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CoMiSS:  Poäng för komjölksrelaterade symtom

Poängskalan går från 0 till 33. Varje symtom har en maxpoäng på 6, utom andningssymtom som har en maxpoäng på 3. 
Om poängsumman är ≥ 12, så är symtomen troligen komjölksrelaterade. Då kan det potentiellt rör sig om komjölksproteinallergi.
Om poängsumman är < 12, är symtomen mindre troligt komjölksrelaterade. Sök efter andra orsaker.  

Diagnos på komjölksproteinallergi kan endast bekräftas genom en eliminationsdiet följd av en oral födoämnesprovokation.

AVLÄSNING AV RESULTAT

CoMiSS är ett enkelt, snabbt och lättanvänt verktyg för ökad uppmärksamhet för komjölksrelaterade symtom. Det ökar 
medvetandet om de vanligaste symtomen på komjölksproteinallergi, vilket i sin tur kan främja tidig diagnostisering. CoMiSS 
kan också användas för att utvärdera och kvantifiera utvecklingen av symtom under en behandlingsperiod.

SYFTE

Vid misstanke om komjölksrelaterade symtom graderar du de observerade/rapporterade symtomen genom att välja den 
lämpligaste poängen för varje typ av symtom. När du är klar summerar du poängen och skriver summan i rutan längst ner på 
poängformuläret.
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SUMMA

SYMTOM POÄNG

Gråt* ≤ 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
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POÄNG

Kräkningar 0 till 2 episoder/dag
≥ 3 till ≤ 5 med liten volym
>  5 episoder på >1 tesked
>  5 episoder på ± hälften av intagen mat vid i < 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 

0
1
2
3
4 
5
6

POÄNG

Avföringar
(Bristol-skala)

Typ 1 och 2 (hård avföring)
Typ 3 och 4 (normal avföring)
Typ 5 (mjuk avföring)
Typ 6 (flytande avföring, om ej relaterat till infektion)
Typ 7 (vattnig avföring)
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POÄNG

Andnings- 
symtom

Inga andningssymtom
Diffusa symtom
Lätta symtom
Allvarliga symtom
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POÄNG

Hud 
symtom

Atopiskt eksem
Saknas 0   0
Ringa 1                     1
Måttligt 2                    2
Allvarligt 3                     3

0 till 6 HUVUD-HALS-BÅL ARMAR-HÄNDER-BEN-FÖTTER

POÄNG

Urtikaria  NEJ     JA
 0                     6

0 eller 6

*   Gråt tas endast med i beräkningen om barnet, enligt föräldrarnas bedömning, har gråtit under en vecka eller 
mer utan andra uppenbara orsaker.
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