mér þurfa að virkja 

Astma- og ofnæmisfélag Íslands og leyfa börnum- og unglingum að hittast 

reglulega. Ég hef lært mikið af því að skrifa þessa ritgerð og vona ég að 

niðurstöðurnar hjálpi öðrum. 
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Fylgiskjal 1. Spurningalisti við nemendur í íslenskum grunnskólum með 

alvarleg fæðuofnæmi 

 

 

1. Hverju ert þú með alvarlegt fæðuofnæmi fyrir? 

2. Upplifir þú skilning á aðstæðum þínum af hálfu nánustu fjölskyldu? 

Ef svo er, hvernig? (Tekur nánasta fjölskylda tillit til þín) 

3. Upplifir þú skilning á aðstæðum þínum af hálfu vina? Ef svo er, 

hvernig? (Taka vinir tillit til þín) 

4. Finnst þér fæðuofnæmið hafa áhrif á félagsskapinn þinn? Ef svo er, 

hvernig? 

5. Upplifir þú skilning á aðstæðum frá skólanum? En frá öðrum 

nemendum? Ef svo er, hvernig? (Tekur skólinn tillit til þín). 

6. Er kennarinn þinn meðvitaður um alvarleika fæðuofnæmisins? 

Gengur kennari í skugga um að aðstæður séu hættulausar og er tekið 

tillit til þín varðandi fæðu eins og við á?  

7. Hvernig gengur að stunda áhugamál eða tómstundir utan skóla? 

8. Hefur þú þurft að sniðganga aðstæður vegna fæðuofnæmis, sem þú 

hefðir annars tekið þátt í? Ef svo er, hvaða? 

9. Upplifir þú að þú þurfir að grípa til aðgerða á seinustu stundu við að 

finna til mat til þess að koma til móts við óvæntar aðstæður? 

10. Upplifir þú að þú ert skilin út undan í aðstæðum þar sem matur er til 

staðar? Ef svo er, hvernig? 

11. Upplifir þú að fæðuofnæmið sé streituvaldur hjá þér og fjölskyldu 

þinni? Ef svo er, hvernig? 

12. Upplifir þú að það verði auðveldara eða erfiðara með hverju ári sem 

líður að sniðganga ofnæmisvald? Ef svo er, hvernig? 

13. Upplifir þú kvíðaeinkenni? Ef svo er, hvaða? 

14. Upplifir þig einmanna?  

15. Ertu jákvæður gagnvart framtíðinni? 

16. Er eitthvað sem ekki hefur komið fram, sem þú vilt segja í sambandi 

við fæðuofnæmi? 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina 

 

 

Ég er nemandi við Háskólann á Akureyri og er á lokaári mínu í námi til 

kennsluréttinda í meistaranámi í menntunarfræði til M.ED.-prófs. 

Meistaraprófsritgerðin er til 30 ECTS eininga og fjallar hún um unglinga með 

alvarleg fæðuofnæmi í grunnskólum á Íslandi. Verandi móðir barns með 

alvarlegt fæðuofnæmi liggur áhugi minn á þessu viðfangsefni, langar mig því 

að kynna mér efnið enn frekar og kanna líðan unglinga með alvarlegt 

fæðuofnæmi í grunnskólum landsins. Ég mun taka eigindleg viðtöl þar sem ég 

spyr spurninga sem varða fæðuofnæmið og líðan viðkomandi gagnvart því og 

mun ég einnig spyrja hvernig skóli og félagslegar aðstæður líkt og áhugamál 

og tómstundir taka tillit til þess að viðkomandi sé með alvarlegt fæðuofnæmi. 

Gætt verður nafnleysis og mun ekki vera hægt að rekja svörin til viðmælenda. 

 

Nafn leiðsagnarkennara er Nanna Ýr Arnardóttir, Lektor á Hug- og 

félagsvísindasviði Háskóla Akureyrar. Tölvunetfang er: nanna@unak.is 

 

Með von um góðar undirtektir,  

 

Anna Kristín Jóhannesdóttir 

 

Tölvunetfang: ha180322@unak.is. Símanúmer: 7704840. 
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