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Idag var det kyligt när jag var på väg
till jobbet.
Det märker att vintern närmar sig och jag
längtar efter lite snö som lyser upp.
Det har varit en spännande och intensiv
höst med många olika aktiviteter.
Det är många frågor som varit aktuella
under hösten,
• Hundar och andra pälsdjur som nu införs på förskolor i olika delar av länet
och som skapar problem och ohälsa
för de barn som har pälsdjursallergi
och ska vistas på förskolan under
dagarna.
• Parfymfria veckan, dofter som ökar i
samhället på olika sätt, det kan vara
allt från doftljus, rengöringsmedel till
parfymerade trosskydd och fruktdoft
i mataffären. Det har varit roligt att
följa Astma- och Allergiförbundets
och Apoteket Hjärtats gemensamma
kampanj ”Hitta din naturliga doft” där
tre kändisar fått använda parfymfria
produkter och sedan fått hjälp att hitta
sin naturliga doft.

Allergi BLADET

Upplaga: 820 ex

Ansvarig utgivare: Björn Pettersson
Postadress: Astma- och Allergiföreningen i Östergötland,
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
E-post: astma-allergi.ost@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se
Omslagsfoto: Bernt Kazmierski

Tryck: Föreningshuset Fontänen

Utgivningsplan för Allergibladet 2018
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

2

Manusstopp:
4 februari
22 april
2 september
18 november

Utgivning omkring:
16 februari
4 maj
14 september
30 november

AllergiBLADET 2017:4

Layout: Peter Fischier • Produktion: Fontänen november 2017

Nr 4 : 2017		

Foto: Bernt Kazmierski

Innehåll

Ombudsmannen har ordet
Framsidans bild - Rödräv
DDI - Prova att dyka
Anmälan till Branäs 2018
Boda borg
Teaterresa Hallingeberg
Information från Funktionsrätt i Östergötland
Så doftar tre kändisar
Satsning på byggsektorn kan hjälpa människor med allergi
Brukarstödscenter
Telia PEP!
Många stylister får astma
Collage Astma & Allergiskola 2017
Information från lokalföreningarna
50 år jubileum
Tobaksfria veckan v. 47
Fralla - Friluftsliv för alla
Hälsoforskarnas tips - Appar som får familjen att röra sig
Ska man inte ens få röka i sitt eget hem?
Rätt svar till förra tävlingen
Tävling: ”Jag vill ha en blommig falukorv”

• Tobaksfria veckan, rökning i kollektivtrafiken, rökning i flerbostadshus och
på uteserveringar är frågor som engagerar många. Region Östergötland för
också en kampanj vid länets sjukhus
för att fler ska kunna besöka en rökfri
sjukhusmiljö.
Nästa år firar både länsföreningen,
Västra Östergötland och Linköpingsföreningen 50 år och det ska firas på
olika sätt. Vi börjar att uppmärksamma
det redan i detta nummer av Allergibladet.
Vi bjuder också på ett välfyllt Allergiblad
med både många inbjudningar till olika
aktiviteter och mycket information om
astma och allergi.
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

Kansliet

På Astma- och Allergiföreningen i Östergötland arbetar Sara Hjalmarsson som ombudsman. Om du har några frågor, behöver material eller hjälp med annat som rör astma
och allergi är du välkommen att kontakta Sara.
Du kan kontakta oss på telefon: 013-10 34 82
eller skicka e-post till astma-allergi.ost@fontanen.org
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Framsidans bild

Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Framsidans bild: Rödräv
Utseende, fältkännetecken och läte

Den skiljs lätt från fjällräven genom både
färg och storlek men även genom de stora
och spetsiga öronen, som ungefär är av
huvudets halva längd, samt på tårnas
nakna trampdynor.

Läte
Rävens vanliga läte är ett hest och kort
tjut eller stundom ett kort skällande, som
slutar med ett längre tjut. Dessutom morrar den och har även ett starkt fräsande
eller harklande ljud. En rödräv har upp till
28 olika läten.

Föda

Foto: Bernt Kazmierski

Rödräven har en kroppslängd på ungefär 75 cm, och till detta tillkommer en 40
cm lång svans. En vuxen hane väger
omkring 8 kg och en vuxen hona cirka 6,5
kg. Den har rödfärgad rygg och vit buk.
Färgerna varierar lite mellan gulrött och
mörkt rödbrunt respektive mellan vitt och
silvergrått. I närheten av fötterna är räven
svart. Vanligen har den yviga svansen en
vit spets. Under hösten blir rödrävens päls
längre. Den så kallade vinterpälsen håller
djuret varmt under den kallare årstiden. I
början av våren fäller räven och skiftar till
en kortare sommarpäls.
huvudsakligen gnagare men de äter även
växter och as. Rävar jagar möss, harar,
höns och fiskar och tar även ägg från olika
fåglar. De tar även rådjurskid och mer sällan ungar från vildsvin eller vuxna rådjur. I
nödsituationer äter de till och med grodor.
Inärheten av människans bostäder livnär
sig räven i större mått av organiskt avfall.
Vid jakt efter möss eller sorkar står räven
ofta stilla och fokuserar på ett hål eller
grästuva, och hoppar sedan blixtsnabbt
på bytet när det uppenbarar sig.
Källa: Wikipedia

Rödrävar är allätare. De är vanligtvis aktiva under gryningen och natten. Födan är
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Anmälan till Branäs 2018

Västra Östergötland

Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Begränsa
t antal pla
tser –
först till k
varn gäll
er!

Intresserad att följa
med till Branäs 2018
Karlskoga

Vi i Västra Östergötlands Astma- och allergiförening kommer att göra en skidresa till
Branäs 1–4 tor–sön februari - 2018.

Vi kommer att åka buss. Det kommer att
finnas möjlighet att gå på bussen i
Skänninge (Parkeringen bakom pendeltågsstationen) och i Motala (simhallsparkeringen)

Vi i Västra Östergötlands Astmaoch Allergiförening planerar en
heldagsresa till Bodaborg
”Fångarna på fortet”, där lek,
skoj och äventyr står högt på
listan. Datum är ej satt, men
någon gång i mars–april.

OBS!!!!

liftkortet ingår i priset
• 0 - 7 år 800:• 8 -15 år 1600:• 161800:I priset kommer ingå:
• Bussresa tur och retur
• 2 middagar (fre. och lör.)
• 2 menyer på Burger King
• Korv i backen (3 dagar)
• Boende 3 nätter
• Liftkort 3- dagars alt. spårkort till
längdspår.
• Skidskola för nybörjare
I Branäs går det att hyra skidor. Därför
vill vi i anmälan veta om ni är intresserade av skidhyra. (Då behöver vi veta
längd, vikt, skostorlek, hjälm och svårighetsgrad)
Medlemskap i Astma- och allergifören-

ingen är obligatoriskt för att kunna följa
med på resan. Resan fylls på med principen
först till kvarn.
Anmälan görs till Monica på
070-593 73 09 eller via mail på
monicajr@spray.se senast 20 december
2017 vill vi ha din anmälan som är bindande. Inbetalning med 500:-/deltagare
sker till föreningens bg 5974-5950 (glöm
ej skriva namn).
Där skall det framgå: Antal deltagare,
namn, personnummer, adress och
mailadress, telefonnummer till samtliga
samt om ni vill ha liftkort och om någon
ska hyra skidor och även om någon ska
deltaga i skidskola.

Men för att vi ska bli så många
som möjligt, så vill vi att ni meddelar oss om ni är intresserade.
VILL DU FÖLJA MED?
Anmäl då intresse till Monica på
070-593 73 09 eller skicka ett mail
till monicajr@spray.se
Föreningen kan tyvärr inte stå för
att det är damm- och doftfritt på
Boda borg.

Vad är Boda borg?
Det är näst intill som ”Fångarna
på fortet”. Du och ditt lag (3-5
pers.) ska tillsammans lösa ett
eller flera problem i olika rum.
Bäst är dock att vara 4 personer.
Svårighetsgraden väljer ni själva.
Genom att tillsammans samarbeta, tänka och använda kroppen i
de olika rummen kommer ni tillslut hitta ”nyckel”. I detta fall är
det en stämpel.

OBS!!! Glöm ej meddela ev. matallergi.
6
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Information från Funktionsrätt Östergötland
Funktionsrätt i Östergötland inbjuder till följande
KURSER OCH TEMAKVÄLLAR
2017
• 6 december - LSS dag
kl. 14:00–17:00
Plats Maria salen, Missionskyrkan,
Linköping

Med anledning av att föreningen nästa år fyller 50 år,
så vill vi uppmärksamma våra medlemmar på att vi
kommer att fira detta med att vi åker på en...

Teaterresa

2018
• 17 januari – Valprogram
kl. 15:00–20:30
Plats Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
• 14 februari – God sömn - Nattro
kl. 17:30–20:30
Plats Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen
• 12 september – Nationella prov om
digitalisering anpassning
kl. 17:30–20:30
Plats Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping

• 10 oktober – Föreläsning med
Linköpings Universitet
kl. 17:30–20:30 Plats Vagnhallen,
Föreningshuset Fontänen, Linköping
Reservation för förändringar
Föranmälan är obligatoriskt och det är viktigt du vid anmälan anger behov av särskild
kost.

Du hittar mer information och anmälningsblanketter på Funktionsrätt Östergötlands hemsida,
www.funktionsratt-ostergotland.se
Du kan också kontakta,
Funktionsrätt Östergötland
tele 013-12 30 60,
e-post info@funktionsratt-ostergotland.se

Lördagen den 15 september 2018
Som kommer att vara helt doftfri för att även de som är mest allergiska
ska kunna följa med oss, till Hallingebergsteatern utanför Gamleby i
Småland.
Vi kommer att åka gemensamt med buss, Påstigning kommer vara
möjlig i • Skänninge: parkeringen bakom pendeltågstationen och
• Motala: simhallsparkeringen
Pris och övrig information kommer att komma senare under 2018.
Eventuella frågor kontakta Monica på 070-593 73 09 eller
på monicajr@spray.se.
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Information från Astma- och Allergiförbundet

Information från Astma- och Allergiförbundet
–

Så doftar tre kändisar –
utan parfym
Mellan den 6 och 12 november pågick
Parfymfria veckan med syftet att sprida
kunskap om doftöverkänslighet. I år har
Astma- och Allergiförbundet, tillsammans med Apotek Hjärtat, valt att hylla
människans naturliga kroppsdofter. För
att uppmuntra fler att enbart bära sin naturliga doft har en doftexpert analyserat
vad personligheterna Sandra Beijer, Elsa
Billgren och Daniel Paris luktar – helt
utan parfym.
Flera studier visar att den egna kroppsdoften har inverkan i möten mellan
människor på olika sätt. Ett problem med
användning av parfym är, förutom att det
påverkar doftöverkänsliga negativt, att de
naturliga dofterna döljs.
I år har Astma- och Allergiförbundet, i
samarbete med Apotek Hjärtat, tagit hjälp
av doftexperten Alexander Catalan för att
sätta fokus på våra naturliga kroppsdofter.
Tre välkända personer har fått använda
parfymfria produkter från Apotek Hjärtat
under en vecka för att sedan genomgå en
doftanalys. Utifrån analysen har Alexander Catalan skapat beskrivningar på
personens naturliga doft enligt klassiskt
parfymbeskrivnings-manér.
– Alla människor har en unik doft som
ofta hamnar i skymundan för att man
överkonsumerar parfymerade produkter.
Även om en stor del av mitt arbete handlar om att hitta rätt parfym till människor
så vill jag uppmuntra fler till att låta den
egna kroppsdoften träda fram. Inte minst i
10

offentliga miljöer för att visa hänsyn till
andra som kan vara doftöverkänsliga,
säger Alexander Catalan, doftexpert.
Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen anger att de har någon form
av doftöverkänslighet och sex procent
har diagnosen sensorisk hyperreaktivitet.
Syftet med den Parfymfria veckan är att
sprida kunskap om doftöverkänslighet
och vikten av att ta hänsyn till människor
med överkänslighet, särskilt i gemensamma miljöer.
– Parfym förekommer idag i de flesta
offentliga miljöer. För den som är doftöverkänslig innebär det stora problem i
vardagen där det blir ett heltidsjobb att
undvika situationer där parfym kan tänkas
förekomma. Vår förhoppning är att fler ska
upptäcka fördelarna med att låta den egna
kroppsdoften stå i centrum och skippa parfymen, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.
AllergiBLADET 2017:4

Med det här initiativet vill vi tillsammans
med Astma-och Allergiförbundet bidra
till att fler visar hänsyn till de som lider
av doftöverkänslighet. En viktig del i
vårt arbete som apotekskedja är också
att fortsätta arbetet med att utveckla fler
parfymfria produkter i vårt sortiment,
säger Annika Svedberg, chefsapotekare,
Apotek Hjärtat.
Så doftar tre kända personligheter –
utan parfym:
Sandra Beijer: En väldigt varm och jordnära doft. Hennes toppnot tar oss längs
en stig intill den skogsomringade insjön,
med en lätt dimma över ytan. I basnoten
finns sensuella inslag i form av sötma och
kanel. Det är i hjärtnoten som Sandras
personlighet bryter igenom med sin
härliga värme. Det hela omfamnas av den
delikata doften av mormors nygräddade
bullar.
Daniel Paris: En lugn och harmonisk doft.
AllergiBLADET 2017:4

Likt en härlig morgonkvist vid havet
påminner toppnoten om en ren och frisk
havsbris. Hjärtnoten är varm och har
inslag av kryddig kardemumma. Det är i
basnoten som Daniels mysiga sida kommer fram och kan liknas vid en ombonad
timmerstuga djupt in i Norrlands inland,
efter en ångande stund i bastun.
Elsa Billgren: En fyllig och mjuk doft
av snällhet kännetecknar Elsa Billgren.
Mottaglig. Empatisk. Den ljuva känslan
av rinnande, nyslungad honung möter
dig i toppnoten och blandas perfekt med
hjärtnoten som har inslag av grillade
marshmallows. Basnoten avger en underliggande ton av färskt avbrutna kvistar på
årets första vårdag.
Fakta doftöverkänslighet

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen anger att de har någon form av
doftöverkänslighet och sex procent har diagnosen sensorisk hyperreaktivitet, SHR.
Symtom vid doftöverkänslighet, även
kallat sensorisk hyperreaktivitet (SHR),
påminner om astma, men orsakerna till
reaktionen är inte desamma. Immunförsvaret är inte inblandat och luftvägarna
täpps inte till som de gör vid astma.
Dofter kan även utlösa astmaanfall hos
personer med astma. De som har astma
eller allergi kan ibland vara känsligare
för dofter än annars, exempelvis under
pollensäsongen eller vid förkylning. Läs
mer i Astma- och Allergiförbundets folder
”Lär dig mer om doftöverkänslighet ”
http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se
/ftp/files/1106.pdf
Källa:www.astmaoallergiforbundet.se
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Nyheter från Astma- och Allergiförbundet
Brukarstödcenter

Astma- och Allergiförbundet:
”Satsning på byggsektorn
kan hjälpa människor med
allergi”

Vilsen i samhället? Vi kan hjälpa dig!
På Brukarstödcenter kan personer med
funktionsnedsättning få råd och stöd.
Det kan gälla hjälpmedel, vårdbidrag
och handikappersättning, eller bara att ha
någon att prata med.
Du som har en funktionsnedsättning eller
är drabbad av långvarig sjukdom, anhörig
och alla övriga intresserade kan vända
sig till oss för att få hjälp, service och
vägledning.
Vi vänder sig också till dig som möter
personer med funktionsnedsättning i ditt
yrke.

Regeringen har beslutat att anslå 16
miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner
kronor årligen under 2019-2021 till Boverket. Pengarna ska gå till kompetensfrämjande insatser kring behovet av god
inomhusmiljö.
-Vi är mycket glada att regeringen föreslår en satsning på kompetensutveckling
om god inomhusmiljö till byggare och
förvaltare. Bra inomhusmiljö är viktig för
alla, men personer med allergi och annan
överkänslighet drabbas ofta först och
värst av ohälsa vid dålig inomhusmiljö
så den här satsningen är extra viktig för
dem, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Bostadsminister Peter Eriksson presenterade på tisdagen satsningen i tre delar
som ska leda till färre byggskador och en
bättre inomhusmiljö:
• En expertfunktion på Boverket inrättas
för förstärkning av arbetet med att
förebygga byggskador. Funktionen
blir även ett stöd för uppdatering och
revidering av aktuella regelverk och
tillsynsvägledning.
• Kompetenssatsning för sunda byggnader med syftet att öka kompetensen
om god inomhusmiljö hos kommuner,
byggherrar och förvaltare. Boverket
ansvarar för att ett kompetenscentrum

12

Brukarstödcenter

för inomhusmiljö byggs upp, men det
är ännu inte klart var detta kommer
ligga.
• Uppföljning av BETSI-undersökningen som handlar om att inhämta data
om bebyggelsens energianvändning,
tekniska status och inomhusmiljö.
Mer information om regeringens satsning
finns här;
www.regeringen.se/pressmeddelanden
/2017/09/regeringen-satsar-pa-sundare
-byggnader/
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Vad kan Brukarstödcenter hjälpa till
med?
• Ansökningar av olika slag
• Överklagningar
• Rehabilitering - rehabiliteringsinsatser
• Vårdbidrag, handikappersättning
• LSS-ärenden
• Hjälpmedel
• Rådfrågning
• Bilstöd och anpassningar
• Bostadsanpassning
• Hjälp med att fylla i blanketter

AllergiBLADET 2017:4

Alla är välkomna
Vi har tystnadsplikt
Du kan vara anonym
Brukarstödcenter är helt kostnadsfritt
Brukarstödcenter i Östergötland drivs av
Funktionsrätt Östergötland tidigare,
Handikappföreningarna Östergötland
med stöd från Region Östergötland.
Brukarstödcentret ska inte ta över samhällets uppgifter, utan vara en resurs.
Varmt välkommen att kontakta oss.
Kontakt uppgifter
Brukarstödcenter i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Eller om du hellre vill ringa/skicka -post:
karin@funktionsratt-ostergotland.se
Telefon: 013-12 33 10, 013-12 30 60
Kansliet är öppet: Måndag-Fredag,
besök efter tidsbeställning.

Välkommen!
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Nyheter från andra

Nyheter från andra
Många stylister får astma

TELIA PEP!
Sverige är ett av
Europas mest stillasittande länder. Det
vill vi tillsammans
med organisationen
Generation PEP
(GEN-PEP) ändra
på.
Med appen Telia
PEP! kan barn och
ungdomar tjäna 1 GB extra surf varje
månad bara genom att röra på sig. PEP!
mäter hur mycket barnet rör sig varje dag
och för att boosta sin dagliga aktivitet kan
man anta olika utmaningar.
• Med teknikens hjälp inspirerar och
peppar vi barn till mer rörelse i vardagen
• Barnen får mer spring i benen och mer
surf på samma gång
• Appen är såklart kostnadsfri
VEM KAN ANVÄNDA TJÄNSTEN?
Telia PEP! är en tjänst för barn och unga,
som fungerar tillsammans med Telia
Mobil Komplett-abonnemang samt Barnoch Mobilanslutning. Observera att Telia
PEP! inte kan användas med kontantkort,
och inte heller med företagsabonnemang.
SÅ HÄR FUNGERAR TELIA PEP!
Ladda ner och registrera appen Telia PEP!
som mäter hur många steg du tar varje
dag och vilka utmaningar du genomför.
Steg mäts i bakgrunden så du behöver
inte öppna appen mer än när du gör utmaningar. Allteftersom du uppnår de dagliga
stegmålen och genomför utmaningar fylls
14

din energipoäng på, och när 30 dagar
passerat har du möjlighet att byta in dina
poäng mot 1 GB surf.
Eftersom vi vill uppmuntra daglig aktivitet finns miniminivåer för varje 30-dagarsperiod som måste uppnås för att poängen
ska räcka till surf. Har du många dagar
med låg aktivitet under perioden kan
energipoängen minska, men du har alltid
chans att tjäna ihop extra energipoäng
genom att anta utmaningar.
HUR FÅR JAG MIN SURF?
När du uppnått det antal energipoäng
(10 000) som behövs för att byta in mot
surf samt att 30 dagar gått sedan du
senast bytte energipoäng mot surf, tänds
knappen på energisidan i appen och blir
klickbar. Efter att ha klickat på knappen
får du inom kort 1 GB data till ditt Mobil
Komplett-abonnemang. Om du har en
Mobilanslutning kommer 1 GB extra surf
till huvudabonnemanget. Du får ett sms
från Telia som bekräftar när din GB finns
på ditt abonnemang.
Källa: https://www.telia.se/privat/telefoni
/tjanster/produkt/telia-pep
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Astmaanfall, andningssvårigheter, tryck
över bröstet och kliande hudutslag är
hälsobesvär som stylister kan drabbas av
efter att ha arbetat med ögonfranslim.
Kemikalieinspektionen har upptäckt
brister i produktinformationen från alla
företagen.
– För att förhindra att stylister och deras
kunder skadas av ögonfranslim är det
viktigt att produkterna har rätt märkning.
Vårt tillsynsprojekt har lett till att företagen fått ökade kunskaper om regelverket
och förbättrat sin information om produkterna. Det finns en stark vilja hos företagen att göra rätt, säger Barbro Sillrén,
inspektör på Kemikalieinspektionen.
Astmaanfall, andningssvårigheter, tryck
över bröstet och kliande hudutslag är
några exempel på hälsobesvär som stylister kan drabbas av efter att ha arbetat
med ögonfranslim. Det förekommer också
att stylisternas kunder råkar ut för röda
och kliande ögon, svullna ögonlock och
eksem. Orsaken till symtomen är att
ögonfranslim brukar innehålla cyanoakrylat för att de konstgjorda fransarna
ska fästa snabbt. Cyanoakrylat är en typ
av härdplast som även kallas superlim.
Efter att arbets- och miljömedicinska
kliniker uppmärksammat stylisternas
hälsoproblem har 25 företag som säljer ögonfranslim kontrollerats. 14 av
företagen hade omfattande brister i sin
produktinformation och hos elva företag
upptäckte Kemikalieinspektionen mindre
brister i informationen.
– Stylister som arbetar med ögonfransförlängning i hemmet behöver känna
AllergiBLADET 2017:4

till riskerna med att använda limmet.
Känner man till riskerna kan man också
vidta åtgärder för att bland annat undvika
att andas in ångorna från limmet, säger
Barbro Sillrén.
Fakta: Stylister har drabbats av andningssvårigheter

Vid ögonfransförlängning limmas konstgjorda fransar på kundens egna ögonfransar. Totalt limmas mellan 100–300 fransar
fast på mellan en och tre timmar. Limmet
innehåller cyanoakrylat för att de konstgjorda fransarna ska fästa snabbt.
Cyanoakrylat är en typ av akrylplaster
eller härdplaster och kallas även superlim.
Även om små mängder används vid varje
behandling så utsätts fransstylister för en
lång daglig exponering av ämnena.
Exempel på typiska symptom hos fransstylister är astmaanfall, andningssvårigheter, tryck över bröstet och kliande
hudutslag. Även kunden kan få besvär
som röda kliande ögon, svullna ögonlock
och eksem.
Lim för ögonfransförlängning är en
kemisk produkt som omfattas av kraven i
EU:s kemikalielagstiftningar CLP-förordningen och Reach-förordningen.
Källa: http://statskoll.se/nyheter
/manga-stylister-far-astma/
15
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Information från lokalföreningarna

Astmaskola Ädelfors 5–8
oktober 2017

Linköping

Pengar till
förening

Astmaskolan är årligt ett läger som anordnas av Astma- och Allergiföreningen i
Linköping för barn från hela Östergötland
med astma och/eller svår allergi.

www.idrottensbingo.se - bingo på nätet

I år åkte vi till Ädelfors folkhögskola som
ligger 8 km öster om Vetlanda i samhället
Holsbybrunn.

Som en del i finansieringen av Astmaoch Allergiföreningen i Linköpings verksamhet har vi tillstånd för bingospel i
Linköpings Föreningsallians. Bingoverksamheten drivs av Idrottens Bingo.
Du hittar information om bolaget på
webbsidan www.idrottensbingo.se.
På samma webbsida kan du också spela
bingo på nätet. Tanken är att ”bingo på
nätet” ska vara ett komplement till spelet i
bingohallarna. I motsats till det bingospel
som marknadsförs av utländska spelföretag så innebär allt spel hos Idrottens
Bingo en inkomst för ”våra” svenska
föreningar och kunder. Även om det
inte alltid är du som vinner så vet du att
överskottet kommer fördelas mellan de
föreningar som har tillstånd till bingospel
i bingohall tillhörande Idrottens Bingo.
Vi behöver din hjälp för att öka inkomsten från bingospelet till vår förening!
Spela spännande bingospel och stötta
samtidigt vår förening! När du registrerar
dig och gör din första insättning får vår
förening minst 40 kr och sedan en del av
allt du spelar för. Du får dessutom 100 kr
i välkomstbonus.

Ett medicinskt team följde med oss, bestående av barnläkare Emma Olsson, barnsjuksköterska Erika Hallberg, dietist
Jessica Källquist och fysioterapeut
Cecilia Arnell, alla med specialisering
kring barn med astma och allergi.
Syftet med vistelsen var att lära barnet
och medföljande förälder mer om astma
och allergi samt bedriva fysiska aktiviteter. Programmet innehöll en utvärdering
av barnets astma och inhalationsteknik
samt undervisning som riktade sig till
både barn och föräldrar.
Deltagarna skulle våga anstränga sig
hårdare fysiskt och lärde sig att använda
sin astmamedicinering mer funktionellt i
förhållande till sin sjukdom.
Detta år fick deltagarna också prova på
friluftsaktiviteter i naturen i form av
Astma-och Allergiförbundets och
Friluftsfrämjandets gemensamma projekt
”Fralla”.
Text: Sara Hjalmarsson
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Så här enkelt är det att börja spela på
idrottensbingo.se
1. Gå in på www.idrottensbingo.se
2. Skapa ett konto enligt anvisningarna.
3. Fyll i föreningskoden A28 för vår förening. Se bilaga eller kontakta
bingoteamet@idrottensbingo.se.
För att just din förening ska få del av
framtida överskott från nätbingospelet måste föreningskoden A28
fyllas i när du skapar ditt konto.
4. Ditt konto laddas med 100 kr så du kan
börja spela direkt.
5. Sätt in 100 kr så får du ytterligare 100
kr att spela för samtidigt som din förening får minst 40 kr.
6. Börja spela och stöd vår förening!

PS. Ansvarsfullt spelande!
Bingospel är roligt och spännande men
för vissa kan spel innebära problem.
På idrottensbingo.se finns bl.a. hänvisning till telefonnummer för ”Stödlinjen”
samt möjlighet att sätta sin egen spelbudget, för de kunder som har svårt att
begränsa sitt spelande ifråga om tid och
pengar. DS.
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Astma-allergiföreningens

2018 Jubileum 50 år Linköping

KLAGOVISA

att avsjungas vid tioårsjubileet 1978 i Huitfeldtska gården
till melodin: ”I låga ryttartorpet”

Linköping

År nittonhundrasexti och åtta visst det var
som det kom hit från Stockholm en glad och pratsam karl
han talade om astma och snuva och så’nt där
och visade en filmsnutt om dylika besvär

Den 1 februari 1968 bildades Astmaoch Allergiföreningen i Linköping.
26 personer som anmält sig som
medlemmar träffades tillsammans
med direktör Nils Hansson från
Riksförbundet mot Allergi och
kanslist Ulla Sollerhag i ABF:s
föreläsningssal i Linköping.

Och när han pratat färdigt då tyckte han som så:
Om man har samma sjuka ska man tillsammans gå
– nu är ni inte många men flera ska ni bli –
i Linköpings förening med astma-allergi
Nu tiden runnit undan och mycket som har hänt
vi redan hunnit glömma men somligt finns på pränt
man läsa kan om resor, som gjorts åt skilda håll
och årsmöten och fester i gamla protokoll

Under kvällen gav Nils Hansson
en orientering om allergisjukdomarnas omfattning och arbetet
för deras bekämpande samt redogjorde för Riksförbundets mot
Allergi verksamhet och målsättningar. Filmen ”Svårt att andas”
förevisades. Ytterligare 15 personer deltog under upplysningsföredraget och filmförevisningen.

På Humlegatan fyra där har vi vår lokal
långt ner i källarvalven där luften jämt är sval
men full med doft av sopor och ej från mögel fri
och det är knappast lämpligt för oss med allergi
Ibland vi ordnar möten med läkarföredrag
om astma och om krämpor av många andra slag
och blir publiken talrik då känns det riktigt skönt
i annat fall man undrar - var detta mödan lönt?

Hans Sandström valdes till ordförande, Margareta Antonsson,
sekreterare, Bror Sjunnessen,
kassör, Einar Berg,
vice ordförande, Knut Halldan,
bitr. sekreterare och Lennart
Edmunsson, bitr. kassör.

Med debet och med kredit vi ofta haft det svårt
och kommunala anslag de sitter ganska hårt
men för att få en ändring vi kanske borde bli
en annan förening mot astma-allergi.

Årsavgiften för 1968 skulle utgöra 15 kr/
medlem, vari ingår i årsavgiften till riksförbundet som f n utgör (åtta) kronor.

Så småningom sej samlat ett bra föräldragrupp
för sina plantors välfärd de gärna ställer upp
i skolor och på sjukhus de slåss med energi
för kompetent behandling av barn med allergi

Vi spelar också bingo i Kannan då och då
en egen sommarstuga vi drömde om att få
men den som sparar pengar ej bingotillstånd får
och priserna på stugor de stiger varje år

Till Östergötlands landsting vi skrivit likaså
för att på sjukhusvården nån sorts förbättring få
och att behovet finns där man tydilgen fick se
och därför har man tillsatt en särskild kommite’
Att ge en liten aning om tio år som gått
är inte lätt att göra men säkert ni förstått
att fast det varit motigt så ska det bättre bli
för Linköpings förening mot astma·allergi
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Kom till årsmötet						
Kallelse till årsmöte i Linköping

Astma- och Allergiföreningen i Linköping

Onsdagen 28 februari 2018
Astma- och Allergiföreningens årsmöte
äger rum 28 februari 2018 Kl. 18.00
Plats: Fontänen Västra vägen 32 Linköping, ingång via huvudentrén
Föreningen bjuder på kaffe/the och
smörgås
Handlingar till årsmötet kommer att
finnas tillgängliga på föreningens kansli
en vecka före årsmötet.

Kontakta lokalföreningarna

senast 21 februari 2017.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att
deltaga på årsmötet och ta del av verksamheten.

Med vänlig hälsning
Björn Pettersson
Ordförande
Astma- och Allergiföreningen i Linköping

Kontakta oss:
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Tel. 013-10 34 82 (länsföreningen)

Om du vill nå oss
via telefon kan du alltid ringa till länföreningens ombudsman Sara Hjalmarsson
på telefonnummer 013-10 34 82

E-post: astma-allergi@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se
Bankgiro för gåvor: 5757-8981

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Kontakta oss (Vi har flyttat till ny adress!):
Astma- och Allergiföreningen i Norrköping,
Husdel E, Gamla Övägen 23, 603 79 Norrköping
Plusgiro: 86 33 76 - 0

Anmälan via telefon 013-10 3482 eller
via e-post astma-allergi@fontanen.org

Inbjudan till årsmöte i Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening

Bindande anmälan gäller till alla våra
aktiviteter och ska göras 3 dagar innan,
blir vi inte tillräkligt många kan arrangemanget ställas in med kort varsel.

Vi som tar emot eran bokning eller om
ni har andra frågor är:
Rolf
0706-20 40 66
Annelie 0704-75 48 84
Ninna 0733-96 65 73

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening
Nu finns vi på Facebook

Måndagen den 26 februari 2018

Gilla oss och få den senaste informationen om vad som händer i föreningen.
www.facebook.com/vastraostergotland.astmaoallergi

Klockan: 19.00
Plats: Föreningens egen lokal på adress Vagngatan, Motala
(gamla tandläkarmottagningen) på Skolgårda Skola.

Anmälan senast 22 februari 2018 till Monica
på tel. 070-593 73 09 eller via mail: monicajr@spray.se
22
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Postadress
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
c/o Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp 1
596 91 Skänninge
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Kontakt:
Tel. 070-593 73 09
E-post:
vastra.ostergotland.aa@gmail.com
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2018 Jubileum 50 år Östergötland

Tobaksfria veckan – v 47

Jubileum 2018

På platser där människor väntar på tåg och bussar utsätts 35 procent av Sveriges
befolkning för andras rök minst en gång i månaden och ungefär var tionde vuxen
svensk utsätts dagligen för andras rök.

Länsföreningen
Den 25 januari 1968 bildades en samarbetskommitté för Östergötlands län med
representanter från fyra av länets fem lokalföreningar på Rally Hotell i Linköping.
Direktör Nils Hansson från Riksförbundet
mot Allergi höll i förhandlingarna och
orienterade om samarbetskommitténs indelning och uppgifter under deras förestående verksamhet i respektive län. Samarbetskommittéerna kommer att utgöra en
effektiv förbindelselänk mellan lokalföreningar, riksförbund och myndigheter.
Följande styrelse utsågs som samarbetskommitté för Östergötlands län.
Ordförande: Hans Johansson, Linköpingsortens Astma-Allergiförening
Vice. Ordf: Linnéa Thor, Norrköping med
omnejd Astma- Allergiförening
Sekreterare: Maria Olofsson, Motala-Vadstena Allergiförening
Övrig ledamot: Herbert Rydén, Mjölby
Allergiförening, samt ännu ej utsedd representant från Finspångs Allergiförening.
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Passiv rökning är ohälsosam och enligt
WHO, Världshälsoorganisationen, finns
det inga halter som är ofarliga. Tobaksrök kan i vissa fall vara lika farlig ute i
fria luften som inomhus. Visserligen gör
luftens rörlighet att röken utomhus försvinner snabbare när ingen längre röker,
men så länge rökning pågår kan skadorna
bli desamma som vid inomhusrökning.
Avgörande är hur mycket rök man utsätts
för och under hur lång tid.
Ett folkhälsomål som riksdagen antagit är
att ingen mot sin vilja från och med 2014
ska utsättas för passiv rökning. Men fram
till nu har inget gjorts för att uppnå målet
sedan beslutet togs om rökförbud på restauranger 2005. Frivillighet fungerar inte.
Det är en anledning till att WHO föreslår
lagstiftning för rökfria miljöer.
För många människor med astma är det
omöjligt att vistas i närheten av en busskur eller på en perrong där någon röker.
Rökning vid entréer kan utlösa astmaanfall och ge symtom för personer med
överkänslighet. Tillgänglighet är en
rättighet. På samma sätt som vi anpassar
samhället med rullstolsramper och blindskrift behöver det anpassas för personer
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med astma eller överkänslighet som
blir sjuka av passiv rökning. 43 procent
vuxna med astma rapporterar symtom då
de utsätts för passiv rökning enligt en stor
befolkningsundersökning (Miljöhälsorapport 2017).
Andra grupper som är viktiga att skydda
är barn och unga. Barn väljer ofta inte var
de befinner sig och unga tar efter vuxnas
beteende när rökning är tillåten. Riksdagen
har skrivit på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där tillgänglighet är en viktig del. Vi
har även antagit WHO:s ramkonvention
om tobak som säger att ingen ofrivilligt
ska utsättas för passiv rökning.
En majoritet av befolkningen (60 - 85
procent) stödjer rökförbud i de offentliga
utemiljöer som förslås av Folkhälsomyndigheten och regeringens utredare.
Utredningen föreslår också att rökförbudet
ska omfatta användningen av elektroniska
cigaretter, med och utan nikotininnehåll.
En proposition om en förstärkt tobakslag
väntas i december 2017.
Källa: Astma- och Allergiförbundet
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Med ett par gummistövlar och en
vind/regnjacka kommer man långt.

Fralla- Friluftsliv för alla
Nu är vi äntligen igång. Med namn och
profil som inom kort kommer att lanseras.
Sen september delar Sara Hjalmarsson
frikostigt med sig av sin kunskap om föreningen som min mentor här på Fontänen
där jag har en kontorsplats.
Jag, Åsa Jonsson är Astma- och Allergiförbundets projektledare under detta
3-åriga projekt. Målet med projektet är att
ta fram enkla friluftskoncept på den lokala arenan för att möjliggöra lättillgängliga
naturupplevelser för unga med astma och
allergiutmaningar på hemmaplan. Till
profession är jag hälsopedagog och har
många års erfarenhet av att vara verksam
som detta i en ideeburen organisation här
i Östergötland
Detta är ett samarbetsprojekt tillsammans
med Friluftsfrämjandet region öst. Så i
Jönköping sitter min andra kollega,
Louise Hammerin som är projektledare
för Friluftsfrämjandets räkning.
För att underlätta och säkerställa ledares
kompetens runt dessa frågor skall vi även
ta fram ett nytt utbildnings material som
tydliggör för deltagare, anhöriga och ledare att friluftsliv är en säker aktivitet.
Som ni säkert känner till så har den senaste
forskningen visat att:
• Friluftsliv dramatiskt sänker
våra stressnivåer
• Utelek får barn att leka
mera könsneutralt
• Rörelse i natur utvecklar vår livsviktiga motorik helt omedvetet
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• Erbjuder Östergötland det mesta i
naturväg förutom rena fjäll. Vi har
alla möjligheter att inspireras av
vandring, skidåkning, skridskoåkning,
paddling, cykling etc. Vårt landskap
är vackert, orört på många platser
och välkomnande.
• Är friluftsliv en aktivitet som i de
flesta fall inte bedöms utifrån
prestation utan upplevelse.
• Är vistelse i naturen ett av dem
effektivaste sättet att skapa anknytning
till sin närmiljö i synnerhet och
vår levnadsmiljö i allmänhet
för barn och ungdomar.

Louise Hammerin och Åsa Jonsson

Dessutom:
• Är allemansrätten en möjlighet
för alla att vistas i naturen.

Under hösten har vi jobbat med att lära
känna våra båda organisationer. Vi jobbar
fortfarande med att sätta projektet på
kartan och inhämta vad och hur våra två
medlemsburna organisationer är intresserade att lära sig runt astma och allergier
och friluftsliv.
Jag hoppas vi får möjlighet att återkomma
i Allergibladet för en uppdatering längre
fram. Under tiden finns jag tillgänglig på
asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se
om ni har funderingar, idéer eller förslag
på bortglömda friluftspärlor i Östergötland där vi kan förlägga någon av våra
prova på aktiviteter under dessa år.
Vi ses därute!
Text: Åsa Jonsson

Nu finns Astma- och
Allergiföreningen i
Östergötland på Facebook
Följ oss gärna
www.facebook.com/astmaoallergiost/

• Friluftsliv kan i de flesta fall bedrivas
bostadsnära i Östergötland
• För vår folkhälsa är friluftsliv en
aktivitet som inte kräver en idrottshall/
lokal där vi inom många andra
fritidsaktiviteter idag måste ta strid
med elitsatsande föreningar.

Gilla oss och få den senaste informationen
om vad som händer i föreningen

• Är friluftsliv inte alls så utrustningskrävande som reklamen verkar göra
gällande, det handlar mer om kunskap.
AllergiBLADET 2017:4
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Nyheter från andra

Nyheter från andra
6 smarta apptips för gammal som ung:
Turf – Ett realityspel som går ut på att
samla poäng genom att ta över fysiska
zoner och sen behålla dem så länge det
går. Zonen övertas genom att man befinner sig på en plats rent fysiskt. Spelet
finns både för Android och iOS och är
helt kostnadsfritt, men kräver GPS och
internetåtkomst.
Vardagsworkout – En app från Cancerfonden som hjälper dig att hitta enkla och
roliga träningstillfällen i din vardag. Att
röra på sig minst en halvtimme varje dag
minskar nämligen risken för cancer.
Appen är gratis och du samlar poäng och
får tips på övningar så som ”diskhodisco”,
”reklamraketen” och ”busskursgympa”.

HÄLSOFORSKARNAS TIPS: APPAR SOM
FÅR FAMILJEN ATT RÖRA SIG
Skärmtid behöver inte betyda en inaktiv
livsstil. Idag finns det många appar och
funktioner som inspirerar till rörelse. Här
tipsar två hälsoforskare om hur spel och
appar kan bidra till en mer aktiv livsstil.
– Generellt sett när man pratar skärmtid,
tänker man på stillasittande, absolut.
Men det behöver ju inte nödvändigtvis
vara varandras motsatser utan det finns ju
också spel som Pokémon go, geocaching
och en uppsjö av träningsappar. Dessa
kan fungera fantastiskt motiverande i och
med att du kan få direkt feedback i en app
när du är ute och springer eller cyklar. Det
finns oändligt med möjligheter i den här
28

typen av teknik, säger Linus Johnsson,
doktorand i idrottsvetenskap vid Institutionen för kost och idrottsvetenskap på
Göteborgs universitet.
Han får medhåll av sin kollega Magnus
Lindvall, Professor i hälsopsykologi vid
Psykologiska institutionen, Göteborgs
universitet.
– Träningsapparna är ju fantastiskt bra för
vuxna, vi älskar ju att få feedback på saker. Med barn och ungdomar är det ju inte
riktigt så kanske. Däremot funkar det att
erbjuda en kontext och en aktivitet som i
Pokémon go eller geocaching, förklarar
Magnus Lindwall.
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Hälsa – Denna funktionen finns automatiskt med i en Iphone. Den mäter automatiskt din fysiska aktivitet under dagen.
Med hjälp av appen kan du se hur långt
du gått, hur många steg du tagit under
dagen. Du kan dessutom se under vilka
tider du rört dig. Appen fungerar lite som
ett träningsarmband som automatiskt
registrerar likt en träningsdagbok hur du
rör dig under dagarna. Med hjälp av en
tidslinje syftar appen till att motivera och
inspirera till att du ska röra på dig mer.
Clapper – Detta är ett nytänkande och
roligt spel som uppmuntrar till både samarbete och rörelse. Men det är också ett
roligt sätt att introducera rytmik för barn.
Spelet har taktfast musik och olika symboler visas för att tala om vilken klapp
man ska göra och när. Enhetens kamera
registrerar klapparna från två spelare.
Clapper kostar 35 kronor och finns för iOS.
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Piratsessans barndans – I apparna finns
tio barnanpassade dansvideor för barn
mellan 2–7 år. Klippen är fyllda med
enkla rörelser så att barn lätt kan härma
och följa med. Varje dans innehåller drygt
en minut med dans och tillhörande musik
och är roligt för såväl pojkar som flickor.
Apparna gör rörelse lättillgängligt och
enkelt.
C:Geo – Geocaching för de lite mindre
Geocaching är numera en global sport
och lek där den som är äventyrslysten kan
ge sig ut på en modern skattjakt. Det enda
som behövs är en telefon med GPS-mottagare och ett gratiskonto på geocaching.
com. Sen är det bara att ge sig ut!
Runbit – I den här appen kan dina barn
samla stjärnor, jaga djur och bli jagade
av monster. Varje spelmoment har tre
svårighetsgrader, gång, jogging eller
cykling. Ni kan samla poäng tillsammans,
tävla mot varandra och dessutom få skön
motion på köpet. Appen är Gratis, men
erbjuder köp inuti app och finns för både
iOS och Android.
För fler tips & råd om barn och rörelse –
Läs mer hos oss på telia.se/genpep
Källa: https://blogg.telia.se/
smartarevardag/2017/06/18
/halsoforskarnas-tips-appar-som-far
-familjen-att-rora-sig/
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Ska man inte ens få röka i
sitt eget hem?
Ska man inte ens få röka på sin egen balkong eller i sin egen lägenhet? Nej, tycker
Astma- och Allergiförbundet, inte om man
bor i flerbostadshus och har godkänt en
klausul om rökfrihet i kontraktet. Förbundet arbetar nu för att den möjligheten ska
bli juridiskt hållbar.
Att gå ut på balkongen och röka en
cigarett kan vara avkopplande för en del.
För andra betyder röken från grannens
balkong att man måste hålla sig inomhus
– eller att man får svårt att andas, hosta
och irriterade slemhinnor. Tobaksrök som
läcker in i hemmet från andras lägenheter
är också ett vanligt problem.
Passiv rökning är ohälsosam och enligt
WHO, Världshälsoorganisationen, finns
det inga halter som är ofarliga.
– Riksdagen har antagit ett folkhälsomål
om att ingen mot sin vilja från och med
2014 ska utsättas för passiv rökning.
Sverige har också antagit WHO:s ramkonvention om tobak som säger att ingen
ofrivilligt ska utsättas för passiv rökning.
Men efter beslutet om rökförbud på
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restauranger 2005 har lite gjorts för att
uppnå målet, säger Maritha Sedvallson,
ordförande för Astma- och Allergiförbundet.
I Sverige är det inte juridiskt hållbart för
fastighetsägare att skriva in bestämmelser
om rökfrihet i hyreskontrakten. Men det
är lagligt i Finland sedan 2016 och i flera
andra länder. I Finland kan fastighetsbolag ansöka om rökförbud på balkonger,
terrasser och övriga utomhusområden.
Den kommunala myndigheten kan godkänna ansökan om rök sprider sig, till
exempel från en balkong till en annan, på
grund av konstruktionerna eller andra omständigheter. Att röken sprider sig räcker,
sanitär olägenhet behöver inte bevisas.
– Vi i Astma- och Allergiförbundet menar
inte att rökfrihet i dag ska kunna införas
överallt och i alla fastigheter. Men det
borde vara möjligt att skriva avtal om rökfrihet i exempelvis nyproducerade hyreslägenheter och i bostadsrätter. Det borde
också vara möjligt för fastighetsägare att
förbjuda rökning i befintliga flerbostadshus vid problem med passiv rökning från
grannar, som inte kan åtgärdas på ett
enkelt sätt, säger Maritha Sedvallson.
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Biff

Blodpudding

Bruna Bönor

Falukorv

Fiskpinnar

Isterband

Kalops

Kotlett

Kroppkaka

Köttbullar

Kåldolmar

Lingon

Ostpaj

Potatis

Pyttipanna

Raggmunk

Ris

Rotmos

Strömming Svampsoppa
Rätt svar Allergibladet nr 3/2017 –
”Ta mig till havet”
Rätt svar: Våghalsigt
Vi fick in 12 svar denna gång!
Vinnare är
Kerstin Johansson, Rimforsa
Eva Landin, Kolmården
Birgitta Elofsson, Kolmården
Grattis ni får en vinst med posten!

Källa: Astma- och Allergiförbundet
AllergiBLADET 2017:4

AllergiBLADET 2017:4

Orden kan stå fritt eller bildas vågrätt,
lodrätt, diagonalt, baklänges eller haka
i varandra med en eller flera bokstäver.
De bokstäver som blir över i rutnätet
bildar ett lösenord.
Skicka in lösenordet senast
den 24 januari 2018 till,
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
eller via e-post
astma-allergi.ost@fontanen.org
Glöm inte att ange namn och adress!
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önskar vi alla
medlemmar och
tackar för ett
fint 2017
Styrelserna i
Astma- och Allergi
föreningarna i
Linköping,
Norrköping och
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