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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Allergi förekommer i alla åldrar, hos båda könen, i alla socioekonomiska tillhörigheter
och i  alla  miljöer,  vilket  även inkluderar  arbetsmiljön. Antalet  vuxna med allergiska reaktioner
ökade i början av 2000-talet och födoämnen anses ha betydelse. Vete är ett vanligt födoämne som
kan orsaka allergi vilket är ganska okänt för både personer med allergi och för professionella inom
vården.  Företagshälsovårdens  uppgift  är  att  upprätthålla  och  förbättra  anställdas  hälsa  och
arbetsförmåga,  genom  samverkan  av  sjukdomsförebyggande  och  hälsofrämjande  arbete.
Hälsorelaterad  livskvalité  under  arbetstid  för  personer  med  allergi  är  delvis  beroende  av
företagshälsovårdens kunskap om allergi.
  

Syfte  Syftet  var  att  beskriva  allergi  mot  vete  och  hälsorelaterad  livskvalitet  vid  atopi  under
arbetstid.

Metod Studien gjordes med deskriptiv design och en modifierad form av kvalitativ textanalys av
femton vetenskapliga studier. Materialet analyserades och syntetiserades för att svara på syftet. Det
resulterade  i  temat  inverkan på livskvalitén vid födoämnesallergi.  Från  artiklarna  framkom åtta
underkategorier. Dessa  var  allergisk  astma,  allergisk  rinit,  allergirelaterade  mag-  tarm besvär,
anafylaxi och atopisk dermatit  och urticaria,  samt livssituationen  och arbetssituationen.   Dessa
summerades till de två kategorierna allergiska reaktioner av vete och hälsorelaterad livskvalitet vid
atopi.

Resultat I resultatet framkom att olika kroppsorgan kan vara inblandade samtidigt i den allergiska
reaktionen  som  orsakas  av  vete  och  kan  yttra  sig  i  klåda,  eksem,  hudrodnad,  illamående,
nässelutslag, rinnande ögon och näsa, astma, buksmärtor och blåsor eller klåda i munnen. Resultatet
visade vidare att HRQL påverkades av allergi genom psykisk stress, depression, ångest o och fysisk
oförmåga att göra det man vill.  I resultat framkom vidare att vid behovs medicinering kan göra att
allergiska reaktioner minskar, sömnen förbättras och arbetsproduktiviteten förbättras. Ur resultatet
framkom även att både HRQL och eksem förbättrades när vete uteslöts ur kosten och att allergi mot
vete kan ge så allvarliga symptom som anafylaxi.

Slutsatser Slutsatsen i studien är att allergi mot vete visar sig genom generella allergiska reaktioner
och även vete bör därför misstänkas som orsak när en person visar tecken på en allergisk reaktion.
Personer  med  allergi  kan  med  fördel  kontrollera  sina  symptom genom egenvård,  medan  vissa
behöver information och handledning i hur och när vid behovsmedicinering ska användas på bästa
sätt.  I  arbetsmiljön  kan  vete  förekomma  både  öppet  och  dolt  som  ingrediens  från  mat  till
hygienartiklar.  Riskbedömning  i  arbetsmiljön  samt  information  och  handledning  av
företagssköterskan kan vara livsavgörande för personer med allergi.

Ord förklaring Atopi: Allergi dvs. en immunologisk (IgE) reaktion där kroppen upplever substanser som främmande
och bildar antikroppar vilket kan bidra till en allergisk reaktion.

HRQL – Hälso relaterad livskvalitet

Nyckelord Allergy, föda, hälsorelaterad - livskvalitet, överkänslighet, företagsmiljö, omega-5 gliadin, vete.
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ABSTRACT

Background Allergy occurs  in  all  ages,  in  both sexes,  in  all  socioeconomic  effects  and in  all
environments,  which  also  includes  the  work  environment.  The  number  of  adults  with  allergic
reactions increased in the early 2000s and foods considered significant. Wheat is a common food
item that can cause allergy, which is quite unknown for people with allergies and for professional in
health care. Company health care is to maintain and improve employee health and work, through
the interaction of disease prevention and health promotion. Health-related quality of life during
working hours for people suffering from allergy will partly depend on the company's healthcare
knowledge of allergy.

Aim The aim was to describe allergy to wheat and health-related quality of life in atopy during
working hours.

Method The study was done with descriptive design and a modified form of text analysis of fifteen
scientific studies. The material was analyzed and synthesized to answer the purpose. It resulted in
the theme of the impact on quality of life in food allergy. From articles revealed eight subcategories.
These  were allergic asthma,  allergic  rhinitis,  allergy-related  gastrointestinal  symptoms,
anaphylaxis and atopic dermatitis and urticaria, and life situation and work situation. These were
summarized in to the two categories of allergic reactions to wheat and health-related quality of life
in atopy.

Result The result showed that different body organs may be involved simultaneously in the allergic
reaction caused by wheat and can manifest in itching, eczema, flushing, nausea, hives, watery eyes
and nose, asthma, abdominal pain and blisters, or itching in the mouth. The results showed that
HRQL was affected by allergy by mental stress, depression, anxiety o and physical inability to do
what  one wants to  do.   The results  showed further  that  the  non-prescription  allergy can cause
allergic reactions decrease, sleep is improved and labor productivity improvement. From the results
also revealed that both HRQL and eczema improved when wheat was excluded from the diet and
that allergy to wheat can cause severe symptoms such as anaphylaxis.

Conclusion The conclusion of the study is that for wheat allergy manifested by general allergic
reactions and even wheat should be suspected as the cause when a person shows signs of an allergy
symptoms. People  with  allergies  can  advantageously control  their  symptoms through self-care,
while some need information and guidance in how and when the medication needs to be used for
best effect. In the work environment wheat can occur both open and hidden as ingredients in food
and  in  hygiene products. Risk assessment in  the work environment as well  as information and
guidance of the occupational health nurse can be life-changing for people with allergies.

Atopy: allergy i.e. immunological (IgE) reaction in which the body experiences substances as foreign and produces
antibodies which may contribute to an allergic reaction.

HRQL – health-related quality of life

Keywords Allergy, food, health – related quality of life, hypersensitivity, nursing, occupational environment, omega-5
gliadin, wheat.
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1 INLEDNING

“Vete  är  ett  vanligt  födoämne  som  orsakar  allergi,  vilket  inverkar  på  livskvalitén”, menar
Nilsson, Nilsson, Hedlin, Johansson, Borres & Nopp inför sin forskning 2013.

Kunskapen om diagnosen veteallergi är relativt ny och bör därför uppmärksammas. Allergi mot
vete i livsmedel förekommer hos både barn och vuxna och ger olika symtom som till exempel
atopiskt  eksem/dermatit syndrom  (AEDS), nässelutslag  eller  mer  allvarliga  reaktioner  som
veteberoende  ansträngningsutlöst  anafylaxi  (WDEIA)  (Battais,  Courcoux,  Popineau,  Kanny,
Moneret-Vautrin,  & Denery-Papini, 2005).  Denna studie vill  undersöka om aktuell  forskning
bekräftar detta.

Författarens  upplevda  erfarenheter,  som  specialistutbildad  sjuksköterska  i  allergi  och  annan
överkänslighet  vid  astma-  och  allergimottagningar  inom  primärvården  samt  som
forskningssköterska  vid  Institutionen  för  Lung-  och  Allergimedicin,  Karolinska  Universitets
Sjukhuset, Stockholm är att personer som upplever allergi mot födoämnen känner att de inte blir
trodda och därför lider i det tysta. Inom företagshälsovården kan företagssköterskor arbeta för att
identifiera personer med allergi, stödja egenvård och arbeta förebyggande med hälsofrämjande
åtgärder i arbetsmiljön samt föreslå behov av sjukvårdsinsatser. Vete uppmärksammas alltmer
som orsak till allergiska reaktioner. Det svåra kan vara att allergiska reaktioner visar sig generellt
lika,  oavsett  vilket  ämne  som framkallar  den  allergiska  reaktionen  hos  personer  med  atopi
(allergi) (Fig.5).

I omvårdnadsforskning i ämnesområdet födoämnesallergi menar författarna Garzon et al. (2011)
att: ”Eftersom allergi mot födoämnen stadigt ökar måste rutiner skapas. Primära vårdgivare bör
studera  vetenskapligt  arbete  som  beskriver  identifieringen  av  den  bästa  behandlingen  vid
födoämnesallergi. Prevalensen av födoämnesallergi är svåruppskattad men en tydlig ökning kan
noteras  idag  jämfört  med  tidigare”  (Garzon  et  al.,  2011,  s.  39). Sjuksköterskor  inom
företagshälsovård har ansvar att följa aktuell forskning, att noga undersöka det arbete som utförs
för att identifiera risker samt verka för omvårdnaden under människors arbetsdag. Detta ger ökad
livskvalité i arbetsmiljön för arbetstagaren och minskade kostnader för samhället och företagen.
Enligt professor Magnus Wickman vid Institutet för Miljömedicin i Stockholm hade ca 1,5 till
1,8 miljoner svenskar en pågående allergisjukdom och för drygt 500 000 vuxna i arbetsför ålder
påverkades den hälsorelaterade livskvaliteten och vardagen måste planeras (Wickman, 2009).
Företagshälsovården kan erbjuda kunden tjänster med förslag till åtgärder, till exempel med att
påtala  saneringsbehov  av  allergiframkallande  ämnen  och  förslå  skyddsåtgärder.  Preventiva
åtgärder i arbetsmiljöer kan minska sjukskrivningar och förhindra minskad effektivitet i arbetet
eller kostsamma arbetsskador och utslagning från arbetet på grund av allergi.
 

2 BAKGRUND

2.1 Allergi

Förekomsten av allergier generellt ökade drastiskt i Sverige under andra halvan av 1900-talet och
har blivit ett folkhälsoproblem. Antalet vuxna med allergibesvär noterades ytterligare öka under
början  av  2000-talet  och  samhällsekonomiska  kostnader  för  vården  av  personer  med  allergi
uppgår till flera hundra miljoner kronor per år. Allergi bidrar till ca 50 % av all astma bland
vuxna och kostnaderna för samhället är ca 3,7 miljarder per år. Bakgrunden till  ökningen av
allergier är fortfarande inte helt klarlagd men bland annat födoämnen anses alltmer ha betydelse
(Socialstyrelsen, 2009). Födoämnesallergi drabbar upp till 6 -10 % av barnen och 4 – ca 10 % av
vuxna. Det finns över 170 livsmedel som är kända för att framkalla allergiska reaktioner.  De
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vanligaste livsmedlen som står  för  90 %  av rapporterade allergiska reaktioner  är jordnötter,
mjölk, ägg, vete, nötter (Boye, 2012).

2.2 Överkänslighet, allergi och icke-allergi

Att definiera allergisjukdomar har varit svårt.  En internationell expertgrupp har tagit fram ett
enhetligt system av beteckningar.  Reaktioner som astma, eksem, nässelutslag, snuva ögonkatarr
och  mag-tarmbesvär  efter  intag  av  födoämnen  kan  alla  karakteriseras  som
överkänslighetsreaktioner. Begreppet överkänslighet får användas när besvären är återkommande
och är möjliga att provocera fram. Därför kallas besvär efter exponering av till exempel kemiska
medel, el eller amalgam inte för överkänslighet eftersom provokation under kontrollerade former
av dessa ämnen inte är möjlig. Alla fyra sädesslagen kan återfinnas i IgE-förmedlad allergi. Vete
verkar vara det mest allergena. Det är därför viktigt med noggrann utredning av vilket sädesslag
som ger symptom så att inte födoämnen utesluts ur kosten utan anledning. Allergi föreligger vid
överkänslighetssjukdomar där immunologiska mekanismer (IgE) föreligger, i  övrigt talar man
om  icke-allergisk  överkänslighetsreaktion.  Det  finns  även allergiska  symptom som inte  kan
påvisas genom positivt svar på IgE-antikroppar mot ett ämne, då benämns reaktionen ” icke IgE-
medierad överkänslighet (Wickman, 2009), (se Fig.1 samt 2.5).  Precis som vid yrkesastma bör
företagssköterskan  övergripande  känna  till  det  immunologiska  förloppet  vid  allergi  för  att
identifiera behov av åtgärder.  

Figur 1. Från överkänslighet till  allergisjukdom, modifierad efter modell av Wickman (2009,
s.17), (Källa: S.G.O. Johansson m.fl. JCI 2004) och modell av Bengtsson et al. (2009, s. 303).

Överkänslighet mot viss föda
Överkänslighet mot viss föda

Allergisk överkänslighet
Allergisk överkänslighet

Icke allergisk överkänslighet
Icke allergisk överkänslighet

IgE medierat
t.ex. veteallergi

IgE medierat
t.ex. veteallergi Icke IgE-medierat

Icke IgE-medierat Enzymbrist
t.ex. glutenintolerans

Enzymbrist
t.ex. glutenintolerans
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2.3 Allergi mot veteprotein

Eftersom vem som helst kan utveckla allergi mot vete så kan allergin förekomma där vetemjöl
finns. Mest känt är att många anställda inom bagerinäringen (pizzabagare, konditorer och alla
övriga bagare) utvecklar allergi mot vete.

Vete är ett av de allra vanligaste allergenerna bland vuxna, men IgE medierad överkänslighet av
hydrolyserat (spjälkat till  mindre beståndsdelar) vete protein (HWP) i födoämnesprodukter är
inte utforskat. HWP har nyligen börjat tillsättas i olika födoämnen som nudlar, bröd, skinka,
krämer och dressingar  och även i  kosmetika för att  det ska bli  en mjuk struktur. Veteallergi
diagnostiseras  genom  ett  blodprov  när  antikroppar  mot  veteproteinet  Omega-5  Gliadin
konstaterats menar Nilsson et al. (2013).

Det finns en stark korsreaktivitet  mellan vete och råg. Rågmjöl innehåller en mindre mängd
vetemjöl på grund av att det hanteras i samma system. Individer som är allergiska mot vetemjöl
kan heller inte alltid tåla råg. Liknande kan även gälla övriga sädesprodukter. Symtom kan även
utlösas av vetestärkelse även om mängden är liten enligt Astma och Allergiförbundet (2014).
Vetestärkelse är en vanlig konsistensgivare i många färdigtillverkade matprodukter.

2.4 Skillnaden på glutenintolerans och veteallergi

Födoämnesöverkänslighet  delas  upp  i:  immunologiskt  orsakad  födoämnesöverkänslighet  och
icke – immunologisk födoämnesöverkänslighet (Bengtsson, Foucard & Pahl, 2009, s. 303).   Vad
gäller födoämnesöverkänslighet för vete är glutenintolerans (celiaki) mest känt. Glutenintolerans
är  inte  samma  sak  som  veteallergi.  Det  rör  sig  om  två  helt  olika  sjukdomar  med  olika
bakomliggande mekanismer och symptom. I sädesslagen vete, korn och råg finns fler proteiner
än glutenproteiner. Veteallergi är en allergisk reaktion på proteiner i vete, medan glutenintolerans
är en s.k. ”icke-allergisk” reaktion och beror på en enzymbrist i  kroppen. Den enda likheten
mellan celiaki och veteallergi är till viss del kosten. I en glutenfri produkt får efter internationella
riktlinjer max 20 ppm gluten (ppm = parts per million = 1 mg/kg = 0,0001 %) av vetestärkelse
eller havre ingå enligt dietist Nanna Mossberg (2012), tidigare forskare vid Födoämnesenheten,
Allergikliniken, Göteborgs Universitetssjukhus.

2.5  Symptom som kan orsakas av allergi mot vete

Vid allergiska reaktioner frisätts histamin från immunsystemets mastceller. Detta är en 
immunologisk reaktion, dvs. enkelt uttryckt att kroppens organsystem reagerar fel vid allergi och
upplever vissa ämnen som främmande. Symptom på allergi mot vete kan ge svullnad, klåda, 
rodnad och ömhet. Symptomen kan uppkomma var för sig eller alla samtidigt. Histamin kan 
även frisättas i de delar av hjärnan som påverkar sömn, känslor, aptit och humör. Det är känt att 
matallergier kan ge ett spektrum av mentala symtom som stor trötthet, långsam tankeprocess, 
retlighet, oro, aggressivitet, ångest, depression, hyperaktivitet eller problem med inlärning. 
Andra symtom som kan vara tecken på veteallergi är rinnande näsa, influensaliknande symtom 
(feber, ömhet i kroppen), känningar i hjärtat, ödem (vätskesvullnad), eksem, glömska, depression
(Bengtsson, et al., 2009).

2.6 Företagssköterskans omvårdnadsarbete för allergiker

Att  vara  allergisk mot födoämnen innebär  ofta  dagliga  svårigheter  i  olika  situationer  för  att
undvika att  bli  sjuk.  Det  kan vara att  få  tillgång till  mat vid lunchen som inte  ger allergisk
reaktion eller att ständigt behöva vara nära en toalett. Det kan vara osäkerhet i betydelsen av att
använda skyddsklädsel eller vikten av att tvätta händerna och inte minst att inte veta vad som
orsakar den allergiska reaktionen. Enligt etiska riktlinjer från International Council of Nurses
(Svensk  sjuksköterskeförening,  2008),  ska  sjuksköterskor  främja  hälsa,  förebygga  sjukdom,
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återställa  hälsa  och  lindra  lidande.  Detta  stämmer  helt  överens  med  företagssköterskans
specialistkompetens i omvårdnadsarbete för personer i arbetslivet.

Företagssköterskan ska ansvara för att identifiera områden som behöver förbättras och arbeta för
en säker vård samt aktivt verka för förebyggande insatser som leder till att hälsa främjas och kan
behållas. Det kan bli aktuellt med arbetsanpassning och rehabilitering. Företagssköterskan är den
som  ska  ansvara  för  att  systematiskt  leda,  prioritera  och  samordna  det  hälsofrämjande
arbetsmiljöarbetet  tillsammans  med  företagshälsovårdens  övriga  medarbetare  (SOU  2011:63,
s.126). Företagssköterskan kan hjälpa till att identifiera och kartlägga allergiska reaktioner på
olika  material  i  arbetsmiljön.  Kanske  provoceras  allergin  före  eller  efter  arbetstid  men
symptomen kommer  under  arbetsdagen genom till  exempel  klåda,  rinnande ögon eller  näsa,
magsmärtor och olika psykiska symptom. Risken finns att arbetstagarens prestation påverkas.
Eklund & Antonsson menar att ”alla symptom som minskar välbefinnandet innebär risk för att
den  arbetande  distraheras  från  sin  arbetsuppgift  och  blir  uttröttad  snabbare,  precisionen
minskar och arbetet går långsammare”. Ny forskning visar enligt författarna att arbetsmiljöns
effekter  på produktivitet  och kvalitet  kan ha cirka tio  gånger  större  ekonomisk betydelse än
personalekonomiska  faktorer.  Att  ha  kunskap  om sambanden  om hur  arbetsmiljön  påverkar
arbetstagaren, så att störningar kan minskas är avgörande menar Eklund & Antonsson (2011).
Företagssköterskan kan genom kunskap inom allergologi bidra till omvårdnadsåtgärder som kan
påverka både prestation och produktivitet så väl som kvalitet i arbetet som utförs av personer
med allergi.  

Differentialdiagnoser är viktiga att känna till. Liknande symptom som av reaktion på vete, kan 
även provoceras fram av kemikaliska, luftburna eller stressrelaterade komponenter i vissa 
arbetsmiljöer utan att allergi kan påvisas. Exempel på detta är akut urticaria (utslag som kan vara
icke-allergiska, fig.1) astma och klåda genom kontakt med olika material inom arbetsmiljöer. 
Företagssköterskans kunskap om veteallergi kan leda till professionell hjälp för den sjuke genom
sanering av arbetsmiljön samt remittering till allergispecialist vid behov. Nedsatt arbetsförmåga 
på grund av allergi kan förhindras och lidande hos veteallergiker minimeras samt ekonomisk 
förlust för företagshälsovårdens kund motverkas.

2.7 Hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) vid allergi

Riktlinjer från The Academy av Allergy för födoämnesallergi och anafylaxi har utvecklat digitala
instrument för IgE-medierad födoämnesallergi. Instrumenten skattar behov av framtida 
behandlingar, samt uppskattar den allmänna bördan av födoämnesallergi. Syftet i studien var att 
identifiera vilka sjukdomsspecifika, validerade instrument som kan användas för att möjliggöra 
en bedömning av effekterna av utredningar och insatser för IgE medierad födoämnesallergi och 
hälsorelaterad livskvalitet (HRQL). Studien visade att dessa instrument har genomgått formell 
utveckling och valideringsprocesser, och har starka psykometriska egenskaper, och ger därför ett 
säkert sätt att fastställa effekterna av födoämnesallergins inverkan på QOL (Salvilla, Dubois, 
Flokstra-de Blok, Panesar, Worth, & Patel, 2014).

Livskvalitet är en subjektiv upplevelse och kan endast skattas av individen själv. Den fysiska 
arbetsmiljön har vanligtvis varit i focus, men på senare år uppmärksammas även det 
psykosociala förhållandet på arbetsplatsen. Yrkes- och miljömedicin är den medicinskt 
specialiserade enheten som arbetar med utredningar och forskning inom arbetshälsa och hur 
enhetens arbete organiseras bygger på Arbetsmiljölagen SFS 1977: 1160 (Andersson, 2006). 
Hälsorelaterad livskvalitet (Health Related Quality of Life - HRQoL) definieras enligt The World
health Organization of Life assesment (WHOQOL): Patientens uppfattning om effekterna av en 
särskild sjukdom eller användning av viss behandling, genom olika aspekter av dennes liv, särkilt
av konsekvenserna för patientens psykiska, känslomässiga och sociala välbefinnande. Den 
teoretiska definitionen ses som ett humanistiskt hälsobegrepp som lägger focus på individen som
helhet och där hälsan bland annat ses som grad av välbefinnande och hur individen har en 
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möjlighet att förverkliga sina mål. Dimensionen av hur hälsotillståndet upplevs blir central 
oberoende av närvaro av sjukdom (Andersson, 2011), (Fig. 2).

                         

                               
Fig. 2 Förslag på underlag för skattning av hälsa och sjukdom och som kan upprepas för att se                                    
förändringar. Upplevelsedimensionen blir här central. Upplevd hälsa är oberoende av närvaro av sjukdom, 
(Andersson 2011).

”Allergiska sjukdomar kan djupt påverka patienternas HRQL, med negativa effekter på de 
fysiska, psykologiska och sociala dimensioner av livet. Många validerade enkäter som nu finns 
kan lätt antas; de flesta av dem är speciellt utvecklade för rinit och astma”. Författarnas slutsats 
är att: ”HRQL har blivit en allt viktigare del i utvärdering av resultat inom vårdforskning, ger en
mer övergripande strategi för patienten och bevisar att numera kan vi inte avstå från detta 
verktyg. De flesta av befintliga studier utvärderar patienter med allergi i luftvägarna. Ytterligare
studier behövs för att undersöka HRQL i andra allergiska tillstånd av bland annat 
födoämnesallergi med hjälp av särskilda, validerade frågeformulär” visar Baiardini, Braido, 
Brandi, & Canonica, (2006).

3. HÄLSOFRÄMJANDE FOLKHÄLSOARBETE
Enligt  världshälsoorganisationen  är  kärnan  i  det  hälsofrämjande  folkhälsoarbetets  mål  och
metoder  att  stödja  människors  i  sin  förmåga att  ta  kontroll  över  och  stärka  sin  egen hälsa.
Hälsofrämjande  åtgärder  handlar  om att  förbättra  hälsotillståndet  för  enskilda  individer  och
grupper.  Att stärka personer som lider av allergi att ta kontroll över sin hälsa kan göras genom
upplysning,  undervisning och uppföljning av egenvård.  Personer  med känd allergi  har oftast
mediciner att ta vid behov men ovilja, rädsla eller okunskap hur man ska hantera sina mediciner
är  inte  ovanligt.  Vissa  vet  inte  vilket  ämne  de  reagerar,  men  det  är  även  många  som  har
fullständig  kontroll  på  symtom och  vid  behovs  medicinering.  Företagssköterskan  kan  samla
allergiker  i  grupp  för  undervisning  av  betydelse  av  egenvård  för  att  uppnå  symtomfrihet.
Praktiskt kan företagssköterskan visa hur man hanterar till exempel inhalationsmedel vid astma
och hur man bäst använder olika salvor vid hudproblem. Med tidig upptäckt av allergisjukdom,
förebyggande  åtgärder  och  annat  hälsomiljöarbete  blir  det  preventiva  arbetets  mål  låg
sjukdomsincidens, minskat lidande och en förlängning av livet.

Att bidra till  och upprätthålla samt vid behov förbättra anställdas hälsa och arbetsförmåga är
företagshälsovårdens uppgift. Focus är inte begränsat till arbetets eller arbetsplatsens betydelse
för  hälsan.  Även  health  promotion ingår  (SOU 2011:63).  Det  vill  säga  folkhälsoarbete  som
innefattar  systematiska  både  sjukdomsförebyggande  och  hälsoförebyggande  åtgärder
(Andersson, 2011).

 A                                       Ingen                              B
                                            sjukdom                               

                                                   
Avsaknad                                                        Optimal     

av hälsa                                                           hälsa                  

Svår
C                                       Sjukdom                        D
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3.1 Teorianknytning enligt Dorothea Orem

Omvårdnadsteoretiker Dorothea Orem var verksam 1947-70 och skapade ”  Self – Care Deficit
Theory  of  Nursing  -  a  general  Theory”  -  en  teori  om  egenvård och  en  egenvårdsmodell.
Teorierna benämns ”generella  teorin om egenvårdsbrist” eller  ”teorin om egenvårdsbalans”.
Från dessa följer tre delteorier a)  teorin om egenvård b) teorin om egenvårdsbrist c)  teorin om
omvårdnadssystem.  Dorothea  Orem  särskiljer  fyra  begrepp: Människa,  Miljö,  Hälsa  och
Omvårdnad (Renpenning & Taylor, 2003).

Egenvård, det vill säga människan utför på eget initiativ målinriktade handlingar för sig själv .
Dorothea Orem menar att  människan är kapabel att reflektera över sig och sin omgivning och
styra försök som både hon själv och andra kan ha nytta av. Dorothea Orem har en stark tilltro till
människans resurser och möjligheter till problemlösning, personlighetsutveckling och växande.
Hon  menar  att  Egenvård utvecklas  kontinuerligt  som  ett  resultat  av  den  spontana
inlärningsprocessen.  Utveckling  stimuleras  av  intellektuell  nyfikenhet,  handledning  och
undervisning från andra, samt av erfarenheter av att utföra egenvårdshandlingar. Det krävs att
målen för egenvården är identifierade och medvetandegjorda (Renpenning & Taylor, 2003).

Egenvårdsbrist är  en  fördjupning  av  egenvårdsbegreppet.  Mål  och  syften  som
egenvårdsbehandlingar behöver ha för att säkerställa till exempel hälsa (egenvårdsbehov). Om
obalans råder mellan kraven på handling och personens förmåga att handla i relation till dessa
krav,  föreligger  ett  omvårdnadsbehov.  I  miljöfaktorer  beskrev Orem tidigt  att  i  det  moderna
samhället förväntas att individen ska vara självständig och ta ansvar för sitt eget liv. Författaren
till denna omvårdnadsteori menar att människa kan uppleva  hälsa  trots motgångar. Begreppet
välbefinnande är relaterat till  individens upplevelse av livssituationen (Renpenning & Taylor,
2003).

Omvårdnadssystem, omvårdnaden syftar här till att kompensera brist på egenvårdskapacitet och
att  om möjligt  utveckla patientens  kapacitet  för  egenvård.  Begreppet  omvårdnad innebär  för
Dorothea Orem en professionell hjälpverksamhet och hon betonar att sjuksköterskan måste vara
utbildad.  Endast  praktisk  träning  är  inte  nog.  Hon  använder  sig  av  tre  olika  moment  i
omvårdnadsprocessen:
”Moment 1: Fastställandet av varför omvårdnad behöver initieras, analysera och tolka data samt
fatta beslut för omvårdnadsåtgärder.
Moment  2:  Utformningen  av  ett  omvårdnadssystem  och  en  plan  för  tillhandahållande  av
omvårdnad.
Moment 3: Verkställandet och ledandet av omvårdnadssystem” (Renpenning & Taylor, 2003).

Författaren anser att  teorin om ”egenvårdsbrist” av Dorothea Orem är användbar inom flera
vårdområden och lämpar sig även för företagshälsovården.
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4 PROBLEMFORMULERING
Sjukskrivningstalen på grund av allergiska besvär är höga och kostnader för samhällsekonomin
är betydande (Socialstyrelsen, 2009). Företagshälsovårdens uppgifter  är att  vara en resurs till
arbetsplatserna för att identifiera och åtgärda hälsorisker. Kunskapen om veteallergi är relativt ny
och behöver därför belysas. Misstankar finns om att vete ger allergiska besvär för fler människor
än som tidigare varit känt.  Det är betydelsefullt  att lyfta fram aktuell  kunskap om allergiska
sjukdomar för att kunna planera och möjliggöra omvårdnadsåtgärder och riskbedömningar inom
arbetsmiljöarbete när det behövs. Företagshälsovården har till uppgift att samordna utredning.
Arbetsmiljöingenjör och yrkeshygieniker kan utreda patientens exponering. Företagshälsovården
kan också i ett tidigt skede ta ställning till omplacering och andra rehabiliteringsåtgärder.  Om
inte kompetensen är tillräcklig kan remiss till yrkesmedicin bli aktuell (Brisman 2009). Nyligen
gjorda undersökningar visar att allergier i åldersgruppen under 25 år minskar medan man ser en
ökning i åldrarna 25-44 år, dvs. i den mest arbetsföra åldern (Socialstyrelsen, 2009).  Risken är
stor  att  företagssköterskor  inte  lägger  märke  till  arbetstagarens  allergiska  reaktioner.  Många
människor  som  har  allergi  är  medvetna,  använder  sina  mediciner  på  rätt  sätt  och  lever  i
symptomfrihet. Medan andra är hjälplösa och omedvetna om orsakerna till allergiska reaktioner
och  behöver  stöd  och  handledning.  Risken  är  även  att  konsekvenserna  av  den  allergiska
personens okunskap blir lägre arbetsprestationer, onödiga samhällskostnader och även onödigt
lidande  för  den  drabbade.  Studien  vill  öka  förståelsen  för  karakteristiska  reaktioner  vid
veteallergi och atopiska sjukdomar i relation till hälsorelaterad livskvalitet i arbetsmiljön. Vad
visar aktuell forskning om allergi för vete och hur kan den hälsorelaterade livskvalitén påverkas
för en person med allergi under arbetstiden?

5 SYFTE
Syftet var att beskriva allergi mot vete och hälsorelaterad livskvalitet vid atopi under arbetstid.

6 METOD
Studien är en systematisk litteratursökning med deskriptiv design (Polit & Beck, 2010).

6.1 Sökstrategi

Vetenskapliga artiklar söktes i de elektroniska databaserna Cinahl och Medline.  Sökord som
valdes  från  Cinahl  Headings  i  Cinahl  och  från  Mesh  i  Medline  var: allergy,  food,
hypersensitivity,  nursing,  occupational  environment,  health-related  quality  of  life  och  wheat.
Allergi  –  kombinerades  med  1,  food  -  wheat  -.  Food  kombinerades  med  dessutom med  –
hypersensitivity.  Artiklarna som valdes ut till resultatet hittades genom olika kombinationer av
sökorden som redovisas i sökmatrisen (bilaga1a,b).  Sökordet ” Health – related / quality of life”
delades  upp  mellan  databaserna  i  syfte  att  få  fram  fler  studier.  Så  blev  inte  fallet.  För
tillförlitligheten visas detta även i sökmatrisen. Författaren ansåg att antalet valda studier räckte
för studiens syfte inom uppsatsens omfattning.

Från  artiklarnas  referenslistor  gjordes  sedan  en  sekundär  sökning,  vilket  rekommenderas  av
Willman et al., (2012). Sökning i artiklarnas referenslistor resulterade i tre artiklar.
För  att  begränsa och utvidga sökningarna användas  de Booleska operatorerna AND och OR
(Polit & Beck, 2010).

6.2 Inklusions- och exklusionskriterier

Begränsningarna i Cinahl var peer reviewed, språk engelska och artiklar puplicerade år 2004 –
2014 samt ”all adult”. I Medline var begränsningarna artiklar på engelska som publicerats de
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senaste tio åren och vuxna. Exkluderade artiklar handlade uteslutande om minderåriga barn var
skrivna  på annat  språk än engelska eller  hade  huvudinriktning  enbart  på  immunologi.  Även
studier inom komplementär medicin  och översiktsartiklar artiklar valdes bort.

6.3 Urval

Inkluderade artiklar beskrev veteallergi, atopisk problematik och hälsorelaterad livskvalitet vid
atopisk  sjukdom  för  att  svara  på  studiens  syfte.  Artiklar  som  rörde  allergi  i  relation  till
arbetsmiljö valdes eftersom studiens intresseinriktning är företagshälsovård. Relevanta studier
som svarade på syftet valdes ut, numrerades och grupperades i ”folder” via Ebsco samtidigt som
icke-relevanta studier valdes bort.

I Chinal lästes 492 titlar och i Medline 319 titlar initialt och 54 artiklar valdes och samlades i
folder. Därefter lästes abstract från dessa studier. I urval två valdes 28 artiklar som motsvarade
studiens  syfte.  Dessa  artiklar  lästes  i  sin  helhet  och  samtidigt  markerades  intressanta
beröringspunkter som svarade på studiens syfte. Detta resulterade i 21 relevanta artiklar i tredje
urvalet varav 4 artiklar exkluderades då det visade sig vare reviewartiklar. Ytterligare två studier
exkluderades då en var dubblett som hade skickats efter från universitetsbiblioteket och en tagits
fram i fulltext från databasen Chinal. Antalet vetenskapliga studier som valdes till resultatet var
15 artiklar.

6.4 Värdering

Majoriteten av valda artiklar som resultatet baserar sig på var studier gjorda med kvantitativ
design. Dessa kvalitetsgranskades efter värderingsmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani et al.
(2011)  och  även  med  stöd  av  värderingsprotokoll  från  Statens  Beredning  för  medicinsk
Utvärdering (2014). I randomiserade kontrollerade (RCT) studier bedömdes tillförlitligheten hög
om  forskningsfrågan  var  tydligt  formulerad,  undersökningsgruppen  tydligt  beskriven,  om
bortfallet beskrevs och om randomiseringsförfarandet i undersökningen var tydligt redovisat. I
observationsstudier  värderades  jämförbarheten  mellan  försöks  och  kontrollgrupp.   När
kontrollgruppen  är  lottad  till  experiment  respektive  kontrollgrupp  är  den  bästa
forskningsmetoden alternativt ska kontrollgruppen vara jämförbar med studiegruppen, studierna
uppfyllde  det  kravet.   Studier  bedömdes  till  lägre  kvalitet  där  det  fanns  mindre  utförligt
beskrivna  metodologiska  tillvägagångssätt  som  exempelvis  ett  vagt  beskrivet
randomiseringsförfarande.  Artiklar  som  bedömdes  ha  hög  kvalitet  hade  även  en  utförlig
beskrivning av urvalet och analysens process, tydligt redovisat resultat och diskussion om klinisk
nytta,  samt diskussion om trovärdighet och tillförlitlighet. Tillförlitligheten fanns för alla valda
studier genom att de mätte vad som ansågs att och att sammanhanget för studien var lämpligt.
Fem studier  av  femton  värderades  till  medelhög  kvalitet  och  övriga  tio  värderades  till  hög
vetenskaplig  kvalitet.  Dessa  var  två  pilotstudier  om än välgjorda,  studie  gjord  genom focus
grupp, en studie med redovisat men stort bortfall och 2 studier var Cohort studier.
Artiklarnas kvalitet redovisas i Bilaga 2.   

6.5 Dataanlys

Insamlat artikelmaterial lästes, granskades kritiskt, analyserades och syntetiserades enligt Polit o
Beck  (2010).  Deskriptiv  theory  definieras  enligt  författarna  ”A broad  characterization  that
thoroughly accounts for a fenomen ”, översatt: En bred karakteriseringen som grundligt redogör
från ett fenomen. Deskriptiv forskning definieras enligt författarna ” Research  that has its main
objective the accurate portrayal of the characteristics of a person, situations or groups, and the
frequency with which certain fenom occur”, översatt: ”Forskning som har sitt huvudsakliga mål
att korrekt beskriva – (alt. ge en bild av ) karakteristika om en person, situation eller grupp, och
hur frekvent ett särskilt fenomen förekommer” (Polit o Beck (2010).
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Det  resulterade  i  meningsbärande  enheter  som stämde  med  studiens  syfte,  (Fig.  3).  Genom
textanalys  framkom  kategorier  och  underkategorier  enligt  där  meningsbärande  enheter
grupperades i kategorier. Författaren redovisar analysen i en modifierad form (fig. 4).
Samtliga artiklar lästes igenom flera gånger för att få en uppfattning om materialet.  Därefter
värderades artiklarnas kvalitet och viktig information markerades med koder för major subjects
och färgkodades. Meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte markerades parallellt
med genomläsningen. Från dessa framträdde arbetets huvudtema och subtema och där koderna
summerar den meningsbärande enheten (Fig. 3).

              Meningsbärande enhet              Kod   Subteman        Huvudtema

Allergiska reaktioner efter intag av 
vete minskade då vete uteslöts ur 
kosten och livskvalité och humör 
förbättrades.
Ogden et al. (2010)

Allergi
Kost
Vete
HRQoL

Andnöd
Magont
Utslag/Klåda
Rinnande -
Ögon/Näsa

Inverkan på 
livskvalitén vid 
födoämnes allergi

    Figur 3. Meningsbärande enhet efter analys av materialet.

6.6 Etiska överväganden

Vid översättning av studiematerialet strävade författaren genom hela arbetet, genom noggrann
översättning  och genom att  söka  förståelse  för  helheten  i  varje  studie,  att  artikelförfattarnas
verkliga mening skulle framträda. Vid översättning och redovisning av texter finns alltid, hur
man än gör, ett mått av subjektiv tolkning. För att inte påverka resultattolkningen var författaren
medveten  om  förförståelsen  under  bearbetningen  av  resultatet  (Polit  &  Beck  2010).  Alla
inkluderade artiklar innehöll ett godkännande av etisk kommitté och/eller skriftligt medgivande
där det krävdes.  
 
Under arbetet med studien har den etiska principen nyttoprincipen varit vägledande. Det vill säga
folkhälsoarbetets  inriktning  att  minska  och  förebygga  lidande  men  även  att  främja  hälsa.
Autonomiprincipen innebär respekt för individens rätt att bestämma över sig själv. ”Kan det vara
etiskt försvarbart att inte upplysa om kända hälsorisker för att undvika oro?” skriver Andersson
(2011).  För  att  kunna förebygga  och  minska  lidande  och  främja  hälsa  krävs  grundläggande
kunskap  om  olika  sjukdomar,  denna  studie  fokuserar  på  allergiska  reaktioner  som
företagssköterskan kan möta.

7 RESULTAT
Vete är en av de vanligaste orsakerna till födoämnesallergi och kunskapen är relativt ny (Morita,
Chinuki, Takahashi & Shiwaku, 2012).

Forskning om födoämnesallergi genom en Cohort studie visade att  en allergisk reaktion kan
uppkomma efter 1) hudkontakt,  2) efter  en måltid,  3) efter  inhalation eller  4) via slemhinne
kontakt med en födoämnesallergen. Allergin kan visa sig genom en rad olika reaktioner, som till
exempel  astma,  orala  allergiska  reaktioner,  urticaria  och  gastrointestinala  besvär  samt
systemreaktioner  i  kroppen  som  livshotande  anafylaxi.  Bland  differentialdiagnoserna  finns
gastrointestinala störningar, reaktioner på intolerans eller psykovegetativa reaktioner. Karaktären
av symptomen är likartade som vid födoämnesallergi och skillnaden kan endast säkerställas via
omfattande diagnostiska tester (Seitz, Pfeuffer, Raith, Bröcker & Trautmann 2008).
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                                                                                 Tema
                                                                   

                        Kategori                                                                            Kategori  

                

Figur 4. Schematisk bild av resultatets  kategori och underkategorier samt deras förhållande till varandra och till
veteallergi. Modifierad modell efter analysförfarande av Polit & Beck (2010).

7.1 Födoämnesallergi mot vete

Test av veteallergen via huden samt genom intag av en viss mängd vete visade enligt forskarna
att i denna studie var den mest förekommande allergiska reaktionen på IgE-medierad allergi för
vete,  ihållande  hudrodnad,  eksem,  oralt  allergi  syndrom  (OAS),  nässelutslag,  angioöde’m
(svullnad i kroppen), buksmärtor, nästäppa, kräkning, astma, ihållande hosta, allergisk rinit och
migrän. Scibilia och kollegor fann i sin studie att vete verkligen orsakar födoämnesallergi hos
vuxna. Mer än 25 % av försökspersonerna som var allergiska mot vete,  reagerade med oralt
allergisyndrom på mindre än 1,6 gram vete. Bland många veteallergiker förekommer även allergi
mot gräs (Scibilia et al., 2006).

Sotkovsky och medförfattare (2011) utvecklade en metod att rena veteproteiner från naturliga
källor. Sju av dessa har nyligen rapporterats ha en anknytning till födoämnesallergi. Upptäckten
utvecklar både möjligheten till säkrare diagnostik och till bättre behandling i framtiden. ”När nu
kunskapen om att födoämnesallergi för vete ökar är det viktigt att olika separata veteproteiner
ingår i testerna för mer exakthet i diagnostisering” menar författarna (Sotkovsky et al., 2011).

Upptäckten av omega-5 gliadin-specifik IgE i serum är en väldigt värdefull testmetod för att
bidra till  diagnostisering av veteallergi  (Morita,  Chinuki,  Takahashi  & Shiwaku,  2011).  Vete
konsumeras allmänt över  hela  världen ”dess  potential att  orsaka sjukdom är  ett  bekymmer”
menar Scibilia et al. (2006).  Merget, Sander, van Kampen, Beckmann, Heinze, Raulf-Heimsoth,
& Bruening (2011) beskrev korsreaktivitet mellan gräspollen allergi och vete allergi och betonar
vikten av allergitest inför nyanställning i yrken där vete kan förekomma.

Reaktioner på vete kan visa sig omedelbart eller senare menar Seitz et al. (2008), som i sin studie
fann att de flesta symtom visade sig efter två timmar efter intag av allergen, medan det vid andra
tillfällen kom allergiska symptom från två till fyra timmar efter intag. I studien testas genom
pricktest i huden (allergen tas upp i blodbanan via stickhål i huden från lansett) en standardserie
där  vetemjöl  ingår.  Författarens  resultat  visar  att  det,  om man bortser  från  nässelutslag  och
anafylaxi  som är  mer  akut,  så  förekom de  vanligaste  födoämnesallergiska  reaktionerna  från
luftvägar,  huden,  i  munnens  slemhinnor  (OAS  –  oralt  allergisyndrom),  ögonen,  mag-

Inverkan på livskvalitén vid födoämnesallergi

               ALLERGISKA
SJUKDOMAR vid VETEALLERGI

              Subkategorier
Allergisk Astma
Allergisk Rinit
Allergirelaterade Mag-/tarm besvär
Anafylaxi
Atopisk Dermatit
Akut Urticaria
   

     HÄLSORELATERAD
   LIVSKVALITET VID ATOPI

Subkategorier:
Psykiska, fysiska och
sociala upplevelser i:

Livssituationen
och
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tarmkanalen  (smärta,  diarré,  illamående  och  kräkning).  Akuta  reaktioner  som  urticaria  och
anafylaxi kom efter tio minuter och dessa personer fick direkt avbryta studien (Seitz et al., 2008).
Organ som var involverade genom att visa allergiska reaktioner i studien av Seitz visas i fig. 5
nedan.

Ögon
Andningsvägar

Kardiovaskulärt

Centrala nervsystemet

Gastro intestinal

Huden

Ökat tårflöde, periorbitalt öde’m, nedsatt syn
Nästäppa, rinnande näsa, nysning, hosta, heshet, inspiratorisk eller 
expiratorisk stridor, bronchospasm (sammandragning), andfåddhet, väsande 
andning
Blodtrycksfall, tackycardi, bradycardi, arytmi,
hjärtstillestånd - medvetslöshet
Trötthet -somnolens, förvirring, känsla av tryck i öronen, svimning, yrsel, 
nedsatt syn
Illamående, kräkning magsmärtor, diarre´ - blåsor o svullnad i munnen.

Lokal eller generell urticaria, flush (röd i ansiktet), eksem, angioöde’m, 
klåda, svettning

 Figur 5. Kroppens reaktioner orsakat av allergen, modifierad och sammanställd efter Seitz et al. (2008)

7.2 Allergiska sjukdomar som kan orsakas av vete

7.2.1 Allergisk Astma

I en dubbel-blind placebo-kontrollerad studie visade Scibilia och kollegor att astma uppkom vid
födoämnesprovokation (patienten får äta doser av ämnet) med vete (Scibilia et al., 2006)

Allergisk astma var starkt relaterat till arbeten där vetemjöl förekommer som i bagerinäringen
(bagare, pasta tillverkare, konditorier och brödtillverkning m.m.), visade allergitest (IgE i serum)
i studie av Olivieri et al. (2013). I enkätfrågor till arbetare som var i kontakt med damm från
vetemjöl hade 41,5 % andningsbesvär visade Moghtaderi, Farjadian och Kashef (2012). Intag av
vete kan ge typiska allergiska reaktioner från andningsvägarna (Celakovská, Ettlerová, Ettler,
Vanecková & Bukac, 2011). Genom tidigare sensibilisering av gräs och trädpollen kan personer
uppleva allergisk astmatisk reaktion av vetemjöl. Orsaken är korsreaktivitet mellan vete, gräs och
andra trädpollenallergen (Merget et al., 2011).

7.2.2 Allergisk Rinit (nästäppa, ”runny nose”)

Vid födoämnes provokation med vete i allergenpanel var rinit ett av symptomen (Seitz, 2008).
I  en  populations-  och  tvärsnittsstudie  visade  forskare  att  prevalensen  för  Västra  Sverige  av
kronisk allergisk rinit i åldrarna 16-75 år var 19,8 %, för nästäppa 14,9 % och för rinnande näsa
13,1 %. Hos individer med kroniska nasala symptom var prevalensen högst när det fanns en
familjehistoria av både astma och allergi och prevalensen var högre hos rökare än icke-rökare.
Andra riskfaktorer var exponering av bl.a. damm i arbetsmiljön (Eriksson, Ekerljung, Pullerits,
Holmberg,  Rönmark,  Lötvall  &  Lundbäck,  (2011).  Att  ta  emot  och  använda  ordinerad
behandling  för  allergisk  rinit  förbättrade  signifikant  produktiviteten  såväl  utanför  som under
arbetstid (Meltzer  et  al.,  2010).  Genom en populationsstudie av bagare visade Olivieri  et  al.
(2013) att oavsett vilket allergen från arbetsmiljön man var testpositiv för, så förbättrades eller
försvann symptomen av allergisk rinit under semestrar och helger.
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7.2.3 Allergirelaterade mag- och tarmbesvär

Efter intag av vete under provokationstest var buksmärtor ett av observerade symptom (Scibilia,
2006).  I  sin  studie  vid  provokation  av  allergen,  fann  författarna  Seitz  m.fl.  (2008)  att
allergisyndrom  i  munnen  (OAS)  är  det  näst  vanligaste  allergisymtomet  efter  urticaria
(nässelutslag). OAS ingår i gastro – intestinala besvär och ger symptom som blåsor i munnens
slemhinnor, klåda i hals o hörselgång och svullnad i munslemhinnorna. I en interventionsstudie
där 281 personer som upplevt födoämnesöverkänslighet studerades, fann forskarna att symptom
från tarmarna och magsäcken var vanligt (Ogden, 2010). 

7.2.4 Anafylaxi

En person med födoämnesallergi som inte blivit diagnostiserad eller inte blivit tagen på allvar
kan  plötsligt  visa  symptom på  anafylaxi  visade  Seitz  et  al.  I  sin  studie  (2008).  Författarna
studerade  genom födoämnesprovokation  hur  personer  med  allergi  reagerade  på  en  panel  av
allergener  där  vete  ingick.  Studien  visade  att  en  hastigt  uppkommen allergisk  reaktion  med
tecken på anafylaxi, kan initieras då en allergisk person äter något som individen inte visste var
allergiframkallande för egen del.  

7.2.5 Atopisk dermatit

Celakovska och kollegor bekräftade i sin forskning att allergi mot vete bland vuxna bidrog till
försämring av eksem. Födoämnes allergi mot vete konstaterades även hos personer som inte haft
en misstanke om att allergin orsakades av vete. Symptom som undersöktes var klåda, rodnad,
utslag,  urticaria,  angioöde’m,  magsmärta,  diarré,  och  försämring  av  eksemet.
Födoämnesprovokation med vete visade enligt författaren tre olika mönster av reaktion. 1. IgE-
medierad  reaktion,  med  den  kliniska  bilden  av  klåda,  utslag  och  urticaria  (nässelutslag).  2.
Senreaktioner med eksem – ibland upp till flera dagar. 3. En kombination av dessa (Celakovska
et al., 2011). Evidensen i sambandet mellan yrkesrelaterad dermatit av vete och reaktionen på
samma allergen i test förstärktes när olika veteallergen testades samtidigt visade Olivieri et al.
(2013).

7.2.6 Urticaria

I studie av Seitz et al. (2008) som studerade diagnostiserade (IgE) födoämnesallergiker och deras
symtom  genom  dels  provokation  och  dels  standardiserade  diagnostiska  tester  för
födoämnesallergen,  fick  35,3  % av  studiegruppen  generaliserad  (var  som helst  på  kroppen)
urticaria (nässelutslag) efter provokation. I studien uppkom urticaria bara några minuter efter
provokation  där  vete  ingick  och  ansågs  relatera  till  korsreaktivitet  med  pollen  som  dessa
personer var sensibiliserade för (Seitz et al., 2008).

7.3 Hälsorelaterad livskvalitet (HRLQ) vid allergi

I  vetenskapliga  artiklar  samt  även  från  WHO  används  HRQL  (hälsorelaterad  livskvalitet)
synonymt  med  QOL (livskvalitet)  så  sker  även  i  denna  studie  där  HRQL relateras  till  hur
människor med allergi upplever sin livskvalitet fysiskt, psykiskt och socialt, och hur den kan
påverkas - försämras eller förbättras (2.7).

7.3.1 HRQL i Livssituationen för personer med allergi

Dorner  et  al.  (2007)  intervjuade  människor  med allergi.  Personer  som upplevde den största
inverkan på HRQL var de som hade astma och allergirelaterade mag- och tarmproblem, jämfört
med personer utan allergi . För dessa personer var psykisk förmåga och att känna sig tillräckligt i
form för  att  göra  det  man  skulle  önska,  signifikant  reducerat  i  testerna  jämfört  med  icke-
allergiker. Dorner och kollegor visade (2007) vidare att i åldrarna 25-44 och 45-59 var det en
särskild skillnad i hur lågt personer med allergi skattade sin egen hälsa jämfört med personer
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utan allergi. I studiegruppen menade 17,5 % att de sällan eller aldrig kände sig i fysisk form och
ofta kände oförmåga att göra vad de ville. Kvinnor med allergi skattade sin HRLQ signifikant
lägre än män (Dorner et al., 2007).

En sjuksköterskeledd öppenvårds klinik för patienter med födoämnesöverkänslighet iscensattes.
De  mest  förekommande  symptomen  var  mag-/tarm  problem,  huvudvärk,  trötthet  och  hud
problem.   Symptomen för  majoriteten  av  studiegruppen  förbättrades  efter  en  ”healthy  diet”
resterande fortsatte till  vetefri  alternativt dietfri intervention.  Att lägga till  den vetefria dieten
minskade  enligt  författarna  ytterligare  antalet  symptom.  Kriterier  som  utvärderades  var
symptom, humör och HRQL och bland de senare hade alla förbättrats  signifikant hos denna
grupp vid slutet av projektet Ogden, Leftwich & Nelson (2010).

Psykologisk stress vid astma och allergi studerades och författarna visar i  resultatet att nivåerna
av stress, ångest, oro och utmattning var högre hos personer med allergisk astma och atopisk
dermatit än hos personer med  icke allergisk  astma och allergisk rinit och att det var en stark
tendens för liknande gruppskillnad för depression och oro för hälsan, Lind, Nordin, Palmqist &
Nordin (2013).

7.3.2 HRQL i Arbetssituationen – för personer med allergi

Att  människor  med  allergi  hade  en  signifikant  försämring  av  livskvalitén  jämfört  med
ickeallergiker  visade  Dorner  et  al.  (2007)  genom  att  intervju  och  frågeformulär  där  135
hälsorelaterade  frågor  användes.  Allergiker  med  rinit  upplever  flera  olika  symptom  som
vanligtvis  kräver  kompromisser  i  olika  situationer  i  livet.  Arbetsproduktiviteten  relaterades
särskilda  till  allergiska  symptom  som  sömnkvalitet,  HRLQ  och  förskrivna  antihistaminer.
Allergiker som använde förskrivna antihistaminer  upplevde ändå högre livskvalitet  tack vare
symptomlindring visade Szeinbach, Seone-Vazquez, Beyer & Wiliams (2006). Författarna menar
vidare  att  symptom som allergisk  rinit  signifikant  påverkade  arbetskapaciteten.  Meltzer  och
kollegor  fann år  2010 liknande fynd i  sin  studie om störd sömn orsakad av allergi.  Studien
grundar  sig  enligt  författarna  bland  annat  på  resultat  från  Rhinoconjuntivitis  Ouality  of  life
Questionaire  -  Standardized  (RQLQ-S),”  the  Epworth  Sleepniness  Scale”  (ESS),  och  ”the
Activities  Impairment-Alllergy  Specifik”  (WPAI-AS)  questionairy.  Inflammationshämmande
medel i nasal spray vid symptom på allergisk rinit, gjorde att allergikerna upplevde en signifikant
förbättring  av  livskvalitén  än  de  som  fick  placebo.  Kriterierna  som  förbättrades  var  både
sömnförmåga, morgonsymptom och in- och utandningsförmågan på dagtid (Meltzer et al., 2010).

Personer som specifikt utsätts för damm från vetemjöl i arbetsmiljön studerades. Dessa personer
utvecklade symptom som hosta,  andfåddhet  och klåda på huden eller  i  ögonen (Moghtaderi,
Farjadian & Kashef, 2012). Även Delgado et al. (2013) använde frågeformulär för att studera
HRLQ. Hos 1437 personer med allergisk rinit studerade forskarna astma i relation gräs, kvalster
och andra pollen. Rinit tillhör luftvägssymtom enligt författaren. HRLQ som associerades med
allergisk rinit var sämre hos de med samtidig astma och allergi för trädpollen och gräs än hos de
med bara rinit (Moghtaderi et al., 2012).

7.3.3 Syntes

Resultatet visade att allergi mot vete kan ge identiska reaktioner som vid allergier generellt och
att  eksem  förbättrades  genom  vetefri  diet.  Vete  finns  som  ingrediens  i  födoämnen  och  i
halvfabrikat,  bland annat  i  form av vetestärkelse eller  hydrolyserat  veteprotein (HWP).  Vete
förekommer även i hygienartiklar och kosmetika. Resultatet visar att allergisk reaktion av vete
kan  ge  livshotande  tillstånd  som anafylaxi.  De vanligaste  allergiska  sjukdomarna  är  eksem,
rinokonjunktivit,  nässelutslag  och  besvär  från  mag-tarmkanalen,  forskningen  visar  att  dessa
reaktioner även kan drabba personer som är allergiska mot vete. Forskningsresultat av Battais et
al.  (2005),  (1)  bekräftas  härmed  av  aktuella  ovanstående  studier.  Personer  som  svarat  på
frågeformulär  som  är  särskilt  framtagna  för  allergiker,  visade  genom  skattning  av  sin
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hälsorelaterade livskvalitet att humör, depressiva känslor och känslan av oförmåga att göra det de
önskade  påverkade  livskvalitén.  Genom  användning  av  förskrivna  läkemedel  för  allergiska
besvär  i  andningsvägarna  som  astma,  nästäppa  och  rinit,  förbättrades  sömnen  och  även
andningskapaciteten  både  direkt  på  morgonen  och  senare  under  dagen.  Förbättringen  kunde
signifikant  relateras  till  förbättring  i  arbetsproduktiviteten,  dvs.  resultatet  kunde inte  orsakas
slumpen. Kvinnor med allergi skattade sin hälsorelaterade livskvalitet signifikant lägre än män.

8 DISKUSSION

8.1 Metoddiskussion

En kvalitativ litteraturstudie med deskriptiv design gjordes för att kunna svara på syftet. Syftet
var att beskriva allergi mot vete samt hälsorelaterad livskvalitet vid atopi under arbetstid.
Artikelsökning  gjordes  i  Cinahl  Plus  with  Full  Text och  Medline  som båda  är  omfattande
databaser och innehåller både omvårdnadsforskning samt medicinsk forskning och ämnesorden
valdes för att svara på syftet i studien. Om ytterligare databaser och litteratur med mera använts
för sökningen, är det möjligt att resultatet blivit bredare och andra kategorier hittats. Till exempel
SveMed  +  inkluderar  referenser  till  artiklar  inom  hälso  och  sjukvård  inom  ämnesområdet
medicin och omvårdnad. Förmodligen hade fler artikel angående omvårdnad inom allergologi
framkommit  då.  Eller  Scopus  som innehåller  vetenskaplig  litteratur  och  webbresurser  inom
många  ämnesområden  på  abstrakt-  och  citeringsnivå.  Första  sökning  med  sökordet  wheat
hypersensitivity resulterade  i  279 artiklar  i  Chinal  och  1.168.  Räkningen som redogörs  från
artikelmatrisen börjar vid första sökordskombinationen det vill säga ”food hypersensitivity and
nursing”,  Därefter inkluderades specifikt för studiens syfte wheat allergy och det resulterade i att
antalet  studier i sökningen ökade markant.  För veteallergi rekommenderas söktermen ”wheat
hypersensitivity”. Författaren prövade  ändå att komplettera med allergi (allergy). Dock var de
flesta studier gjorda på barn och många med klinisk immunologisk inriktning.

Sökorden  i  Cinahl  var:  allergy,  food,  hypersensitivity,  nursing,  quality  of  life,  occupational
environment och wheat. Chinal Headings föreslår ämnesordet food hypersensitivity som sökterm
för  food allergy.  Nursing användes för att  ta  fram studier  gjorda av sjuksköterskor.  Original
studie om födoämnesallergi hos vuxna skriven av sjuksköterskor hittades inte. Studier gjorda av
sjuksköterskor  om födoämnen  som hittades  gällde  glutenintolerans,  studerade  barn  eller  var
översiktsartiklar. I artikeln av Seitz et al. (2008) är  åldrarna i studiegruppen 10-85 år. Författaren
valde ändå att inkludera denna studie då medelåldern i undersökningsgruppen blev 40 år vilket är
representativt  för  syftet  i  denna studie.  Även studien av Celakovska et  al.  (2011) valdes  av
samma orsak, då medelåldern i studiegruppen var 26 men undre åldersgräns va 14 år.

Sökorden i Medline var: celiaki, food, hypersensitivity, nursing, omega-5 gliadin, occupational  -
environment,  health-related  quality  of  life  och  wheat,  se  bilaga  1a  o  b.  Hälso  -  relaterad
livskvalitet  är  ett  modernare  ord av  livskvalitet,  visar  resultatet.  Även i  definition  av  WHO
används båda begreppen parallellt för beskrivning av psykisk, fysisk och social upplevelse av
hälsa (2.7.) Författaren prövade medvetet både alternativen i tro att det skulle resultera i fler
studier.  Denna  sökning  gav  noll,  vilket  redovisas  i  sökmatrisen  för  Medline  för  att  öka
tillförlitligheten. Omega-5 gliadin, ett specifikt test för allergi mot vete, var sedan tidigare känt
för författaren som ett specifikt test för veteprotein och togs med för att snabbt komma nära
ämnesområdet  för  syftet.  NOT  Celiaki användes  för  att  utesluta  glutenintolerans  från
sökresultatet  och begränsa sökresultatet  till  allergi mot vete.  Antalet  sökord behövdes för att
svara på studiens syfte.

Artikelsökningen begränsades till  att  vara artiklar publicerade de senaste tio åren dvs.  2004-
2014, för att få tillgång till så aktuell forskning som möjligt. Begränsning till vuxna gjordes för
att koppla till arbetsför ålder. Artiklar per reviewed, som var tillgängligt i Cinahl valdes för att
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garantera  att  artiklarna  är  vetenskapligt  granskade  (Polit  &  Beck,  2010).  Valda  artiklar  är
publicerade 2006-2013.

Majoriteten  av  valda  studier  utgick  från  kvantitativ  design  och  ger  en  tillgång  till  aktuell
forskning om veteallergi relaterat till både livskvalitet, arbetsmiljö och allergi generellt. Nio av
artiklarna valdes för att de studerar allergi mot vete. Resterande valda artiklar studerar inte vete
specifikt men valdes för att ytterligare belysa allergiska reaktioner, vilka generellt yttrar sig på
liknande sätt oavsett vilket allergen som provocerar. Två pilotstudier valdes att ingå i resultatet
eftersom båda är välgjorda och en är randomiserad.

Flera  av  valda  artiklar  fanns  att  tillgå  i  fulltext  medan  övriga  rekvirerades  via
universitetsbiblioteket.  Tre artiklar valdes manuellt  från referenslistor.  Artikelval gjordes med
medvetenhet om att dubbletter inte får finnas (Willman et al., 2011). Senare upptäcktes två som
är representerade i referenser  i annans studie. Dessa fick gå vidare till granskning eftersom de
redan var rekvirerade från universitetsbiblioteket och ansågs värdefulla för studiens syfte. En
provsökning i ämnet veteallergi gjordes i samband med forskningsplanen 2013 och resulterade i
studier fanns om veteallergi och atopi som ansågs lämpliga till föreliggande studie. Artiklarna
som exkluderades i denna studie hade ett dominant immunologiskt perspektiv, gällde celiaki eller
gällde uteslutande minderåriga barn. Syftet för studien var att studera människor i arbetsför ålder.

Studierna i artiklarna är gjorda i Danmark, England, Italien, Japan, Polen, Sverige, Tjeckien,
USA och Österrike. Vi ser här hur lika symptom på allergi yttrar sig i olika länder i världen som
studeras. Detta kan anses öka tillförlitligheten i studiernas sammanlagda resultat när allergiska
reaktioner beskrivs lika i de olika länderna.  Däremot reserverar författaren sig för skillnader i
andra  länders  mätningsförfarande och randomiseringsförfarande för  kvantitativa  metoder  och
analyser, trots att beräkning av signifikansnivå är allmänt gällande internationellt.

Samtliga  artiklarna  kvalitetsgranskades  med  hjälp  av  värderingsmallar  av  Willman  et  al.
(2011) som är tydliga vad gäller kriterierna för den vetenskapliga bedömningen. Som stöd
användes  även  Statens  Beredning  för  medicinsk  utvärdering  (2014)  och  mallar  för
granskning av observations- respektive randomiserade studier. Båda värderingsprotokollen
använde kriterierna hög,  medel  och låg.  Artiklarna var  huvudsakligen studier  gjorda med
kvantitativ metod och statistiska analyser. Författaren är medveten om att studiernas design
påverkar hur granskningen ska utföras vid kvantitativa studier, detta har gjorts övergripande
inför den totala kvalitativa analysen för syftet  i denna studie.  Valda studier bedömdes till
hög tillförlitlighet genom standardiserade blodprover och att  12/15 studier innehöll enkäter
eller  intervjuer (vissa innehöll  båda alternativen)  ingick i  undersökningarna.  I  studie som
inte hade bra metodbeskrivningen eller bortfallsanalys minskade tillförlitligheten och med
det studiens kvalité (SBU, 2011).

Författaren anser att valda artiklar väl beskriver diagnosen vete allergi och vilka allergiska
sjukdomar  som kan uppstå.  Valda  studier  har  enligt  författaren  hög tillförlitlighet  och  är
trovärdiga.  Författaren är  medveten om att  om inte  begränsningen i  antalet  valda artiklar
bestämts till de inkluderade femton, så skulle ytterligare artiklar möjligtvis stärkt resultatet
och även mer kritiska åsikter från forskare framkommit vilket skulle ökat trovärdigheten i
denna  studie.  Under  genomförandet  av  denna  litteraturstudie  fanns  en  medvetenhet  om
författarens  förförståelse,  för  att  förhindra  att  resultattolkningen skulle  påverkas  (Polit  &
Beck, 2010). Det går ändå inte att  utesluta att  ett  starkt intresse för forskningsämnet kan
påverka bearbetningen av materialet genom egna värderingar som färgar tolkning av data.
Författaren  har  ingen  vana  att  granska  vetenskapliga  artiklar  men  anser  sig  ändå  ha  en
förståelse för vad som krävs för god kvalitet av en studie, och att kvalitetsgranskningen som
gjordes med två olika referenser till värderingsmallar ökar trovärdigheten.
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Eftersom  engelska  inte  är  författarens  modersmål  kan  språkliga  missförstånd  ha  uppstått.
Författaren  är  specialistutbildad  inom  allergologi  men  att  ha  en  förförståelse  för
forskningsområdet  kan  även  vara  av  värde  menar  Polit  & Beck  (2010).  För  bearbetning  av
artiklarna  gjordes  en  modifierad  form  av  textanalys,  det  vill  säga  meningsbärande  enhet
identifierades manuellt ur materialet. Koderna grupperades och subtema och tema klargjordes
med tanke på studiens syfte. Författaren analyserade materialet flera gånger vid olika tillfällen
och jämförde samt sammanförde resultatet för att öka trovärdigheten i det enskilda arbetet. För
trovärdigheten har författaren även strävat efter att tydligt redovisa alla steg i analysförfarandet,
steg för steg. Tillförlitligheten i resultatet ökade genom att endast meningsbärande enheter som
svarade  på  syftet  valdes.  Att  diskutera,  analysera  och  jämföra  resultatet  tillsammans  med
medförfattare  hade  dock  varit  optimalt  för  trovärdigheten  enligt  Graneheim  och  Lundman
(2003). Resultatet redovisas genom modifierad textanalys enligt Polit & Beck (2010).

Författarens  uppfattning  är  att  artiklarna  där  patienterna  själva  får  komma  till  tals  genom
enkätfrågor o intervjuer är värdefullt ur ett humanvetenskapligt perspektiv. Intervjuer och enkäter
har ett högt vetenskapligt bevisvärde, det vill säga den vetenskapliga kvalitén hos en enskild
studie, som sedan ligger till grund för det vetenskapliga arbetets evidensstyrka (Willman et al.,
2011).

Studien  är  en  kvalitativ  litteraturstudie  med  deskriptiv  design  så  resultatet  går  inte  att
generalisera. Resultatet kan vara överförbart till andra sammanhang om studien har tillräcklig
mängd  beskrivande  data  (Polit  &  Beck,  2010).  Studierna  genererade  viktig  kunskap  om
allergiska sjukdomar och nio artiklar studerade allergi mot vete,  fyra artiklar  studerar  hälso-
relaterad livskvalitet särskilt medan flera studier om veteallergi tar upp livskvalitet vid allergi.
Fyra artiklar studerar inverkan av allergi i relation till arbetsmiljön, Merget et al. (2011) (artikel
7);   Moghtaderi et al. (2012) (artikel 8); (Olivieri et al. (2013) (artikel 11); Szeinbach et al.
(2006) artikel 15.  Andra artiklar  hade beröringspunkt  med födoämnesallergi och eller  allergi
generellt.

Artikeln av Lind med flera från 2013 med titeln ”Psychological distress in asthma and allergy:
the Västerbotten environmental Health Study” beskriver väl hur människor med allergi upplever
sin sjukdom, eftersom psykisk hälsa ingår i  upplevd livskvalitet  ,  dock nämndes inte HRQL
specifikt men däremot livskvalitet (2.7).

8.2 Resultatdiskussion

Syftet med litteraturstudien var att beskriva veteallergi och hälsorelaterad livskvalitet vid atopi
under  arbetstid.  I  granskningen  av  artiklarna  framkom  temat  inverkan  på  livskvalitén  vid
födoämnesallergi. Kategorierna  allergiska  sjukdomar  av  vete och  HRLQ  vid  allergi från
artiklarnas  innehåll  är  en  summering  av  underkategorierna. I  textanalysen  framkom  åtta
underkategorier  som  var  de  allergiska  sjukdomarna (sex)  och  livssituationen och
arbetssituationen som summeras  i  HRQL (två).  Studiens  resultat  styrks  genom exempel  på
vanligt  förekommande allergiska sjukdomar i  samhället  som Beverly Bostock Cox beskriver
genom översiktsartikel i British Journal of Community Nursing (2012).

Resultatet  visar  att  personer  med  allergi  kan  reagera  allergiskt  av  vete via  maten,  genom
hudkontakt eller  från luftburna partiklar med veteprotein.  Kategorin  allergiska sjukdomar av
vete  (fig.  4),  anser  författaren  summerar  den vetenskapliga  grunden för  företagssköterskans
förståelse för det hälsofrämjande arbetet  (8.2.3) för personer med allergi,  så chansen till  god
hälsorelaterad livskvalitet (2.7) och (fig.4) finns på samma villkor som för personer utan allergi.
Studiens  resultat  stämmer  väl  överens  med  faktabeskrivning  om  allergier  sammanställd  i
studentlitteratur  för  läkare  och  sjuksköterskor  inom  allergologi  om  sjukdomsyttringar  och
behandlingsmöjligheter, ärftlighet och miljöfaktorer samt för vården nödvändig kunskap om den
allergologiska  patologin  (Hedlin  &  Larsson,  2009).  Resultatet  styrks  även  genom
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forskningsöversikt av Michelle Pietzak (2012) som har sammanställt en symposium rapport om
intolerans, allergi och överkänslighet för vete. I rapporten påpekas vikten av att både patienter
och  professionella  inom vården kan förstå  skillnaden av  dessa  tre  olika  patologiska  sätt  att
reagera på vete. (tillgänglig online, se referens).

8.2.1 Allergi mot vete

Resultatet visade vidare att vete är en viktig del av de flesta människors föda, men förtäringen
kan trigga igång allergi eller intolerans (celiaki, fig. 1) hos vissa personer. Att överkänslighets
reaktioner  för  vete  förekommer  och  ger  olika  varierande  reaktioner  visas  Celakovska  m.fl.
(2011), Merget m.fl. (2011), Moghtaderi et al. (2012), Morita et al. (2011), Ogden et al. (2010),
Olivieri et al. (2013) & Sotovsky et al. (2011); Scibilia m.fl. (2006) och (2009). Andra studier
tog upp ämnet födoämnesallergi där vete ingick i testpanelen eller som namngivet bland kända
allergener  eller i  studie  av hälsorelaterad  livskvalitet  vid allergi  (8.2.2).  Att  vete  kan orsaka
allergiska besvär bekräftas av författarna Bengtsson et al. (2009) och styrks av Thatam & Shewry
(2008). Bland kriterierna sällan, mindre ofta, ganska ofta och ofta, så var enligt tillfrågade vete
orsaken till allergiska symptom ”ganska ofta”, alltså det näst högsta (Bengtsson et al., 2009).
Ogden  (2010)  och  kollegor  visar  att  tidigare  studier  belyser  hur  allergiker  påpekat  att
professionella inom vården ofta visar brist på empati och är ohjälpsamma. Författarna påpekar
att deras positiva studieresultat kan ha påverkats av att sköterskorna gav personliga dietråd och
gav tid för reflektion och diskussion (Ogden, 2010).

Att det är lättare att nå målen i hälsoarbetet om professionen visar empati är det väl ingen som
tvekar om idag. Därför är det förstås självskrivet även inom företagshälsovården där personliga
råd  och  vägledning  kan  vara  avgörande.  Empatin  kan  även  tillskrivas  i  kontakten  med
arbetsgivaren för motivation av erbjudna tjänster. Allergins sjukdomsbild är individuell både i
personlig upplevelse och i reaktionens karaktär. Företagssköterskan bör genom inventering av
allergener  i  arbetsmiljön  tänka  på  att  spår  av  vete  kan  förekomma  såväl  i  mjöl  som  i
hygienartiklar och som konsistensgivare.

Författaren anser att företagssköterskan bör känna till de allergiska reaktionerna efter intag av
vete, som visas i studie av Scibilia et al. (2006), dessa var ihållande hudrodnad, eksem, oralt
allergi syndrom (OAS), nässelutslag,  angioöde’m (svullnad i  kroppen), buksmärtor,  nästäppa,
kräkning,  astma,  ihållande  hosta,  allergisk  rinit  och  migrän,  vars  resultat  styrks  av  Pietzak
(2012).

Att vete kan provocera fram symptom som astma visar studie av Scibilia (2006). Astma är en
inflammatorisk  process  i  luftrörens  slemhinna  som  leder  till  sämre  syresättning  i  kroppen.
Symtomen  är  hosta,  väsande  in-  och  utandning,  känsla  av  täthet  i  bröstet  och  andfåddhet
beskriver Bostock – Cox (2012). Att det finns en korsreaktivitet mellan gräspollen och vete,
vilket kan leda till en astmatisk reaktion (2.7) vid kontakt med vete för den som är allergisk visar
Merget et al.  (2011). Detta innebär att en person som har gräspollen allergi men ingen känd
allergi mot vete, plötsligt kan visa allergisk reaktion mor vete. Forskarnas studieresultat styrks av
Grupta et al. (2007) (citerad Beverly Bostock – Cox, 2012) vilka visar att en möjlig anledning till
att prevalensen av allergiska sjukdomar ökat, delvis beror på en ökad pollinering av till exempel
gräs.  I en del fall är symptomen säsongsbundna medan hos vissa andra är problemen kroniska.
Inom professionen allergologi diskuteras svårigheten av dessa förhållanden, eftersom gräspollen
kan finnas nästen överallt i samhället. Gräspollen sprids i luften ibland lång väg och tar sig in
genom öppna fönster och parkerar sig där det passar. Svullnaden i  luftrörens slemhinna som
orsakar det trängre utrymmet som in- och utandningsluften ska passera igenom, bidrar ofta till
mycket ångest för den det drabbar.

Studie fick avbrytas när anafylaxi utvecklades hos deltagare i studiegruppen som provocerades
via mat av vete Seitz (2008). Företagssjuksköterskor kan möta allergiker i olika sammanhang
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och kan med sin kunskap om allergi och allergiska reaktioner i allra högsta grad inte bara rädda
liv utan inte minst bidra till en tryggare tillvaro för allergikerna. Specialister inom allergologi
menar att intag av vete kan orsaka eksem och problem från ögon och andningsorgan, problem
från  mag-  tarmkanalen  och  huden  samt  i  svåra  fall  bidra  till  anafylaxi.  ”Anafylaxi  är  en
potentiellt livshotande generell överkänslighetsreaktion med i regel snabb debut. Tidig diagnos
och snabbt insatt behandling är viktig. Förstahandsmedel är adrenalin vilket patienter som haft
en reaktion bör vara utrustade med” skriver författarna i kurslitteratur för specialistutbildning
inom allergologi för läkare och sjuksköterskor, Björkander & Lindfors (2009, V.25; s. 399).
 
Urtikaria är mest känt som nässelfeber och nässelutslag. De flesta författare som studerar allergi
mot vete nämner urticaria och det är viktigt eftersom urticaria kan vara början till anafylaxi men
kan  även  spontant  klinga  av  ganska  snabbt.  Symptomet  kan  uppstå  när  immunsystemet  är
sensibiliserat (tidigare utsatt för allergen, utan allergisk reaktion) och en andra gång provoceras
av allergenet. Tidig behandling med antihistaminer kan förhindra ytterligare allergisk reaktion i
kroppens system (Bostock - Cox, 2012). Urticaria börjar med rodnad och som upphöjda öar av
svullnader som breder ut sig på huden och var som helst på kroppen, oftast inom en timma och
kliar  mycket.  Atopiska  anlag  förekommer  hos  ca  50  %  av  patienterna  med  akut  urticaria
(Brisman, 2009).

Att  allergi mot vete kan orsaka ”bakers asthma” och hudkontakt kan trigga kontakt urtikaria
visades  i  resultatet.  Listan av veteproteiner  är  inte  komplett  enligt  forskarna och fortfarande
upptäcks  nya  veteallergener  (Sotkovsky  et  al.  2011).   Astma  som  orsakats  av  faktorer  i
arbetsmiljön  är  i  västvärlden  den  vanligaste  yrkesorsakade  lungsjukdomen.  Om  skadlig
exponering kunde förebyggas skulle sjukdomen förhindras styrker Brisman (2009). Spirometri är
ett av de viktigaste instrumenten för kontroll av arbetsmiljö hygien och epidemiologisk screening
menar  Mogdahari  (2012).  För  arbetstagare  med känd allergisk astma kan företagssköterskan
genomföra  lungfunktionstest  genom spirometri inför  handledning till  egenvård  för  bästa  vid
behovsmedicinering samt erbjuda tjänster av uppföljning till  arbetsgivaren.   Att  diagnostisera
yrkesastma tidigt så åtgärder i arbetsmiljön ger möjlighet till tillfrisknande och fortsatt yrkesliv
är viktigt. Reflektion om det finns faktorer i arbetsmiljön som kan orsaka nydebuterad astma bör
förekomma  rutinmässigt,  styrker  Brisman  (2009).  Astmatiker  kan  leva  symptomfritt  genom
medicinering  av  bronkdilaterande  (luftrörsvidgande)  och  inflammationshämmande  medel  via
inhalation som patienten kan sköta själv (Bostock – Cox 2012; Merget m fl. 2011). Ett ”astma –
kontroll – test” finns online (www.astma.org.uk). (se sist i referenslista).

8.2. 2 Hälsorelaterad livskvalitet vid allergi

Resultatet visade att allergier påverkade människor i olika situationer i livet och vilket i sin tur
påverkade livskvalitén visar Lind et al. (2013) styrkt av Baiardini et al. (2006) vilka visar att
allergier djupt kan inverka på en människas hälsorelaterade livskvalitet genom både en fysisk,
psykisk och social dimension av livet. Astma/allergi, atopisk dermatit och allergisk rinit skapade
stress, oro, ångest och depression hos personer med allergi, att minska stressen för personer med
atopi  var  av  betydelse.  Stress  i  arbetsmiljön  kan  vara  både  fysisk,  psykisk  och  social.
Författarens erfarenheter som allergisjuksköterska är att fysiska besvär vid allergi kan vara klåda,
magbesvär som smärtor, diarré och mycket gaser, rinnande ögon och näsa eller att känna sig
tungandad vid astma. Psykiskt lidande kan vara genom känslor av skam, att inte vara som andra
och uppleva utanförskap,  att  oroa sig för  att  något  akut  ska ske eller  att  inte  veta  vad som
egentligen finns i miljön genom maten, luften eller i material, som kan vara allergiframkallande
och så vidare. Den sociala stressen kan vara att alltid behöva vara nära en toalett, att fundera på
vad man kan äta under dagen eller oroskänslan av att kanske inte kunna fortsätta sitt arbete på
grund av sin allergi.

Att den hälsorelaterade livskvalitén skattas lägre vid atopi av patienterna själva, som uttryckt sig
genom att svara på enkät- och intervjufrågor framkom i resultatet (Delgado et al., 2013), Dorner
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et al. 2007, Meltzer et al. 2010, & Szeinbach et al. 2007) och styrks av Baiardini (2008). I studie
av Dorner et al. (2007) framkom att kvinnor kände sig mer påverkade i livet av allergin än vad
män gjorde.

 
Att vete försämrar eksem bland vuxna hos 16 av 179 personer ansåg författarna Celakovská och
kollegor (2011) vara lågt. Författarna visade även att födoämnesallergi mot vete konstaterades
hos  personer  som inte  haft  en  misstanke  om att  de  var  allergiska  mot  just  vete.  Här  anser
författaren att antal personer som reagerade med försämring av eksemet när dom åt vete ändå är
anmärkningsvärt många, med tanke på att allergi mot vete ännu inte är särkilt känt som tänkbar
orsak till eksem och  generella  rutiner ännu inte finns, att allergitesta personer med eksem för
vete. Detta kan jämföras med kunskapen om glutenintolerans (celiaki) som kom i slutet av 50-
talet, men som kan sägas blivit allmänt känd de senaste 10 - 15 åren. Eksemet kan på flera sätt
försämra livskvalitén avsevärt skriver författaren Lind et al. (2013) även (Baiardini et al., 2006).
Först på senare tid har detta belagts via vetenskapliga studier. Genom studier av vuxna har man
visat att eksem tillhör de hudsjukdomar som sänker livskvaliteten mest. Rivning p.g.a. klåda
smärta,  sömnsvårigheter och trötthet,  att  ständigt  vara tvungen att  smörja huden tillsammans
sociala konsekvenser i kontakten mättes till att vara högst invalidiserande

8.2.3 Hälsofrämjande arbete inom företagshälsovård vid allergi

Definition av hälsofrämjande arbete, ”Folkhälsoarbete är ett målinriktat och organiserat arbete
för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Arbetet riktar sig till individer och befolkningen
samt samhället  och syftar  till  att  minska hälsoklyftorna” (Ewles & Simnett,  2007)  ur  boken
HÄLSOARBETE som är kurslitteratur i företagssköterskeutbildningen.

I arbetsmiljön där anställda exponeras för vete kan astma, arbetsrelaterad rinit och arbetsrelaterat
eksem förekomma enligt resultatet (Olivieri et al. (2013) och inverkar på HRQL (Szeinbach et
al.,  2006).  När  allergisk  rinit,  skattades  genom  frågeformulär  av  personer  med  allergi,  var
luftburen exponering i arbetsmiljö ett av kriterierna.  Att allergisk rinit och allergisk astma inom
arbetsmiljön har ökat dramatiskt under andra hälften 1900-talet i många länder styrks av Tatham
& Shewry (2008) - inklusive Sverige.  Den högsta prevalensen av allergisk rinit identifierades
bland  personer  26-35  år  (Eriksson  et  al.,  2011).  Företagshälsovården  ska  följa  De svenska
folkhälsomålen från  den  parlamentariska  Nationella  folkhälsokommittén,  där  delmålen  i
folkhälsomål 5 är: sund yttre miljö/luftkvalitet, sunda produkter, sund inomhus- och närmiljö och
säkra  miljöer  och  produkter  (Ewles  & Simnett,  2007).  Arbetsplatsen  är  en  av  arenorna  för
folkhälsoarbete i förebyggande vad gäller att förhindra allergiska reaktioner. När egenvårdsbrist
(3.1) råder eller inte räcker till, behöver företagshälsovården genomföra satsningar och verka för
bättre hälsa och välbefinnande bland personalen.

Betydelsen av sjuksköterskans kunskap och omvårdnad vid allergiska sjukdomar poängteras av
Garzon et al., (2011). Författarna beskriver hur födoämnesallergi kan visa sig från flera system i
kroppen och hur nyckeln till att känna igen sambandet mellan födoämnesallergi och födointag är
att identifiera vilket organ som är involverat (Fig. 5). Genom en ordentlig sjukdomshistoria och
genom att identifiera potentiella allergen i miljön samt utbildning till personer med allergi, kan
intag av allergener förebyggas menar Linton & Suddath (2011). Bostock – Cox (2012) diskuterar
i  sin  artikel  olika  allergiska  reaktioner,  vikten  av  att  undvika  allergener  dvs.  för  individen
provocerande ämnen, samt olika tillgängliga behandlingsmetoder.

Författarens upplevda erfarenheter är att det inte är ovanligt att personer med förhållandevis svår
allergi, vet precis hur de ska leva i vardagen för att inte utsätta sig för någon risk. Dessa personer
har  sina vid behovs- eller  akut mediciner  tillhands och vet hur mycket de kan ”fuska” med
maten, parfymen eller kontakt med djur eller material med mera. Vissa chansar lite men är ändå
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inte  rädda,  man  har  helt  enkelt  lärt  känna  sina  gränser.  Det  händer  även  att  man  tar  sin
”allergitablett” innan man medvetet utsätter sig för allergi. Och för det mesta går det bra.

Anafylaxi  är  en  allvarlig  allergisk  reaktion  som  kan  komma  att  kräva  livslång  behandling
(Bostock – Cox, 2012) vilket bekräftas av Björkander & Lindros (2009) och styrks av Tatham &
Shewry (2008). Tidiga tecken på anafylaxi kan vara rinnande näsa och ögon, en pirrande känsla i
läpparna och tungan och en känsla av att ”någonting är fel” och en värmeökning i kroppen. Om
inte symptomen identifieras här, kan reaktionen öka med väsande andning, svårigheter att få luft
och andas normalt, svullnader, heshet, yrsel, angioöde’m och bradycardi (Garzon et al., 2011).
Inom företagshälsovård är det nödvändigt att vara medveten om att ansträngning för en person
som är  allergisk mot vete  och som provoceras med veteallergen i  någon form, kan leda till
anafylaxi  (FDEIA).  Det  innebär  att  den  allergiska  reaktionen av  vete  förstärks  vid  samtidig
ansträngning. Vete är den i särklass mest kända orsaken till WDEIA (wheat dependent exercise
induced anafylaxi, 7.2.4) (Thatam and Shewry, 2008). Tunga ansträngande moment förekommer
inom vissa arbetsmiljöer och det kan hända att den allergiska personen inte är medveten om den
begynnande akuta situationen. Medan en annan har full kontroll på sin reaktion och är van vid
egenvård med akutmedicin som alltid finns i närheten.

När  egenvårdsbrist genom  låg  egenvårdskapacitet råder  behövs  omvårdnadsinsatser (3.1  -
Dorethea Orem) av företagssköterskan, där målet är att allergiska personer ska bli trygga i sin
egenvård. Sjuksköterskan Beverly Bostock – Cox (2012) har  sammanställt  ”6  komihåg” för
omvårdnadsåtgärder  vid  allergi.  1)  Sammantaget  inkluderar  allergisk  sjukdom:  astma,  rinit,
eksem  och  urticaria,  mag-  och  tarm  problem  och  anafylaxi.  2)  Det  är  viktigt  att  ta  en
genomgripande sjukdomshistoria. 3) Observera att symptomen kanske inte syns vid första mötet.
4) När diagnosen väl är bestämd av läkare, överväg om uteslutning av allergener är realistiskt
och erbjud råd om hur det ska uppnås. 5) Fokusera sedan på behandling av lungor, näsa, hud
eller andra organ. Corticosteroid (cortison) behandling skapar basen för behandling av många
allergiska  sjukdomar  men  även  andra  mediciner  kan  bromsa inverkan  av  histaminer  (enkelt
uttryckt: cellernas histamin frisättning startar den allergiska reaktionen) och genom behandling
av  antihistaminer  kan  den  inflammatoriska  processen  (den  allergiska  reaktionen)  vanligtvis
stoppas skriver Bostock – Cox i British Journal of Community Nursing (2012).

Författaren anser att studiens resultat om reaktioner på födoämnesallergi är överförbart till att
användas  inom  företagshälsovården.  Linton  (2011)  och  medförfattare  föreslår  frågor  ”inför
bedömning för allergiutredning” som kan göras av sjuksköterskor: 1. Är du allergisk för någon
mat eller  dryck? 2. Vilken typ av reaktion fick du? 3. Hur snart  efter  att ha ätit  maten kom
reaktionen?  4.  Vilken  typ  av  behandling  fick  du?  5.  Finns  det  en  familjehistoria  av
födoämnesallergier? 6. Vilka allergitester har du gjort?  7.  Vad blev testresultatet? Författarna
menar  att  frågorna  om  patientens  tidigare  reaktioner  kan  ge  sjuksköterskan  en  tydligare
uppfattning om olika riskfaktorer och genom att se över patientens miljö förhindra utsatthet av
allergener.  Att  lära  sig  om olika  typer  av allergiska  reaktioner  kan hjälpa  sjuksköterskor  att
förhindra allvarligare allergiska reaktioner. Ett kit av direkt användbara akutmediciner ska finnas
tillgängligt  i  alla  vårdsammanhang och ska innehålla:  en akutinjektion för  engångsbruk med
adrenalin,  luftrörsvidgande medel samt andra komplement enligt varje institutions föreskrifter
födoämnesallergier (Linton et  al.,  2011). Detta är en viktig åtgärd som  kan ge en betydande
lindring i ett akut läge.

Studiens  resultat  om  allergisk  astma  styrks  av  Almkvist,  Malmros  och  Rönnmark  (2009).
Yrkesastma  är  den  vanligaste  yrkesorsakade  lungsjukdomen.  Patienter  med  yrkesastma  bör
remitteras frikostigt till  arbetsmedicinsk enhet eller en kompetent företagshälsovård, som kan
utreda fall av yrkesastma. När mjöl förekommer som damm på arbetsplatsen rekommenderas att
ansiktsmask ska bäras under arbete, att adekvat ventilation ska finnas i arbetsmiljön samt att
screening ska göras på andningssymptom.  (Redan på Romartiden upptäcktes att arbetare som
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utsattes  för  mjöl  i  sin  arbetsmiljö  kunde  få  andningsbesvär  och  de  beordrades  att  bära
ansiktsmask!) Kontinuerliga systematiska utvärderingar bör göras vad gäller koncentrationen av
vetemjölsdamm på arbetsplatser där mjöl förekommer menar Moghtaderi et al. (2012). Särkilt
nydebuterad  astma  ska  snarast  remitteras  till  specialistvården,  det  kan  ju  röra  sig  om  ett
nyupptäckt samband. Med diagnosen yrkesastma följer ofta stora konsekvenser för den drabbade
och det är därför oerhört viktigt med både omsorgsfull och skyndsam diagnostik. Den viktigaste
behandlingen är prevention följt av avbruten exponering menar Brisman (2009). Exponering i
relation  till  allergisjukdom  är  ett  aktivt  forskningsområde  och  det  publiceras  regelbundet
forskningsresultat med nya rön. Det finns många miljöfaktorer i vår omgivning med relation till
allergisjukdom, där en del är relaterade till livsstil och kost menar Almqvist & Rönnmark (2009).

Det  är  även  känt  att  pollenallergi  ökar  och  besvärar  pollenallergiska  dagligen,  var  man  än
befinner  sig.  Företagshälsovården  bör  uppmärksamma  förhållanden  utomhus  så  väl  som
inomhus, där gräspollen kan förekomma. Författaren funderar på om företagshälsovården bör
initiera  användning  av  mun-  och  nässkydd  under  pollensäsongen,  om inte  egenvård  genom
receptfria  antihistaminer och sanering av miljön lindrar  tillräckligt.  Det  skulle kunna minska
sjukskrivning under pollensäsongen. Under perioder med starkt pollen påslag i miljön  kan den
allergiska rektionen för personer med gräs/vete allergi lindras av att ytor i arbetsmiljön våt torkas
och fönster hålls stängda.  

Författaren är medveten om att resultatet i uppsatsen är begränsat till femton studier och att om
fler eller andra artiklar inkluderats som svarat på syftet hade tillförlitligheten av resultatet ökat.
Förmodligen hade resultatet  kunnat  styrkas  ytterligare eller  sett  annorlunda ut.  Den absoluta
majoriteten av studie materialet var artiklar per reviewed vilket ökar pålitligheten i forsknings
resultaten  som ligger  till  grund för  detta  arbete.  Redovisade  forskningsresultat  har  över  lag
extern validitet genom att visa reaktioner som allergiska personer kan få av vete och de generella
allergiska reaktionernas symptom samt konsekvenser som kan påträffas i vilken arbetsmiljö som
helst.  Författaren anser att studiens resultat svarade på syftet att ”beskriva veteallergi och hälso-
relaterad  livskvalitet  under  arbetstid” och  frågeställningen  om  aktuell  forskning  verifierar
tidigare kunskap. Överförbarheten till företagshälsovården visas genom hur angeläget det är för
både personer med allergi som för arbetsgivare och företagshälsovården att uppmärksamma och
lära om allergi.

9 KLINISK IMPLIKATION INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
I studien framkom att allergi mot vete förekommer och kan ge generella allergiska reaktioner.
Om företagssköterskan uppmärksammar allergiska reaktioner, ger stöd till egenvård, är medveten
om risken  för  akuta  reaktioner,  initierar  satsning  till  att  identifiera  allergen  och  vid  behov
samordnar sanering av arbetsmiljön, så kan den hälsorelaterade livskvalitén för personer med
allergi  vara  på  samma  nivå  som för  ”icke-allergiker”.  Nyttan  för  företagshälsovården  är  att
tjänster  inom  allergiområdet  kan  erbjudas  till  kunden,  där  målet  för  kunden  är  vinsten  av
minskad sjukfrånvaro och personalomsättning samt en tryggare arbetsmiljö.

10 SLUTSATSER 
Slutsatsen i studien är att allergi för vete visar sig genom generella allergiska reaktioner och även vete 
bör därför misstänkas som orsak när en person visar tecken på en allergiska reaktion. Personer med 
allergi kan med fördel kontrollera sina symptom genom egenvård, medan vissa behöver information 
och handledning i hur och när vid behovsmedicinering ska användas på bästa sätt. I arbetsmiljön kan 
vete förekomma både öppet och dolt som ingrediens från mat till hygienartiklar. Riskbedömning i 
arbetsmiljön samt information och handledning av företagssköterskan kan vara livsavgörande för 
personer med allergi.
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11. FORTSATT FORSKNING
Företagssköterskor har ett brett arbetsfält så forskningsområden inom allergologi i relation till
arbetsmiljö  är  angeläget.  Med  utgångspunkt  från  att  forskare  hittat  sambandet  mellan
gräspollenallergi och vissa veteproteiner, kanske vi i framtiden studerar om desensibiliseringen
för  gräs  kan leda till  att  veteallergikern tolererar  vete  bättre.  När  personer  vid nyanställning
bekräftar allergi, kan arbetstagaren, följas upp vad gäller kost, miljö och exponering. Kriterier
som ska studeras avgörs för varje enskild arbetsplats. Studie kan även göras under pollensäsong
för att se om sjukfrånvaro minskat jämfört med året tidigare om man våttorkar golv och andra
ytor dagligen. Studie genom analys av intervju med vete/allergiker skulle förmodligen bana väg
för nya insikter om deras livserfarenheter vad gäller hälsorelaterad livskvalité.

” Training is to teach the nurse to help the patient to live.
Nursing the sick is an art, requiring an organized, practical and scientific 

training…Nightingale (1893).
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Bilaga 1. Sökmatris

Bilaga 1a. Chinal with Full Text

Datum        Sökord              Begränsningar    Träffar   Urval 1 Urval 2 Urval 3

140527 ”Food
hypersensitivity”

Per reviewed
English
All adult
Published:
2004-2014

279

140527 ”food
hypersensitivity”
AND
nursing

Per reviewed
English
All adult
Published:
2004-2014

9 2 3 0

140527 “food
hypersensitivity”
OR wheat allergy

Per reviewed
English
All adult
Published:
2004-2014

273 7 6 2

140527 “wheat allergy”
OR
“wheat hyper 
sensitivity”
OR wheat
NOT celiaki

Per reviewed
English
All adult
Published:
2004-2014

156 2 4 4

140527  quality of life
AND allergy

Per reviewed
English
All adult
Published:
2004-2014

54 8 0

140527 quality of life
AND 
occupational
environment

Per reviewed
English
All adult
Published:
2004-2014

0
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Bilaga 1b. Sökmatris Medline
Datum Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3
140528 “food

hypersensitivity”
English
All adult
Published:
2004-2014

 
1,168

140528   ”food 
hypersensitivity”
AND
nursing

English
Age: 19+
Published:
2004-2014

16 3 3 0

140528  ”food
hypersensitivity”
AND  wheat allergy

English
All adult
Published:
2004-2014

51 7 6 5

140528  ”wheat
hypersensitivity”
OR
”omega-5 gliadin”
NOT celiaki

English
All adult
Published:
2004-2014

93 11 1 1

140528  ”occupational
environment”
AND ”wheat
hypersensitivity”

English
All adult
Published:
2004-2014

52 2
 
1 1

140528  “Health-related 
quality of life”

English
All adult
Published:
2004-2014

10.833

140528   “Health-related 
quality of life”
AND allergy

English
All adult
Published:
2004-2014

92 8 2 2

140603 Health-related quality 
of life
AND
Food allergy

English
All adult
Published:
2004-2014
Academic
Journal

15 4 3 0
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Bilaga 2. Artikelmatris
Sid 1/ 15 Författare, år

artikeltitel, tidskrift och land
Syfte Design/ Metod Värdering Resultat

Celakovska, J., Ettlerová, K., 
Ettler, K., Vanecková, J., Bukac,
J. (2011). THE EFFEKT OF 
WHEAT ALLERGY ON THE 
COURSE OF ATOPIC 
ECZEMA IN PATIENTS 
OVER 14 YEARS OF AGE.
ACTA MEDICA, 54(4),157-162.
ISSN: 12114286
PMID:22283110
Databas: Medline
Tjeckien

Uppskattningen av vete allergi 
hos personer över 14 års ålder 
som lider av eksem. Särskilt vill
författarna utforska hur 
födoämnesallergi mot vete kan 
försämra förloppet av atopiskt 
eksem.  

Design Cohort
Metod Explorativ
Inklusionskriterier:
Patienter över 14 år m atopiskt 
eksem
Exklusionskriterier:
Diagnostiserade även för 
Celiaki eller gravida
Urvalsförfarande: Personer 
diagnostiserade atopiskt eksem 
som genomgått utredning av 
dermatolog och allergolog 
mellan 2005-2009 scorades i 
grad av eksem
Urval: - Strategiskt
Bortfall: 3
Studiegrupp: n=179. 51 m, 28 
kv. Meanadge=26 år
Datainsamling: Öppen
födoämnes provokation
Follow-up: 3,6,med 9,12 
månader framåt efter 
elimination av vetemjöl.
Analys:
Statistisk analys av score

Styrkor: DBPC
Stark evidensstyrka

- Standardiserad samman-
ställning av resultatet (STARD)
- Undersökningsgrupp o 
forskningsmetod är 
välbeskrivet, protokoll finns
bortfall redovisat
Stor studie grupp
Klinisk nytta
tillförlitligt

Godkänt av etiknämnden
Intressekonflikt dementeras

Svagheter: -
Bevisvärde: Högt

Studien är en pilotstudie. En 
välgjord pilotstudie kan 
användas som referent.

Studien bekräftar att 
födoämnesallergi mot vete hos 
personer i undersökningsgruppen 
vid genomsnittsålder 26 år 
påverkar förloppet av atopiskt 
eksem, dock lågt i denna studie 
16/179 patienter.

Om oral provokation med vete gav 
kliniska symptom som klåda, 
rodnad, utslag, urticaria, 
angioöde’m, magsmärta, diarré 
eller försämring av eksemet 
scorades positivt resultat.

Födoämnes allergi mot vete 
konstaterades även hos 4 personer, 
utan deras misstanke på allergi mot
vete.

OET= open- exposer- test
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Sid 2/15 Författare, år,

artikeltitel, tidskrift och land
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Delgado, J., Davila, I., 
Dominguez – Ortega, J., Quirce.
S., Marti- Guadano, E. & 
Valero, A. (2013). Quality of 
Life in Patients With 
Respiratory Allergy Is 
Influenced by the Causative 
Allergen.  Journal Of 
Investigational Allergology & 
Clinical Immunology 23 (5), 
309-314.
Print ISSN: 1018-9068
Update Code: 20140106
Medline
Spanien.

Att analysera hälsorelaterad 
livskvalitet (HRQOL) hos 
vuxna med nydiagnostiserad 
respiratorisk allergi, enligt 
sensibiliseringsprofilen för 
relevanta luftburna allergen, i 
sin vanliga bostadsort.

Design: Descriptiv
Metod: Prospektiv 
observationsstudie och 
Epidemiologisk
tvärsnittsstudie
Inklusionskriterier:
1Överför 18 år som signerat 
samtycke 2
Sensibiliserade för gräs o/el 
pollen el rumsdamm,3 levt 2 år i
området 4 hade pågående 
symptom.
Exklusionskriterier: Personer m 
lungsjukdom, gravida, alla med 
annan känslighet för pollen än 
de som klart gav symptom vid 
exponering.
Urvalsförfarande: första besök 
på kliniken
Urval: Strategiskt
Bortfall: -
Studiegrupp:1437
Datainsamlingsmetod:
HRQOL frågeformulär
Analys: Statistisk
 Demografisk

Styrkor:
Standardiserade Spanska tester 
o formulär för astma (GEMA 
-Guidlines on the Management 
of Asthma).

Multicenter - stor grupp
 allergiklinik

Godkänd av etisk kommitté.
Tydlig metodredovisning o 
urvalsförfarande

Tillförlitlig – tydlig redovisning
Reproducerbart

Svagheter: redovisning av 
bortfall

Bevisvärde: Högt

HRLQ var lägre hos patienter 
med både astma allergisk rinit 
än hos de med enbart astma.

HRLQ var sämst bland de som 
var sensibiliserade för både 
pollen (oliv) och gräs.

Ingen signifikant skillnad 
uppmättes vad gäller vilken typ 
av område eller bostad man 
levde i.
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            Syfte Design o Metod Värdering Resultat

Dorner, T., Muller, KH. &
Friedl, W. Stronegger, WJ.
Lawrence, K. Kunze, M. Subjective 
health and impaired
quality of life due to allergies
in a representative
population survey.
Wiener Medizinische Wochenschrift
 157 (11-12), 43-7.
Österike
doi.10.1007/s10354-007-0420-z

Att undersöka  
livskvalitén
bland patienter med 
olika allergiska 
sjukdomar och 
bedöma 
hälsouppfattningen 
hos patienter med 
allergi jämfört med 
patienter utan allergi.

Design: Deskriptiv
Metod: Epidemiologisk Tvärsnitts studie
Inklusionskriterier: personer m symptom 
på allergi senaste året.
Exklusionskriterier: -
Urvalsförfarande: 7. 300 allergiker via 
statliga socialt hälsoregister i Wien
Urval: Slumpmässigt stickprov
Bortfall: redovisat genom svarsfrekvens.
Studiegrupp: n=4019 (55 %),
51 % män, 49 % kv. Ålder 16-75+.
Resterande var kontrollgrupp
Datainsamlingsmetod: Face to face 
intervju av särskilt utvalda vana intervjuare 
samt frågeformulär med
135 hälsorelaterade frågor. 6 olika allergiska
sjukdomar skattades.
Även försämring av allergin och 
självupplevd hälsokvalitet samt
 fysisk förmåga mättes
Analysmetod: Statistisk analys

Styrkor:
randomisera 
urval
Frågeformulär 
från ”Institute of 
Advanced 
Studies”.
= Tillförlitligt
Bortfall 
redovisat
Svagheter:
systemiska 
förluster 
diskuteras (vid 
sampling) vilket 
kan ha påverkat 
resultatet enligt 
forskarna

Bevisvärde:
Högt

Av de varierande allergiska
sjukdomarna besvärades
patienter med astma eller
allergi-relaterade mag-tarm
 besvär den största
försämringen av livskvalitén.

I jämförelse med icke-allergiker
var känslan av fysisk oförmåga
och känslan av att inte kunna göra
vad man vill signifikant mest
reducerad hos dessa två diagnosgrupper.
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Eriksson, J., Ekerljung, L., 
Pullerits, T., Holmberg, K., 
Rönmark, E. & Lundbäck, B. 
(2011). Prevalence of Chronic 
Nasal Symptoms in West 
Sweden: Risk Factors and 
Relation to Self-Reported 
Allergic Rhinitis and Lower 
Respiratory Symptoms.
International Archives of 
Allergy and Immunology, 2011; 
(154) 155-163.
doi: 10.1159/000320
Sverige

1 Att rapportera prevalensen av 
kronisk nasal rinit med tanke på
ålder, kön och geografiskt 
område.
2  Att studera dess samband 
med allergisk rinit, astma och 
symptom från nedre luftvägar.
3  Att bedöma dess och  relation
till rökning och familjehistorik 
av allergi och/eller astma
4 Att presentera dess 
associerade riskfaktorer.

Design: Populationsstudie
Metod: Randomiserad 
kontrollerad (RCT) 
tvärsnittstudie.
Inklusionskriterier: 15. 000 
boende i centrala Göteborg och 
15.000 boende utanför Göteborg
inom Väst Sverige.
Exkl: -
Urvalsförfarande:
30.000 slumpmässigt utvalda 
personer från svenska 
folkregistret.
Urval: 29,218
Bortfall: 782-kunde inte spåras
Studiegrupp: n= 18.087
 (62%) deltog och svarade där 
69 % var kvinnor/ 55% var 
män. 16-75 år. 1 år.
Datainsamlingsmetod:  
Internetbaserat frågeformulär 
besvarades online eller per post 
x 4.
Telefonintervju
Analys: statistisk demografisk

Styrkor:
-randomiserad. m
kontrollgrupp
- tydligt syfte
- stor studie
- tydligt resultat
– klinisk nytta (att 
uppmärksamma den höga 
prevalensen)
– frågorna återges i detalj
– Bortfallet redovisas o 
påverkar inte resultatet med 
tanke på studiegruppens storlek.

Svagheter:
Randomiseringsförfarandet vagt
redogjort.
Informerat samtycke?
Innebar svaret samtycke?

Bevisvärde: Högt

45% av deltagarna i studien 
med kroniska nasala symtom 
hade samtidig själv rapporterad 
allergisk rinit.
1 Prevalens av kronisk nasal 
rinit hög i Väst Sverige.
var 19,8%, nästäppa 14,9% och 
”runny nose” var 13,1%.
2 Alla symptom från nedre 
luftvägar var anmärkningsvärt 
mer prevalent bland individer 
med kroniska nasala symptom
3 Prevalensen av kroniska 
nasala symptom var högre hos 
rökare än icke rökare.
Den högsta prevalensen av 
kroniska nasala symptom och 
allergisk rinit var hos individer 
med familjehistoria med både 
astma och allergi.
Andra riskfaktorer för nasal 
kronisk rinit var exponering av 
damm, gaser och rök/ångor i 
arbetsmiljön.
Astma kan även vara icke-
allergisk.
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Lind, N., Nordin, M .,Palmquist, E. & 
Nordin, S. Psychological distress in 
asthma and allergy: Västerbotten 
Environmental Health Study. (2013).
Psychology, Health and Medicine, 19 
(3) 316-323.
doi:
10.1080/13548506.2013.806814.
Sverige.

För att bättre förstå 
sambandet mellan 
astma/allergi och psykosocial 
distress ställdes hypotesen att 
nivåerna av stress, ångest
utmattning, depression och oro
för miljöföroreningar skulle 
vara högre vid allergisk astma,
allergisk rinit och atopisk 
dermatit än vid icke allergisk 
astma eller bland referenter 
utan astma o allergi.

Design: Deskriptiv
Metod: Hypotesprövande 
Populations studie
Inklusionskriterier:
Innevånare i Västerbotten, 
Sverige efter kön o ålder.
Exklusionskriterier:
Personer med andra multipla 
allergiska diagnoser än allergi
Urval: slumpmässigt
Urvalsförfarande:
Slumpvis valda ur 
kommunalregister ur bestämda
åldersgrupper och 
diagnostiserade för 
depression .
Bortfall
som ovan
Studiegrupp: n=3406
respondenter18-79 år 
(slumpmässigt, s.317)
45,2% kv.- 34,9%  män
2876 referenter 55,4 % kv.(16-
51).
Datainsamlingsmetod:
Enkät
Analys: Statistisk

Styrka: Randomiserad urval

Reproducerbart

Svagheter: Resultatet kunde 
vara mer utförligt

Bevisvärde: Högt

Beräkning av resultatens score 
via standard deviation och 
signifikans hög validitet
 

Depressions skattning (HADS)
bekräftade högre nivåer av 
depression hos personer med  
allergisk astma och atopisk 
dermatit än hos personer  med 
ickeallergisk astma och 
allergisk rinit.

Minskning av stress och 
negativ utsatthet kan i vissa 
fall vara en givande åtgärd för 
patienter med atopi (allergi).
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Meltzer, E. O., Munafo, D. A., Chung, 
W., Gopalan, G. & Vargheshe, S. T.
(2010).Intranasal mometasone furoate 
therapy for allergic rhinitis symptoms 
and rhinitis-disturbed sleep. Annals of 
Allergy, Asthma & Immunology, 105 (1) 
65-74
doi: 10.1016/janai.2010.04.020
USA

Att utvärdera 
effekten av 
mometasone 
furoate nasal 
spray (NS)
nasal 
congestion 
(nästäppa), 
sömn 
variabler, 
livskvalitet 
och daglig 
funktion vid 
perenn 
allergisk rinit 
(PAR) och 
samtidig rinit-
störd sömn 
(rhinitis-
disturbed 
sleep, RDS)

perenn= 
ständigt
åter-
kommande

Design: Explorativ (s.70)
Metod: RCT - DBPC
Statistisk metod
Inklusionskr. 2 år av PAR, 
sömnsvårighet, nästäppa o 
apne´ m.m.
Exklusionskriterier:
Nyligen tagna mediciner mot 
PAR el. tagna
antihistaminer/nasala 
corticosteroider,
morbid obesitas, m.fl. (s.67).
Urvalsförfarande:
Betygsskalor på frågor
Urval: strategiskt
Bortfall: alla slutförde
Studiegrupp: 30 vuxna (18-
60) båda könen o olika 
rastillhörighet.
Datains. Aktiv substans alt. 
placebo gavs morgon i 28 d. 
Frågeformulär om rinit/QUL 
specifikt/ ”arbetsproduktivitet 
och aktiviteter försämring-av-
allergi”. Skattningsskalor
Analysmetod: Statistisk

Styrkor: DBPC och
Randomiserad
kontrollerad studie

Randomiseringen 
beskriven

Hög tillförlitlighet

Stor klinisk nytta.

Svagheter:
Liten 
undersökningsgrupp
och kort studietid – 4 
veckor

Bevisvärde: Högt

Författarna gör en 
faktoranalys – tolkning 
av resultatet,  av 
underliggande faktorer
av en uppsättning 
variabler (Polit & Beck 
2010).

Inflammations hämmande medel (mometason 
furoate nasal spray)
gavs som symptom behandling och förbättrade 
signifikant nasal
obstruktion och nästäppa
på morgonen och peak (bästa värde av in- resp. 
utandningsprov)
av inandning dagtid.

Förbättringen av total nattlig –
syndrom score (TNSS - total nasal syndrom score) 
var signifikant
korrelerat med förbättring av
produktivitet i arbete
och icke-arbetets - relaterad produktivitet.
 
Patienter som behandlades med mometason furoate 
nasal spray upplevde en signifikant förbättring av 
livskvalitén än de som tog fick placebo.

Reflektion: användning av förskrivna medel för 
allergisk rinit förbättrar arbetsproduktivitet och 
livskvalitén.



34

Sid 7/15  Artikelförfattare,
referens och land

Syfte Design/Metod Värdering Resultat

Merget, R., Sander, I., van 
Kampen, V., Beckmann, U., 
Heinze E., Raulf-Heimsoth. M. 
& Bruening. T. (2011). Allergic 
asthma after flour inhalation in 
subjects without occupational 
exposure to flours: an 
experimental pilot study.
International Archives Of 
Occupational And 
Environmental Health
84 (7), 753-60.
doi:10.1007/s00420-011-0617-8
Polen.

Att svara på frågan om individer
utan att ha utsatts för mjöl via 
arbetet, men som är 
sensibiliserade för mjöl och 
pollen allergen, visar allergiska 
reaktioner efter att ha inhalerat 
mjöl.

Design: Experimentell
Metod: RCT
hypotesprövande
Inkl. kriterier: Personer med 
tidigare mild astma men utan 
exponering av mjöl på arbetet.
Exkl. 2  personer som fick 
symptom vid en inhalations 
provokation avstod deltagande i
just den deltesten.
Urvalsförfarande:
Medicinestuderande med mild  
astma o hösnuva och inte allergi
mot mjöl.
Urval: Strategiskt
Studiegrupp: n=25 (21-59 år, 
52 % män)
Datainsamling: frågeformulär, 
olika allergitester och 
provokationer av bl.a. damm
Analysmetod: Statistisk

Styrkor:
RCT -lättare att dra slutsatser – 
starkt evidens värde

Randomiserings förfarandet 
välbeskrivet

Välgjord och tydlig studie

Tydlig redovisning i text och  
tabeller

Svagheter:

•Liten studiegrupp  n=25, 
minimum för relevans anses 
vara 12.

Pilot studie

Bevisvärde: Högt

Reflektion:
Bra som introduktion i ämnet.-
nytt och intressant för 
kommande klinisk användning.

Individer med känd 
sensibilisering för gräs och träd 
pollen, kan uppleva allergisk 
astma reaktion av mjöl som 
beror på korsreaktivitet till gräs 
och trädpollen allergen.
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Moghtaderi, M.,
Farjadian, S. &
Kashef, S. (2012).
Lungfunction
and skin Pricktest in
Wheat flour
Mill workers in
southwestern Iran
Journal
of Occupational Environmental
Hygien, 9 (D52-D54)
doi:
10.1080/15459624.2011.648845
Iran

Att utvärdera 
effekten
av vetemjöls 
damm
på 
lungfunktionen.
Sambandet
mellan IgE-
medierad
sensibilisering 
av
mjöl och 
kvalster-
antigen utreddes
även med tanke 
på
lung-, ögon och
hudproblem.

Design: Experimentell  
observationsstudie
Metod: Cohort - Focus grupp
(intervju)
Kvantitativ
Inklusionskriterier: 
personer
arbetande med att processa
vetemjöl o arbetat 8-12 tim/d,
6 d/v de senaste 2 åren,
med symtomdebut efter
anställning.
Exklusionskriterier:
Personer med övre 
luftvägsinf., halsinfektion
ryggproblem
el hjärt-kärl sjukdomar
Urval: Strategiskt.
Urvalsförfarande:
Frågeformulär
gällande symptom
Bortfall: framgår inte
Studiegrupp: 118,
4 kv/114 m.
19-59 år.(mean age 36,7)
Datainsamlingsmetod:
frågeformulär om 
arbetsrelaterade symptom.
Pricktest. Spirometri o
 PEF – “peak flow test” 
(PFT), = lungfunktionstester
Analysmetod: Statistisk 
korrelationsanalys - 
demografisk

Styrkor:
Testerna: spirometri, enkät o 
picktest m.m.

Dagligen kalibrerade 
instrument

Resultatet är till klinisk nytta

Lungfunktionstesterna som 
ligger till grund för resultatet är
generaliserbara

Svagheter:
Diskussion om eventuella 
studiens svagheter saknas.

Etiskt resonemang saknas.

Bevisvärde: Medel

Studien visade ingen korrelation av yrkeshistoria och 
onormal lungfunktion. Här har tätheten av inhalerat 
damm totalt större betydelse än yrkeshistoria, som 
betydelse för initierandet av dysfunktionell lungkapacitet.
Av 118 arbetare var 26 sensibiliserade mot vete och 14 
mot kvalster.
Av 49 arbetare som
angav hosta o andfåddhet var
7 pers. signifikant
sensibiliserade mot vete och
12 pers. mot kvalster.
Av 24 arbetare med symptom
från huden var 5 sensibiliserade
mot vete och 6 för kvalster.
Av 27 arbetare med irritation
i ögonen var hudtestet positivt
för vete hos 4 personer
Av studiegruppens 118 arbetare var rökning representerat 
med
28 %.
Det fanns en signifikant korrelation mellan rökning
och onormal (patologiskt) PEF(lungfunktionstest).
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Morita, E., Chinuki, Y., 
Takahashi, H., Takahashi. H., 
nabika, T., Yamasaki, M. & 
Shiwaku, K.  (2012).
Prevalence of Wheat Allergy in 
Japanese Adults
Allergology International, 61 
(101-105)
doi:10.2332allergolint.11-OA-
0345
Japan

Att bestämma prevalensen av 
vete allergi bland Japanska 
vuxna genom att använda 
omega-5 gliadin-specifik IgE 
system för upptäckt.

Design: Experimentell
Metod: Observationsstudie,
Cohort

Inklusionskriterier:
Testpositiva för vete genom 
frågeformulär gick vidare till 
test av omega-5 gliadin i serum 
samt pricktest
Exkl : -
Urvalsförfarande: screening – 
tester och via enkät
Urval: systematiskt
Bortfall: -
Studiegrupp: 935/22 (523 
kv.412 m) medel åld. 68,6.

Datainsamling: screening 
genom enkät och identifiering 
via serum omega-5 gliadin o 
IgE. Test 2. Intervjuer och 
pricktest.
Analys: Statistisk

Styrkor: specifikt IgE - test i 
serum för antikroppar för 
omega-5 gliadin är 
generaliserbart

Intervjuer och enkätfrågor går 
inte att generalisera

Svagheter: Svårare att dra 
slutsatser i observationsstudier

Enkätfrågorna saknas

Bevis värde: Medel

Observationsstudier anses ha ett
svagare bevisvärde än t.ex. 
randomisering.

Prevalensen bestämdes till
0,21 % bland Japanska vuxna.
I förhållande till folkmängden 
har 210.000 personer i Japan 
allergi mot vete.
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Ogden, J., Leftwich, J. & 
Nelson, M (2010).
The development and 
evaluation of a nurse led food 
intolerance clinic in primary 
care. Patient Education and 
Counseling, 85, (e1-e5).
doi:10.1016/j.pec.2010.10.020
UK, Ireland.

Att skapa och utvärdera en 
sjuksköterskeledd klinik för 
födoämnesöverkänslighet (FA) 
inom öppen - hälso och 
sjukvård.
Studiens särskilda syfte var att 
utvärdera insatser för 
patienterna med focus på  
symptom, humör och 
livskvalitet.

Design: Deskriptiv
Metod: Interventionsstudie
Inklusionskriterier:
från 16 år som upplever 
symptom av FA
Exklusionskriterier:
Diagnos: diabetes, celiaki, 
anorexi/bulemi, underviktiga, 
inlärningssvårigheter,
psykisk insuff.,
demens eller språksvårigheter.
Urvalsförfarande:
självanmälda,
hemskickat frågeformulär eller 
att man tog ett kuvert i 
väntrummet.
Urval: slumpmässigt
Studiegrupp:
n = 281 (18-86 år)
Datainsamlingsmetod:
Diet 1. – hälsodiet (HD)
Diet 2. – vetefri diet (WD)
Matdagbok, QUL-frågor
Analysmetod: Statistisk
Demografisk

Styrkor:
Teoretisk anknytning finns
Syftet är väldefinierat
Metodavsnittet är utförligt 
redovisat
Analysproblem diskuteras

Statistiska analyser är 
tillförlitligt

Tydliga interventioner

Studiegruppen är generaliserbar 
– alla hade FA

Svagheter:
Kort tid för studien (5 v)

Bevisvärde: Högt

Symptom, humör och 
livskvalitet hade förbättrats 
signifikant vid slutet av 
interventionen.

Helt vetefri diet förstärkte 
värdet av resultatet eftersom 
symptomen förbättrades 
ytterligare efter ”Diet 2”.
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Olivieri, M., Biscardo, C.A., 
Palozzo, P., M., Pahr, S., 
Malerba, G., Ferrara, R. & 
Mari, A. (2013).Wheat IgE 
profiling and wheat IgE levels 
in bakers with allergic 
occupational phenotypes. 
Occupational Environmental 
Medicine ,70 (617-622).
doi:10.1136/oemed-2012-
101112
Italien

Att karakterisera fenomen av 
yrkes allergi mot vete – 
(rhinokonjuntivit, astma och 
dermatit) och immunglobulin 
(IgE) sensibilisering för 
speciellt vete allergen bland 
bagare.

Design: Populationsstudie
Metod: Observation –
Tvärsnitts studie
Inklusionskriterier:
Personer som rapporterade 
arbetsrelaterade allergiska 
symptom bjöds in.
Exkl:-
Bortfall: inte redovisat
Urval: n= 208
Urvalsförfarande:
Initialt via postat enkät
Studiegrupp: 81 tackade ja. 
18-23 år
Datainsamling:
Kliniska och immunologiska 
tester utförda på 
Yrkesmedicin.
Intervjuer om hereditet o 
symptom.

Analys: Statistisk analys

Styrkor:

tillförlitligt  resultat
signifikansnivå beräknad

tillförlitligt. genom 
standardiserade allergitester

 begränsning i studien diskuteras 
(en särskild inhalationstest som är
tidskrävande).

klinisk nytta
 
Svaghet:
inte randomiserat
 bortfall ej redovisat

Bevisvärde: Medel

Vete  gav positivt utslag hos 
29/208 arbetare via SPT 
(pricktest)och associerades till 
arbetsrelaterad astma och 
rhinokonjunktivit.
IgE test (antikroppar mot vete i 
serum) visade 51 av 208.

Styrkan av 
associationen/sambandet
mellan arbetsrelaterad dermatit 
och det mollecullära allergenet 
(testet) ökade signifikant när 
fler olika vete allergen testades 
samtidigt.
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Scibilia, J., Pastorello, EA., Zisa, G., 
Ottolenghi, A., Bindslev-Jensen, C., 
Pravettoni, V. & Ortolani, C. (2006).
Wheat allergy: A double-blind, 
placebo-controlled study in adults.
Journal of Allergy and Clinical 
Immunology, 117(2) 433-439.
DOI:10.1136/oemed-2012-101112
Italien
Danmark

Att kartlägga omfattningen 
och svårighetsgraden av 
symtomen som manifesteras 
under vete DBPCFC hos 
vuxna från södra och norra 
Europa; utvärdera den 
kliniska reaktiviteten efter 
oral provokation med rå och 
kokt vete; bestämma den 
lägsta PD (provokations dos) 
under DBPCFC; bestämma 
prestandaegenskaperna hos 
vete pricktest (SPT) och vete 
specifikt IgE jämfört med 
DBPCFC; identifiera 
individer med verklig vete 
allergi; och erhållande av sera
för potentiella 
immunblotstudierna .

Design DBPCFC (dubbel-
blind placebo-kontrollerad 
födoämnes provokation)
Metod: Experimentell
Inkl: Alla hade klinisk 
historia av symtom strax 
efter intag av vete.
Exl: Patienter med anamnes 
på allvarliga symtom efter 
vete intag
Urval:24/ Italien 3 pers. 
Danmark..
Bortfall: -
Urvalsförfarande:
Personer m misstänkt 
veteallergi via kliniska 
erfarenheter o sensibiliserade
för gräs.
Studiegrupp: 27 personer 
14-60 år
15 män/18 kvinnor
Datainsamlingsmetod:
födoämnes provokation via: 
hudtest och oralt.
Serumprover (IgE).
Analysmetod:
Statistisk
Demografisk data

Styrkor: DBPCFC x 3.
=stark bevis grad

Blindning för både 
forskare o deltagare.

Svagheter: -

Bevisvärde: Högt

Vete orsaker verklig 
födoämnesallergi bland 
vuxna.

13 av 27 personer 48 % 
hade positive resultat vid 
provokation av vete.

Mer än en 4:e del 
försökspersonerna som var 
allergiska mot vete 
reagerade på mindre än 1,6 
g vete.

14 av 27 personer som var 
allergiska mot vete var även 
allergiska mot gräspollen.

2patienter rapporterade
WDEIA (wheat-dependent- 
exercise-induced-
anaphylaxis.
Vete-beroende-
ansträngningsutlöst-
anafylaxi).
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Seitz, CS., Pfeuffer, P.,
Raith, P., Bröcker, EB.
Trautmann, A. (2008).
Food allergy in adults:
an over- or underrated 
problem?
Deutsches Ärtzteblatt 
International
105 (42), 715-23.
Artikelnummer: 
2010091118
Tyskland.

Studien fokuserade på
diagnoserna med
immunglobulin E- (IgE)
medierad födoämnes
allergi (Typ 1-allergi).
Differential diagnoser
inkluderar störningar
som intolerans reaktioner,
gastrointestinala störningar,
eller psychovegetative
reaktionerna, dessa kan
ofta särskiljas inte på
grundval av sina symptom,
 utan endast efter omfattande 
diagnostiska tester.

Design: Interventionsstudie
Metod: Observationsstudie, Cohort, 
Fallbeskrivningar
Inklusionskriterier: Patienter
med misstänkt  födoämnes
allergi
Exklusionskriterier: -
Bortfall: 3
Urvalsförfarande: Patienter
från specialiserad poliklinik på 
universitetssjukhus, tillfrågades om 
deltagande.
Urval: slumpmässigt (av observerade 
symptom).
Studiegrupp: n=419,
10-85 år. Meanadge=40.
270 kv/149 m.
Datainsamling:
standardiserade tester för
diagnostisering o utvärdering
av allergi bl.a. genom
hereditet o frågeformulär,
 IgE serologi och
provokationstester
Analysmetod:
Statistisk, analytisk.

Styrkor: Delvis randomiserat (enligt 
författaren genom fördelning av 
symptom som studerades).
-Standardiserade tester ökar 
tillförlitligheten
-Studien varade under 7 år
-Lång forskningsperiod
-Studiegruppen snedvrider inte 
generaliserbarheten eftersom testerna
är standardiserade.
- Studien följer focus i intentionen
Redovisat bortfall
Svagheter:
-Endast en klinik
involverad, överförbarhet till
den allmänna
populationen är lägre.

I en cohort studie har forskaren lägre 
kontroll

Bevisvärde: Högt

51,1 % = 214 
personer
visade IgE–
förmedlad 
födoämnesallergi där
vete ingick.
I resterande fall 
(48,9%) kunde 
födoämnesallergi 
inte bekräftas.

Endast en 
omfattande utredning
av en erfaren 
allergolog som 
känner till aktuella 
guidlines ska 
diagnostisera allergi/ 
eller icke allergi, för 
att undvika att folk 
står på onödiga 
dieter.

Differential 
diagnoser tydliggörs.
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Sotkovsky, P., Sklenar, J., 
Halada, P., Cinova, J., Setinova, 
I., Kainarová, K.. & Tuckova, L.
( 2011). A new approach to the 
isolation and characterization of
wheat flour allergens.
Clinical And Experimental 
Allergy: Journal Of The British 
Society For Allergy And 
Clinical Immunology, 41 (7), 
1031-43. Date of Electronic 
Publication: 2011 May 31.
DOI:10.1111/j.13652222.2011.0
3766.x
Tjeckien.

Att identifiera, isolera och 
karakterisera de viktigaste 
veteallergenen som mest 
frekvent hittas bland 
patienters IgE-antikroppar 
och studera både redan kända 
och nyidentifierades förmåga 
att framkalla allergi.

Design: Interventionsstudie
Metod: Observationsstudie 
studie
Cohort och Fall-kontroll
Inklusionskriterier: 
patienter med atopisk 
dermatit (IgE)
10 personer testpositiva för 
pollenallergi.
Urvalsförfarande:  
Genom serum/IgE
Urval: Testpositiva för 
gluten, vete, gräs o björk
Bortfall: -
Studiegrupp: n=31, 13 kv/9 
m. mean age 23 år. (även 
några barn)
Kontrollgrupp: 9 friska 
personer 
Datainsamlingsmetod: 3 
steg: En öppen 
provokationstest med kokt 
vete pasta (14/22)
Elimination av vete (8).
Analyser via serum (10+9)
Analysmetod: Statistisk
demografisk

Styrkor: Randomiserad

Standardiserade tester ökar
studiens tillförlitligheten

Tillförlitligheten ökas genom 
hög intern validitet i studien
Även den externa validiteten
blir hög då resultatet kan 
komma till stor - Klinisk nytta

Svagheter:
Lågt antal i studiegruppen

Kort uppföljning

Bortfall redovisas inte

Bevisvärde: Högt

14 av 22 personer med atopisk 
dermatit som fick äta vetepasta gav 
positivt utslag på allergitest för 
veteprotein.
resterande 8 personer förbättrades 
efter elimination av vete.

Studiens resultat ger klinisk relevans 
genom en mer detaljerad kunskap om
veteproteiner och kan leda till mer 
exakthet inte bara vid diagnostiska 
tester, utan även för vidare forskning 
om allergi mot vete.
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Vazquez, E. C., Beyer, A., 
Williams, P. B. (2006). The 
impact of allergic rhinitis on 
work productivity.
Primary Care Resperatory 
Journal 16 (2), 98-105.
Doi:10.3132/pcrj.2007.00015
USA.

Patienter med allergisk rinit 
upplever multipla symptom som
vanligtvis kräver kompromisser 
i vissa livssituationer.
Få data finns tillgängligt som 
särskilt belyser vilken inverkan 
allergisk rinit har på 
produktiviteten i arbetet.

Design: Tvärsnittsstudie
Metod: Hypotesprövande
Inklusionkriterier:
Personer nyligen 
diagnostiserade för allergisk 
rinit.
Från 3 olika vårdgrupper.
1 familjeläkare,
2 allergolog,
3 egenvård.
Urval: 577 enkäter av 2065 
utskickade.
Urvalsförfarande:
Personer < 18 år identifierades 
via diagnostiska koder i 
förskrivning av recept för 
allergisk rinit
Bortfall:
Studiegrupp:577 användbara 
enkäter. 375 kv/202 m.
Datainsalingsmetod:
Skapade frågeformulär mailades
ut. Studietid var jan – dec 2000.
Analys: Statistisk Statistical 
Package for Social 
Sciencesversion 2, (SPSS) and 
Chi-square test

Styrkor:
Diskussioner angående möjliga 
Bias men som slutligen inte 
ansågs påverka resultat

Stor studiegrupp

Tillförlitligt genom flera steg i 
studien

klinisk nytta

Svagheter:
Svagt etiskt resonemang.
 En kommentar om ”respekt för 
respondenterna” hittas.

Bevisvärde: Medel

Arbetsproduktiviteten hos 
personer med allergisk rinit var 
signifikant relatera till
-sömnkvalitet,
-hälsorelaterad livskvalitet 
(HRQL),
-särskilda allergisymptom
- förskrivna antihistaminer.

 HRQoL var högre hos de som 
använde förskrivna 
antihistaminer – vilka 
förbättrade allergisymptom, 
sömnkvalitet.
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