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

I december röstade Riksdagen för att
ändra tobakslagen så att rökförbud
införs på uteserveringar och vissa
allmänna platser utomhus fr.o.m. 1 juli
2019. Beslutet om en utökad tobakslag innebär att det blir rökfritt på ﬂera
offentliga platser, däribland lekplatser,
uteserveringar, idrottsplatser, tågperronger busshållplatser och entréer.
Ett viktigt syfte med rökförbudet är att
skydda barn och unga mot passiv rökning.
Många med astma eller annan överkänslighet blir sjuka och upplever begränsningar i offentliga miljöer när de ofrivilligt utsätts för andras tobaksrök. En stor
undersökning visar att 4 av 10 vuxna med
astma rapporterar besvär i rökiga miljöer. Sverige har haft ett folkhälsomål att
ingen ofrivilligt skulle utsättas för passiv
rökning som skulle uppnåtts år 2014.
I början av januari fick vi information
om att de svenska skolmyndigheterna har
kommit fram till att hundar och andra djur
inte hör hemma i skolan. Men varken skolor eller kommuner har ännu informerats
om Skolverkets ställningstagande.
Det är framför allt så kallade läshundar
som används i skolor för att i pedagogiskt
syfte hjälpa elever med lässvårigheter.
Astma- och Allergiförbundet har under
flera år försökt få myndigheterna att ta
fram en vägledning om och hur läshundar får användas i skolor. Men eftersom
det saknas vetenskaplig grund för att det
bidrar till att barn och elever utvecklas
enligt utbildningens mål, har Specialpedagogiska myndigheten sedan tidigare
avstått från att ta fram riktlinjer.
AllergiBLADET 2019:1
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Ombudsmannen har ordet

Innehåll

Jag har också deltagit i en workshop inför
uppstarten inför planeringen av den
Toleranskonferens som ska arrangeras
den 5–7 februari 2020 av Astma- och
Allergiförbundet och stiftelsen Astmaoch Allergiförbundets Forskningsfond,
tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården.
Det blir en nationell toleranskonferens
med syftet att sprida kunskap kring toleransutveckling samt skapa intresse för
allergisjukdomar ur ett samhällsperspektiv.
Missa inte möjligheten att bo på Astmaoch Allergiförbundets fantastiska vandrarhem Södergården. Det finns också
möjlighet att åka dit för att delta på olika
kurser i yoga eller akvarellmålning.
Det är årsmötestider, ta chansen att göra
din röst hörd för det finns alltid möjlighet
att påverka årets verksamhet.
Hör gärna av dig!

Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

3

Framsidans bild – Koltrast
Koltrast Turdus merula
Latinskt namn: Turdus merula - vilket
betyder, trast, trast.

Typiska kännetecken:
25-26cm. En kraftig och långstjärtad trast
där den äldre hanen är mycket lätt att
känna igen med sin helt svarta dräkt och
klargula näbb och gula ögonring. Honan
är mörkbrun med ljusare strupe och med
en brun ögonring. Fågeln hoppar jämfota
då den rör sig på marken.

Finnes:
Koltrasten ﬁnns i trädgårdar, skogar och
parker i södra och mellersta Sverige samt
längs Norrlands kustland, där tätheten
dock snabbt avtar.

Äter:
Frön, bär, insekter och maskar.

Läte:
En mycket melodisk sång med djupa, vemodigt ﬂöjtande toner, som framförs i lugnt
tempo och som ofta avslutas med ett kort
lågmält kvitter. Om den blir skrämd kan ett
skärande smatter höras under ﬂykten.

Häckar:
Koltrasten häckar allmänt i hela södra och
mellersta Sverige upp till norra Värmland,
centrala Dalarna och längs hela Norrlandskusten. Arten häckar regelbundet långt ut
i kustbandet, såväl på Västkusten som i
Stockholms skärgård, förutsatt att där ﬁnns
växtlighet och helst även mänsklig bebyggelse. Boet placeras vanligtvis på låg höjd
i täta träd eller buskar och består av strån,
mossa och löv som blandas med jord.
Koltrasten hör utan tvekan till våra mest
4

välkända och
omtyckta fåglar.
Kanske är det därför den utnämnts
till Sveriges nationalfågel. Ursprungligen
var koltrasten en skygg skogsfågel, men
har under 1900-talet vandrat in i stadsparker och villaträdgårdar, där den kan vara
ganska oskygg och under vintern gärna
kommer fram till utlagd mat.
Den svenska populationen uppskattas
till 1.000.000–2.000.000 par. Koltrasten
är mycket tolerant i sitt biotopval och
förekommer i alla skogstyper, även om
den generellt sett är betydligt vanligare i
lövskog än i barrskog. Den föredrar snåriga skogsmijöer och därför hittar man den
oftast i strandskog, buskiga hagmarker,
skogsbryn och gläntor, men även i barroch lövskog med tät undervegetation samt
i tätorter där den anpassat sig till människan och blivit påfallande oskygg.

Foto: Bernt Kazmierski

Kalendarium hela länet 2019

Framsidans bild

Februari
13 Temakväll: Att röra sig lite kan betyda mycket – Funktionsrätt Östergötland
14 Astma- och Allergiföreningen i Östergötland och projektet FRALLA –
Friluftsliv för alla ställer ut på Välfärdsmässan –
Missionskyrkan i Linköping 09.30 – 15.30
15 Allergibladet nr 1/ 2019
18 Styrelsemöte länsföreningen
19 Årsmöte Västra Östergötland
26 Årsmöte Linköping
Mars
13 Temakväll – Livet rullar på – Jonas Waltelius” – Funktionsrätt Östergötland
April
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

Koltrasten har utvecklat en känslig försvarsmekanism då fara hotar. Detta kallas
”skräckfällning” och innebär att fågelns
fjädrar yr omkring. Förhoppningsvis kan
den då ta sig ur denna fara och de viktiga
vingfjädrarna hållas intakta.
Enligt gammal folktro, innebär det ett
väderomslag om man ser en kolrast på
vintern. Koltrasten har även många olika
namn, i olika delar av Sverige; Svarttrast,
Svartstare(Småland), Gråstare, Svartklera(Bohuslän), Buskstare (Småland,
Öland,Gotland), Solsvärta (Skåne) och
Muskvipa (Västergötland).
Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf
Rudebeck, fageln.se
AllergiBLADET 2019:1
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Inbjudan

Inbjudan

TEMAKVÄLLAR 2019
• Temakväll: ” Livet rullar på – Jonas
Waltelius”
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
• 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

Inbjudan till temakvällen
Livet rullar på
Jonas Waltelius berättar om olyckan på
svensexan som förändrade hela hans liv
för alltid.

I dag är Jonas förlamad, beroende av
personlig assistans och hjälpmedel.
Hur får man och håller livsmodet uppe
när hela livet vänds upp och ned?
Hur var vägen tillbaka till en fungerande
vardag, om föräldraskap och arbete.
Jonas blev känd som sommarvärd på
Sveriges Radio P1 2018.
Du kan lyssna på Johan via följande
webbadress:
https://sverigesradio.se/sida
/artikel.aspx?artikel=6934933
Kom och lyssna på Jonas Waltelius.

• Vilket ansvar har styrelsen för
föreningens ekonomi?
• Varför ska beslut fattas, om kostnader
i ett protokoll?
• Hur ska ett beslut fattas och
formuleras i ett protokoll?
• Varför behövs firmatecknare?
• Varför ska räkningar attesteras,
godkännas före utbetalning görs?

AllergiBLADET 2019:1

Sista dag för anmälan är tisdag 5 mars.
Anmäler dig gör du genom att ringa till
vårt kansli, telefon 013-12 30 60
eller mejla till
karin@funktionsratt-ostergotland.se

Välkommen
Äntligen skulle
vi gifta oss.
Sveriges Radio

Utbildning
Styrelsens ansvar ekonomi
Funktionsrätt Östergötland och ABF
Östergötland bjuder in till utbildning för
styrelse och till dig som är på väg in i en
styrelse.
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Datum: onsdag 13 mars
Klockan: 18.00–20.00
Plats:
Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Västra vägen 32, Linköping
Kostnad: Ingen

AllergiBLADET 2019:1

Det här och mer kan du få reda på denna
kväll. Givetvis finns utrymme för egna
frågor.
Datum: onsdag 3 april
Klockan: 18.00–20.00
Plats:
Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
Kostnad: Ingen
Sista dag för anmälan är måndag 25 mars.
Anmäler dig gör du genom att ringa till vårt
kansli telefon 013-12 30 60 eller mejla till
karin@funktionsratt-ostergotland.se

Välkommen.
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Välkommen till yogaretreat

Akvarellkurs 10–13 oktober 2019

Välkommen till en helg i yogans tecken på Södergården Åre med dess vackra
fjällvärld runt knuten.

Vill du måla akvarell? Lära dig nya tekniker?
Kursen genomförs på Södergården Åre (Astma- och Allergiförbundets medlemsgård i
Undersåker, Jämtland) och det är Västjämtland astma- och allergiförening som är arrangör i

Denna retreat passar både nybörjare och de med erfarenhet. Fokus ligger på yoga och medveten
närvaro. Med inspiration från viryayoga, stresshantering och mindfulness guidar Susanne
Attskog varsamt in oss i våra kroppar och vi centreras och stärks i kropp och sinne. Vi yogar på
Spiragården (500m från Södergården) och tillbringar vår fritid på Södergården.
Denna retreat ges vid två olika tillfällen:

samarbete med Åredalens folkhögskola.
Vi kommer måla varje dag fram till ca 16.30 - 17.00. Vi börjar torsdagen den 10/10 kl. 13.00 målar
hela fredagen och lördag och på söndag den 13/10 avslutar vi kl. 12.00
Sista anmälningsdag är den 26/9

Yogaretreat 28–31 mars 2019

Intresset för denna kurs är stor och platserna är få så tveka inte att skicka in din
intresseanmälan.

Sista anmälningsdag 14/3

Kontakta Eva Björklund på Södergården Åre för anmälan och mer information,

Yogaretreat 6–9 juni 2019

sodergarden@astmaoallergiforbundet.se, 070-662 40 53

Sista anmälningsdag 23/5

Mer information
För mer information om pris och upplägg kontakta Lisa Tangen, 070-642 65 85.

Varmt välkomna önskar Eva Björklund, Lisa Tangen och Susanne Attskog!
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Information från lokalföreningarna

Information från lokalföreningarna

Kallelse till årsmöte
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 19 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)
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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,
070-312 41 75
Sara Hjalmarsson, Ombudsman,
Astma- och Allergiföreningen i
Östergötland, 013-10 34 82,
astma-allergi.ost@fontanen.org

AllergiBLADET 2019:1

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.

AllergiBLADET 2019:1
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Information från lokalföreningarna

Information från lokalföreningarna

Vi söker ﬂer ledamöter till Astma- och Allergiföreningen i
Norrköpings styrelse

Inbjudan till Årsmöte i Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening

Astma- och Allergiföreningen i
Norrköping bildades 1957 och är länets
äldsta lokalförening.
Vår planerade verksamhet,
• Badet på VIN
• Minigolf
• Lisebergsresa

Tisdagen den 19 februari 2019
Klockan 19.00
Föreningen bjuder på ﬁka.

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, 070-475 48 84,
e-post: annelie.wigh@telia.com

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

Kallelse till Årsmöte

Öppettider ledsagning

Månd–fred 8.00–15.00*

Datum: Måndagen den 25 februari 2019
Tid: 18:30
Plats: Lokalen Styrelserummet Korridor E
på Thapperska Gamla Övägen 23

Ledsagarservice

Föreningen bjuder på lättare förtäring
Vid anmälan var god uppge eventuella
matallergier
För att alla ska kunna medverka på årsmötet: kom doftfri
Anmälan senast 22 februari till Annelie
Wigh 070-475 48 84
eller Rulle 070-620 40 66

US Linköping
Garnisonvägen 10
587 50 Linköping

Öppettider bokning

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

010-103 66 80
Info@ledsagarservice.nu
Här hittar du oss på webben:
www.ledsagarservice.nu

Välkomna önskar styrelsen

Tjänsten är kostnadsfri
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Information från Länsföreningen

Information från Länsföreningen

Astma- och Allergiföreningen i
Östergötland inbjuder till
Årsmöte och inspirationsföreläsning för
årsmötesombud, styrelse och medlemmar.
Lördag 6 april 2019 kl. 12:00–16:00
Plats: Vagnhallen, lilla entrén, Fontänen Västra vägen 32 Linköping,
Program:
12.00 Lunch
13.00 Årsmöte Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
14.00 ca Inspirationsföreläsning
16.00 Avslut
Dagen är kostnadsfri
Det att serveras lunch, kaffe/the, fikabröd
Anmäl ditt deltagande och meddela din födoämnesallergi
senast 28 mars 2019 via e-post astma-allergi.ost@fontanen.org
eller via telefonsvarare tfn nr 013-10 34 82

Vykortshjälpen är en sida, där man kan göra förfrågningar om
att få vykort eller brev, till någon som har det svårt.

VIKTIGT!
Tack för att du kommer utan parfymer, deodoranter,
rakvatten, aftershave eller andra dofter

Det kan vara ett barn som har en tuff
barndom, sjukdom, funktionshinder,
invandrare, en ensam person, äldre personer, någon som har det svårt ekonomiskt.
Alla är välkomna att önska sig ett kort
eller brev i postlådan!
Det går till så, att när någon gör en förfrågan om att vilja ha uppmuntrande vykort
eller brev, så lägger vykortshjälpen ut det
som ett ärende på sidan. Sedan får den
som vill svara på ett ärende höra av sig
till vykortshjälpen för att få adressen.
Du som vill ha uppmuntrande vykort
eller brev, skriv gärna lite vad du har för
intressen, när du fyller år, din ålder och
om du vill vad du har för sjukdom eller

social situation. Du avgör själv vad som
ska stå i din förfrågan. Samlar du på något särskilt, så kan vi lägga ut förfrågan
även om sådant. Du som vill skicka kort,
skriv till Vykortshjälpen så förmedlar vi
adressen och glöm ej att uppge det ärende
du vill skriva till, för att få rätt adress.
Det ska vara glada och uppmuntrande
hälsningar. Tänk på att detta är människor
som har det tufft på olika sätt, så nämn
inte detta på ett kort eller i ett brev. Det
är jobbigt nog, som det är. Och kom ihåg,
ett vykort kan glädja många och mycket.
www.facebook.com/vykortshjalpen/

www.facebook.com
/vykortshjalpen/
14
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Information från Länsföreningen

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

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
070-620 40 66
Annelie 070-475 48 84
Ninna 073-396 65 73

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

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
Postadress
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
c/o Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp 1
596 91 Skänninge
16

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

Kontakt:
Tel. 070-593 73 09
E-post:
monicajr.mj@gmail.com
AllergiBLADET 2019:1
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Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet

Forskningsfonden har beviljat
18 forskningsanslag
Forskningsfonden stödjer patientnära forskning som kan höja
livskvaliteten
Allergiska reaktioner drabbar
många och fortfarande saknas
viktig kunskap för att förstå
hur de uppkommer. För att
främja forskning om allergiska
sjukdomar delar Stiftelsen
Astma- och Allergiförbundets forskningsfond årligen
ut forskningsanslag inom
området.
Vi kan nu med glädje presentera vilka som erhållit forskningsanslag i årets utdelning.
Fonden har i år beviljat 18 ansökningar, vilket är ett rekordstort
antal. Totalt beviljades 14 kvinnliga
forskare och 4 män. Ansökningarna för
anslag har visat på en intressant bredd
och hög kvalitet inom områden som astma, immunterapi och diagnostik.

Vi ser det som mycket positivt att
kunna ge anslag till områden så
som eksem, livsstilsfaktorer och
födoämnesallergi. Forskningsfonden är den enda finansiär i
Sverige vars bidrag enbart går
till astma- och allergiforskning.
Tack vare bidrag från allmänheten har fonden kunnat dela
ut mer än 175 miljoner kronor
till angelägen allergiforskning.
För många forskare är forskningsfondens ekonomiska stöd
avgörande. Forskningsfondens
insamling till detta ändamål fick
sitt stora startskott i och med
Röda Fjädern-kampanjen 1989.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond ser med
glädje fram emot att följa dessa beviljade
projekt i deras arbete framåt.

Nu går skolverket ut med riktlinjer för hundar
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• Hundar och andra djur inte har en
naturlig plats i skolan.
• Även om det finns positiva effekter för
vissa elever så kan det inte ställas mot
elever som till exempel är allergiska
eller rädda för hundar.
• Rimligen finns det inte bara en lösning
för att avhjälpa eller lindra ett stödbehov för elever i behov av särskilt stöd.

Allergia

De svenska skolmyndigheterna har
kommit fram till att hundar och andra
djur inte hör hemma i skolan.
Men varken skolor eller kommuner har
ännu informerats om Skolverkets ställningstagande.
Det är framför allt så kallade läshundar

bidrar till att barn och elever utvecklas
enligt utbildningens mål, har Specialpedagogiska myndigheten sedan tidigare
avstått från att ta fram riktlinjer. När frågan sedan lämnades över till Skolverket
slog de 2017 fast följande:

som används i skolor för att i pedagogiskt
syfte hjälpa elever med lässvårigheter.
Astma- och Allergiförbundet har under
flera år försökt få myndigheterna att ta
fram en vägledning om och hur läshundar får användas i skolor. Men eftersom
det saknas vetenskaplig grund för att det
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• En elevs stödinsatser ska inte innebära
att en annan elevs rätt till utbildning
och en god arbetsmiljö försämras.
Vill kommunicera klokt
Trots att ställningstagandet kom i november 2017 har det inte kommunicerats
till skolor eller deras huvudmän,
kommunerna.

AllergiBLADET 2019:1

Varför har ni inte gjort det?
– Vi har kommunicerat svaret till de
skolor som vänt sig till vår upplysningstjänst. Eftersom vi inte får in så många
frågor kring detta från vår upplysningstjänst så har vi hittills valt att inte
lägga ut information på vår hemsida.
Vår hemsida har också en väldigt bred
målgrupp med mycket information som
ska förmedlas vilket kräver att vi måste
kommunicera klokt, säger Ann-Christin
Hartman, chef för Enheten för styrdokumentsutveckling på Skolverket.
Vilka konsekvenser tror ni att det får för
elever med pälsdjursallergi att skolor och
huvudmän inte känner till Skolverkets
ställningstagande om djur i skolan?
– Vi tror att rektorer är vana vid att hantera frågor om särskilt stöd och att man
måste beakta alla elevers behov. Vi ser
inte heller att hundar är en naturlig del av
en skolvardag. Vårt arbete med webben
är under ständig utveckling och vi har
nyligen bytt system för hur vi publicerar
information på webben. Det innebär att
vi inom kort kommer att lägga ut en kort
information kring hundar i skolan.
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Toleranskonferens 2020
Den 5–7 februari 2020 arrangerar Astmaoch Allergiförbundet och stiftelsen Astmaoch Allergiförbundets Forskningsfond,
tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården, en
nationell toleranskonferens med syftet att
sprida kunskap kring toleransutveckling
samt skapa intresse för allergisjukdomar
ur ett samhällsperspektiv.
Under konferenser diskuteras nya rön och
hur man kan förebygga och även slippa
allergisjukdomar. Toleranskonferensen
riktar sig till experter och vetenskapligt
aktiva, beslutsfattare och opinionsbildare
i samhället och medlemmar i Astma- och
Allergiförbundet. Med konferensen vill vi
också inspirera opinionsbildare och makt-

havare att ta initiativ till en bred nationell
satsning om att förbättra livsvillkoren för
människor med allergisjukdom.
Vi hoppas att ny kunskap ska nå ut till
den praktiska sjukvården, att beslutsfattare
i landsting och på nationell nivå ska få
kunskap om att det finns en stor potential
till förbättring gällande människor med
allergisjukdom, samt att regering och
riksdag ska ta initiativ till en nationell
strategi för att möta problemen med allergi
sjukdomar.
Läs mer och anmäl ditt intresse för att få
information om toleranskonferensen här
https://astmaoallergiforbundet.se/vart-arbete/toleranskonferens/

information om toleranskonferensen
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Äntligen rökfritt på allmänna platser utomhus
Det här har vi kämpat för i många år!
Nu blir det äntligen rökfritt på uteserveringarna!, säger Marie-Louise Luther,
ombudsman på Astma- och Allergiförbundet.
-Vi är så stolta!! Rökfria offentliga utemiljöer är ett mycket viktigt steg för att
nå målet om ett rökfritt Sverige 2025.
Nu blir samhället en smula tillgängligare
för personer med allergi eller överkänslighet. Astma- och Allergiförbundet har
arbetat för beslutet under många år, tillsammans med Unga Allergiker. Det här
kommer att öka livskvaliteten för miljoner människor som besväras av, eller blir
sjuka av tobaksrök. Nu arbetar vi vidare
för att även bostadsmiljöer ska bli rökfria,
säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.
AllergiBLADET 2019:1

I december röstade Riksdagen för att ändra tobakslagen så att rökförbud införs på
uteserveringar och vissa allmänna platser
utomhus fr. o. m. 1 juli 2019. Beslutet om
en utökad tobakslag innebär att det blir
rökfritt på flera offentliga platser, däribland lekplatser, uteserveringar, idrottsplatser, tågperronger busshållplatser och
entréer.
Ett viktigt syfte med rökförbudet är
att skydda barn och unga mot passiv
rökning. Många med astma eller annan
överkänslighet blir sjuka och upplever
begränsningar i offentliga miljöer när de
ofrivilligt utsätts för andras tobaksrök. En
stor undersökning visar att 4 av 10 vuxna
med astma rapporterar besvär i rökiga
miljöer. Sverige har haft ett folkhälsomål
att ingen ofrivilligt skulle utsättas för passiv rökning som skulle uppnåtts år 2014.
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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 gemenheten de tre kommande åren. Det väljs
samt ska satsa våra krafter på.
också en styrelse med uppdrag att leda
Vid kongressen tas beslut om vilken
organisationen fram till nästa kongress.
inriktning förbundet ska ha på verksam-

Öka säkerheten för landets matallergiker
Den 1 januari skärptes straffen för brott
mot livsmedelslagen – dels återinförs
fängelsestraff på upp till två år och dels
införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser. Astma- och Allergiförbundet
har höga förväntningar på att den nya
lagen leder till ökad trygghet för konsumenter med matallergi.
• Vi vill att säkerheten för konsumenter
med matallergi ökar.
• Vi vill att samhället sätter press på
livsmedelsföretagen att sköta det som
livsmedelslagen anger.
• Vi vill att kommunernas livsmedelsinspektörer genomför hårdare kontroller
gällande livsmedelsbrott, samt att
åklagarmyndigheten prioriterar sådana
anmälningar till att gå till domstol.

– ”Lagstiftningen blir meningslös om
maten till följd av bristande uppföljning
innehåller icke deklarerade allergener,”
skriver Astma- och Allergiförbundets
ordförande Maritha Sedvallson i Dagens
Samhälle idag.
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I Storbritannien har personer avlidit till
följd av att de fått fel mat från restauranger trots att de vid beställning tydligt
meddelat sina allergier. I ett aktuellt fall
dog en 15-årig flicka av en irreversibel
hjärnskada från den astmaattack hon fått,
på grund av mat hon inte tålde, trots att
hon angivit sina allergier vid beställning.
I detta fall har Storbritannien utnyttjat
sin skärpta lagstiftning och dömt restaurangägaren till fängelse för dråp. Så kan
vi även göra i Sverige vid allvarligare fall
där företag inte följer lagen.
Vi har tidigare, i en debatt i mars 2017,
krävt att lagstiftningen måste skärpas så
att matproducenter som bryter mot lagen
och utsätter konsumenter för risk eller
skada, får straff som står i relation till de
skador som uppstår. Debatten beskrev en
enkätundersökning från Livsmedelsverket som visade att få av de livsmedelsbrott som anmäls går till åtal och ännu
färre leder till fällande domar.
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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:
• ordförande, förste vice ordförande och
andre vice ordförande i Astma- och
Allergiförbundet
• övriga styrelseledamöter i förbundsstyrelsen i Astma- och Allergiförbundet
• ersättare i förbundsstyrelsen i Astmaoch Allergiförbundet

• revisorer och ersättare i Astma- och
Allergiförbundet
• ordförande i forskningsfonden
• ledamöter i forskningsfondens styrelse
• ersättare i forskningsfondens styrelse
• revisorer för forskningsfonden
• revisorsersättare för forskningsfonden

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

Helgtips!
Ni har väl inte missat att det går att beställa hem nötfritt, äggfritt, veganskt och glutenfritt lösviktsgodis? Toppen för alla som i vanliga fall måste undvika lösgodis på grund
ut av risken för kontaminering.
www.lyckoboxen.com

AllergiSmart

Välkommen!

• Bilstöd och anpassningar
• Bostadsanpassning
• Hjälp med att fylla i blanketter

24
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även hälso- och sjukvårdens regelverk
som styr rätten och utformningen av
anpassade måltider.
Under hösten har vi kontaktat de andra
berörda myndigheterna för att få svar på
några av frågorna, men det står klart att
allt inte kan besvaras på rak arm.
På måltidsdagarna i november 2018 hade
vi temat uppe och fick många bra frågor
från er som deltog. Här sammanfattar vi
det vi kan svara på just nu och förklarar
vad vi ser behövs för att ytterligare klargöra området.

Uppmaning att begränsa antalet
speciallösningar

Här kommer ett smakprov från Livsmedelsverkets måltidblogg
www.maltidsbloggen.se/2019/01/specialkoster-i-forskola-och-skola

”Specialkoster i förskola och skola
– vi levererar både svar och luckor
Frågorna om specialkoster i skola och
förskola kommer i ständig ström till oss
på Kompetenscentrum. Både från er ute i
verksamheterna och på sistone även från
media. Här har vi sammanfattat de svar
vi har idag och även de luckor som vi
identifierat på området.
Lyssnartips
Nyligen publicerades en podd från Mattanken där Livsmedelsverkets
Anna-Karin Quetel samtalar ca 20 minu26

ter med etnologen och måltidsforskaren
Rickard Tellström om fenomenet med
alla individuella önskemål i de offentliga
köken. Lyssna på den här:
www.mattanken.se/poddar
Många kockar…
Matgästernas rätt till specialkost är
komplext eftersom det vilar på flera olika
lagstiftningar och myndigheter. Det är
framförallt skollagen, diskrimineringslagstiftningen, livsmedelslagstiftningen och
AllergiBLADET 2019:1

Antalet elever som ansöker om specialkost har ökat sedan ett antal år. Alla har
rätt till god, näringsriktig mat i skolan för
att orka lära och prestera hela skoldagen.
Men Livsmedelsverket uppmanar skolor
och förskolor att besluta hur många olika
slags koster som ska tillhandahållas.
Annars är risken stor att de som verkligen
behöver anpassningar inte får den prioritering de kan behöva utifrån medicinska
skäl. Vi lägger många skattefinansierade
kronor på måltider i förskola och skola,
men budgeten är anpassad för gemensamma lösningar och inte en á la cartemeny. Verksamheterna behöver säkerställa att de kan servera bra, anpassade
och säkra måltider till de som verkligen
behöver.
Det är också viktigt att tänka på att barn
sällan önskar egna särlösningar kring måltiderna utan vill helst vara som alla andra.
De som behöver särskild mat bör få den
serverad på så normalt sätt som möjligt.
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Vad är egentligen en specialkost?
Specialkost är enligt Socialstyrelsens
termbank http://termbank.socialstyrelsen
.se/ kost vid specifika sjukdomstillstånd.
Det är oftast måltider som är fria från
ett allergiframkallande ämne eller annat
ämne som kan ge överkänslighetsreaktion
hos vissa personer.

Vem har rätt att få specialkost?
Skolan är enligt skollagen skyldig att tillhandahålla näringsriktig och kostnadsfri
skolmåltid till alla elever i den obligatoriska skolan, årskurs 1–9. Skolinspektionen har gjort prövningar av två enskilda
ärenden som gällde tidpunkten för lunch
till elev med diabetes och mjölkproteinfri
mat till en allergisk elev och bedömde att
båda eleverna hade rätt till anpassningar
av måltiderna. Man kan alltså tolka detta
som att elever med medicinska behov
har rätt att få en lunch anpassad till deras
specifika medicinska behov. MEN Skolinspektionens prövningar räknas dock
inte som generella bedömningar och det
är därför inte möjligt att ge ett klart svar
på frågan om vem som har rätt till specialkost. Det som heller inte är klargjort är
huruvida måltiderna måste anpassas även
vid milda symptom; som exempelvis
överkänslighet mot råa äpplen och morötter vid korsallergi med pollenallergi. I
Finland bedöms detta inte vara grund för
specialkost.
Skolverket svarar också att specialkost
även kan vara aktuellt då det bedöms att
en elev är i behov av extra anpassningar
eller särskilt stöd, som exempelvis vid
neuropsykiatriska diagnoser. Skolverket
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hänvisar till bestämmelserna i de allmänna råden om extra anpassningar och
särskilt stöd, även om måltiderna inte
nämns i dessa:
www.skolverket.se/regler-och-ansvar
/allmanna-rad#h-Extraanpassningar
sarskiltstodochatgardsprogram

Mat utan allergener – gäller
samma regler för förpackade
livsmedel som för måltider i
förskola och skola?
Ett livsmedel eller en maträtt som påstås
vara fritt från ett allergen ska vara
lämpligt för matgästen den är avsedd för.
Oavsett om det är en maträtt i en skolrestaurang eller ett förpackat livsmedel
som anger att det är “fritt från” ett visst
allergen gäller samma regler – det ämne
som skulle kunna utlösa en överkänslighetsreaktion ska inte kunna påvisas vid
analys i mängd som skulle kunna utgöra
en risk för den som är allergisk eller överkänslig. Läs mer på Livsmedelsverkets
webbplats:
www.livsmedelsverket.se/produktion
-handel–kontroll/livsmedelsinformation
-markning-och-pastaenden/glutenfria
-laktosfria-och-andra-fri-fran-livsmedel
Bufféservering kan utgöra en risk för spill
och kontaminering, men det finns inget
i livsmedelslagstiftningen som säger att
måltiderna för allergiska och överkänsliga elever varje dag måste serveras i
en helt separat buffélinje. Det är upp till
verksamheten att avgöra hur serveringen ska utformas på ett säkert sätt, också
beroende på vad som serveras i övrigt.
Elever som är särskilt känsliga kan ibland
28
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behöva få ta sin mat i köket eller vid en
särskild buffé, medan exempelvis laktosintoleranta kan ta från den gemensamma
buffén.
I dagsläget har Livsmedelsverket en
rekommendation om att nötter, mandel,
jordnötter och sesamfrö inte bör förekomma som ingrediens i den mat som serveras inom förskola och skola. Detta för
att minska risken för allvarliga allergiska
reaktioner hos allergiska barn. Rekommendationen omfattar inte livsmedel som
är märkta med “kan innehålla spår av”.
Däremot ska matgäster som är allergiska
mot nötter, mandel, jordnötter och sesamfrö naturligtvis inte serveras livsmedel
märkta med “kan innehålla spår av” det
personen är allergisk mot.

Hur vanligt är det med luftburna
allergier till livsmedel?
Under 2019 kommer vi sammanställa den
forskning som finns och publicera den på
vår webbplats. De flesta rapporter gällande luftburna reaktioner mot bl.a. ägg,
vete, vissa kryddor och fisk gäller yrkesarbetare. De som arbetar i fiskindustrin
eller i industri där pulver av ägg, vete och
kryddor hanteras utsätts för mycket höga
doser av allergen i luften. Den dos som
personer med allergi exponeras för är
avgörande för om de reagerar. Det gäller
oavsett om det är en dos de exponeras för
via inandning eller via intag. Man bör ta
hänsyn till att det är stor skillnad i exponeringsdos om det gäller en yrkesarbetare
som arbetar med pulver eller om det
gäller det som en allergisk konsument utsätts för i en skolrestaurang. De symtom
AllergiBLADET 2019:1

som uppkommer vid luftburen ägg- eller
fiskallergi är främst astma och hösnuva.
Även här rekommenderar vi en dialog
med elev, vårdnadshavare, elevhälsa samt
hälso- och sjukvården för att hitta bra
arbetssätt som funderar.

Hur ska måltiderna anpassas vid
neuropsykiatriska diagnoser?
Kunskaperna kring neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och autism ökar men
enligt genomgångar från SBU (Statens
Beredning för medicinsk Utvärdering)
från 2013 saknas vetenskapliga underlag
för särskilda dieter vid dessa diagnoser.
En ny litteraturgenomgång 2018 indikerar
även den att det inte finns tillräckligt med
forskning för att ge generella riktlinjer
för dietbehandling vid sådana diagnoser.
Rekommendationer för kostbehandling
vid olika diagnoser är Socialstyrelsens
ansvarsområde.
Ofta behöver elevernas lärmiljö anpassas, och där ingår även måltidsmiljön.
Elevhälsan har kompetens inom detta
område och bör medverka i att göra anpassningar av måltiderna. Det kan handla
om att skapa en lugnare miljö i en mindre
lokal, med färre matgäster. Skolverket
hänvisar till de allmänna råden om extra
anpassningar och särskilt stöd, även om
måltiderna inte nämns i dessa:
www.skolverket.se/regler-och-ansvar
/allmanna-rad#h-Extraanpassningar
sarskiltstodochatgardsprogram
Eleverna med neuropsykiatriska diagnoser
kan ibland också behöva hjälp att hitta
mat de gillar och är bekanta med och
särskilt stöd för att våga testa nya rätter.
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Om skolan har möjlighet kan det vara bra
med en enklare meny med omtyckta rätter som ändå ger viss omväxling. Det är
dock viktigt med en långsiktig plan för ett
ännu mer varierat matintag. Det är viktigt att föra en dialog med föräldrar och
elever i syfte att hjälpa barnet att kunna
äta sig mätt på den mat som serveras i
skolrestaurangen. Men i brist på nationella riktlinjer bedömer Livsmedelsverket
att det är upp till skolan och kommunen
att besluta hur långt man har möjlighet att
tillmötesgå familjens önskemål.

Måste ett intyg begäras från
läkare och får skolan egentligen
begära intyg?
Det är enligt Skolverket inte reglerat i
skolans styrdokument vilken typ av intyg
som huvudman och skola behöver för
att kunna fatta beslut om särskild kost
eller anpassning. Läkarintyg eller någon
annan typ av medicinsk bedömning är
ett verktyg för att säkerställa att skolans
och förskolans miljö anpassas till barnets
behov och för att klargöra att behovet av
specialkost är medicinskt befogat. Många
skolor har som rutin att begära in läkarintyg redan idag. Även elevhälsan kan bistå
i att bedöma det medicinska behovet eller
ge stöd i specialkostfrågor. Ett krav på
diagnos kan vara bra ur ett barnperspektiv, för att försäkra sig om att barnen fått
rätt utredning och behandling.

Vegetariskt i olika former
Livsmedelsverket rekommenderar att
vegetariskt inte ingår i begreppet specialkost utan erbjuds alla elever varje dag.
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Vanligast är en lakto-ovo-vegetarisk
meny med mjölk och ägg. Det går även
bra att servera vegankost i skolan och förskolan, förutsatt att den görs näringsriktig
med hjälp av berikade produkter och
kloka livsmedelsval. Läs mer om detta
i råden för måltider i skola och förskola
samt på www.livsmedelsverket.se. Finns
inte möjligheter att tillhandahålla en varm
lagad veganrätt till elever som enbart äter
veganskt bör buffén utformas så att veganer kan plocka till sig en lunch utifrån de
veganska komponenterna i måltiden.
Det är dock oklart om skolan och förskolan är skyldig att tillhandahålla vegansk
mat om önskemålet bottnar i etiska ställningstaganden. (se nedan om religiösa
matregler)

Religiösa matregler
Skolan och förskolan får inte diskriminera något barn eller någon elev. I diskrimi30
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neringslagstiftningen anges sju diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och
ålder.
Med religion avses religiösa åskådningar
som exempelvis hinduism, judendom,
kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser
som har sin grund i eller samband med en
religiös åskådning, till exempel buddism,
ateism och agnosticism. Inom vissa
religioner finns regler för vilken mat som
anses lämplig att äta och oftast rör dessa
kött och animalier. Detta innebär att skolan och förskolan behöver kunna erbjuda
ett fullgott alternativ för elever som har
önskemål om mat anpassad utifrån religion eller annan trosuppfattning. Det kan
till exempel vara någon form av vegetaAllergiBLADET 2019:1

riskt alternativ. Den anpassade maten ska
förstås också vara god, näringsriktig och
lagad med omsorg.
Diskrimineringsombudsmannen bedömer
däremot att politiska åskådningar och
etiska eller filosofiska värderingar som
inte har samband med religion eller
annan trosuppfattning i diskrimineringslagens mening inte omfattas av diskrimineringslagen. Önskemål kopplade till
sådana värderingar skyddas alltså inte av
diskrimineringslagen. Läs mer här:
www.do.se/om-diskriminering/
skyddade-diskrimineringsgrunder/

Får eleverna ta med egen
matlåda till skolan?
Det finns inget generellt förbud i livsmedelslagstiftningen mot att ta med egen
matlåda till skolrestaurangen, men det är
något som köken i så fall måste kunna
AllergiBLADET 2019:1

hantera med tanke på eventuella risker.
Skolan har med skolmåltiden möjlighet att
skapa jämlika förutsättningar, medvetna
konsumenter och bra matvanor. Den möjligheten riskerar att förtas om vissa elever
tar med egen matsäck. Ett sätt att minska
den risken är att skolan ger riktlinjer för
vad matsäcken bör och inte bör innehålla.

Vad rekommenderar
Livsmedelsverket?
Måltiderna i förskolan och skolan ska
vara näringsriktiga och säkra även för
barn med allergi, överkänslighet och
andra medicinska behov. Därför måste
skola och förskola tillhandahålla särskilt
anpassade måltider till elever med särskilda medicinska behov utifrån diagnos
och ordinerad behandling. Det kan handla
om anpassningar av såväl menyn som
måltidens sociala miljö. För att säkerställa att behovet är medicinskt och att
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barnen får rätt anpassningar är en bedömning från hälso- och sjukvården viktig.
När det gäller önskemål utöver medicinska behov, såsom vegansk mat, uppmuntrar vi kommuner och skolor att göra det
så smidigt som möjligt för alla elever att
kunna plocka ihop en bra skollunch utifrån preferenser och önskemål – även om
man kanske inte kan erbjuda en anpassad
lagad måltid varje dag. Eftersom fler och
fler erbjuder alternativa lunchrätter och
ett stort utbud av grönsaker och tillbehör
som bufféservering finns det ofta möjlighet att lösa detta, gärna i dialog med
matgästerna som är berörda.
Till specialkoster räknas i vissa kommuner
även anpassningar av generell ”kvalitetskaraktär” – exempelvis kött producerat
enligt svenska djurskyddsregler, frånvaro
av vissa tillsatser, ekologiskt etc.
Anpassningar som gäller kvalitetskaraktär bör enligt Livsmedelsverket komma
alla matgäster till godo och inte betraktas
som specialkost till några få.
Alla elever ska få en kostnadsfri skolmåltid vilket anges i skollagen. Frågan ägs
juridiskt av både Skolverket och Skolinspektionen.
Livsmedelsverkets råd är frivilliga för
kommunen och skolan att följa.

Finns goda exempel?
Idag går allt fler skolrestauranger över till
bufféservering eller ”Food Courts” och
lagar mat som inte innehåller allergener
i onödan, t e x ett glutenfritt alternativ
varje dag. Det ser vi som en mycket
smart lösning för att hålla nere mängden
speciellt utformade maträtter. Det handlar
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också om att kommunicera tydligt att
maten är bra och anpassad för att vara
näringsriktig, hållbar och dessutom passa
många olika smaker och preferenser.
Det innebär tyvärr att alla inte kan få sin
favoriträtt varje dag.
Se vår tidigare blogg om Bollebygds kommun, och även Linköpings kommun som
har ett liknande arbetssätt.

Arbetssätt som begränsar
mängden specialkoster
1. Tillhandahåll specialkost till de med
religiösa skäl och de med medicinska
behov (utifrån en bedömning av hälso
och sjukvården)
2. Se till att elever med autismspektrumdiagnoser och adhd som önskar får
anpassade måltider utifrån samråd med
elevhälsan. Det handlar ofta om en
lugnare måltidsmiljö. Om skolan har
möjlighet kan det också vara bra med
en enklare meny med omtyckta rätter
som ändå ger viss omväxling Det är
dock viktigt med en långsiktig plan för
ett ännu mer varierat matintag.

5. Servera måltiden som buffé eller food
court. Det underlättar för alla att hitta
det de gillar. Säkerställ dock att det
alltid finns kvar specifika rätter till de
som behöver det av medicinska skäl.

Områden vi ser behöver
förtydligas
• Nationell vägledning för skolans
arbete med att anpassa skolmåltider
till elever med särskilda behov som
inkluderar elevhälsan, hälso- och sjukvården, måltidsverksamheten, skolledningen samt elever och vårdnadshavare. Bör exempelvis beskriva rutiner
kring intyg, samverkan, anpassningar
och hantering av akuta situationer.
• Klargörande kring skolans skyldighet
att erbjuda anpassade måltider för
milda överkänslighetsreaktioner
• Klargörande kring skolans skyldighet
att erbjuda veganska måltider

Ovanstående områden ligger inte på Livsmedelsverkets ansvarsområde utan här
behöver andra myndigheter bidra.
Vi kommer lyfta dessa luckor på olika
sätt och hoppas att vi blir fler som hjälps
åt. Exempelvis genom att få frågor prövade av andra myndigheter och genom att
sätta frågan på agendan på olika sätt.
Sammanfattningsvis menar vi att skolmåltiderna behöver utformas så att de
fungerar för så många elever som möjligt
men att det kan bli orimligt många
speciallösningar om alla får önska fritt.
Men där det finns en diagnos och ett
medicinskt behov ska självklart anpassningar göras. Vi rekommenderar alltid
skolorna att ha en förtroendefull dialog
med vårdnadshavare och elev för att hitta
bra lösningar inom ramen för skolans
förutsättningar. ”
Källa: http://maltidsbloggen.se/2019/01/
specialkoster-i-forskola-och-skola

• Kunskapsstöd för hur skolmåltiden bör
anpassas för elever med neuropsykiatriska diagnoser

3. Se till att de som undviker vissa köttslag på grund av religiösa skäl alltid
kan välja ett vegetariskt alternativ eller
ett alternativt köttslag.
4. Planera menyer och recept så att onödiga allergener undviks. Många såser
kan redas utan gluten. Många rätter
kan göras veganska och de animaliska
livsmedlen serveras som tillbehör.

AllergiBLADET 2019:1
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Tävling – ”Och så vajar hatten, och hatten vajar så”

Blus

Boa

Bolero

Calvin Klein

Catwalk

Cheviot

Christian Dior

Design

Dress

Efod

Filippa K

Gunilla Ponten

Karl Lagerfeldt

Kate Moss

Kenzo

Kjol

Kretong

Lilla Jounalen

Madonna

Mc Cartney

Milano

Mocka

Modeller

Muff

New York

Nygårdsanna

Oscar De La Renta Rossellini

Vivenne Westwood

Vouge

Tanga
Väst

Yves Saint Laurent

Rätt svar Allergibladet nr 4/ 2018– ”Opp amaryllis, vakna min lilla”
Rätt svar: Gullviva, Kattfot, Nejlika och Tusensköna
Vi fick in 15 svar denna gång!
Vinnare är
Eva Enell Karlsson, Motala
Mia Norstedt, Linköping
Maj-Britt Johansson, Linköping
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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 senast den 21 april 2019
via e-post
astma-allergi.ost@fontanen.org
AllergiBLADET 2019:1

eller
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Glöm inte att ange namn och adress!
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Här bor du billigt, tryggt och enkelt i en ren och sund miljö.
Januari Vi har lediga rum. Välkommen!
Februari Abonnerad av Åre Skid WM:s volontärer, 3–17 februari.
Astma- och Allergiföreningen i Uddevalla, 17–24 februari.
Astma- och Allergiföreningen på Gotland, 24 februari–3 mars.
Mars Astma- och Allergiföreningen i Luleå, 3–10 mars.
Astma- och Allergiföreningen i Borås, 10–16 mars.
April Astma- och Allergiföreningen Region Mellannorrland,
22–28 april.
Maj Södergårdens vänner träffas och gör ett handtag för allas
vår fina gård. Vi bjuder på arbetsfika, boende och avslutningsmiddag. Öppet för alla, 23–26 maj.
Juni In the air – be aware! Doftöverkänsligas årliga träff, 27–30
juni.

Juli och augusti Södergården har öppet hela sommaren.
Kom och upplev natur och kultur. Vandra i gröna högfjäll
och bada i fjällsjöar. Välkommen att boka!
September Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland,
31 augusti–7 september.
Astma- och Allergiföreningen i Skåne, 9–15 september.
Södergårdens vänner ställer i ordning inför vintern. Öppet
för alla, 19–22 september.
Styrelseutbildning Ovanåker Astma- och Allergiföreningen,
26–29 september.
Oktober Kom till Södergården med barnen under höstlovet. Vi har lediga rum. Välkommen!
November och december Vi har lediga rum. Välkommen!

Ring till Eva på Södergården för mer information 070-662 40 53
Fjällfararvägen 2, 837 96 Undersåker • sodergarden@astmaoallergiforbundet.se
www.astmaoallergiforbundet.se/sodergarden
Vi finns även på Facebook, gruppen heter Södergården Åre.

Alla medlemmar är välkomna att boka boende utanför dessa arrangemang. Du kan komma som enskild, familj, förening eller annan grupp.

Foto: Eva Björklund

Välkommen till
Södergården Åre 2019!
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