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Medicinsk underlag/ Intyg för specialkost förskola och skola 
Formulär för matallergi/intolerans vid behov av specialkost, lämna det till ansvarig personal på 

förskola/skola. Kopior ska finnas i kök och hos skolsköterska. Intyget ska uppdateras varje läsår. 

 

Elevens namn: 

 

Födelsedatum: 

Skola/förskola: 

 

Klass/avdelning: 

Vårdnadshavare/kontaktperson: 

 

Telefon hem: 

Arbete/mobil: 

Vårdnadshavare/kontaktperson: 

 

Telefon hem: 

Arbete/mobil 

Övrig kontaktperson: 

 

Telefon hem: 

Arbete/mobil: 

 

Barnet/eleven kan inte äta 

Sätt 

X 

Allergener  

(Eu:s 14) 

Sätt  

X 

Allergener övriga  Information vid laktosintolerans och kost 

vid laktosintolerans 

 Mjölkprotein  Tomat tillagad  

 Skaldjur  Tomat rå Laktosintolerans är inte en allergi, se bil 

 Ägg  Morot rå  

 Fisk  Morot tillagad Eleven/barnet erbjuds laktosfri drickmjölk, 

 Jordnötter  Citrusfrukter fil och yoghurt,samt smörg.marg. behov 

 Sojabönor  Äpplen  

 Sesamfrön  Stenfrukter, vilka ? I den tillagde måltiden ingår inte  

 Selleri   över 1 dl mjölk/ 5g laktos  

 Senap    

 Nötter och 

 mandel 

 Intoleranser De flesta tål motsvarande 5 g /dag se bil. 

SLV 

 Svaveldixid och 

 sulfit 

 Gluten (hör till  

Eu:s 14- lista) 

 

 Lupin   Barn under 5 år har mycket sällan  

 Blötdjur  Laktos laktosintolerans, se bil SLV 

     

 

Information laktosintolerans och komjölksallergi se bilaga från Statens Livsmedelsverk, www.slv. se 

 

 

Anledning till specialkost 
 ………………………………………………………..………………….……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.slv/
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Om eleven äter något av ovan angivna  livsmedel reagerar hon/han med följande besvär:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

Har eleven utretts av sjukvården för sin födoämnesallergi?  Ja  Nej 

Finns risk för akuta allvarliga reaktioner?   Ja  Nej 

Har eleven akutmediciner som ska tas vid allergireaktion?  Ja  Nej 

 

I så fall vilken/vilka?………………………………………………………….………………….……… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Var förvaras medicinen?………………………………………………..………….……………………. 

 

Är det något annat ni vill informera oss om? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vi strävar efter att skapa en trygg måltid för elever med allergi eller annan födoämnesöverkänslighet. 

Som i led i detta vill vi gärna ha en god kommunikation mellan hemmet och skolan/förskolan. Hör 

gärna av er till kökspersonalen eller måltidschefen i kommunen om ni har frågor kring maten. 

 

Kontakta köket på förskolan/skolan när eleven inte ska äta sin måltid exempelvis vid sjukdom, för att 

köket inte ska behöva tillaga maträtter som sedan får kasseras.  

Ring gärna också när eleven kommer tillbaka till förskolan/skolan för att garantera att eleven får rätt 

mat. 

 

Telefon kök förskola/skola ………………………………………………………………….…….. 

Telefon måltidschefchef  0583-820 60 

 

 

 

    Medicinsk bedömning  

Datum    Datum 

    

 

…………………………………………  …………………………………………... 

Namn vårdnadshavare   Namn läkare,  skolsköterska, sjuksköterska  


