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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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I början av november uppmärksammade
vi den parfymfria veckan. Syftet med
Parfymfria veckan är att sprida kunskap
om doftöverkänslighet och lyfta vikten av
att visa hänsyn till omgivningen. Ungefär
en tredjedel av den vuxna befolkningen
anger att de upplever besvär av dofter
och sex procent har diagnosen sensorisk
hyperreaktivitet.
En fjärdedel av svenskarna uppger att
samtliga skönhetsprodukter de använder
innehåller parfym. Samtidigt kan åtta
av tio tänka sig att välja oparfymerade
varianter om alternativet finns.
Tre av fyra använder parfym varje
vecka eller dagligen
Enligt en Novus-undersökning som
Astma- och Allergiförbundet genomfört
tillsammans med Unga Allergiker och
Apotek Hjärtat i samband med Parfymfria veckan den 5-11 november, använder 75 procent av befolkningen parfym
varje vecka eller dagligen. En fjärdedel
säger också att samtliga av deras hår- och
hudvårdsprodukter innehåller parfym.
Var femte kvinna använder mellan 6-15
skönhetsprodukter varje dag. Två tredjedelar av männen använder 1-5 produkter
dagligen.
Samtidigt som undersökningen visar
att parfym och parfymerade produkter
används i hög utsträckning, tycker endast
19 procent att det är mycket eller ganska

AllergiBLADET 2018:4

Foto: Bernt Kazmierski

Ombudsmannen har ordet

Innehåll

viktigt att deras makeup samt hud- och
hårvårdsprodukter är doftsatta.
Under 2018 har vi också uppmärksammat
att lokalföreningarna i Linköping och
Västra Östergötland och länsföreningen
för Östergötland funnits i mer är 50 år.
När jag tittar tillbaka i vårt arkiv så ser
jag att frågor om sjukvård, allergikonsulenter, skolan, tillgänglighet, rökning,
pälsdjur och god miljö återkommit under
åren.
Vi bjuder också in till flera olika aktiviteter. Fralla bjuder in till tomtevandring och
längtar du efter skidåkning kan du följa
med Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening till Branäs i början av 2019.
Du hittar mer information längre fram i
Allergibladet.
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
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Kalendarium hela länet 2019

Framsidans bild
Framsidans bild - Storlom

Januari
21 Styrelsemöte Linköping

Storlommen är något större än en gräsand
men betydligt mer långsmal. Kroppslängden är 65–74 centimeter och vingspannet
105–125 centimeter. Könen är lika. Den
har en dolkformad näbb som oftast hålls
horisontell när man ser fågeln simma.
Huvudets övergång till halsen är i det
närmaste omärklig. I sommardräkt har
den askgrått huvud och hals. Strupen och
framhalsen är violettglänsande svarta.
Halsens, krävans och bröstets sidor har
svarta och vita längdstreck. Kroppen är
rent svart på ovansidan med två avlånga
fält på vardera sidan, bildade av fyrkantiga
vita fläckar. De undre delarna är vita och
ving- och stjärtpennorna är svarta.
I vinterdräkt är den ljusgrå på ovansidan
av huvudet och baksidan av halsen, jämnt
brunaktigt svartgrå på kroppens översida
och vit på haka, strupe, bröst och undersida.
I flykten sticker fötterna ut långt vilket gör
att vingarna ser ut att sitta på mitten av
kroppen till skillnad från smålommen.
Den håller också oftast huvudet stilla
och ger inte lika kutryggigt intryck som
smålommen.
Jämfört med andra sjöfåglar ligger storlommen ganska lågt i vattnet, särskilt om
den känner sig störd eller orolig.

Läte
Revirropet är ett ku-u-í-ki, kuí-ki, kuí-ki.
Varningslätet är ett djupt knarrande, och
4
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Storlommen är cirka 70 cm lång och kan
väga mellan 1,3 och 3,4 kg.

31/1– Skidresa till Branäs, Västra Östergötland
3/2
Februari
13 Temakväll - Att röra sig lite kan betyda mycket – Funktionsrätt Östergötland
15 Allergibladet nr 1/ 2019
18 Styrelsemöte länsföreningen
19 Årsmöte Västra Östergötland
26 Årsmöte Linköping

ett långsamt råmande förekommer också
vid fara, liksom ett kuick! följt av en plaskande dykning.

Mars

Storlommen i Sverige

April

Storlom häckar över hela Sverige förutom
på Öland, Gotland och i Skåne. Historiskt
sett är exempelvis sjön Båven i Sörmland
en av de mest storlomstäta sjöarna i
Sverige med omkring 50 till 60 par.
Storlommen bygger ett ovalt bo som är
cirka 23 cm långt, antingen nära en sjö
eller på vegetation som sticker upp ur
vattnet. Den lägger vanligtvis en kull av
två, sällan ett eller tre, brun-gröna ägg
med mörka fläckar. Äggen ruvas 24–27
dagar. Paret tar tillsammans hand om
ungarna som är flygfärdiga efter cirka 60
till 65 dygn, och ungarna följer sedan föräldrarna på flyttningen. Dock är ungarna
direkt efter kläckning bra simmare och
dyker obehindrat. De slåss mycket om de
inte matas tillräckligt, och ofta överlever
bara en unge. Trots revirförsvaret samlas
de vuxna fåglarna ofta för gemensamt
fiske på tidiga morgnar, på gemensamma
fiskeplatser.
Källa: Wikipedia
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13 Temakväll - Funktionsrätt Östergötland
3 Temakväll - Styrelsens ekonomiska ansvar- Funktionsrätt Östergötland
6 Årsmöte med föreläsning länsföreningen
Maj
9 Allergibladet nr 2/2019
13 Styrelsemöte länsföreningen
17–19 Kongress Astma- och Allergiförbundet
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Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Västra Östergötland
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 Start: Björkfors GOIF:s klubbstuga vid elljusspåret i
Rimforsa.
 Ta med familjen på en sagostig upp till Tomten.
Använd sedan din medhavda ficklampa på vägen
tillbaka på reflexvandring
 Träffa Tomten och lämna din önskelista till kl. 17.30

Vi i Västra Östergötlands Astma- och allergiförening kommer att göra en skidresa till
Branäs den 31 januari–3 februari 2019.

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

OBS!!!! liftkortet ingår i priset
• 0 - 7 år 900 :• 8 -15 år 1800 :• 162300 :-

 OBS! Ej barnvagnsvänligt! Ta med bärselen!
 Allergisäkrad aktivitet!

I priset kommer ingå:

•
•
•
•
•
•

Bussresa tur och retur
2 middagar (fredag. och lördag.)
2 menyer på Burger King
Korv i backen (3 dagar)
Boende 3 nätter
Liftkort 3- dagars alt. spårkort till
längdspår.
• Skidskola för nybörjare över 5 år
och som ej tidigare deltagit.
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)
6
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Medlemskap i Astma- och allergiföreningen
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.mj@gmail.com,
senast 23/12–2018 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.
OBS!!! Glöm ej meddela ev. matallergi.

Resan kommer endast gå av
stapeln om vi har minst
20 anmälda!
7

Information från lokalföreningarna

Inbjudan
TEMAKVÄLLAR 2019
• Temakväll: Att röra sig lite kan
betyda mycket
13 februari
kl. 18:00–20:00,
Plats: Vagnhallen, Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping
• Temakväll: 13 mars
kl. 18:00–20:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping
• Temakväll: Styrelsens ekonomiska
ansvar 3 april
kl. 18:00–20:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping

Kallelse till årsmöte
• Temakväll: Funktionshinder Hbtq
11 september
kl. 18:00–20:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping
• Temakväll: Bra bakterier
9 oktober
kl. 18:00–20:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping
• Temakväll: Servicehundar
6 november
kl. 18:00–20:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen,
Västra vägen 32, 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.org
Du kan också kontakta, Funktionsrätt Östergötland tel 013-12 30 60,
e-post info@funktionsratt-ostergotland.org

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

Astma- och Allergiföreningens årsmöte
äger rum 26 februari 2019
Kl. 18.00
Plats: Fontänen, Vegesacks rum 371,
Västra vägen 32 Linköping,
ingång via huvudentrén

Föreningen bjuder på mat och trevligt
sällskap
Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på föreningens kansli två
veckor före årsmötet.
Anmälan via telefon 013-10 34 82 eller
via e-post
astma-allergi@fontanen.org
senast 17 februari 2018.

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

Vi söker fler ledamöter till Astma- och Allergiföreningen i
Linköpings styrelse
Astma- och Allergiföreningen i
Linköping bildades 1968 och har under
många år jobbat med att bland annat
ordna astmaskolor i fjällmiljö.
Vi kommer nu att fortsätta utveckla vår
verksamhet med astmaskolor och söker
dig som är intresserad att engagera dig
i styrelsen. Det finns stort utrymme att
forma aktiviteter och engagemang efter
tid och intresse.
Vår planerade verksamhet,
• Föreläsningskvällar om astma och
allergi
• Studiebesök/ bussresa
• Vandring i närområdet (Tinnerö)

Omfattning:
Vi har fyra styrelsemöten, kvällstid
17.30–19.30, per år på vårt kansli i
Linköping.
Vi vill gärna ha kontakt med dig så
snabbt som möjligt
Välkommen att höra av dig till:
Björn Pettersson, ordförande,
0703-12 41 75
Sara Hjalmarsson, Ombudsman,
Astma- och Allergiföreningen i
Östergötland, 013-10 34 82,
astma-allergi.ost@fontanen.org

Gilla oss och få den senaste informationen
om vad som händer i föreningen
8
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Stötta Astma- och
Allergiföreningen i Linköping
Spela bingo och stötta Astma- och
Allergiföreningen i Linköping
Bli medlem på idrottensbingo.se
Du får 50 kr i välkomstbonus!
Kom igång i fyra enkla steg:
1. Skapa ett konto på idrottensbingo.se, få
50 kr direkt att spela för.
2. Ange föreningskoden A28.
3. Sätt in 100 kr och få ytterligare 100 kr att
spela för.
4. Spela bingo och håll tummarna för vinst!
Du måste vara minst 18 år för att spela.

10
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Rapport från Linköpings Stockholmsresa
Bussresa till Stockholm
Lördagen den 24 november ordnade
Astma-och Allergiföreningen i Linköping
en bussresa till Stockholm. Ett 40 tal
personer följde med denna gång.
Under dagen valde varje familj själva vad
de ville göra, det fanns mycket att välja
mellan NKs julskyltning, julmarknad i
Gamla stan eller på Skansen, museum,
affärer och konserter.
På eftermiddagen var det dags för invigningen av årets upplaga av
#stockholmsjul
AllergiBLADET 2018:4

med upptändning av julbelysningen på
över 40 gator, platser och torg i Stockholms city. En miljon LED-ljus i form av
bl.a. älgar, kottar, hjortar, granar, änglar
och en jättelik mistel.
På hemresan fick vi en guidad tur genom
Stockholms av vår busschaufför Roland
med möjlighet att njuta av Stockholms
julbelysning från bussen.
Text: Sara Hjalmarsson
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Bad
Varje helgfri fredag mellan 17:00–17:45
och 17:45–18:30 har Astma- och Allergiföreningen i Norrköping tillgång till
varmbadet på ViN med en vattentemperatur på ca 34 grader.

Den 16 november fick vi besök av Åsa
Jonsson, projektledare i Fralla – friluftsliv för alla som ledde ett vattengympapass i bassängen

Vi söker fler ledamöter till Astma- och Allergiföreningen i
Norrköpings styrelse
Astma- och Allergiföreningen i Norrköping bildades 1957 och är länets äldsta
lokalförening.
Vår planerade verksamhet,
• Badet på VIN
• Minigolf
• Lisebergsresa

12
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Omfattning:
Vi har fyra styrelsemöten, kvällstid, per
år på vårt kansli på Gamla Övägen 23 i
Norrköping
Vi vill gärna ha kontakt med dig så
snabbt som möjligt
Välkommen att höra av dig till:
Annelie Wigh, 0704-75 48 84,
e-post: annelie.wigh@telia.com
13
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se hur det går, säger jag och tittar på den
medlem som jag är mest orolig för.
Vi går gemensamt in och alla medlemmar
från oss får av Västerviks föreningen var
sin röd tygros.
Nu går vi alla in och sätter oss för att inta
lunch och jag har hela tiden koll på min
medlem som jag är mest orolig för, men
det har hittills gått bra och efter avslutad
måltid, så startar teaterföreställningen
”Jorden runt på 80 minuter”. En helt
fantastisk föreställning.
Eftermiddagen avslutas på Hallingebergsteatern med kaffe och allergivänlig kaka,

innan föreningarna skiljs åt och färden
går hemåt.
Jag har nu glädjen att meddela att resan
som först var en lugn tripp, sedan en
chockupplevelse och som när chocken
lagt sig och allt var kontrollerat gick helt
fantastiskt bra. Idag står vi med öppna
armar och hoppas få göra en återträff med
våra nya vänner från Västerviksföreningen, men nästa resa vill jag ha mer kontroll
på och hoppas att fler vill följa med oss.
Monica Jernér
Ordförande i Västra Östergötlands Astmaoch Allergiförening

Foto: Monica Jernér

När Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening firar födelsedag.
Med anledning av att föreningen fyllde
50 år i år, så uppmärksammade vi det
med att bjuda in våra medlemmar på en
teaterresa. Resan gick av stapeln den
15 september.
Med på denna resa hade vi medlemmar
med svår allergi mot dofter och som har
svårt att deltaga i sådana arrangemang,
men vi hade ordnat så teatern i Hallingeberg skulle ta emot oss oavsett om vi inte
blev så många.
Dagen kom och vi som skulle med klev
på bussen i Skänninge och Motala, innan
resan startade ner till Hallingebergsteatern utanför Gamleby i Småland. Resan
gick bra med trevlig buss och chafför Ulf
från Hjalmarssons Buss.
När vi nu kommer fram, så kommer Conny från teatern och öppnar grinden. Det
14

var något som inte stämde, men det blir
nog bra, tänkte jag, men när väl bussen
kör in framför teatern så står det en stor
buss till där, men vad är nu detta?
Vi skulle ju vara själva. Jag gick fram till
Conny och han säger – gå in nu så får du
en överraskning. Sagt och gjort, så gjorde
jag det och till min förvåning så var halva
salongen fylld med människor och vi
skulle vara ensamma var det sagt. Jag
vände och gick ut igen och mötte Conny
och hans hustru Anne-Christine. Har du
sett överraskningen frågade de? Jo, det
har jag, men är de doftfria, säger jag? Jag
har hyperallergiska medlemmar med mig
denna gång.
-De kommer från Västerviks Astma- och
allergiförening, säger de då. Okej, vi får

AllergiBLADET 2018:4

Styrelsen vill önska alla medlemmar i
Västra Östergötlands Astma– och
Allergiförening en riktigt GOD JUL och
ett GOTT NYTT ÅR och så hoppas vi på
många besökare på våra utflykter nästa år.

Kära Tomte
Jag Önskar Inte Så Mycket Till Jul.
Jag Önskar Endast Att Dom Personer
Som Läser Detta Ska Få Vara Friska
& Lyckliga

AllergiBLADET 2018:4
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Kontakta lokalföreningarna

Inbjudan till Årsmöte i Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
Tisdagen den 19 februari 2019
Klockan 19.00
Föreningen bjuder på fika.

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

Plats: Föreningens egen lokal på adress
Vagngatan, Motala (gamla tandläkarmottagningen) på Skolgårda Skola.
Anmälan senast 17 februari till Monica
på tel. 070-593 73 09 eller via
mail monicajr.mj@gmail.com

Bankgiro för gåvor: 5757-8981

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Kontakta oss:
Astma- och Allergiföreningen i Norrköping,
Husdel E, Gamla Övägen 23, 603 79 Norrköping
Plusgiro: 86 33 76 - 0

Öppettider ledsagning

Månd–fred 8.00–15.00*

Ledsagarservice
US Linköping
Garnisonvägen 10
587 50 Linköping

Öppettider bokning

Vi som tar emot eran bokning eller om
ni har andra frågor är:
Rolf
070-620 40 66
Annelie 070-475 48 84
Ninna 073-396 65 73

Månd–fred 8.00–14.00*
* Ledsagarservice har öppet
helgfria vardagar

010-103 66 80

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening
Nu finns vi på Facebook

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

Info@ledsagarservice.nu
Här hittar du oss på webben:
www.ledsagarservice.nu

Postadress
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
c/o Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp 1
596 91 Skänninge

Tjänsten är kostnadsfri

16

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.
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Kontakt:
Tel. 070-593 73 09
E-post:
monicajr.mj@gmail.com
17

Nya barnböcker om allergi

Astma- och Allergiförbundet

Hilma och den allergiska alfen Tuvil
av Brittmarie Konradsson
6-9 år INBUNDEN, Svenska, 2018
165 KR ADLIBRIS.COM
–– ”Det känns konstigt över ögonen säger
Tuvil. Vi har precis ätit frukost och jag
åt ett av fru Dunfjäders ägg med lite
salt på.
–– Men snälla nån, det här är ingen vanlig
förkylning. Du måste genast till doktor
Tråd. Kan du se något alls med de där
svullna ögonen?
–– Nej, jag ser inte så bra faktiskt. Och
det känns lite svårt att andas också
lägger Tuvil till med svag röst.
Hilma blir rädd

–– Tant Tuva, ropar Hilma, kom!”
Den här boken ger dig en lätt information, i sagoform, om allergier och astma.
Du får veta vad som händer när någon får
en allergisk reaktion och vad det finns för
hjälp att få.

18

På allergismart.se finns pålitlig information, diskussionsforum, en webbkurs samt
möjlighet att chatta med experter på allergisjukdom.
AllergiSmart är en gratis webbtjänst utvecklad av Astma- och Allergiförbundet.

• Chatta med experter
Vi har nu genomfört ett 20-tal expertchattar och i dessa kan ni läsa frågor och svar
från ledande experter inom allergiområdet.

Det är blä för mig!
av Rebecca Byron Lohk
6-9 år INBUNDEN, Svenska, 2018
126 KR ADLIBRIS.COM
Matteo har alltid en blå ryggsäck på sig
vart han än går. Ryggsäcken är livsviktig
för honom, för i den finns det han kan
behöva använda om han får en allergisk
reaktion. Matteo är nämligen jätteallergisk mot nötter och hästar.
Det är blä för mig! är en bok för alla som
har eller känner någon med astma eller
allergier, och för den som undrar vad
som händer i kroppen när någon får en
allergisk reaktion och hur man då är en
bra kompis. I boken får vi följa Matteo
en helt vanlig dag, en dag som plötsligt
kan bli en helt ovanlig dag. Läsaren får

Bli allergismart på allergismart.se!

• KURS

också ta del av en hel del vardagsknep
som är bra för allergiker, som till exempel att göra en bordscheck inför varje
måltid.
AllergiBLADET 2018:4

Hur mår jag så bra som möjligt med
min allergisjukdom?
Tid: 11 steg, uppskattningsvis
10 minuter per steg
Resultat: Personlig handlingsplan
Kostnad: Gratis
Den här kursen är till för dig som har någon
form av allergisjukdom* eller är närstående
till någon med allergisjukdom. En kurs för
dig som vill bli mer allergismart** helt
enkelt. Du genomför kursen utifrån dina
egna behov och förutsättningar –
AllergiBLADET 2018:4

Kommande chattar är:
• 4/12 - Allergivänlig jul –
Sara Clarstedt
• 11/12 - Atopiska eksem för vuxna –
Åke Svensson
https://allergismart.se/chatt
din allergisjukdom kanske är helt ny för
dig, eller så har du levt med den ett tag.
Inga symptom eller utmaningar är för
stora eller små.
Vissa frågor kommer du få reflektera
över, och ibland kommer du att få i uppgift att skriva några rader. Totalt innehåller kursen elva steg och varje steg
tar cirka tio minuter.
Kursen är helt kostnadsfri.
20
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Du väljer självklart vilket tempo som
passar dig bäst, men vi rekommenderar
att du tar ett steg per dag så att du får tid
för reflektion mellan stegen.
Lycka till!
För att kunna påbörja kursen så måste du
först skapa en profil
https://allergismart.se/skapa-profil

• Sök på AllergiSmart
När du använder dig av sökfunktionen
på AllergiSmart så söker den av från
informationsflödet, från frågor och svar i
chattar samt från forumen.
Detta för att du ska kunna få så mycket
input som möjligt.
Du kan även välja att sortera nyhetsflödet
utifrån intresseområde.

Gör som lokalavdelningen i Kisa,
ansök om en Fralla check!
Här kommer en påminnelse om att
projektet Fralla- Friluftsliv för alla nu har
möjlighet att dela ut ekonomiskt stöd till
de föreningar som är intresserade av att
anordna en friluftsaktivitet som ni tror
era unga medlemmar med familjer kan
ha glädje av. Aktiviteten kan också vara
av sådan karaktär att ni letar efter nya
medlemmar och vill visa vad ni gör i er
föreningen.
Projektets syfte är att tillsammans med
Friluftsfrämjandet underlätta för barn och
unga med astma och allergiutmaningar att
delta aktivt inom friluftslivet.

20
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Under Friluftsfrämjandets ledararrangemang ”Utblick” den 12–14 oktober fick
Fralla möjlighet att dela ut sin första
check till friluftsfrämjaravdelningen i
Kisa. Nu längtar vi efter att få dela ut fler
till Astma- och Allergiföreningar runt om
i Sverige och allra helst inom projektets
geografiska ram – Östergötland Småland.
Om ni har frågor och funderingar runt
detta kontaktar ni mig Åsa Jonsson –
Projektledare Fralla
asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se
073-984 29 48
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Astma- och Allergiförbundets
Kongress 17-19 maj 2019
Den 17-19 maj 2019 håller Astma- och
Allergiförbundet kongress. Du vet
väl att din och föreningens chans att
påverka är stor!
Skriv förslag på vad ni vill att vi gemensamt ska satsa våra krafter på.
Vid kongressen tas beslut om vilken
Nomineringar
Inför kongressen har läns/region- och
lokalföreningarna möjlighet att nominera
(föreslå) kandidater till de uppdrag som
väljs av kongressen. Dessa nomineringar
ska skickas till valberedning@astmaoallergiforbundet.se senast 1 februari 2019.
Följande uppdrag väljs på kongressen:

inriktning
förbundet
ska ha på
verksamheten
de tre kommande
åren. Det väljs också en
styrelse med uppdrag att leda organisationen fram till nästa kongress.
• ersättare i förbundsstyrelsen i Astmaoch Allergiförbundet
• revisorer och ersättare i Astma- och
Allergiförbundet
• ordförande i forskningsfonden
• ledamöter i forskningsfondens styrelse

• ordförande, förste vice ordförande och
andre vice ordförande i Astma- och
Allergiförbundet

• ersättare i forskningsfondens styrelse

• övriga styrelseledamöter i förbundsstyrelsen i Astma- och Allergiförbundet

• revisorsersättare för forskningsfonden

• revisorer för forskningsfonden

Blankett för nomineringar finner ni här,
http://forening.astmaoallergiforbundet.se
/wp-content/uploads/2018/09
/Nomineringsblankett-2019-Ny1.pdf

Heltäckningsmattor
kan leda till
förvärrad astma
Användandet av textila golv
kan kopplas till ökad risk för
ohälsa i form av förvärrad
astma, allergi och inflammatoriska processer i kroppen.
Forskning visar att det förekommer mer damm och allergener i mattor jämfört med
släta golv, vilket ger försämrad
luftkvalitet och ökade besvär hos
personer med astma och allergi.
- Astma- och Allergiförbundet håller
fortsättningsvis fast vid rekommendationen att undvika textila golv i barns miljöer, på arbetsplatser och offentliga miljöer
där tillgängligheten för alla behöver vara
god, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
I en kunskapssammanställning från 2016,
som ges ut från Astma- och Allergiförbundet, rekommenderar artikelförfattarna
från norska arbetsmiljö- och folkhälsomyndigheten fortsatt försiktighet vid

användning av heltäckande mattor på
skolor, förskolor och kontor.
Textila golv kräver mer omfattande
rengöring, något som i praktiken ofta
försummas, och innebär därmed högre
kostnader för den som köper städtjänster.
Någon expertgranskad dokumentation för
att textila golv är oproblematiska för innemiljön har artikelförfattarna inte hittat.

Här hittar du kunskapssammanställningen,
https://astmaoallergiforbundet.se/wp-content
/uploads/2018/11
/Textila-golv-inomhusmilj---och-h--lsoeffekter.pdf
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Koppling mellan
vaccin och allergiutveckling avfärdas
I en studie, ALLADIN-studien, gjord vid
Karolinska Institutet har man under flera
år följt 466 vaccinerade och ickevaccinerade barn från att de är nyfödda
tills fem års ålder, för att undersöka kopplingen mellan vaccinationer i barndomen
och utvecklingen av allergier. Studien
visar att vaccinering inte har något samband med utveckling av allergier.
Astma- och Allergiförbundet välkomnar
detta resultat, då det tidigare saknats data
på om vaccinering i unga år skulle kunna
bidra till senare uppkomst av allergi. Nu
när det är belagt kan grupper som kanske
skulle tveka att vaccinera sig känna sig
mer säkra på att vaccin är säkra att ta,
även ur allergisynpunkt.
ALLADIN-studien, som finansieras av
bland andra Stiftelsen Astma- och Allergiförbundet Forskningsfonden sedan många
år, har gett viktig kunskap kring hur livsstilen påverkar allergiutvecklingen.

Livsmedelsverkets råd – allergianpassad kost
i skolan
Tillsammans med Skolverket har
Livsmedelsverket tagit fram en inspirationsskrift med råd om hur skolledare
och pedagoger kan arbeta för bra skolmåltider. Astma- och Allergiförbundet
välkomnar dessa uppdaterade råd och
ser positivt på att råden utökats med
mer information om matallergi och om
hur allergianpassad kost ska hanteras i
skolan än motsvarande tidigare råd.
Ansvaret för att måltiderna ska bli bra vi-

Här kan du läsa mer
om studien,
https://ki.se/nyheter/
koppling-mellan-vaccin-och
-allergiutveckling-avfardas
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lar på hela skolan, men skolledaren håller
i några av de viktigaste nycklarna. Förbundet tycker det är bra att råden visar på
vikten av att köket har särskilda rutiner
för att säkerställa att elever med allergi
och överkänslighet inte ska bli sjuka av
maten. Råden säger också att personalen
ska kunna ge tydlig information om maträtternas innehåll vid servering, vilket är
avgörande för de med behov av allergianpassad kost.

Ett tryggt och friskt liv
Astma- och Allergiförbundet arbetar för
att de med allergier ska kunna leva ett
tryggt och friskt liv och de uppdaterade
råden som livsmedelsverket har tagit
fram visar på en utveckling i den riktning
vi förespråkar. En viktig fråga som är en
del av vårt arbete är att det är lika viktigt
med allergianpassad kost i skolköket som
i andra miljöer där mat och fika serveras
AllergiBLADET 2018:4
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i skolans regi, tex på utflykter. Livsmedelsverkets råd berör just detta – att
skolelever bör få lika bra och säker mat
på utflykter som de får på skolan. De nya
råden tar dock inte upp att detta även bör
hanteras vid hem- och konsumentundervisning på fritids och när förälder eller
lärare bjuder på något.
26
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I de nya råden finns också ny information
vad livsmedelsverket säger om lagstiftningen, vad allergi/överkänslighet innebär samt en beskrivning av vad skolköket
behöver tänka på. Detta är också en fråga
som förbundet arbetet med och har tagit
fram utbildningsmaterial kring för både

skola och restaurang de senaste tio åren.
En del som saknas tydlighet kring i råden
är att all personal som hanterar skolmaten
bör få särskild utbildning om hur de ska
hantera och informera om allergianpassad
mat.

Utbildning till samtlig personal som hanterar skolmaten
Livsmedelsverket säger endast att den som
ansvarar för specialkosten ska ha kompetens på området. Astma- och Allergiförbundet anser dock att all personal som
hanterar skolmaten ska få sådan utbildning.
Den fortsatta utvecklingen på detta område är viktigt för att elever inte ska får
allergisk reaktion av maten. Som det nu
ser ut så är detta upp till varje kommun
(eller skola) att bestämma och det prioriteras oftast bort.
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Astma- och Allergiförbundet vill ha en
ändring på det och sen återstår ju också
såklart jobbet att få kommuner och skolor
att arbeta i enlighet med råden.
Du kan läsa Livsmedelsverket råd här,
www.livsmedelsverket.se
/globalassets
/publikationsdatabas
/broschyrer
/bra-maltider-i-skolan.pdf

Stöd parfymfria
veckan, det är enklare
än du tror!
Här är tre saker du kan tänka på för
att underlätta för medmänniskor som
är överkänsliga mot parfym och andra
skarpa dofter, så kallad sensorisk
hyperreaktivitet:
N°1 Välj parfymfria produkter
Schampo, balsam, kroppslotion, tvättmedel, sköljmedel med mera. Otroligt
många produkter parfymeras helt i
onödan, men lyckligtvis lanseras det hela
tiden nya parfymfria alternativ. Håll utkik
efter vår Svalanmärkning eller besök
astmaoallergiforbundet.se/svalanmarkt
för en lista på de produkter vi rekommenderar.
N°2 Spara din parfym till privata tillfällen
Att känna oss hela och rena är en förmån
vi kan unna oss själva varje dag i vår del
av världen. Men vi som vill visa hänsyn i
det offentliga rummet, tar bara fram
parfymflaskan vid tillfällen när vi är säkra
på att människorna runtom uppskattar
doften.
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Parfym luktar sjukt gott för vissa.
Andra blir bara sjuka

N°3 Visa extra hänsyn i utsatta miljöer
Vårdinrättningar, skolor, arbetsplatser
och kollektivtrafik är platser som kan
vara svåra – ofta omöjliga – att välja bort
för den som är överkänslig mot parfym.
Ingenstans uppskattas visad hänsyn lika
mycket som här.
www.astmaoallergiforbundet.se
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Södergården i Åre
blev årets bästa
vandrarhem
Södergården, Åre vann guld i Årets Kudde

Årets bästa svenska vandrarhem är
enligt STF:s omröstning Södergården
i Åre. Astma- och Allergiförbundets
medlemsgård Södergården tog hem
guldplatsen när Svenska Turistföreningen (STF) korade årets bästa vandrarhem/hotell i kategorin Gästernas val.
Priset delas ut till det boende som fått
flest gäströster.
STF har drygt 250 boenden runt om i landet och varje år delar de ut pris till årets
bästa vandrarhem/hotell. Vi har profilerat
vår anläggning som ett unikt astma- och
allergivänligt boende.
–– Utmärkelsen är väldigt ärofylld att
få men också viktig i vårt generella
arbete med att göra samhället mer
tillgängligt för de med allergisjukdom.
Den är en viktig indikation på att det
finns en efterfrågan på denna typ att
anpassat boende. Vi brukar säga att
Södergården är Sveriges mest tillgängliga vandrarhem, säger Maritha
Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.
Så här lyder motiveringen:
”STF Södergården är det enda astmaoch allergivänliga boendet i Norden. En
plats där alla kan koppla av och slipper
oroa sig för sin egen hälsa eller andras.
Förutom att gården ligger i en sagolik
28

vacker natur, i klassiska Åre, med närhet
till skidåkning och vandring, ser värdinna
Eva Björklund till att alla trivs och har det
bra. Det känns som att återvända hem till
en släkting varje gång man kommer dit!”
Vi hoppas utmärkelsen leder till att fler
anpassar sina anläggningar
Många hotell och anläggningar är i dag
anpassade efter olika behov och funktionsnedsättningar, men en anpassning till
de med allergisjukdom saknas ofta. Detta
gör att en resa som ska vara något glädjefullt istället blir ett orosmoment som gör
att många väljer bort att resa på semester.
På Södergården erbjuder Astma- och
Allergiförbundet en helt unik möjlighet
till trygg semester och rekreation utan att
prislappen är högre än annars.
Med uppmärksamheten kring STF:s utmärkelse hoppas vi att fler intressenter
inom t.ex. hotell, vandrarhem och nöjesparker förstår vikten av att anpassa sina
anläggningar även för dem med allergisjukdom.
Ökad tillgänglighet – win win för alla!

Åtta av tio kan tänka sig parfymfria produkter
En fjärdedel av svenskarna uppger att
samtliga skönhetsprodukter de använder
innehåller parfym. Samtidigt kan åtta av
tio tänka sig att välja oparfymerade
varianter om alternativet finns. Det visar
en Novus-undersökning som Astma- och
Allergiförbundet genomfört tillsammans
med Unga Allergiker och Apotek Hjärtat
i samband med Parfymfria veckan den
5-11 november.
Syftet med Parfymfria veckan är att sprida
kunskap om doftöverkänslighet och lyfta
vikten av att visa hänsyn till omgivningen. Ungefär en tredjedel av den vuxna
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befolkningen anger att de upplever besvär
av dofter och sex procent har diagnosen
sensorisk hyperreaktivitet.
Tre av fyra använder parfym varje vecka
eller dagligen
Enligt Novus-undersökningen använder
75 procent av befolkningen parfym varje
vecka eller dagligen. En fjärdedel säger
också att samtliga av deras hår- och
hudvårdsprodukter innehåller parfym.
Var femte kvinna använder mellan 6-15
skönhetsprodukter varje dag. Två tredjedelar av männen använder 1-5 produkter
dagligen.
30
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Endast tolv procent av unga tycker det
är viktigt att deras produkter är
parfymerade
Samtidigt som undersökningen visar
att parfym och parfymerade produkter
används i hög utsträckning, tycker endast
19 procent att det är mycket eller ganska
viktigt att deras makeup samt hud- och
hårvårdsprodukter är doftsatta. I den yngre åldersgruppen (18-29 år) uppger endast
tolv procent detta. Åtta av tio kan tänka
sig att välja parfymfritt om de skönhetsprodukter de använder idag fanns som
oparfymerade alternativ.

Parfymfria veckan pågår 5-11 november
i hela landet.
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– För oss som apotekskedja är det viktigt
att hela tiden jobba med att utveckla
fler parfymfria produkter för att kunna
erbjuda alternativ till det parfymerade
sortimentet. Under Parfymfria veckan vill
vi, tillsammans med Astma-och Allergiförbundet och Unga Allergiker, sprida
kunskap om doftöverkänslighet och lyfta
det parfymfria sortimentet för att fler ska
kunna visa hänsyn till sin omgivning,
säger Annika Svedberg, chefsapotekare,
Apotek Hjärtat.
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Om undersökningen:

Genomförd via webbenkäter av Novus
på uppdrag av Astma- och Allergiförbundet, Unga Allergiker och Apotek Hjärtat.
Totalt har 1 055 respondenter svarat i
målgruppen 18-79 år. Genomförd under
perioden 20-26 september 2018.
Fakta doftöverkänslighet

Ungefär en tredjedel av den vuxna
befolkningen anger att de besväras av
dofter/kemikalier och sex procent har diagnosen sensorisk hyperreaktivitet, SHR

RINNANDE ÖGON

1. Använd parfymfria produkter
Välj till exempel parfymfritt schampo, balsam, tvättmedel eller lotion.
Tänk på att även små mängder har stor påverkan.

2. Ta inte med dig saker som doftar
Undvik till exempel luktsudd, blommor och vissa leksaker.

3. Var extra noga i delade miljöer
Vissa miljöer är svåra eller omöjliga att välja bort för den som är
doftöverkänslig. Därför är det extra viktigt att undvika dofter i till
exempel skolan, kollektivtrafiken eller på gymmet.

Läs mer på
https://astmaoallergiforbundet.se
/information-rad/doftoverkanslighet/

Många personer mår dåligt av dofter och kemikalier.
Tänk på din omgivning!

www.ungaallergiker.se
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– För den som är doftöverkänslig
innebär det stora problem när så många
människor använder parfym och parfymerade produkter dagligen. För den
doftöverkänsliga betyder det i praktiken
att man måste undvika situationer där
parfym kan tänkas förekomma. Därför
vill vi uppmana fler att reflektera över
om de verkligen måste använda doftsatta
produkter i så hög utsträckning, säger
Maritha Sedvallson, förbundsordförande
Astma- och Allergiförbundet.
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Unga Allergiker finns till för barn och unga med
astma, allergi och överkänslighet. Vårt mål är ett
samhälle som är tillgängligt för alla!
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Brukarstödcenter
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.
Vad kan Brukarstödcenter
hjälpa till med?
• Ansökningar av olika slag
• Överklagningar
• Rehabilitering - rehabiliteringsinsatser
• Vårdbidrag, handikappersättning
• LSS-ärenden
• Hjälpmedel
• Rådfrågning

Alla är välkomna
Vi har tystnadsplikt
Du kan vara anonym
Brukarstödcenter är helt kostnadsfritt
Brukarstödcenter i Östergötland drivs av
Funktionsrätt 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
e-post:
Telefon: 013-12 33 10, 013-12 30 60
E-postadress:
karin@funktionsratt-ostergotland.se
Kansliet är öppet: Måndag–Fredag,
besök efter tidsbeställning.
Välkommen!

• Bilstöd och anpassningar
• Bostadsanpassning

Barn kan vänjas vid jordnötter
Även svårt jordnötsallergiska barn kan
gradvis vänjas vid att tåla jordnötter visar
en ny studie. Men det är inte riskfritt,
flera barn fick allergiska reaktioner under
behandlingen.

Det pågår mycket forskning för att hitta
ett sätt att bota jordnötsallergi hos den
som redan blivit allergisk.
En internationell studie publicerad i New
England Journal of Medicine visar att
även svårt allergiska barn gradvis kan
vänjas vid att tåla jordnötter. Studien har
pågått i flera länder och i Sverige har
Caroline Nilsson, forskare vid Karolinska
Institutet varit medförfattare.
551 barn och vuxna fick gradvis ökande

”Rätten till rökfria utemiljöer behöver regleras”
DEBATT. Passiv rökning och andras tobaksrök är ett folkhälsoproblem – även utomhus.
I väntan på en ny lagstiftning bör kommuner och markägare gå före och införa förbud i
vissa offentliga miljöer, skriver Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker i samband med ”Tobaksfria veckan”.
Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet
Freja Anckers, förbundsordförande Unga Allergiker

• Hjälp med att fylla i blanketter

Snart väntas riksdagen fatta beslut om
en skärpt tobakslag som kommer att
begränsa tobaksrökning också i utomhusmiljöer. I väntan på att lagstiftningen
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mängder jordnötsprotein under ett år,
skriver DN i denna artikel,
www.dn.se/nyheter/vetenskap
/svart-allergiska-barn-kunde-ata
-jordnotter-efter-gradvis-tillvanjning/
I slutet av studien fick deltagarna äta
jordnötter. 67,2 procent i barngruppen
kunde då äta motsvarande två jordnötter
om dagen utan någon allergisk reaktion.
I barngruppen som fått placebo klarade
bara fyra procent av att äta jordnötterna
utan att få en reaktion.
Det här är dock ingenting man ska
försöka sig på hemma, säger barnallergiläkaren Magnus Wickman som
intervjuades i DN den 18 nov.
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implementeras vill vi under Tobaksfria
veckan påminna om att det behövs också
lokala initiativ för reglering av tobaksrökning i vissa offentliga utemiljöer för
34
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att människor ska slippa att ofrivilligt
utsättas för andras tobaksrök
På platser där man väntar på tåg och
bussar och så vidare utsätts 35 procent
för andras rök minst en gång i månaden.
Och ungefär var tionde vuxen svensk
utsätts dagligen för andras rök. All passiv
rökning är ohälsosam och enligt Världshälsoorganisationen, WHO finns det inga
halter som är ofarliga. Frivillighet fungerar inte. Det är en anledning till att WHO
föreslår lagstiftning för rökfria miljöer.
Samband mellan rökning och astma
Det finns ett tydligt samband mellan exponering för passiv rökning och risken att
utveckla astma, både hos barn och vuxna.
WHO beräknar att vart 20:e fall av
barnastma i Sverige kan vara relaterat till
föräldrarnas rökning. Personer med astma
utgör en särskild riskgrupp som drabbas
av direkta besvär och påverkan på lungfunktionen då de utsätts för tobaksrök.
För många med astma är det en omöjlighet 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 ska
vi också anpassa miljöer för dem som har
astma eller överkänslighet och blir sjuka
av det.
Sverige måste leva upp till mänskliga
rättigheter
Sveriges riksdag har skrivit på FN-konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning där tillgänglighet är en viktig del. Vi har även antagit
34

Tävling – ”Opp amaryllis, vakna min lilla”

U

WHO:s ramkonvention om tobak som
säger att ingen ofrivilligt ska utsättas
för passiv rökning. Nu är det dags att
införa regler och lagstiftning som visar
att Sverige lever upp till dessa mänskliga
rättigheter.
Befolkningen är för rökförbud
En majoritet av befolkningen (mellan 60–
85 procent) stödjer dessutom rökförbud i
de offentliga utemiljöer som föreslås av
Folkhälsomyndigheten och regeringens
utredare. Regeringen har föreslagit i en
proposition att Tobakslagen ska utökas
med vissa offentliga utemiljöer som
lekplatser, perronger och hållplatser i
kollektivtrafik, utomhusarenor, entréer
till byggnader som är rökfria och uteserveringar. I väntan på lagstiftning behövs
handlingskraft genom lokala initiativ för
reglering av tobaksrök utomhus.
Vi vill:
Att kommuner inför rökfritt på lekplatser,
vid utomhusarenor och vid entréer till
fastigheter där tobakslagen gäller.
Att ansvariga för kollektivtrafiken/markägare i regioner och län inför rökfritt på
perronger och hållplatser utomhus.

debatt@altinget.se
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Aster
Kalla
Malva
Syren

Dådra
?
Mynta
Tulpan

Fibbla
Krokus
Måra
?

Orden kan stå fritt eller bildas vågrätt,
lodrätt, diagonalt, baklänges eller haka
i varandra med en eller flera bokstäver.
Denna gång ska du hitta 24 gömda
blommor. Vi har angett namnen på 20
blommor och fyra är dolda.
Skicka in namnen på de fyra dolda blommorna senast den 29 januari 2019;
Rätt svar Allergibladet nr 3/ 2018–
”Jag har en plan”
Rätt svar: Filmbolag
Vi fick in 8 svar denna gång!
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?
Lilja
?
Vallmo

Humle
Linnéa
Näva
Viol

Iris
Ljung
Ros
Vårlök

via e-post
astma-allergi.ost@fontanen.org
eller
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Glöm inte att ange namn och adress!
Vinnare är
Berit Bergqvist, Linköping
Margareta Wallin, Norrköping
Iremeli Takapuro Jonsson, Söderköping
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God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla medlemmar och
tackar för ett fint 2018
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Styrelserna i Astma- och
Allergiföreningarna i
Linköping, Norrköping och
Västra Östergötland

