CoMiSS – stöd vid misstanke om icke-allergisk överkänslighet mot komjölksprotein
Namn:

Personnummer:

Datum:

Vid allvarliga symtom där kraftig komjölksproteinallergi misstänks ska barnet bedömas på
Barnklinik akut.
Barn som reagerar allergiskt inom 1–2 timmar efter komjölksintag remitteras efter
elimination till Barnkliniken för utredning. Vid dessa situationer skall CoMiSS inte användas.
Om icke-allergisk överkänslighet mot komjölksprotein ska uteslutas använder du CoMiSS
och graderar barnets besvär genom att ringa in lämpligast poäng för varje symtom.
Poängen summeras och noteras längst ner på formuläret.
Symtom:
Gråt*

Poäng:
0
1
2
3
4
5
6

≤ 1 timme/dag
1 till 1,5 timmar/dag
1,5 till 2 timmar/dag
2 till 3 timmar/dag
3 till 4 timmar/dag
4 till 5 timmar/dag
≥ 5 timmar/dag

Kräkningar

0
1
2
3
4
5
6

0 till 2 episoder/dag
≥ 3 till ≤ 5 med liten volym
> 5 episoder på >1 tesked
> 5 episoder på hälften av intagen mat vid färre än hälften av måltiderna
Regelbundna kräkningar med små volymer > 30 min efter varje måltid
Kräkningar med hälften till hela matintaget vid minst hälften av alla måltider
Kräkningar med hela matintaget efter varje måltid

Avföring

4
0
2
4
6

Hård avföring
Normal avföring
Mjuk avföring
Flytande avföring, om ej relaterat till infektion
Vattnig avföring

Hudsymtom

Atopiskt eksem
Saknas
Ringa
Måttligt
Allvarligt
Urtikaria

Andingssymtom

0
1
2
3

Huvud-hals-bål
0
1
2
3

Armar-händer-ben-fötter
0
1
2
3

Nej 0
Ja 6

Inga andningssymtom
Diffusa symtom
Lätta symtom
Allvarliga symtom
Totalpoäng: ____________________

* Gråt tas bara med om barnet, enl. föräldrarnas bedömning, har gråtit >1 vecka utan annan uppenbar orsak.
Poängskalan går från 0–33. Varje symtom ger max 6 poäng, utom andningssymtom som ger max 3 poäng.
Vid < 12 poäng är symtomen mindre troligt orsakade av komjölk. Sök efter andra orsaker.
Vid ≥ 12 poäng kan symtomen vara komjölksrelaterade.
Modifierat efter Vandenplas, Y et al. A workshop report on the development of the Cow’s Milk-related Symptom Score
awareness tool for young children. Acta Paediatrica 2015.
Författare: Charlotte Nylander och Ylva Tindberg, Barnhälsovårdsöverläkare, Region Sörmland.
Faktagranskare: Magnus Wickman specialistläkare i barn- och ungdomsallergologi, Region Sörmland,
professor emeritus Karolinska Institutet

