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Allergirutin, rutin för servering och uppläggning 

av livsmedel för allergiska barn samt rutin för 

livsmedel på avdelningarna. 

 
På avdelning skall följande dokumentation finnas på varje barn som har allergi. 
Använd den blankett som föräldrarna lämnar in. Förvaras så att alla vet var den finns. Skall innehålla: 

• Vilka barn som är allergiska med foto. 

• Vilken typ av allergier. 

• Vilka åtgärder som måste vidtas om något händer.  

• Telefonnummer till föräldrar. 
 

 

På avdelning skall detta också finnas. 
Skriftlig rutin hur serveringen av maten till det/de allergiska barnet/barnen skall göras. Det som skall 
framgå är:  

• Vem som är ansvarig (bör inte vara vikarier) för att servera mat (dryck) och när den vuxne 
sätter sig. 

• När och hur maten (drycken) ställs fram på bordet för att säkerställa att allergibarn får rätt 
mat (dryck). 

• Separata former och bestick skall användas för allergiska barn. 
 
 

Övrigt 
• Engångsförpackningar eller egna smörlådor används till allergiska barn. 

• Allergimat och allergidryck skall vara märkt. 

• Smör serveras på fat eller från engångsförpackningar. 

• Våra kokerskor lämnar ut ett intyg för specialkost till alla föräldrar som har barn med 
matallergier i början av varje termin så att föräldrarna kan uppdatera ev. förändringar. 

 
 

Rutin för servering och uppläggning av mat. 
När matvagnen kommer in på avdelningen. 

• Ta bort all ren disk från vagnen. 

• Fyll vattenhink. 

• Ställ fram grönsaker på borden. 

• Ställ fram övrig mat. 
 
 
Hantering av livsmedel på avdelning samt hantering trasor 

• Köket ansvarar för att fylla på hårt bröd och flingor till avdelningarna. 

• Bröd och flingor skall vara förslutet på avdelningarna. 

• Inga andra livsmedel skall finnas. 

• Wettexdukar slängs i tvättkorgen i slutet av dagen men när mjölk är upptorkat skall aktuell 
trasa slängas direkt i tvättkorgen. 
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Ex. på dukningsrutin 

Alla bord dukas med tallrikar, muggar, glas och bestick. 

Följande rutiner gäller vid det bord som X och Y sitter vid: 

-Vi har placerat dom bredvid varandra då de ibland äter samma mat.  

- Vi ställer först ut maten som de ska äta på bordet.  

- Den vuxne som skall sitta där tar med sig barnen och sätter sig ner samtidigt. På så sätt har den 

vuxne ansvar och koll från det att X och Y satt sig ner för att äta.  

-Vi använder speciella bestick till den/de som är allergiska. 

 

 

 

 


