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• Liv Wiborg er utdannet sosionom/
cand. polit  med hovedfag i sosialt 
arbeid fra NTNU hvor hovedfagsopp-
gaven var om tilsyn i fosterhjem. Hun 
har jobbet innen barnevernet siden 
1982 og har kontinuerlig vært 
tilsynsfører fra samme årstall. Hun har 
vært brukt som sakkyndig i barne-

vernssaker hvor ADHD er en del 
av sakskomplekset og 

underviser på ulike 
høgskoler om barne-
vern, enslig mindreå-
rige flyktninger, 
seksuelle overgrep og 
ADHD. Hun arbeider 
for tiden med sin 

tiende bok som har 
arbeidstittelen "Hvis det 

ikke er ADHD - hva er det 
da?" . Hun har skrevet bøker 

som er relevante for artikkelen: 
”Kokeboken uten melk - en praktisk 
håndbok”, og ”Glædelig jul uten 
melk og gluten”.

Om forfatteren

Forebyggende hverdag

Matvareallergier og 
intoleranse hos barn

Hverken mennesker eller dyr klarer seg uten mat. 
Men matens innehold er ikke uten betydning, og 
størst betydning har innhold i mat for barn. 
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Når maten som et barn spiser ikke  
inneholder nok proteiner, kan dette  
føre til motoriske og kognitive forsink- 
elser. Jernmangel fører til angst,  
depresjon og problemer med oppmerksom-
heten. Dessuten vil barn med et mangel-
fullt kosthold kunne få hyppige infeksjons-
sykdommer. Riktig mat vil ikke bare 
forebygge sykdommer, den kan i tillegg 
regulere barns atferd. Dette er blant 
årsakene til at barn blir roligere, antall 
forkjølelser reduseres, astma forsvinner og 
at de får en kraftig lengdevekst, når de 
kommer i fosterhjem.

Viktigheten av innholdet i mat, 
forsterkes når det i tillegg dreier seg om 
barn med matvareallergier og/eller intole-
ranse for ulik mat. 

Aldri har vel mat vært så fokusert som i 
dag, og aldri har det vel vært skrevet eller 
solgt så mange kokebøker. Dessuten skal en 
hver fjernsynsstasjon med respekt for seg 
selv, ha sin egen kokk, og  i mange 
programmer  lages det også mat. 

Likevel, folk flest vet slett ikke hva mat 
inneholder og interessen for matvarealler-
gier og -intoleranse er laber hos kokker, 
også ved de ulike radio- og fjernsyns- 
stasjonene. 

Mat i ulike folkegrupper
Matvareallergi og -intoleranse er en  
plage som viser seg ved at vi reagerer på 
ulike matvarer. Plagen er økende, særlig 
nøtteallergi hos barn. Men ulike folke-
grupper har genetisk matvareallergi og -  
intoleranse for ulike matvarer. Således vil  
et barn fra Asia og Afrika nesten uten 
unntak, ikke tåle melk og melkepro- 
dukter som smør, rømme, yoghurt, 
margarin, ost osv. Og barn fra Iran,  
India, Pakistan, arabiske land, samt  
spesielt Nordeuropeere, vil oftere enn  
andre folkegrupper, ikke tåle gluten 
(«limet»i mel). Men en kineser vil ikke  
vite at han ikke tåler melk, fordi melk ikke 
er vanlig i kinesisk kosthold, slik arabere 
ikke tradisjonelt bruker hvetemel.

Omtrent 200 000 etnisk norske tåler 
ikke melk og rundt 100 000 tåler ikke  
mel eller gluten i hvete- rug- og byggmel, 
samt spelt som kalles ur-hvete og innehol-
der mest gluten av alle melsorter. 

Når mel eller melk ikke tåles, betyr  
det at gruppen blant annet ikke klarer å 
spalte enzymer i maten i tarmen. Barna  
vil få diaré, mavesmerter, slapphet og  
mye luft i maven, i tillegg til oppkast og 
dårlig almenntilstand.  Både hudsykdom-

mer som atopisk eksem og dermatittis- 
herpetiformis (DH) helbredes eller  
bedres ved en melke- og/ eller glutenfri 
diett. 

Spesielt for barn som ikke tåler  
gluten, er at de blir kortvokste, har lave 
verdier av jern og andre mineraler og 
vitaminer hvis de ikke får behandling.  
Riktig behandling er diett som ikke 
inneholder gluten og/eller melkeprodukter 
og som regel et tilskudd av kalk,  
B-vitaminer og magnesium. 

Fosterforeldre som har slappe barn  
med mye mageproblemer, bør sjekke om  
de kan ha matvareintoleranse/allergi,  
og særlig hvis de har annen etnisk bak-
grunn enn fosterfamilien. Hvis det dreier 
seg om egne/ «norske» barn, vil som regel 
noen andre i familien også ha de samme 
plagene. 

Melkeallergi og –intoleranse
Mennesket tilhører gruppen «pattedyr» som 
produserer egen melk for «avkommet» og 
melken er tilpasset «rasen».  Det er særdeles 
sjelden at barn ikke tåler morsmelk, og da 
bør mor selv kutte ut produkter av kumelk 
i sin kost, før hun kutter ut ammingen. 
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Morsmelkerstatning som er basert på 
kumelk, skaper problemer som kolikk  
og magesmerter, samt slapphet og diaré  
for barn, som ikke tåler melk. Morsmelk-
erstatning burde kanskje heller vært basert 
på hoppemelk, for selv om den er tilpasset 
føll, er denne melken langt mer lik 
morsmelk.  Men barn med melkeallergi 
eller -intoleranse, tåler vanligvis ikke  
annen dyremelk – hverken ku, hoppe  
eller geitemelk. Når barn ikke tåler melk, 
kan familien få erstatningsmelk som 
soyamelk på blå resept, inntil de er fylt 
10 år.

Hva er så forskjellen på melkeallergi 
eller intoleranse for melk? 

I tillegg til vann og mineraler, innehol-
der melk laktose(melkesukker) og melke-
protein (kasein og albumin). 2-5 prosent av 
barn under tre år tåler ikke melkeprotein og 
da har de melkeallergi. Men når barn er 
rundt syv år er det melkesukkeret (laktosen) 
3-5 prosent av barna reagerer på. Kun 0,5 
prosent av alle over syv år har melkeallergi 
– og da tåler de altså ikke melkeprotein. 

Når det dreier seg om laktoseintoleranse 
er problemet at gruppen mangler et enzym 
som kan spalte melkesukkeret. Dette kan 
bla sjekkes ved belastningsprøver ved 

laboratorier, eller ved å fjerne melk i kosten. 
Men uten i samråd med ernæringsfysiolo-
ger/leger bør ikke melken i barns kost, 
fjernes over lengre tid.

Cøliaki
Ved laktoseintoleranse snakkes det også om 
primær og sekundær intoleranse. Det som 
kalles sekundær kan vise seg å ha sin årsak i 
andre forhold enn manglende evne til å 
spalte enzymer. Den sekundære laktoseinto-
leransen kan skyldes at tarmen er skadet for 
eksempel på grunn av stråleskader etter 
kreftbehandling.  Men årsaken kan også 
være tarmsykdommen cøliaki som skyldes 
at han/hun ikke tåler gluten i mel.  

En ubehandlet cøliaki fører til at 
tarmtottene skades og ikke kan ta opp 
næring. Maten går rett igjennom og fører 
til mangelsykdommer og symptomer på 
laktoseintoleranse. Derfor kan barn og 
voksne først få diagnosen laktoseintole-
ranse, men når de får behandling for cøliaki 
tåles ofte melkeproduktene. Dessverre er 
dette ikke alltid tilfelle for eldre mennesker, 
da disse nok har gått så lenge og belastet 
tarmen med gluten, at tarmtottene er for 
skadet. 

Cøliaki kan diagnostiseres ved blod-
prøve, pusteprøve og/eller vevsprøve av 
tarmen. 

Sjekk innholdet
Behandling for matvareallergier og -intole-
ranse er nettopp å fjerne melk og mel fra 
kosten og det høres greit ut, men det er det 
ikke alltid. Vi kan finne gluten og melk i 
produkter som vi aldri kunne tippet hadde 
slikt innhold. Vi finner hvetemel i blant 
annet soyasaus, i pommes frites samt i 
sprøstek løk og melk i krydderblandinger, 
pølser og salatdressinger. 

Derfor blir det viktigste for den som 
skal lage mat uten melk og gluten å sjekke 
innholdsfortegnelser. Det som står først i 
slike innholdsfortegnelser skal vise hva det 
er mest av i maten. Står det først at 
produktet inneholder hvetemel, betyr det at 
det er hvetemel som det er mest av i 
produktet. Når det til slutt står «kan 
inneholde spor av nøtter og melk», er det 
for de fleste lite å ta hensyn til. Det betyr at 
produktet vanligvis er laget i samme rom 
som annen mat med nøtter og melk, eller 
på samme maskiner som har produsert mat 
med gluten eller melk.
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Selv om det står på potetgullpakken 
«med salt og pepper»,kan likevel innholds-
fortegnelsen vise at chipsen inneholder mel 
og melk.

Flere i familien med problemer
Som jeg skrev i starten er det å ikke tåle 
melk og gluten genetisk og derfor vil det 
ofte være flere innen en familie som har 
problemer med vanlig mat.

Laktose- og glutenfrie matvarer er dyre i 
Norge, likevel anbefales at det lages lik mat 
til alle i familien. Dette gir roligere måltider 
hvor maset om «kan jeg spise denne» og «er 
dette min saus?» ikke er fremtredende. Men 
ett unntak fra felles mat er glutenfrie 
brødvarer. Glutenfri gjærbakst blir sjelden 
så god som når brød er bakt med mel som 
inneholder gluten. Med det hjelper å bruke 
pofiber (potetbasert) og fiberhusk (frø) i 
deigen og røre deigen i 3-5 minutter. Sørg 
også for at brødkurven for glutenfritt brød, 
skiller seg klart fra den som inneholder 
brød med gluten.

 Det finnes mye glutenfritt brød og 
annen gjærbakst i butikkene, men vær obs 
på at selv om et brød er glutenfritt, er det 
ikke alltid melkefritt. 

Dyrt kosthold
Et melke- og glutenfritt kosthold er en 
kostbar diett. Norske myndigheter har valgt 
individuell støtte til den enkelte som ikke 
tåler melk og/eller gluten. Det er mulig å få 
grunnstønad via NAV eller fratrekk på skat-
ten for utgifter til dyrt kosthold. Følgen av 
støtteordningen er at laktose- og glutenfrie 
produkter er dyre i innkjøp, og det viser seg 
også ved at prisene på melke- og glutenfri 
mat på spisesteder har et påslag i pris som 
dekker utgiftene. Eller at grønnsaker som er 
stekt i smør/margarin og/eller saus som er 
basert på mel, margarin og fløte, fjernes fra 
tallerkenen på restauranten. Så sitter den 
som ikke tåler gluten og melk igjen med en 
rett, som kun består av en bit kjøtt og en 
potet, men prisen er den samme. 

I Sverige er gluten- og laktosefri e 
produkter subsidiert, slik at hele familien, 
uten særlig økte kostnader, kan spise felles 
mat.  Så den som bor i nærheten av Sverige, 
vil fort spare inn en «harry-tur» hvis det 
kjøpes gluten- og laktosefri mat. Dessuten 
er utvalget langt større. 

Foreldre/fosterforeldre med barn som 
har matvareallergi/intoleranse, lærer seg 
raskt å ta med mat når de skal på tur. Det 
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er ikke enkelt å stikke innom en kiosk for 
en pølse, for den kan inneholde melk og 
lompe og pølsebrød inneholder gluten. 
Noen skiver gluten- og laktosefri knekke-
brød, salt pølse og en banan er lurt å ha i 
bakhånd. Når familien bestemmer seg for å 
spise ute, er det lurt å si fra til restauranten 
på forhånd, når det er behov for gluten- og 
melkefri mat.

Ved nevrobiologiske diagnoser
Mat er viktig for helsen, og med jevne 
mellomrom påstås det at en melke- og 
glutenfri diett «helbreder» ADHD og andre 
nevrobiologiske diagnoser som Asperger og 
Tourettes syndrom. Ingen seriøse undersø-
kelser kan underbygge påstanden som 
foreligger, men det kan se ut til at barn 
med ADHD oftere enn vanlig har cøliaki.

Barn og unge med ADHD har ellers 
samme reaksjoner på mat som andre barn 
og vil som alle andre fungere bedre på en 
melke- og glutenfri diett hvis de har 
matvareallergi/intoleranse.

 Engelske undersøker fant at barn ikke 
reagerte så hyppig på gluten og melk i 
brød, som mange undersøkelser viste. To 
store engelske undersøkelser viser at barna 
reagerer på tilsetningsstoffene. Dessuten, 
glutenfritt mel og produkter er «høykarbo», 

det vil si at det fører til svingninger i 
blodsukkeret, for glutenfritt mel er basert 
på mais, ris og potet. Så en glutenfri kost 
skulle ikke føre til at barn med ADHD ble 
«friske» og den er heller ikke så gunstig for 
barn og unge med diabetes. Dessverre er 
det rundt ti ganger så mange med diabetes 
som også har cøliaki. 

Gode råd
Det er mellom 0,5- 1 prosent av etnisk  
norske som har cøliaki og disse og andre 
etniske grupper som ikke tåler gluten, kan 
ha god nytte av Norsk Cøliakiforening 
(NCF). På hjemmesiden til NCF, finner vi 
gode råd, oppskrifter og det er nyttig, for 
det er ikke bare å fjerne hvetemel i opp-
skriften for å få til en glutenfri kost. 
Glutenfritt mel er mange forskjellige sorter, 
noen er gode til å lage berlinerkranser med, 
mens andre egner seg best til raspeballer og 
lomper.

Det er dessverre ingen forening for alle 
dem som ikke tåler melk og melkeproduk-
ter og i tillegg bør denne gruppen ta det 
som står på nett med en «klype salt». Men 
de av oss med melkeallergi, kan ha nytte av 
proteinintoleranseforeningen (NPF). 

Ellers begynner det å komme mange 
kokebøker i handelen for mat ikke bare 

uten gluten og melk, men også uten egg. 
Noen av dem er godkjent av Astma og 
allergiforbundet eller er laget i samarbeid 
med Norsk Cøliakiforening. 

Mat er viktig ikke bare for helsen, den 
er også en viktig del for trivsel og for vårt 
sosiale liv. Dessuten er mat viktig spesielt 
for fosterbarn, som ofte har hatt et 
mangelfullt kosthold hos tidligere foreldre. 
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