
 
 
 

Från laktosfri kost till laktosreducerad 
normalkost 
Från och med vårterminsstarten 2021 kommer köken i förskolor och skolor att hänvisa 
laktosintoleranta skolelever och vuxna till normalkost. Har du redan anmält laktosintrollerans 
kommer du automatiskt få laktosreducerad kost. Detta beror på att normalkosten är 
laktosreducerad och innehåller max 2 gram laktos per portion. 2 g laktos motsvarar 0,5 dl 
mjölk eller 1 dl grädde/crème fraiche. De dagar måltiden innehåller mer än 2 gram laktos per 
portion kommer den som är laktosintolerant att få mjölkfri- eller helt laktosfri kost. Laktosfri 
mjölk finns alltid till måltiderna för de som lämnat kostintyg. 
 
Detta innebär att den som har en laktosintolerans oftast tar sin mat där normalkosten serveras 
eftersom de flesta maträtter innehåller max 2 gram laktos per portion. De maträtter som 
innehåller större mängd laktos är lasagne, gratänger, mjölkbaserade kalla och varma såser, 
pastasåser och soppor. 
 
Vad innebär laktosintolerans? 
Laktosintolerans innebär att man har en minskad förmåga att bryta ner mjölksocker (laktos) 
på grund av att enzymet laktas saknas i tarmen. Enligt forskningen tål de flesta en liten mängd 
laktos. Den mängd som man säger är acceptabel är 2,5 - 5 gram laktos per måltid.  
 
Hos de personer som har en ärftlighet för laktosintolerans sjunker oftast enzymet laktas under 
skol- och ungdomsåren. Det kan också uppstå en brist på laktas vid en tarminfektion och om 
det föreligger en obehandlad glutenintolerans som skadar tarmslemhinnan. När tarmen läker 
återkommer oftast förmågan att bryta ner mjölksockret igen. 
 
Laktosintolerans är mycket ovanligt hos barn under 5–6 år. Vid misstanke om att barnet 
reagerar på laktos är det viktigt att söka vård för att få rätt diagnos och inte på egen hand börja 
med laktosfri kost innan orsaken till besvären är utredda. Det man tror är laktosintolerans kan 
vara en mjölkproteinallergi eller en obehandlad glutenintolerans. 
 
Varför laktosreducerad kost? 
Forskningen visar att det är en fördel att tillföra laktos i kosten till de personer som har en låg 
laktasutsöndring. På detta sätt ser man till att utsöndringen av enzymet inte helt upphör. Att 
servera laktosreducerad kost är också ett bra sätt att minska onödigt svinn.  
 
Kommer ingen att få laktosfri kost? 
Det finns personer som är ytterst känsliga mot laktos men denna grupp är mycket liten. Elever 
och vuxna som har en total avsaknad av laktas kommer istället få mjölkfri- eller helt laktosfri 
kost. 
 
Vem ansvarar för vilken mat som eleven kan äta? 
Måltidsservice ansvarar för att den laktosreducerade maten innehåller mindre än 2 gram 
laktos per portion samt att det serveras mjölkfri- eller helt laktosfri kost de dagar måltiden 
överstiger 2 gram laktos per portion. Måltidsservice ansvarar också för att märkningen vid 
servering av maten är tydlig så att den som är laktosintolerant vet vad den kan äta. 
Märkningsskyltar kommer tas fram som sätts upp i matsalen och hänvisar matgästen rätt. 



 
 
 
Läkarintyg/kostintyg 

Vi kräver inte läkarintyg utan enbart kostintyg för elever och vuxna när det gäller laktosintolerans.  

Skickar du enbart in kostintyg serveras du laktosreducerad kost. Däremot krävs ett läkarintyg för barn 
på förskola då det är mycket ovanligt med laktosintolerans för dessa barn. 

Har du ett läkarintyg som intygar att du har total avsaknad av laktas och bifogar denna tillsammans 
med kostintyget serveras du helt laktos- eller mjölkfri kost. 

Kostintyg för laktosintolerans fylls i via en blankett och ska förnyas en gång per år i samband med 
läsårsstart. Har du redan anmält laktosintolerans behöver inget nytt kostintyg lämnas för läsåret 
2020/2021 utan förnyas först 2021/2022. 

 

Vid frågor kontakta måltidsservice via medborgarkontoret på tfn 0481-45 000 

Maria Andersson, Måltidschef 
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