Nr 4 2019

Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

 Allergisäkra äventyr
 Branäs
 Valle Marina – Gran Canaria
 Rapport – Atopisk eksem
 Besöksrekord – Södergården

Ombudsmannen har ordet
3
Allergisäkra äventyr
4
En Dag För Alla
5
Badet, Årsmöte Norrköping
6
Branäs 30 jan–2 febr 2020
7
Cyberhjärta - Testa VR – Virtual Reality
8
Kallelse årsmöte Linköping och
Västra Östergötland
9
Kontakt lokalföreningarna
10
Valle Marina - Gran Canaria
11
Fenomenmagasinet
12-13
Allergisäkra äventyr, Elda allergivänligt 14

Bussresa Stockholm
15
Ny rapport om atopiskt eksem
16-17
Besöksrekord på Södergården
18
Låg kunskap om doftöverkänslighet 19-20
Fler fastighetsägare inför rökfritt
21
Toleranskonferens 7–8 maj 2020
22
Brukarstödcenter, Funktionsrätt dagen 23
Ledsagarservice
24
Kalendarium
25
Tävling: ”Fantastiska frukost
26
Rätt svar till förra tävlingen
27

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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Det händer mycket spännande inom
våra områden just nu.
I september presenterade Atopikerna tillsammans med Astma- och Allergiförbundet, rapporten Atopiskt eksem
– den gömda och glömda folksjukdomen.
Rapporten släpptes i samband med ett
seminarium i Stockholm, på Internationella
dagen för atopiskt eksem.
Idag är ca. en miljon svenskar drabbade av
den kroniska inflammatoriska hudsjukdomen och det finns stora förbättringsmöjligheter för vården av personer med atopiskt
eksem i Sverige.
I början av oktober hade vi en regional
konferens i Linköping där representanter
från Jönköpings, Kalmars och Östergötlands Astma- och Allergiföreningar möttes
och diskuterade både aktuell verksamhet
och framtida verksamhet. Niklas Olin,
Astma- och Allergiförbundets organisationsombudsman inledde och berättade om
förbundet och om ideellt engagemang och
föreningsliv. Vi fick också lyssna till en
inspirerande föreläsning med Gülsen Uz
från Jämställdhetsprojektet inom Astmaoch Allergiförbundet om normer, tolerans
och normkritik. Åsa Jonsson och Louise
Hamrin från projektet Allergisäkra äventyr
berättade om sitt projekt.
Om du inte besökt Södergården är det dags
att boka in ett besök under 2020.
Astma- och Allergiförbundets medlemsgård Södergården tog hem guldplatsen när
Svenska Turistföreningen (STF) korade
årets bästa vandrarhem/hotell i kategorin
Gästernas val 2018. Denna sommar har
antalet besökande ökat med 108 %.
I början av november var det dags för den
parfymfria veckan och trots att tre miljoner
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Ombudsmannen har ordet

Innehåll

svenskar kan besväras av dofter är osäkerheten om behandling och vad omgivningen
kan göra stor, det visar en ny undersökning.
Drygt hälften av svenskarna vet inte om
det går att medicinera mot doftöverkänslighet, och var tredje person tror att det kan
vara ett psykiskt sjukdomstillstånd.
I dag inleds tobaksfria veckan och en ny
undersökning som Astma- och Allergiförbundet gjort i allmännyttan inför Tobaksfria veckan visar att allt fler fastighetsägare
inför rökfritt i vissa eller många av sina
hus. Några fastighetsägare har även tagit
beslut om att införa rökfritt i all nyproduktion.
Den 7–8 maj 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 toleransutveckling samt
skapa intresse för allergisjukdomar ur ett
samhällsperspektiv.
Nu ser vi fram mot 2020!
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
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Fyll på med kunskap om

Allergisäkra äventyr

45

min

• Vad är allergi och astma?
• Tryggt ledarskap.
• Verktygslåda för allergisäkra äventyr.

Du som leder friluftsliv för barn och unga kan gå vår e-utbildning om
Allergisäkra äventyr genom att skicka ett mejl till Åsa Jonsson på
Astma-och Allergiförbundet: asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se

Den 3 december
Manifesterar vi för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
När:

tisdagen den 3 december

Var:

Linköpings stadsbibliotek, Scenen

Tid:

kl. 13.00-17.00
Talare under manifestationen är:

Kl.13.00

Börje Pettersson ordförande i Funktionsrätt Linköping välkomnar alla
till Manifestationen.

Kl.13.10

Studieförbundet Vuxenskolan, högläsning.

Kl.13.20

Linköpings Stadsbibliotek berättar om olika möjligheter att läsa böcker.

Kl.14.00

Ove Puisto, Ordförande i riksförbundet Stroke, berättar
Vad händer när livet börjar fungera efter en stroke.
Paus

Kl.14.40

Vuxenskolan sång, musik

Kl.15.15

Hilda Hanson som har autism ska prata om autism, autismnycklar.

Kl.15.30

Jan Myhrman ordförande i RBU berättar om att vara förälder till ett barn
med funktionsnedsättning
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Kl.16.00

Louise Besson från FUB berättar om att vara förälder nu och då.

Kl.16.30

Studieförbundet Vuxenskolan, högläsning.
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Västra Östergötland

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping

Badet!

ölja
f
t
t
a
d
a
r
e
s
s
e
r
Int
2020
s
ä
n
a
r
B
l
l
i
t
d
me

Varje helgfri fredag kl 17:00-17:45, 17:4518:00 möter våra badvärdar upp de som
vill och kan bada i varmvattenbassängen
på Vrinnevi. Man simmar och gympar på
egen hand eller bara slappnar av i det 34
gradiga vattnet. Varmt välkomna!

Doftfritt!

Sista för året 20/12-19
Börjar igen den 10/1-20

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)

Medlemskap i Astma- och allergiföreningen
är obligatoriskt för att kunna följa med på
resan. Resan fylls på med principen först
till kvarn.

OBS!!!! liftkortet ingår i priset

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.

• 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)
6

Resan kommer endast gå av
stapeln om vi har minst
20 anmälda.
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Ansvarig bassängledare svarar för att
samtliga deltagare får information om
vikten av en god personlig hygien samt
kravet på tvåltvättning innan man går i
bassängen.

Årsmöte
Datum: måndagen den 24 februari 2020
Tid: 18:30
Plats: Lokalen Styrelserummet Korridor E
på Thapperska Gamla Övägen 23
Föreningen bjuder på lättare förtäring
Vid anmälan var god uppge eventuella matallergier.
För att alla ska kunna medverka på årsmötet: kom doftfri.
Anmälan senast 21 februari
Välkomna önskar styrelsen
Bindande anmälan gäller till alla våra
aktiviteter (gäller ej badet) 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 0706-20 40 66
Annelie 0704-75 48 84
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Varmt välkomna önskar styrelsen:
Ordförande:
Rolf Wigh
Ledamöter:
Urban Bohman, Susanne Littecke, Annelie Wigh, Ninna Almén,
Agnetha Bohman, Sara Nybom
Valberedning:
Margareta Gustavsson
och Anders Eriksson
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Information från lokalföreningarna
Kallelse till årsmöte
Astma- och Allergiföreningens årsmöte
äger rum 26 februari 2020 Kl. 18.30
Plats: Fontänen, Hellström rum 141,
Västra vägen 32 Linköping,
ingång via huvudentrén
Föreningen bjuder på kaffe/the, landgång
och trevligt sällskap
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att
deltaga på årsmötet och ta del av verksamheten.
Handlingar till årsmötet kommer att finnas
tillgängliga på föreningens kansli en vecka
före årsmötet.

Anmälan via telefon 013-10 34 82 eller
via e-post: astma-allergi@fontanen.org
senast 19 februari 2020.
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

Den 26 februari 2020
Klockan: 14.30 –17.30

Inbjudan till Årsmöte i
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening

Plats: Fontänen, Vagnhallen, Västra vägen 32, Linköping
Funktionsrätt Östergötland tillsammans med Funkibator i Växjö
bjuder in till att prova på Cyberhjärta träning med ny teknik

Måndagen den 17 februari 2020
Klockan 19.00
Föreningen bjuder på fika.
Plats: Föreningens egen lokal på adress
Vagngatan, Motala (gamla tandläkarmottagningen) på Skolgårda Skola.

handlar om att locka till motivation vid träning. Vi användes Virtual reality,
dansmatta, spelkonsolsystem, balanssystem, appar och mycket annat.
Träningen blir ett inspirerande och extra spännande utöver det deltagarna vanligen
upplever vid träning.
Vi frågor kontakta Karin Klevelid, 013-12 30 60 eller
e-post: karin@funktionsratt-ostergotland.se

Anmälan senast 15 februari till Monica
på tel. 070-593 73 09 eller via
mail: monicajr.mj@gmail.com

8

AllergiBLADET 2019:4

Kontakta lokalföreningarna

Astma- och Allergiförbundet

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

Foto: Astma- och Allergiförbundet

Bankgiro för gåvor: 5757-8981

Valle Marina - Gran Canaria

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 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
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Kontakt:
Tel. 070-593 73 09
E-post:
monicajr.mj@gmail.com
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Fantastisk förmån för dig som är medlem i Astma- och Allergiförbundet!
Valle Marina är en hälsoanläggning som
drivs av det norska Astma- och Allergiförbundet. Anläggningen är beläget på
den södra spetsen av Gran Canaria, vars
kustklimat är särskilt fördelaktigt för
personer med allergier, eksem, psoriasis
och lungsjukdomar.
Om Valle Marina
Valle Marina är uppbyggt av ett antal
bungalowlägenhet och påminner mer om
en idyllisk by än en hälsoanläggning.
Omgivningen är vacker, grönskande och
avgränsad från trafik och buller. Bara en
kort promenad från anläggningen finns en
badstrand. Kustklimatet har ett så kallat
mikroklimat vilket är särskilt lämpligt för
personer med allergier, eksem, psoriasis
och lungsjukdomar. Även på vintermånaderna är temperaturen att jämföras med
skandinavisk sommar.
Att göra på Valle Marina
På området finns det alla olika bekvämligheter du kan tänkas behöva. Det finns
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bland annat två simbassänger, ett gym, en
närbutik och en restaurang som erbjuder
allergivänlig mat.
På promenadavstånd från anläggningen
finns en kritvit badstrand med solstolar till
uthyrning, vattenaktiviteter och matställen.
Du kan åka till den närliggande byn
Arguineguin, eller de två turistorterna
Playa del Ingles och Puerto Rico.
Mer saker att göra under din vistelse på
Valle Marina och praktisk information om
anläggningen finner du på
www.vallemarina.no.
Pris och bokning
Som medlem i Astma- och Allergiförbundet kan du bo på Valle Marina till ett
rabatterat pris.
Du bokar genom att skicka din beställning
via e-post till info@vallemarina.no.
Du kan också boka genom att ringa till
Valle Marina på telefonnummer:
+34 928 150 222.
Viktigt! Alla som bor i lägenheten måste
vara medlem och du anger medlemsnummer i ansökan.
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Information från lokalföreningarna

Information från lokalföreningarna
Fenomenmagasinet
Den 28 september anordnade
Astma- och Allergiföreningen i
Linköping ett besök på Fenomenmagasinet i Gamla Linköping. Vi
blev 14 personer som fick prova
många olika experiment. De som
ville kunde också se på ”pälsfria”
djur i form av ormar, ödlor och
fiskar samt ett och annat uppstoppat djur i glasbur.
Text och Foto: Sara Hjalmarsson
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Information från lokalföreningarna

Allergisäkra äventyr

Bussresa till Stockholm
Lördagen den 23 november ordnade Astma-och Allergiföreningen i Linköping en
bussresa till Stockholm. Ett 30 tal personer följde med denna gång.
Under dagen valde varje familj själva vad
de ville göra, det fanns mycket att välja
mellan NKs julskyltning, julmarknad i
Gamla stan, besök på Moderna museet
eller att bara strosa runt bland julskyltade
affärer.
På hemresan fick vi en guidad tur genom
Stockholms av vår busschaufför Roland
med möjlighet att njuta av Stockholms
julbelysning från bussen.

Text: Sara Hjalmarsson
Foto: Bernt Kazmierski

Allergisäkra äventyr
Allergisäkra äventyr med Adrian besökte
Linköping den 27 oktober. Adrian höll en
workshop i friluftsteknik med både tips
och trix inför friluftsäventyret.
Vi blev 15 personer både stora och små
från Astma- och Allergiföreningen och
Friluftsfrämjandet som möttes på Vidingsjö motionscentral.
Vi lärde oss att tända eld på olika sätt, elda
med så lite rök som möjligt, hantera
knivar och yxor. Vi gick igenom principerna för allergivänlig matlagning i friluftslivet och provade ett recept på äppelkaka
ur den nya kokboken ”Allergivänliga
friluftsrecept”.

Elda allergivänligt?
Adrian Clarke är ledare inom Friluftsfrämjandet och expert på friluftsteknik och eld.
I denna film ger han tips och råd om hur
man kan göra upp eld som utvecklar så lite
rök som möjligt. Detta gör det trivsammare för exempelvis astmatiker som vill
ta del av friluftslivet. Filmen är framtagen
inom ramen för satsningen Allergisäkra
äventyr som är Astma- och Allergiförbundets och Friluftsfrämjandets gemensamma
satsning.
Vill du lära dig elda
med mindre rök
https://youtu.be/
wqvyQGM9XeM

Text och bild: Sara Hjalmarsson
14
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Det får inte vara rimligt att ge avkall på
studier, yrkesliv eller relationer till följd
av sitt atopiska eksem. Vi förtjänar samma
möjlighet till god livskvalitet som andra,
säger Sophie Vrang, ordförande Atopikerna.

personlig behandlingsplan som inkluderar
behandlingsmål. Tyvärr använder
25 procent av regionerna inte livskvalitetsmått alls vid utvärdering av behandlingseffekt för patienter med atopiskt eksem
och 30 procent av regionerna använder
endast livskvalitetsmått sporadiskt. Endast
en region erbjöd livskvalitetsmått för
utvärdering för alla patienter med atopiskt
eksem (milt till svår). Regionerna var däremot bättre på att erbjuda olika typer av
behandlingar och stöd som ger symtomlindring - dock innebär inte erbjudandet
av behandlingar att de automatiskt faktiskt
också förskrivs.
– Vid atopiskt eksem är det viktigt att
ställa rätt diagnos och utesluta andra
diagnoser. Tyvärr är det svårare fall som
ofta inte blir rätt behandlade. Atopiskt
eksem är en drabbande sjukdom, faktum
är att de som har milt till måttligt atopiskt
eksem ligger i linje med de personer som
har insulinkrävande diabetes vad det gäller
påverkan på livet. Många förstår inte detta
och patienter ska inte behöva åka landet
runt för att få kvalificerad vård, säger
Åke Svensson, överläkare på Skånes
universitetssjukhus och hudklinik i Malmö.

God och jämlik vård av atopiskt eksem
saknas idag
Atopikerna och Astma- och Allergiförbundet har undersökt hur vård av personer
med atopiskt eksem ser ut i Sveriges regioner. Resultatet var tyvärr inte överraskande: 80 procent av regionerna (20 av 21
deltog) förser
inte, per standard, patienter
med atopiskt
eksem, med en

Vägen framåt
Syftet med rapporten är att ge en överblick
om hur vård och behandlingsalternativ
för personer med atopiskt eksem ser ut i
Sverige idag och ge förslag till förbättring
för att de som lever med sjukdomen ska
kunna få rätt vård för sina behov.
Atopikerna
och Astmaoch Allergiförbundet
konstaterar

Ny rapport om folksjukdomen atopiskt eksem
Atopikerna tillsammans med Astma- och Allergiförbundet presenterar,
rapporten Atopiskt eksem – den gömda
och glömda folksjukdomen. Rapporten
släpptes i samband med ett seminarium
i Stockholm, på Internationella dagen
för atopiskt eksem.
Idag är ca. en miljon svenskar drabbade av
den kroniska inflammatoriska hudsjukdomen och det finns stora förbättringsmöjligheter för vården av personer med atopiskt
eksem i Sverige.
I rapporten framgår att livskvaliteten
hos den drabbade ofta påverkas negativt
genom t.ex. sömnsvårigheter, försämrat
självförtroende, nedstämdhet, behandlingskostnader samt ökad suicidrisk. Mått
för att skatta livskvaliteten hos en person
med den kroniska hudsjukdomen existerar,
men i Sverige används verktygen alltför
sällan.
– Det är tyvärr en livsstil att ha den kroniska inflammatoriska sjukdomen atopiskt
eksem; triggers lurar varsomhelst och
närsomhelst, väskan är full av krämer och
man måste planera för smörjning, klädval, (inställd) träning och sömn. Alla som
lever med atopiskt eksem, oavsett mild
eller svår, utstår svår och intensiv klåda,
smärta, störd sömn, men också risk för
ökad samsjuklighet såsom hudinfektioner,
allergier och astma. Det är oerhört viktigt
att uppmärksamma den ökade risken för
psykisk ohälsa och att vården inkluderar den aspekten i mötet med patienten.
16
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i rapporten att vårdproblematiken för
personer drabbade av atopiskt eksem kan
sammanfattas i fem punkter:
Sverige har en ojämn geografisk fördelning av hudläkare.
Gemensamma och nationella behandlingsriktlinjer för atopiskt eksem saknas.
Ett nationellt kvalitetsregister med hög
täckning saknas idag men är på gång och
behöver prioriteras
Strukturerad patientundervisning saknas.
Regionerna fokuserar inte på förebyggande
behandling.
Om rapporten
Rapporten Atopiskt eksem – den gömda
och glömda folksjukdomen ger översikt
om sjukdomen, behandlingsalternativ,
påverkan på livskvalitet, samsjuklighet
och psykisk ohälsa samt hälsoekonomiska
aspekter. Rapporten har producerats av
Atopikerna och Astma- och Allergiförbundet, med ekonomiskt stöd av
Sanofi, och kan laddas ner via
www.atopikerna.se. Rapporten
är expertgranskad.
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Besöksrekord på Södergården i sommar

Årets bästa svenska vandrarhem 2018,
enligt STF:s omröstning, Södergården
i Åre har slagit rekord i antal besökare
under juni och juli i år.
Astma- och Allergiförbundets medlemsgård Södergården tog hem guldplatsen
när Svenska Turistföreningen (STF)
korade årets bästa vandrarhem/hotell
i kategorin Gästernas val 2018. Denna
sommar har antalet besökande ökat
med 108 %.
– Det är roligt att fler och fler upptäcker
vilken fin gård detta är, välordnat och
genomtänkt i minsta detalj - ett boende
för ALLA! Jag tror att det personliga
mötet som man får när man kommer är
en framgångsfaktor, säger Eva Björklund,
platschef Södergården
På Södergården erbjuder Astma- och
Allergiförbundet en helt unik möjlighet
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till trygg semester och rekreation utan att
prislappen är högre än annars. Dels är det
viktigt i Astma- och Allergiförbundets arbete med att göra samhället mer tillgängligt för de med allergisjukdom, men det är
också ett tydligt kvitto på att det finns en
efterfrågan på denna typ av anpassat boende för personer med allergisjukdom.
– Både utmärkelsen och vår markanta ökning av antalet besökare är väldigt ärofylld
men också viktig i vårt arbete med att göra
samhället mer tillgängligt för människor
med allergisjukdom, Något vi hoppas att
fler boenden vill ta efter. Vi brukar säga att
Södergården är Sveriges mest tillgängliga
vandrarhem och det är särskilt roligt att
det ligger i just Jämtland, säger Kristina
Ljungros, generalsekreterare Astma- och
Allergiförbundet.
AllergiBLADET 2019:4

Låg kunskap om doftöverkänslighet bland
svenskarna
Trots att tre miljoner svenskar kan
besväras av dofter är osäkerheten om
behandling och vad omgivningen kan
göra stor, det visar en ny undersökning.
Drygt hälften av svenskarna vet inte om
det går att medicinera mot doftöverkänslighet, och var tredje person tror
att det kan vara ett psykiskt sjukdomstillstånd. Med Parfymfria veckan
hoppas initiativtagarna kunna slå hål
på myterna kring sjukdomen och öka
kunskapsnivån.
Den här veckan pågår Parfymfria veckan,
ett initiativ från Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker, som stödjs
av Apotek Hjärtat, med syfte att sprida
kunskap om doftöverkänslighet. Hela tre
miljoner svenskar tros besväras av dofter/
kemikalier och sex procent har diagnostiserats med sensorisk hyperreaktivitet
(SHR), även kallat doftöverkänslighet.
En ny studie från Novus visar att svenskar
har låg kunskap om doftöverkänslighet,
och en tredjedel är osäkra på om det är
ett psykiskt sjukdomstillstånd, vilket det
inte är. Undersökningen visar samtidigt
att majoriteten, 7 av 10 personer, vet att
doftöverkänslighet är en diagnos, men
samtidigt uppger bara 3 av 10 att de skulle
klassa doftöverkänslighet som ett sjukdomstillstånd.
– Tyvärr finns det många myter om
doftöverkänslighet. Forskning har visat att
symtomen inte är inbillade, men i dagsläget finns ingen medicinsk behandling,
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vilket bidrar till tveksamhet hos omgivningen. Fram till att vi hittat en fungerande behandlingsmetod är de drabbade helt
beroende av att omgivningen visar hänsyn
och tar sjukdomstillståndet på allvar,
säger Eva Millqvist, professor, överläkare
och forskare inom klinisk allergologi vid
Göteborgs universitet.
När det kommer till svenskarnas kunskap
om vad de själva kan göra för att visa hänsyn, uppger de flesta (60 procent) att de
själva kan använda parfymfria produkter.
Närmare 2 av 10 tror att produkter med
naturliga dofter inte drabbar doftöverkänsliga. Något som inte stämmer då symtom
kan triggas av såväl naturliga dofter, som
blommor och matos, eller av artificiella
dofter som doftljus och trycksvärta.
– Vår förhoppning är att vi kan öka medvetenheten kring doftöverkänslighet så att
fler reflekterar över sin parfymanvändning
och visar hänsyn till de över
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Inbjudan
 600 000 personer som är drabbade,
säger Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.
Parfymfria veckan pågår från den 4 till
den 10 november i hela landet.

Tips på hur omgivningen kan visa
hänsyn:
1. Använd parfymfria produkter som
schampo, andra hårprodukter, tvål och
hudkräm.
2. Kika en extra gång om din mascara,
solkräm eller ditt raklödder är parfymerat – många produkter parfymeras helt
i onödan.
3. Tvätta dina kläder med parfymfritt
tvätt- och sköljmedel och använd oparfymerade rengöringsmedel.
4. Visa extra hänsyn i delade miljöer som
kollektivtrafik, vårdinrättningar, skola
och arbetsplats.

Inbjudan
Undersökningen i korthet:
54 procent tror att det är möjligt att medicinera sig mot doftöverkänslighet
18 procent tror att produkter med naturliga
doftämnen kan användas utan att personer
med doftöverkänslighet får en reaktion
71 procent vet att doftöverkänslighet är en
diagnos
30 procent anser att doftöverkänslighet är
ett medicinskt sjukdomstillstånd
31 procent är osäkra på huruvida doftöverkänslighet är ett psykologiskt sjukdomstillstånd.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd via webbenkäter av Novus under oktober 2019,
på uppdrag av Apotek Hjärtat, Astma- och
Allergiförbundet och Unga Allergiker.
Undersökningens deltagare är ur ett
riksrepresentativt urval och har 1 069
respondenter.

5. Välj doftfria växter som är bättre ur
allergisynpunkt och som fungerar för
de flesta på till exempel arbetsplatsen
eller skolan. Släta gröna bladväxter
brukar gå bra, men fråga de personer
som har besvär.
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Glädjande nyhet: Allt fler fastighetsägare inför
rökfritt
En ny undersökning som Astma- och
Allergiförbundet gjort i allmännyttan
inför Tobaksfria veckan visar att allt
fler fastighetsägare inför rökfritt i vissa
eller många av sina hus. Några fastighetsägare har även tagit beslut om att
införa rökfritt i all nyproduktion.
– Det är mycket glädjande att fler fastighetsägare vill ha rökfritt i sina flerbostadshus. Det ökar möjligheten att välja rökfritt
för de hyresgäster som vill slippa utsättas
för passiv rökning från grannar, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och
Allergiförbundet.
Den nya kartläggningen som gjorts i samverkan med SABO Sveriges Allmännytta
visar på en ökning av antalet fastighetsägare som har rökfria hus jämfört med
2017 då en motsvarande undersökning
gjordes. Då hade 24 fastighetsägare
rökfria flerbostadshus i sitt bestånd och 56
hus var rökfria.Nu svarade 30 fastighetsägare att de tillsammans har 149 rökfria
hus. Det innebär att sedan 2017 har antalet
rökfria hus nästan tredubblats.
De rökfria husen är också spridda över en
större del av landet än tidigare. Rökfria
hus saknas bara i tre län, nämligen Blekinge, Östergötland och Norrbotten. Men
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det finns planer hos vissa fastighetsägare
där att införa rökfritt i nybyggda hus.
En undersökning som Skop gjorde 2018
på uppdrag av tidningen Hem & Hyra
visar att 7 av 10 hyresgäster är positiva till
rökfritt inne flerbostadshus och en tredjedel vill även göra det otillåtet att röka på
balkongen.
– Kunskapen om risker med passiv rökning ökar och attityder till rökfritt förändras i och med att det blir rökfritt i allt
fler miljöer. Rökfria bostäder är särskilt
viktigt för dem som har astma eller annan
överkänslighet och blir sjuka av grannars
tobaksrök, avslutar Maritha Sedvallson.

Relaterat material:
Kartläggning av fastighetsägare med
rökfria hus 2019, Astma- och Allergiförbundet
www.astmaoallergiforbundet.se/
wp-content/uploads/2019/11/
Lista-r--kfria-o-allergianpassade
-hus-2019.pdf
Undersökning till hyresgäster om rökfritt, SKOP 2018
www.hemhyra.se/nyheter
/sju-av-tio-vill-forbjuda-rokning-inomhus/
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Toleranskonferens 2020
Den 7–8 maj 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/

information om toleranskonferensen
22

AllergiBLADET 2019:4

Vilsen i samhället? Vi kan hjälpa dig!
På Brukarstödcenter kan personer med
funktionsnedsättning få råd och stöd.
Det kan gälla hjälpmedel, bidrag eller
bara att ha någon att prata med.

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

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.

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.

Astma- och Allergiföreningen
i Norrköping
Den 15 november bjöd Funktionsrätt
Norrköping och dess föreningar in till en
seminariedag. Astma- och Allergiföreningen i Norrköping deltog under dagen och
Allergisäkra äventyr fanns där och berättade om sin verksamhet. Under dagens fanns
det möjlighet att lära sig mer om funktionsnedsättningar och olika diagnoser.
AllergiBLADET 2019:4
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Ledsagarservice

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

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.

2019
December
3 Manifestation för mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

2020
Januari
10 Badet startar Norrköping
20 Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen Linköping
30 jan–2 febr Skidresa till Branäs
Februari
10 Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
24 Årsmöte Norrköping
26 Funktionsrätt Östergötland: Temaeftermiddag Cyberhjärta
26 Årsmöte Astma- och Allergiföreningen Linköping
Mars
30 Årsmöte Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
April
20 Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen Linköping
Maj
7–8 2020 Toleranskonferens

Öppettider ledsagning

Öppettider bokning

Måndag-fredag 8.00-15.00*

Måndag-fredag 8.00-14.30*

11 Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

* Ledsagarservice har öppet helgfria vardagar

September
14 Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
November

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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
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16 Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

Foto: Astma- och Allergiförbundet
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Tävling – ”Fantastiska Frukost”

Tävling – ”Fantastiska Frukost”

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

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

15 saker som kan hittas på frukostbordet.
Orden kan stå fritt eller bildas vågrätt,
lodrätt, diagonalt, baklänges eller haka i
varandra med en eller flera bokstäver.
Vi har angett 12 av sakerna, de övriga
tre hittar du och skickar in till oss som
lösenord
Skicka in lösenordet senast den
19 januari 2020

via e-post astma-allergi.ost@fontanen.org
eller
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Glöm inte att ange namn och adress!
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Rätt svar Allergibladet nr 3/ 2019 ”Tidevarv komma, tidevarv försvinna”
Rätt svar: Eror
Vi fick in 14 svar denna gång!
Vinnare är
Anders Rundvall, Norrköping
Inger Bjelling, Motala
Birgitta Elofsson, Kolmården

______________(11 bokstäver)
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Produktion: Fontänen, Linköping • nov 2019 • Upplaga: 800 ex

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla medlemmar
och tackar för ett fint 2019
Styrelserna i Astma- och
Allergiföreningarna i
Linköping,
Norrköping och
Västra Östergötland

