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I maj deltog sex ombud från Östergötland på Astma- och Allergiförbundets
kongress som genomfördes den 17–19
maj i Upplands Väsby. Det var många
spännande diskussioner, viktiga beslut
som fattades och nya förtroendevalda
som valdes till förbundsstyrelse, valberedning samt forskningsfond.
I juni presenterades Livsmedelsverkets
nya råd. Råden visar att barn bör ges
allergena livsmedel som jordnötter, ägg,
mjölk och fisk. Astma- och Allergiförbundet välkomnar de nya råden och hoppas att
detta ska minska allergiutvecklingen hos
barn, dvs, toleransutveckling, men även att
det ska underlätta vardagen för vissa av de
föräldrar som lever med allergier.
Astma- och Allergiförbundet välkomnar
den nya tobakslagen som trädde i kraft
den 1 juli och som kommer att göra skillnad för alla som lider av passiv rökning.
Dock är lagen otydlig om både var och när
rökförbudet gäller och därför bör myndigheter, organisationer, branschorganisationer och livsmedelshandlare ges möjlighet
att nå ut med vägledning till sina målgrupper genom ökade informationsinsatser.
Lagstiftning för rökfria miljöer ger tydliga
hälsovinster, både för dem som röker men

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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Ombudsmannen har ordet

Innehåll

även för omgivningen. Det är nu dags för
regeringen att ta nästa steg för att nå målet
om ett rökfritt Sverige år 2025.
I en debattartikel i Aftonbladet lyfter
Astma- och Allergiförbundets nya generalsekreterare, Kristina Ljungros den viktiga
frågan om Det är nu dags att se över frågan
om att slippa andras rök i sin bostad då
många lider av passiv rökning från grannar.
Nu är hösten här med flera aktiviteter som
lyser upp i höstmörkret, varmt välkommen!
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

Foto: Astma- och Allergiförbundet
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Receptförslag från Allergias receptbank

Framsidans bild
Framsidans bild – Kantarell

Kantarellen är en utsökt matsvamp som
går att både konservera och frysa in. Torkning av kantareller går utmärkt men ska
inte utföras i ugn eller värme då svampen
ofta blir seg och besk av det.

Kännetecken
Kantarellen är lätt att upptäcka och känna
igen i naturen. Fruktkroppen är 3–12 centimeter vid och 5–10 centimeter hög. Färgen
varierar från gul till mörkt gul-orange och
hatten blir rödfläckig om skada uppstår.
Kantarellerna får sin gula färg av karotenoid-pigment och svampen har åsar
som går långt ner på foten. Åsarna är till
skillnad från skivor oregelbundna i form
och utbredning. Hatten är inrullad hos
unga exemplar men utbredd och nedtryckt
i mitten hos äldre och kan variera mycket
i form. Köttet är fast och något blekare än
svamphatten, och har en karaktäristisk behaglig, fruktig doft och mild kryddig smak.
Svampen är sällan maskäten.
Svampen har blekgula elliptiska sporer,
cirka 8 x 4,5 mikrometer i storlek. Den
förekommer ofta i grupper, som ibland kan
breda ut sig över flera kvadratmeter.
Den vanliga kantarellen har, liksom övriga
medlemmar i släktet, en kompakt och icke
ihålig fot.
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Foto: Bernt Kazmierski

Kantarell (Cantharellus cibarius) är en
ätlig svamp som växer i löv- och barrskog. Med sitt karakteristiska utseende
och tydliga smak är kantarellen en svamp
som är näst intill omöjlig att förväxla med
någon giftig art, vilket har gjort den till en
av de absolut populäraste matsvamparna
för amatörplockare. Säsongen är vanligen
juli-oktober.

Detta kan jämföras med trattkantarell
Craterellus tubaeformis, som, liksom
övriga medlemmar i släktet Craterellus, har
ihålig sådan. De båda släktena är mycket
närstående.
Kantarell kan förväxlas med narrkantarell.

Förekomst[
Arten förekommer i hela Sverige. I Norrlands inland, i fjällen förekommer den dock
sparsamt.
Källa: Wikipedia

Så här rensar du svampen snabbt
och enkelt:
1. Ta bort det värsta/största skräpet från
svamparna om du inte har gjort det
redan ute i skogen
2. Häll upp vatten i diskhon
3. Rör ned några deciliter mjöl i vattnet
4. Lägg i svampen och rör runt (försiktigt
så att du inte skadar godsakerna)
5. Mjölet bör ta med sig skräpet till botten.
Fiska upp svampen och skölj av, vid
behov. Klart för stekning!

Källa: Metro

AllergiBLADET 2019:3

Receptförslag från Allergias receptbank
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Krämig polenta med kantareller och timjansky
Det finns så många bra anledningar till
att äta mer vegetariskt -för hälsan, för
miljön, för plånboken och inte minst för
att det är så himla gott.
Ingredienser
Polenta

Timjansky

4 dl vatten
4 dl havremjöl
125 g polentamjöl
20 g mjölkfritt
margarin
lite salt
en nypa svartpeppar

1,5 dl grönsaksbuljong
1,5 dl rött vin
1 krm timjan
2 msk maizena
salt och peppar

Kantareller

600 g kantareller alternativ skogschampinjoner, Karl-Johan eller liknande matsvamp
lite mjölkfritt margarin
salt och svartpeppar
persilja
Tillagning
Koka upp vatten och havremjölk. Häll i
polenta precis när det kokar upp, rör om
och ställ åt sidan i cirka 20 minuter.
Koka upp grönsaksbuljong och rött vin,
till sätt timjan och låt reduceras till hälften.
AllergiBLADET 2019:3

Red av med maizena och smaka av med
salt och peppar. Stek kantarellerna i
margarin. Återgå till polenta och värm den
försiktig, rör ner margarin och smaka av
med peppar och salt.
Lägg upp polenta, toppa med kantareller
och ringla över timjansky. Garnera med
persilja.
Källa: www.allergia.se/recept/kramig-polenta-med-kantareller-och-timjansky/
Allergias receptbank är en sida med unika
sökmöjligheter. Här kan du enkelt utesluta
de ingredienser du inte vill ha med i
receptet.
De flesta av Allergias recept är redan fria
från vanliga orsaker till matallergi och
intolerans: nötter, jordnötter, mjölk, ägg,
fisk och gluten. Men det finns ju många
fler ingredienser än så som kan vara allergiframkallande. Därför har vi nu utvecklat
en sökfunktion som gör att du kan fylla
i precis vad det är just du vill undvika –
och få fram endast recept som är fria från
dessa ingredienser.
Så gå in och botanisera bland recepten och
hitta dagens middag, helgens fikabröd och
mycket annat smått och gott.
www.allergia.se/recept/
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Gemenskap

Söndag 15 september
klockan 10.00 - 14.00
I och kring Mässhallen
på Himmelstalund.

Välkomna!

Prova nytt

Ha kul!

AKTIVITETSDAG
för barn och unga med funktionsnedsättning

Välkommen till en fartfylld aktivitetsdag i Mässhallarna! Här kan du prova på
en mängd olika aktiviteter, hälsa på föreningar, delta i ett lopp och få medalj,
fika och grilla korv. Ta med familjen och kompisarna, alla kan vara med och
ha kul när lokala föreningar visar upp sin verksamhet!
Aktivitetsdagen är en satsning för att främja och lyfta utbudet av fritidsaktiviteter
inom kommunen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Dagen arrangeras av kultur- och fritidskontoret i samverkan med vård- och
omsorgskontoret, Parasport Norrköping, SISU Idrottsutbildarna Östergötland,
Östergötlands Idrottsförbund, FUB Norrköping och Autism- och
Aspergerföreningen Östergötland.

Funkislopp!
Gå Lunka Rulla Spring

Korvgrillning
Fika

AKTIVITETSDAG
för barn och unga med funktionsnedsättning

Tid:

Söndagen den 15 september klockan 10.00 - 14.00

Plats:

I och kring Mässhallen på Himmelstalund

För mer information gå in på www.norrkoping.se/aktivitetsdag eller
maila kultur.fritid@norrkoping.se

Vi ses!

www.norrkoping.se/aktivitetsdag
norrkoping.se
facebook.com/Norrkopingskommun

Inbjudningar för hela länet

2019

Ö s t e r g ö t l a n d s Pa r a s p o r t f ö r bu n d
Västra vägen 32
582 28 Linköping

Spring Jogga Rulla Gå
Motionsloppet för alla med någon form
av funktionsnedsättning.
Foto: Henry Stahre

För alla
medlemmar
i Östergötland

Söndag 22 September
09.00: Börjar uthämtningen av nummerlappar samt
möjligheten att träffa våra utställare och föreningar.
10.30: Startar loppet!
Mer information på
www.parasport.se/Distrikt/ostergotland/
stangaloppet/

Västra Östergötlands Astma- och
Allergiförenings höstutflykt
går till Tåkern där vi...
Söndagen den 22 september,
ska deltaga i skäggmesens dag.

Vi hoppas vi får en fin dag och att ni är
många som anmäler er till detta.
Anmälan görs senast 18 september till:
Monica på
070-593 73 09 eller via mail
monicajr.mj@gmail.com
Om samåkning önskas meddela detta vid
anmälan.

Start och mål vid Sportcenter,
Gumpekullavägen 3, Stångebrofältet i
Linköping

Sträckor
Du kan välja på följande sträckor:
2km
5km
10km

Frankeras

här

Vi samlas på parkeringen vid Naturrum,
Tåkern kl.10.45, där har vi möjlighet att
deltaga i en guidning mellan kl.11–12.
(Finns även fler aktiviteter från kl.8–14
denna dag.)
Där kommer vi även att inta våra medhavda fikakorgar och föreningen kommer
tända grillen och grilla korv, detta till en
kostnad av 40:-/ person, då får man 2 korvar
med bröd (även senap och ketchup) och
två festisar.

Plats

www.parasport.se/Distrikt/
ostergotland/stangaloppet/
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Följ med Astma- och Allergiföreningen i
Linköping till Fenomenmagasinet, Linköping
När: 28 september 2019
Samling: Kl. 10.00 utanför Fenomenmagasinet, Gamla Linköping
Kostnad: Föreningen står för entrén till
Fenomenmagasinet för medlemmar.
Tag med egen picknickkorg. Vi kommer
att äta gemensamt vid dansbanan,
Gamla Linköping
Vi träffas kl.10.00 utanför Fenomenmagasinet, Gamla Linköping. Inne på Fenomenmagasinet besöker varje familj själva de
stationer som känns intressanta.
Vid ca 12.00 går vi till dansbanan i Gamla
Linköping där vi äter lunch tillsammans
(alternativt matsäcksrum på Fenomenmagasinet).
På eftermiddagen finns det möjlighet att
förlänga besöket för de som vill med fri
lek i Lill -Valla lekpark eller ett besök i
Gamla Linköpings muséer och butiker.

Fenomenmagasinet – ett science
center i Gamla Linköping
Till Fenomenmagasinet i Gamla Linköping
kommer ca 40 000 besökare varje år, allt
från de minsta barnen till de mycket vuxna.
På Fenomenmagasinet handlar det om
att förstå vardagliga fenomen såsom t.ex.
optik, människokroppen och elektricitet.
Att få testa själv och upptäcka att det som
verkar komplicerat kanske ändå är rätt
enkelt.
Vi har två hus, en lada och en rundloge,
fulla med experiment.
Kom hit och UPPTÄCK hos oss.
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Fenomenmagasinet Foto: Lena Bengtsson

Anmälan senast den 26 september via
e-post astma-allergi@fontanen.org
eller 013-10 34 82.
Ange namn, mobilnummer och antal
vuxna och barn. Alla som deltar behöver
vara medlemmar i någon av länets Astmaoch Allergiföreningar.

Lill-Valla lekpark
Linköpings största lekpark, klassiska
Lill-Valla lekpark byggdes om 2017 och
är nu mycket större och moderniserad.
Lill-Valla lekpark ligger i Vallaskogen vid
friluftsmuseet Gamla Linköping.
Kom och lek!

Friluftsmuseet Gamla Linköping!
Här blir historien levande och du kan uppleva stad, land och skog som för hundra
år sedan. Ta en paus i vardagen och njut
av en rofylld och unik miljö med trähus,
kullerstensgränder, historiska trädgårdar
och många museer.

AllergiBLADET 2019:3
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Njut dig frisk – Vitaminer och mineraler är mat
inte piller och preparat
En spännande föreläsning med Tommy
Svensson, om vitaminer, mineraler och
andra ämnen som är livsviktiga för vår
kropp.
Har vi en bra balans i vår kropp hjälper
det oss att minska risken för att utveckla,
eller förvärra allergier, och en rad andra
sjukdomar.
Kunskapen om husmanskost och vitaminrik mat har på senare tid minskat allt
eftersom färdigmat och kosttillskott ökat i
samhället.
Kosttillskott är i de flesta fall helt syntetiska eller innehåller många tveksamma
ämnen. Vilka tillskott kan eller ska vi äta?
Vilken mat är viktig? Detta är frågor du
får svar på under föreläsningen.
AllergiBLADET 2019:3

Medverkar gör
Tommy Svensson
kostrådgivare, naturguide,
Datum: onsdag 9 oktober
Klockan: 18.00–20.00
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Västra vägen 32
Linköping
Kostnad: Ingen
Sista dag för anmälan är tisdag 1oktober
Anmäler dig gör du genom att ringa till
vårt kansli, telefon 013-12 30 60 eller
mejla till
karin@funktionsratt-ostergotland.se
Välkommen
11

Akvarellkurs 10–13 oktober 2019
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
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
Intresset för denna kurs är stor och platserna är få så tveka inte att skicka in din
intresseanmälan.
Kontakta Eva Björklund på Södergården Åre för anmälan och mer information,
sodergarden@astmaoallergiforbundet.se, 070-662 40 53

Allergisäkra äventyr med Adrian
Astma- och Allergiförbundets lokalföreningar i närheten av Linköping bjuds
tillsammans med lokalavdelningar inom Friluftsfrämjandet in till en
gemensam träff med Friluftsfrämjandets erfarne ledare Adrian Clarke.
Adrian Clarke håller en workshop i friluftsteknik med tips och trix inför friluftsäventyret, bland
annat vad du kan tänka på för att elda allergivänligt. Du bjuds på allergivänlig matlagning med
provsmakning.
Träffen är en möjlighet att öka den lokala samverkan mellan våra båda organisationer för att
kunna dra nytta av varandras olika kunskaper. Du som är aktiv i Astma- och Allergiförbundet
kanske vill öka dina kunskaper kring friluftsliv och den positiva effekt vistelse i naturen har för
vårt välmående. Medan aktiva i Friluftsfrämjandet kanske vill få värdefulla kunskaper och öka sin
förståelse för barn och unga med astma och allergier.
Information om träffen
Plats Vidingsjö Motionscentrum, Linköping
Datum och tid söndag, 27 okt 2019, kl 11:00 – 14:00
Anmälan
För dig som är föreningsaktiv eller styrelsemedlem i
Astma- och Allergiförbundet sker anmälan till Åsa Jonsson,
asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se, 073-98 42 948
Representerar du Friluftsfrämjandet anmäler du dig i
äventyrshanteraren: www.friluftsframjandet.se/lataventyret-borja/hitta-aventyr/
Sista anmälningsdag 2019-10-23

Foto. Pixabay

Vid frågor om träffen kontakta ledare Adrian Clarke,
adrian.clarke@friluftsframjandet.se, 072-570 14 48.
Tänk på att komma parfymfri
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Om Allergisäkra äventyr

Astma- och Allergiförbundet driver tillsammans med
Friluftsfrämjandet en utvecklingssatsning där vi tar
fram verktyg för att skapa allergisäkra äventyr.
Läs mer: www.astmaoallergiforbundet.se/allergisakraaventyr/
Vid frågor kring satsningen kontakta Åsa Jonasson,
asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se,
tlf: 073-984 29 48
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Att kommunicera på olika sätt
Temaeftermiddag
Vi behöver alla kunna kommunicera med
personer i vår omgivning, med familj och
vänner, med personalen i affären, med
vården och med myndighetspersoner med
flera. Vi behöver också kunna ta del av
information, litteratur och kultur.
Men kommunikation fungerar på olika sätt
för olika människor.
Funktionsrätt Östergötland bjuder in till en
temaeftermiddag om att kommunicera på
olika sätt.
Några frågeställningar som tas upp
under eftermiddagen är:
• Hur kommunicerar den som inte hör
eller är döv?
• Vad innebär tolkning med teckenspråk/
tecken som stöd/skrivtolkning?
• Hur kan man kommunicera när man har
svårt att uttrycka sig eller få fram orden?
• Hur kan man läsa när synen inte fungerar
eller när bokstäverna dansar?
14

Föreläsare är:
Anna Fahlbeck, bibliotekarie,
Linköpings stadsbibliotek
Lena Ek Rundqvist, informatör och
stödpedagog i Dövteamet,
Tolkcentralen i Östergötland
Datum: torsdag 24 oktober
Klockan: ca 13.00–16.00, detaljerat
program kommer senare
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
Kostnad: Ingen
Sista dag för anmälan är tisdag 10 oktober.
Anmäler dig gör du genom att ringa till
vårt kansli på telefon 013-12 30 60
eller mejla till
susanna@funktionsratt-ostergotland.se

Foto. Pixabay

Introduktion till diskrimineringslagen
Temakväll
Interaktiv grundutbildning som innehåller
introduktion till diskrimineringslagen samt
om normer och fördomar i samhället som
skapar diskriminering.
Utbildningen innehåller även övningar
och diskussion om verkliga diskrimineringsfall.
Föreläsare är:
Ghyslaine Nindorera från Byrån mot
diskriminering

Datum: onsdag 6 november
Klockan: kl 18.00–19.30
Plats:
Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
Kostnad: Ingen
Sista dag för anmälan är 25 oktober
Anmäler dig gör du genom att ringa till
vårt kansli på telefon 013-12 30 60
eller mejla till
susanna@funktionsratt-ostergotland.se
Välkommen!

Välkommen!
AllergiBLADET 2019:3
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Följ med Astma- och Allergiföreningen i Linköping på en
dagsresa till Stockholm.

Mänskliga Rättighetsdagarna 2019,
14-16 november, Linköping Konsert & Kongress
Mänskliga Rättighetsdagarna,
MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och
är Nordens viktigaste samlade mötesplats
för praktiker, forskare, myndigheter,
politiker och ideellt engagerade som
arbetar med eller vill lära mer om mänskliga
rättigheter. Syftet med arrangemanget är att
öka kunskapen om mänskliga rättigheter
16

och att lyfta dem högre upp på den
politiska dagordningen. Någon motsvarighet till Mänskliga Rättighetsdagarna när det
gäller antalet deltagare finns inte i Norden
och årligen samlar Mänskliga Rättighetsdagarna cirka 3 000-5 000 besökare.
Här kan du hitta programmet:
www.mrdagarna.nu
AllergiBLADET 2019:3

Vi åker med buss lördag 23 november 2019.
Bussen kommer att starta i Linköping, vid
Fjärrbussterminalen ca 07.00 och stannar
sedan vid Fjärrbussterminalen i Norrköping
för att hämta upp resenärer ca 07.40,
därefter åker vi direkt upp till Stockholm.
Vi kommer att vara framme ca 10.00 och
blir då avsläppta i centrala Stockholm.
Återresa från Stockholm ca 16.00
VIKTIG!
För att alla ska få en bra dag är resan
doft-, rök- och nötfri.
Du väljer själv vad du vill göra under
dagen och du ansvarar själv för dina
aktiviteter och transporter inom
Stockholm under dagen.
• Kanske vill du
• Besöka ett
besöka en julmuseum?
marknad?
AllergiBLADET 2019:3

• Gå i affärer?

• Träffa en vän?

Kostnad: Gratis för medlemmar. Alla
som följer med på resan måste ha betalat
medlemsavgift.
Är du inte medlem blir du det här
www.astmaoallergiforbundet.se/
engagera-dig/bli-medlem/registrera/
Medlemskapet kostar 250 kr/år för huvudmedlem och 100 kr/år per familjemedlem.
Anmälan senast 1 november 2019 via
formuläret på vår hemsida
www.astmaoallergi.se
Vid frågor kontakta, Sara Hjalmarsson,
Ombudsman, Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland via epost
astma-allergi.ost@fontanen.org eller på
telefon 013-10 34 82
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Funktionsrätt Östergötland
Inbjuder till följande TEMAKVÄLLAR

Västra Östergötland
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Vi i Västra Östergötlands Astma- och allergiförening kommer att göra
en skidresa till Branäs den 30 januari–2 februari 2020.
Vi kommer att åka buss. Det kommer att
finnas möjlighet att gå på bussen i
Skänninge (Parkeringen bakom pendeltågsstationen) och i Motala (simhallsparkeringen)

OBS!!!! liftkortet ingår i priset
• 0–7 år
900:• 8–15 år
1850:• 16–
2500:I priset kommer ingå:
• Bussresa tur och retur
• 2 middagar (fre. och lör.)
• 2 menyer på Burger King
• Korv i backen (3 dagar)
• Boende 3 nätter
• Liftkort 3- dagars alt. spårkort till
längdspår.
• Skidskola för nybörjare 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)
18

Inbjudan

Inbjudningar för hela länet

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 23/12–2019 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.

• Temakväll: Njut dig frisk, om
vitaminer och mineraler.
9 oktober
kl.18:00–20:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping
• Temadag: Att kommunicera
på olika sätt
24 oktober
kl.13:00–16:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping
• Temakväll: Introduktion till
diskrimineringsdagen
6 november
kl.18:00–20:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping

• Mänskliga Rättighetsdagar
14 nov kl.11:00–16 nov kl.15:00
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

Resan kommer endast gå av
stapeln om vi har minst
20 anmälda.
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Information från lokalföreningarna

Kalendarium hela länet 2019

Astma- och Allergiföreningen i Linköping

September
6 Badet startar, Norrköping
9–15 Matallergiveckan

Styrelsen behöver din hjälp!

14 Internationella dagen för atopiskt eksem
15 Aktivitetsdag för unga med funktionsnedsättning, Norrköping
22 Höstutflykt Naturrum Tåkern
22 Stångåloppet, Linköping
28 Besök på Fenomenmagasinet, Linköping
Oktober
9 Temakväll Funktionsrätt Östergötland: Njut dig frisk, om vitaminer och mineraler.
Klockan 18:00 - 20:00 Plats: Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, Linköping
24 Temadag Funktionsrätt Östergötland: Att kommunicera på olika sätt, klockan
13:00 - 16:00 Plats: Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, Linköping

Var vänlig svara på nedanstående frågor innan den 1/10-2019
1. Vad vill du/ni få ut av ert medlemskap i
Astma och allergiföreningen i
Linköping
2. Kom gärna med nya idéer.
3. Är du nöjd med den respons du får av
Region Östergötland gällande astmafrågor?

27 Workshop Allergisäkra äventyr, Linköping
November

Skicka in dina svar på något av följande
sätt,
• via formuläret på Astma och Allergiföreningens hemsida
www.astmaoallergi.se
• via e-post: astma-allergi@fontanen.org
• Alternativt via kunglig post till:
Styrelsen
Astma och allergiföreningen Linköping
Västra vägen 32
582 28 Linköping

4–10 Parfymfriaveckan
6 Temakväll Funktionsrätt Östergötland: Introduktion till diskrimineringslagen 18:00
– 19.30 Plats: Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, Linköping
11 Styrelsemöte länsföreningen
14 Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Linköping
14–16 Mänskliga Rättighetsdagar Linköping
23 Stockholmsresa

Astma- och Allergiföreningen i
Norrköping

18–24 Tobaksfriaveckan

2020
Januari
30 januari–2 februari 2020 Skidresa till Branäs

Badet startar fredagen
den 6 september 2019
kl:17:00–17:45 och
17:45–18:00
Du hittar kontaktuppgifter till
föreningen på s. 22.

Februari
5–7 2020 Toleranskonferens

Foto. Pixabay
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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

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

Bankgiro för gåvor: 5757-8981

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping

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

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 tillräckligt 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

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

22

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

Astma- och Allergiförbundet

Boktips!

Nu är kongressen, som var den 17–19 maj över

Amir och pollenchocken

Och vi kan andas ut. Det var en helg
som gick för högtryck.
Vi hade fint boende på hotellet Scandic
Infra City, i Upplands Väsby. Det kanske
inte var helt allergivänligt, då det var ett
stort hotell, med många gäster, men trots
detta så hade vi inga riktigt allvarliga
tillbud. Det största bekymret var nog
tvålen på de allmänna toaletterna och det
lyckades inte lösas helt.

Amir tränar fotboll, men det är något
som inte stämmer. Han, som alltid brukar springa snabbast och sparka längst,
orkar nästan ingenting. Det svider och
kliar i ögonen också. Hur ska det nu gå
med fotbollscupen hans klass ska vara
med i? Kommer Amir att kunna spela?
Författare: Anna Hansson
Illustratör: Maria Andersson Keusseyan
ISBN: 9789175779812

The good harvest

Lovisa och nötterna

På lördagskvällen hade vi undethållning
av två tjejer, som kallade sig The good
harvest. De var duktiga och sjöng mycket
vackert för oss.
Trots högt tempo och mycket arbete, så
var hela helgen mycket trevlig. Många nya
bekantskaper och mycket fick vi lära oss
och vi tog med oss den vetskapen hem.

Lovisa ska åka på utflykt med sin klass.
Eftersom alla vet att hon är allergisk har
ingen några nötter med sig. Men längst
fram i tåget sitter en man som inte har
tänkt på att någon kan vara allergisk.
När han öppnar en påse nötter får Lovisa
svårt att andas.

Hotellet hade även kanaler med vatten och
stora karpar simmade i dem.
Ett riktigt flott hotell.

Författare: Anna Hansson
Illustratör: Maria Andersson Keusseyan
ISBN: 9789175774176

Det var mycket som skulle bestämmas
denna helg och efteråt har vi fått god
respons från förbundet. Jag hade kontakt
med dem och de sa att vi i Östergötland
hade varit väldigt aktiva och att vi skrev
flest yrkanden av alla, det tyckte de var
kul. Flera av våra yrkanden gick dessutom
igenom.
Något vi alla från Östergötland och även
fler reagerade på var att vi fick mat som
innehöll sådant, som vi allergiker inte vet
om vi tål ens, men nu vet vi att alla inte
kan äta t.ex chia frön, kasawarot m.m.

Stella och pälsdjuren
Stella är allergisk mot pälsdjur och det
vet alla i hennes klass om.
Men när det börjar en ny elev, som dessutom har flera djur hemma, då börjar
Stella att må dåligt.
Författare: Anna Hansson
Illustratör: Maria Andersson Keusseyan
ISBN: 9789175775852
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Skrivet av Monica Jernér

Är du nyfiken på vilka
frågor som diskuterades
på kongressen?
Här kan du läsa mer
www.astmaoallergiforbundet.se/
foreningssidan/kongress-konferens/
kongress2019/
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Allergisäkra äventyr

Astma- och Allergiförbundet

På gång

Hur kan du hjälpa barn och elever med allergi?

Samarbetsprojektet Fralla-Friluftsliv för
alla börjar närma sig sitt slut och därför
händer det en hel del. Under hösten kommer projektnamnet Fralla att fasas ut och
ersättas av ”Allergisäkra äventyr” för att
tydliggöra vad projektet har syftat till.

Allergironden är en digital checklista
som Astma- och Allergiförbundet har
tagit fram. Den kan hjälpa er skola eller
förskola att upptäcka och åtgärda risker
för barn och elever med allergi. Använd
gärna ronden i ert återkommande arbete
för en bättre arbetsmiljö!


Under hösten är det inte omöjligt att just
er förening blir kontaktad av Adrian Clarke
som hoppar in och stärker upp Frallateamet under september-november.
Adrians friluftskunskaper tillsammans
med era och den lokala Friluftfrämjaravdelningens ideer kommer att bli projektets
satsning på varaktiga samarbeten och
kontaktytor inför framtiden.
På det lokala planet kommer vi att delta på
Valdemarsviks kommuns hälsovecka med
aktivitet för barn och barnfamiljer v.36.
Och Norrköping kommuns aktivitetsdag
för barn och unga med Funktionsnedsättning 15 september.
Bilden är från UAs(Unga Allergiker) fjällvandring i Ottfjällen med Fralla i somras.
Trots att det var ett sommarläger var det
barskt väder och minusgraderna hängde
i luften. Alla kämpade på och vissa valde
t.o.m att käka myror. En upplevelse utöver
det vanliga som övervakades av lägrets
sjuksköterska Eivor Folkesson.
Sist men inte minst är vi glada och stolta
att ha blivit utvalda som två av fem
26

Fjällvandring i Ottfjällen

representanter från Sverige att delta på
EOE-konferensen(European Institute for
Outdoor Adventure Education and
Experiental Learning) på Irland i
september. Årets tema är tillgänglighet
och integration i friluftsliv. Roligt att få
sprida våra erfarenheter och arbetssätt utanför Sveriges. Hoppas att detta kan bidra
till att fler barn och unga hittar menings
fulla fritidssysselsättningar i härlig
europeisk utemiljö.”
Åsa Jonsson 073-984 29 48,
asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se
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VARFÖR BEHÖVS EN ALLERGIROND?
I en skolklass idag finns det i genomsnitt
tre barn med astma, fyra med allergisnuva
och två med födoämnesöverkänslighet.
Antalet barn med läkardiagnosticerad
astma har ökat med 50 procent sedan 2003
(från sex till nio procent). En rapport från
Socialstyrelsen visar också att allergierna
bland barn ökar (Allergi i förskola och
skola, 2013).
Trots det saknar många skolor och förskolor ett generellt och förebyggande allergiarbete. Fokus ligger ofta i stället på enskilda
barn med svåra besvär och på lösningar
som särbehandlar barnet. Socialstyrelsens
rapport visar på en rad brister i skolor och
förskolor när det gäller inomhusmiljö,
utomhusmiljö, anpassning av mat och
undervisning. Forskning har visat att inomhusluften i skolor påverkar bland annat
sjukfrånvaro, prestationer och elevernas
skolresultat.
Allergironden bidrar till en bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro. Det leder
till friskare barn och ökar kunskapen om
allergi och astma.

SÅ HÄR GÖR DU EN ALLERGIROND
www.allergironden.se/register/
Steg 1
Lägg till en skola. Börja med att lägga
till en skola eller förskola genom klicka
på ”lägg till skola” under rubriken Konto
i toppmenyn. Om du lagt till flera skolor
eller förskolor måste du välja vilken som
ska vara aktiv när du svarar på frågor.
Steg 2
Svara på frågor. Du kan nu börja svara
på frågor genom att klicka i toppmenyn på
”Frågor”. Alla frågor är frivilliga och kan
hoppas över om du inte vill svara. I högerkolumnen kan du se hur många frågor som
finns och vilka du redan svarat på. Genom
att klicka på ”Alla frågor” kan du få upp en
lista på alla frågor som finns och se vilka
du redan svarat på. genom att klicka på en
av frågorna i denna vy kan du gå direkt
till frågan och svara på den, eller ändra ett
befintligt svar.
Steg 3
Handlingsplan. Du kan skapa en handlingsplan som pdf när som helst där du får
se alla frågor du svarat på och de kommentarer och åtgärder du lagt in. Klicka
på ”Skapa handlingsplan” till höger på
sidan. Du kan även hitta ”äldre handlingsplaner” som gjorts tidigare – finns också
till höger på sidan. Om du vill kan du
även välja att skapa en tom pdf som du får
fylla i manuellt.
Steg 4
Genomför. Bra jobbat! Nu har ni skapat
er första handlingsplan. Genomför nu
åtgärderna ni skrivit ner och följ upp dem,
gärna årligen.
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Astma- och Allergiförbundet välkomnar
rekommendationen att ge barn
allergiframkallande livsmedel
I juni presenterades Livsmedelsverkets
nya råd. Råden visar att barn bör ges
allergena livsmedel som jordnötter, ägg,
mjölk och fisk. Astma- och Allergiförbundet välkomnar de nya råden och hoppas
att detta ska minska allergiutvecklingen
hos barn, dvs, toleransutveckling, men
även att det ska underlätta vardagen
för vissa av de föräldrar som lever med
allergier.
– Vi välkomnar detta skifte och Livsmedelsverkets nya råd. Nya studier visar att
tidig introduktion av allergiframkallande
livsmedel kan ge färre allergiska barn. Det
är även viktigt att inte på egen hand utesluta livsmedel säger Kristina Ljungros,
generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.
Det stora skiftet i Sverige, som utgår från
aktuell forskning, visar att barn ska kunna
äta alla livsmedel vid introduktion av fast
föda efter amning och/eller bröstmjölksersättning. Detta går tvärtemot de råd som
tidigare gavs till föräldrar med ärftliga
anlag som då rekommenderades att undvika att ge de mest allergena livsmedlen
till sina barn, som jordnötter, fisk, ägg och
mjölk.
Ny forskning visar nu det motsatta, att
tidig introduktion av allergena livsmedel
kan förhindra uppkomsten av allergi mot
dessa livsmedel hos en del av barnen.
Det finns ett stort behov av fler och bättre
studier på området för att säkerställa hur
introduktionen kan förebygga allergier.
Forskning har heller inte lyckats visa att
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allergier
skulle kunna
förhindras
genom
att undvika
dessa livsmedel.
– Det är
dock viktigt
Foto. Pixabay
att förtydliga att detta berör introduktion av nya
livsmedel till barn. Barn som har fått en
uttalad allergisk reaktion mot ett livsmedel
ska undvika det livsmedlet samt uppsöka
sjukvård för en allergiutredning, säger
Maritha Sedvallson, förbundsordförande
Astma- och Allergiförbundet.

LIVSMEDELSVERKET
Bra att låta spädbarn smaka all typ av
mat under första året
Utifrån nuvarande forskning går det inte
att avgöra om matallergi kan förebyggas
genom att låta barn äta fisk, ägg, mjölk
och jordnötter före ett års ålder. Det visar
en genomgång av forskningen som Livsmedelsverket och Barnläkarföreningens
delförening för allergi och lungmedicin
gjort. Men eftersom sådan mat bidrar med
viktig näring är det bra att introducera
även den under barnets första år.
Under senare år har flera studier undersökt
om det går att minska risken för matallergi
genom att aktivt ge barn under ett år
vanliga ”allergiframkallande” livsmedel,
AllergiBLADET 2019:3

som fisk, ägg,
mjölk och
jordnötter.
Livsmedelsverket och
Barnläkarföreningens
delförening
för allergi
och lungmedicin har
nu tillsammans gått
igenom
forskningen.
– Vår slutsats är att det fortfarande inte
finns tillräckligt med stöd för att säga att
risken för matallergi minskar hos barn
som får äta ägg och jordnöt under sitt
första levnadsår, även om det finns vissa
studier som tyder på det, säger Ylva Sjögren Bolin, nutritionist och immunolog på
Livsmedelsverket.
Däremot verkar inte risken öka om barn
får fisk, ägg, mjölk och jordnötter före ett
år. Det gäller även barn med eksem eller
ärftlighet för allergi, det vill säga om en
förälder eller syskon är allergiskt.
Introducera all sorts mat under
barnets första år
– Vårt råd är därför att introducera all
sorts mat, även fisk, ägg, mjölk, bönor,
nötter och jordnötter under barnets första
levnadsår, eftersom den maten bidrar med
viktiga näringsämnen, säger Ylva Sjögren
Bolin.
Hela nötter och jordnötter, eller större
bitar av dessa, bör inte ges eftersom små
barn kan sätta i halsen, men mixade nötter
går bra.
AllergiBLADET 2019:3

– Om barnet tidigt får testa på olika sorters
mat ger man också barnet chansen att lära
sig tycka om all slags mat. Det är bra,
eftersom det är bra att äta varierat, säger
Ylva Sjögren Bolin.
Utred misstanke om matallergi
Även om man följer rådet om att introducera alla livsmedelsgrupper under barnets
första levnadsår kan barnet utveckla matallergi. Om man misstänker att barnet inte
tål ett livsmedel är det viktigt att rådgöra
med sjuksköterskan på BVC. Små barn
kan få rodnad eller utslag kring munnen,
rodnad i stjärten eller orolig mage utan att
det beror på allergi eller överkänslighet.
– Det är viktigt att inte på egen hand börja
utesluta livsmedel, barnet behöver utredas
av sjukvården. Risken är annars att man
begränsar barnets liv i onödan, säger Ylva
Sjögren Bolin.
Fakta om allergi
4-6 procent av alla små barn är allergiska
mot något livsmedel, ägg och mjölkallergi
är vanligast. Många barn växer ifrån denna allergi, och bland vuxna är 1-3 procent
matallergiker.
Det finns även andra typer av överkänslighet mot mat, till exempel celiaki (glutenintolerans).
Läsa mer,
www.livsmedelsverket.se/globalassets/
publikationsdatabas/
rapporter/2019/l
-2019-nr-08-rad-om
-introduktion
-av-jordnotter-agg
-mjolk-och-fisk.pdf
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Matallergikortet
Med Matallergikortet kan du få en
tryggare resa utomlands och minska
riskerna för att få i dig sådant du inte
tål. Matallergikortet är en smart och
praktisk tjänst framtagen av Astma- och
Allergiförbundet.

Sedvallson, ordförande för Astma- och
Allergiförbundet.

Att äta ute är för många en stor del av
upplevelsen med att resa utomlands, men
för personer med matallergi kan det ofta
förknippas med otrygghet när man inte
kan göra sig helt förstådd.
Med Astma- och Allergiförbundets smarta
tjänst Matallergikortet kan du översätta
193 ingredienser till fler än 30 olika språk,
och skriva ut ett personligt matallergikort
att ta med på resan.

• Spara kortet som PDF, skicka det via
e-post eller skriv ut det.

Matallergikortet är en bra hjälp för dig
som inte vill blanda ihop ถัวลิสง med
มะพร้าว. Kortet redogör för vad du inte tål
och kan enkelt visas upp för exempelvis
servitören på restaurangen eller caféet.
– Många människor med matallergi drar
sig för att resa, eller undviker det helt,
eftersom de känner sig otrygga.
Vi hoppas att Matallergikortet ska bidra
till att fler med allergi vågar ge sig ut och
resa och upptäcka världen, säger Maritha
30

Matallergikortets funktioner:
• Skapa så många kort du vill, både till
dig och övriga familjen.

• När du skapat ett kort behöver du inte
fylla i allergierna igen, du kan enkelt
kopiera kortet och byta till ett annat
språk för nästa resa.
• För några av de vanligaste allergierna*
kan du välja att ta med en förklarande
text om ingrediensen, så som vilka
produkter den kan finnas i. Något som
underlättar för den som lagar maten.

* De ingredienser som har förklarande

text är mjölk, laktos, ägg, gluten, vete,
sojabönor, blötdjur, jordnötter, nötter, kött
och baljväxter.
Din allergi bär du alltid med dig. Men
glöm inte Matallergikortet.
Läs mer på www.matallergikortet.se
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Äntligen rökfritt utanför krogen!
Astma- och Allergiförbundet välkomnar
den nya tobakslagen som träder i kraft
den 1 juli och som kommer att göra skillnad för alla som lider av passiv rökning.
Dock är lagen otydlig om både var och
när rökförbudet gäller och därför bör
myndigheter, organisationer, branschorganisationer och livsmedelshandlare
ges möjlighet att nå ut med vägledning
till sina målgrupper genom ökade informationsinsatser.
– Lagen är ett stort steg framåt för allas
tillgängliga utemiljö och är en stor seger
för vårt påverkansarbete. Den nya lagen
kommer att förbättra för personer som
lever med astma och som upplever besvär
i rökiga miljöer, men den kommer även
AllergiBLADET 2019:3

att öppna för nya målgrupper att besöka
platser som blir rökfria. Nu behövs dock
ökade informationsinsatser för hur lagen
ska tillämpas, säger Kristina Ljungros,
generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.
Personer med astma upplever besvär i
rökiga miljöer oftare än andra där nära
hälften rapporterar luftvägsbesvär i rökiga
miljöer. Rökförbudet innebär att de som
tidigare inte kunnat vistas på offentliga
platser utomhus nu kommer kunna delta i
samhället mer på samma villkor som alla
andra. Förbudet kommer även ge en bättre
arbetsmiljö för personalen på restauranger
och innebär ett skydd för barn och unga.
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Debattören: Nya rökförbudet har gett effekt – nu måste vi gå vidare
emot 100 fler samtal i juli jämfört med
DEBATT. Redan en månad efter den nya
samma period i fjol.
tobakslagen trätt i kraft ser vi nu tydliga
effekter. Fler söker stöd för att sluta röka
Att sluta röka minskar avsevärt risken för
och apoteken har ökat sin försäljning av
att dö i förtid av hjärtinfarkt och andra
nikotinläkemedel.
hjärt-kärlsjukdomar. Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer.
Lagstiftning för rökfria miljöer ger tydliga hälsovinster, både för dem som röker
Det är aldrig för sent att sluta då cancermen även för omgivningen. Det är nu dags risken minskar allt eftersom tiden går efter
för regeringen att ta nästa steg för att nå
rökstoppet. Men fortfarande insjuknar
målet om ett rökfritt Sverige år 2025.
varje år över 6 000 personer i cancersjukdomar som är relaterade till rökning och
Den 1 juli infördes den nya tobakslagen
cirka 5 000 personer avlider i cancersjuksom innebär att man inte längre får röka
dom på grund av rökning. Det är fler liv
på uteserveringar och andra offentliga
än trafikolyckor, narkotika och självmord
platser, och bara en månad senare tar
orsakar tillsammans.
många människor ett steg mot ett rökfritt
liv. Folkhälsoguiden i Region Stockholm
Även passiv rökning skadar och det finns
rapporterar att Sluta röka-linjen har tagit
ett tydligt samband för risken att utveckla

astma, både hos barn och vuxna. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att
vart 20:e fall av barnastma i Sverige kan
vara relaterat till föräldrars rökning.
Att lagstiftning för rökfria miljöer gör
skillnad vet vi även från rökförbudet som
infördes 2005 som förbjöd rökning på
restauranger. Redan efter fyra månader
minskade luftvägssymtomen kraftigt hos
personal som arbetar inom restaurangbranschen.
Det är nu dags att ta nästa steg och se
över frågan om att slippa andras rök i sin
bostad då många lider av passiv rökning
från grannar.
I en nationell undersökning svarade 11
procent att de dagligen känt sig besvärade
av andras tobaksrök utomhus i närheten
av sin bostad minst en gång i veckan de
senaste tre månaderna, medan drygt 5
procent upplevt besvär i sin bostad.
Dagens lagstiftning (Tobakslagen, Miljöbalken och Hyreslagen) är otillräcklig
för att skydda mot passiv rökning från
grannar i flerbostadshus och radhus. Fall
i Miljödomstolar visar att dagens lagstiftning inte är tillräcklig och när ärenden
prövats i Hyresnämnder har det visat sig
att ordningsregler om exempelvis rökfritt
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Dags att lagstifta mot rökning från grannar
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i flerbostadshus inte håller vid juridisk
prövning om någon bryter mot dem.
Det gör det svårt för fastighetsägare som
på frivillig väg vill införa rökfritt i nya
flerbostadshus och medför problem för
hyresgäster som vill bo rökfritt.
I Finland ändrades Tobakslagen 2017 så
att fastighetsägare kan ansöka hos kommunen om att införa rökfritt i befintliga
flerbostadshus om enkla åtgärder inte hjälper så boende ofrivilligt utsätts för passiv
rökning från grannar. Detta borde även
vara möjligt i Sverige. Förutom personer
med astma eller annan överkänslighet vill
många andra bo rökfritt. En opinionsundersökning visar att 66 procent av befolkningen är positiva till rökfria balkonger i
flerbostadshus.
Regeringen har antagit målet om ett rökfritt Sverige 2025 men för att realisera det
behövs en utredning som ser över gällande regelverk så människor kan bo rökfritt
och slippa utsättas för rökning från grannar. Med ny lagstiftning och ett ökat stöd
till de som vill sluta röka är målet om ett
rökfritt Sverige inte långt bort.
Kristina Ljungros
generalsekreterare
Astma- och allergiförbundet
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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.

Toleranskonferens 2020
Den 5–7 februari 2020 arrangerar
Astma-och Allergiförbundet och stiftelsen
Astma-och Allergiförbundets Forskningsfond, tillsammans med professionella
organisationer inom hälso- och sjukvården, en nationell toleranskonferens med
syftet att sprida kunskap kring tolerans
utveckling 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 makthavare 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 allergisjukdomar.
Läs mer och anmäl ditt intresse för att få
information om toleranskonferensen här
https://astmaoallergiforbundet.se/
vart-arbete/toleranskonferens/

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.

AllergiBLADET 2019:3

Öppettider:
Måndag–torsdag 9.00 - 16.00
Fredag
9.00 - 13.30

Vi vänder sig också till dig som möter
personer med funktionsnedsättning i
ditt yrke.

information om toleranskonferensen
34

Varmt välkommen att kontakta
Karin Klevelid
Telefon: 013 - 12 33 10
E-postadress: brukarstod@telia.com

Foto. Pixabay
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Behöver du ledsagning vid besök på US?
Ledsagarservice är en kostnadsfri service och
riktar sig till dig som är berättigad till sjukresa
eller färdtjänst.

Ledsagarservice
US Linköping
Garnisonvägen 10
587 50 Linköping

Vi erbjuder ledsagning från entré till
vårdinrättning och tillbaka igen på
Universitetssjukhuset i Linköping. Vi möter upp
dig i norra- eller södra entrén och ledsagar dig
därefter till den mottagning eller avdelning du
ska besöka och om du ringer upp när du är klar
kan vi ledsaga tillbaka.

010-103 66 80

SOS Alarm släpper ny 112-app

Öppettider bokning

Måndag-fredag 8.00-15.00*

Måndag-fredag 8.00-14.30*

* Ledsagarservice har öppet helgfria vardagar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.ledsagarservice.nu
010-103 66 80

www.ledsagarservice.nu
010-103 66 80

www.ledsagarservice.nu
010-103 66 80

www.ledsagarservice.nu
010-103 66 80

www.ledsagarservice.nu
010-103 66 80

AllergiBLADET 2019:3

www.ledsagarservice.nu
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Öppettider ledsagning

www.ledsagarservice.nu
010-103 66 80

Källa: SOS Alarm

Bokning sker på telefonnummer 010-103 66 80
helst senast en vardag innan ledsagningen är
tänkt att äga rum. Boka gärna din ledsagning i
god tid för att vara säker på att det finns lediga
tider.

www.ledsagarservice.nu
010-103 66 80

• ringa 112 – därmed skicka sin exakta
position till SOS Alarm
• få information om olyckor
som sker närheten
• ta emot VMA (viktigt meddelande
till allmänheten) och annan liknande
krisinformation
• få mer kunskap om trygghet och
säkerhet genom kristips, instruktionsfilmer med mera
• lära sig om andra viktiga telefonnummer, exempelvis till polisen och
vårdguiden
Appen är gratis och kan laddas ner för
iPhone och Android genom App Store och
Google Play.

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

www.ledsagarservice.nu
010-103 66 80
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position automatiskt till SOS Alarm. Med
snabbare och mer exakt positionering kan
fler liv räddas, säger Niclas Cholodov.
SOS Alarm vill på det här sättet öka tryggheten samt snabbt och effektivt sprida
viktig information till allmänheten. Med
hjälp av 112-appen kan användarna:

www.ledsagarservice.nu
010-103 66 80

SOS Alarm lanserar idag en 112-app.
Appen har bland annat tagits fram för att
människor ska kunna få snabb, relevant
och pålitlig information om akuta händelser som inträffar i ens närhet.
- Det finns många faror och orosmoment
i vår omgivning. Appen finns där som en
extra trygghet om någonting inträffar. Den
ger information i realtid om till exempel
en brand eller en bilolycka inträffar i din
närhet. Det är en app som du förhoppningsvis aldrig behöver använda – men
som kan rädda liv när krisen verkligen är
framme, säger Niclas Cholodov, produktägare hos SOS Alarm.
Den som ringer 112 via appen skickar
även automatiskt sin position till SOS
Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen
att komma fram till rätt plats. Utan appen
behöver den hjälpsökande uppge adress
eller beskriva var man befinner sig då SOS
Alarm idag inte har möjlighet att positionera hjälpsökande.
– Befinner man sig ute i naturen eller på
en bilväg kan det vara svårt att uppge var
man är. Genom appen skickas din exakta

Info@ledsagarservice.nu

Foto: Astma- och Allergiförbundet
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Tävling – ”Tidevarv komma, tidevarv försvinna”

Tävling – ”Tidevarv komma, tidevarv försvinna”

Gripsholms slott, foto Pixabay

Aban

Hedin

Stumfilm

Bohr

Lenin

Titatanic

Bolivar

Medeltiden

Tycho Brahe

Charleston

Meir

Columbus

Napoleon

Edison

Paganini

Faraon

Polo

Gladiatorspel Poltava
Gripsholm

Sparta

Rätt svar Allergibladet nr 2/ 2019 – ”Små fiskar som far omkring…”
Rätt svar: Klädsim
Vi fick in 10 svar denna gång!
Vinnare är
Matts Järgården, Kisa
Per- Inge Bengtsson, Linköping
Marjot Rautio, 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 10 november 2019
via e-post
astma-allergi.ost@fontanen.org
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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.
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.

Produktion: Fontänen, Linköping • sept 2019 • Upplaga: 800 ex

Välkommen till
Södergården Åre 2019!

Foto: Eva Björklund
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