
CoMiSS®: Score for symptomer relatert til kumelk

FORMÅL
CoMiSS® er et enkelt, raskt og brukervennlig bevisstgjøringsverktøy for symptomer relatert til kumelk. Det øker bevisstheten om de vanligste symp-
tomene på kumelkallergi (KMPA). CoMiSS® kan også brukes til å evaluere og kvantifisere utviklingen av symptomer under en  behandlingsperiode. 
CoMiSS® er tiltenkt brukt til barn under 1 år.

Verktøyet er ikke beregnet på spedbarn med alvorlige og livstruende symptomer som tydelig 
indikerer KMPA, inkludert anafylaksi, som krever umiddelbar behandling. 

Spedbarn med sviktende tilvekst (failure to thrive) og syke spedbarn med hematochezi,  
krever umiddelbar henvisning og full diagnostisk gjennomgang.

Etternavn: Fornavn: Alder: Dato:

SYMPTOM SCORE
Gråt*
Vurdert av foreldre uten noen 
åpenbar årsak
≥ 1 ukes varighet

0
1
2
3
4
5
6

≤ 1 time/dag
1 til 1,5 timer/dag
1,5 til 2 timer/dag
2 til 3 timer/dag
3 til 4 timer/dag
4 til 5 timer/dag
≥ 5 timer/dag

SCORE

Gulping*
≥ 1 ukes varighet

0
1
2
3
4
5
6

0 til 2 episoder/dag
≥ 3 til ≤ 5 episoder med volum < 5 ml
> 5 episoder med > 5 ml
> 5 episoder med ± halvparten av matmengden ved < halvparten av matingene
Jevnlig gulping av små volumer > 30 minutter etter hver mating
Oppgulp av halve til hele volumet av en matmengde ved minst halvparten av matingene
Oppgulp av hele matmengden etter hver mating

SCORE

Avføring*
Brussels avføringsskala for 
spedbarn og småbarn (BITSS)
≥ 1 ukes varighet

4
0
4
6

Hard avføring
Formet avføring
Løs avføring 
Vannaktig avføring

SCORE

Hud

0 til 6

Atopisk eksem
(≥ 1 ukes varighet)
Fraværende
Mildt
Moderat
Alvorlig

HODE-HALS-TORSO
0
1
2
3

ARMER-HENDER- 
BEN-FØTTER

0
1
2
3

SCORE

0 til 6 (Akutt) urtikaria* og/eller angioødem* (nei 0 / ja 6)

Luftveier*
≥ 1 ukes varighet

0 
1 
2 
3

Ingen luftveissymptomer
Svake symptomer
Milde symptomer
Alvorlige symptomer

SCORE

TOTAL SCORE*  Ved fravær av infeksjonssykdom.

Hvis spedbarnet har symptomer som muligens er relatert til kumelk, vurderer du de observerte/rapporterte symptomene ved å velge den mest 
passende scoren for hver type symptom. Når du er ferdig, legger du sammen de individuelle symptomscorene for å få en total score. Hvis du vil ha 
mer detaljert informasjon, kan du se CoMiSS®-brukerveiledningen.

INSTRUKSJONER

YTTERLIGERE INFORMASJON Å TA HENSYN TIL
Forverring av eksem kan være en indikasjon på KMPA. Hvis urtikaria/angioødem kan være direkte relatert til kumelk (f.eks. om barnet drikker melk uten annen mat) 
tyder dette sterkt på KMPA.
Referanse: Vandenplas Y, Bajerova K, Dupont C, Eigenmann P, Kuitunen M, Meyer R, Ribes-Koninckx C, Salvatore S, Shamir R, Szajewska H. The Cow’s Milk Related Symptom Score: The 2022 
Update. Nutrients 2022, 14, 2682. https://doi.org/10.3390/nu14132682

TOLKNING AV DEN TOTALE SCOREN
Total score < 6: Symptomene er sannsynligvis ikke relatert til KMPA.  

Se etter andre årsaker.
Total score ≥ 10: Kan tyde på symptomer relatert til kumelk  

og kan potensielt være KMPA.

CoMiSS®-scoringsskjemaet er ikke tiltenkt brukt som diagnostisk verktøy og skal ikke erstatte en matprovokasjon.
KMPA-diagnose skal bekreftes av en 2 til 4 ukers eliminasjonsdiett etterfulgt av en matprovokasjon.
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