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Kansliet

På Astma- och Allergiföreningen i Östergötland arbetar Sara Hjalmarsson som ombudsman. Om du har några frågor, behöver material eller hjälp med annat som rör
astma och allergi är du välkommen att kontakta Sara. Du kan kontakta oss på telefon:
013-10 34 82 eller skicka e-post till astma-allergi.ost@fontanen.org
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I december skrev Astma- och Allergiföreningen i Östergötland till Kommunala
rådet för funktionshinderfrågor i Norrköpings kommun. Vi har fått ﬂera samtal
från och om brukare som får problem
med sin hälsa på grund av att hemtjänstpersonalen doftar parfym. För oss
är lösningen enkel. Personalen skall
vara doftfri och det ska vara ett krav som
ﬁnns med i anbudet när hemtjänsten
upphandlas.
I februari hade vi besök från Jonas
Binnmyr, samordnare vård och forskning,
Astma- och Allergiförbundet som
presterade det finska allergiprogrammet på
Region Östergötlands Hälsoråd. Region
Östergötlands hälsoråd som arbetar på
uppdrag av regiondirektören och den
utökade regionsledningen. Hälsorådets
huvudsakliga syfte och mål är att identifiera,
stödja och förankra utvecklingsstrategier
inom de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiven för patient och
befolkning.
Hälsorådets sammansättning bygger på
att hela hälso- och sjukvården ska vara
representerad av de funktioner som direkt
kan kopplas till genomförandeprocesser. Därutöver ingår hälsoprocessledare,
samhällsmedicinare, HR, avtalsansvarig
och patientrepresentant. Som sakkunniga
deltar representanter från Verksamhetsutveckling vård och hälsa och Linköpings
universitet.
Den 7–8 maj 2020 arrangerar Astma- och
Allergiförbundet och stiftelsen Astmaoch Allergiförbundets Forskningsfond,
tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården, en
nationell toleranskonferens med syftet att
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Ombudsmannen har ordet

Innehåll

sprida kunskap kring toleransutveckling
samt skapa intresse för allergisjukdomar
ur ett samhällsperspektiv.
I slutet av maj ordnar Astma- och Allergiförbundets vandrarhem Södergården en
kurs där du lär dig kula/kauka i skogen
och på fjället. Ett perfekt sätt att träna
lungor och samtidigt andas fjälluft och fria
vidder. Är du sugen att prova ett gammalt
och kraftfullt sätt att använda rösten på?
Kulning (eller kaukning som det heter i
Jämtland) är en röstteknik som användes
på fäbodarna för att locka på djuren och
kommunicera över långa avstånd. Missa
inte denna inbjudan i Allergibladet.
Den 7–8 maj 2020 arrangerar Astma- och
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.
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
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Inbjudningar för hela länet

Framsidans bild
Badet!

Framsidans bild – Tulpaner
Tulpansläktet eller tulpaner (Tulipa) är ett
släkte som ingår i familjen liljeväxter. De
är lökväxter med breda blad. Blommorna
sitter enstaka eller några få på samma
stjälk. Som alla liljeväxter har de sextaliga
blommor. Kalkbladen är sex stycken stora
(tre yttre och tre inre) och sex ståndare
samt en tretalig synkarp pistill.

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!

Växtens namn härstammar från det persiska ordet för turban, dulband, på turkiska
tuliband.

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.

Det finns omkring hundra olika vilda arter
av tulpaner. Därutöver finns en stor mängd
hybrider och sorter. I handeln delas tulpaner in dels efter hur blomman ser ut, dels
efter blomningstid och dels finns andra
särskilda grupper.

Historia
Släktet kommer ursprungligen från södra
Europa, norra Afrika och delar av Asien.
Den största artrikedomen finns i Pamir och
på stäppområdena i Kazakstan.
Trädgårdstulpanen kom till Europa från
Osmanska riket på 1500-talet, närmare
bestämt introducerades de av Vatikanens
sändebud Ogier Ghiselin de Busbecq 1554.
Till Holland, tulpanernas land framför alla
andra, kom den med Carolus Clusius,
en flamländare som kallades till chef för
den nygrundade botaniska trädgården i
Leiden 1590. Han försökte förgäves hindra
att hans exklusiva växter spreds; snart
hade så många lökar stulits att det växte
upp en stor industri med lökförsäljning. I
1600-talets Holland blev tulpaner otroligt
eftertraktade och det utbröt en hänsynslös
spekulationsmarknad. En enda tulpanlök
4
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medlemmar
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Doftfritt!

Startar 10 januari 2020

Foto: Pixabay
kunde i extrema fall inbringa summor på
flera tusen gulden, motsvarade en tredjedels normal årslön. Denna spekulativa
finansbubbla, som kallades för tulpanmanin, sprack till slut, liksom alla ”bubblor”.
Fortfarande är tulpaner starkt förknippade
med Nederländerna där man varje år anordnar tulpanfestivaler.
Exakt när tulpanen kom till Sverige är
ovisst, men den första som dokumenterade
tulpanodling var Olof Rudbeck d.ä. som
tog med sig frön och lökar från en resa
till Holland. 1685 hade han 38 olika slags
tulpaner i sin botaniska trädgård i Uppsala.
De tulpaner som var mest populära på
1600-talet var polkagrisrandiga och enkelblommande.
Källa: Wikipedia
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Inbjudan till Årsmöte i
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
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.
Anmälan senast 15 februari till Monica
på tel. 070-593 73 09 eller via
mail: monicajr.mj@gmail.com

AllergiBLADET 2020:1
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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

Årsmöte

Den 26 februari 2020

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
6

Klockan: 14.30 –17.30
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
handlar om att locka till motivation vid träning. Vi användes Virtual reality,
dansmatta, spelkonsolsystem, balanssystem, appar och mycket annat.

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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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

För alla
medlemmar
i Östergötland
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Följ med Astma- och Allergiföreningen i
Linköping till Fenomenmagasinet, Linköping

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.
8

För alla
medlemmar
i Östergötland

Teater resa
Lördagen den 28 mars 2020

När: 7 mars 2020 kl. 10.00
Samling: Kl. 10.00 utanför Fenomen
magasinet, Gamla Linköping
Kostnad: Föreningen står för entrén till
Fenomenmagasinet för
medlemmar.
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/ fikar tillsammans (alternativt matsäcksrum på Fenomenmagasinet) beroende på vädret.
Tag med egen lunch och fika.
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.

Inbjudningar för hela länet

Där kommer vi att se

”Godbitar från ﬁlm & TV”
Resan kommer att vara helt doftfri
för att även de som är mest allergiska ska kunna följa med oss, till
Hallingebergsteatern utanför
Gamleby i Småland
Påstigning sker:
• Skänninge: kl. 10,00 parkeringen
bakom pendeltågstationen

Fenomenmagasinet Foto: Lena Bengtsson

Anmälan senast den 5 mars via e-post
astma-allergi@fontanen.org eller
013-10 34 82 (telefonsvarare) .
Ange namn, mobilnummer och antal
vuxna och barn. Alla som deltar behöver
vara medlemmar i någon av länets Astmaoch Allergiföreningar

• Motala: kl. 10,30 simhallsparkeringen

Pris: 250 :-/ person
I denna utﬂykt ingår:
• Bussresa t.o.r

Lill-Valla lekpark

• Teaterbiljett

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!

• Lunch, Kyckling med sås, ugnsgrillade potatisklyftor samt måltidsdryck, bröd, smör, sallad, kaﬀe
och liten kaka.
Glöm ej meddela ev. allergier vid
anmälan.
Har ni några frågor så hör av er.
Anmälan sker senast 14 mars
till Monica på 070-593 73 09 eller på
monicajr.mj@gmail.com

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 2020:1
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Bra möten med vården!
Riksförbundet Sällsynta diagnoser har
tagit fram vårdtips för patienter och
anhöriga. Gemensamt går vi igenom
websidan med vårdtips och får ta del av
tips, råd och verktyg som ger stöd i möten
med vården. Stephanie Juran
föreläser om:
• Vilka svårigheter uppstår i mötet med
vården?
• Vilka skyldigheter har vården?
• Vad kan man som patient och anhörig
förvänta sig?
Du kan läsa mer på Riksförbundet
Sällsynta diagnosers hemsida:
www.sallsyntadiagnoser.se/vardtips/
Datum: onsdag 1 april
Klockan:
18.00–20.00
Plats:
Vagnhallen,
Föreningshuset Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping
Kostnad: Ingen

Linköping 2020-01-

Sista dag för anmälan är fredag 13 mars
Anmäler dig gör du genom att ringa till
vårt kansli på telefon 013-12 30 60
eller mejla till
susanna@funktionsratt-ostergotland.se

Välkommen!
Du som behöver teckenspråkstolk, skrivtolk eller Tecken som stöd-tolk bokar detta
själv via Tolkcentralen:
Telefon 010-105 99 59,
Bildtelefonadress:
tolkcentralen.ostergotland@t-meeting.se
Beställa 1177.se/ Östergötland
Meddela om du har någon allergi eller
något annat behov vi behöver ta extra
hänsyn till.
På våra träffar kan ledarhund och servicehund förekomma.

Inbjudan till individuell plan LSS – Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade

Dagens tema är individuell plan och LSS
Arrangörer är FUB Östergötland för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning,
Funktionsrätt Östergötland och RBU Östergötland rörelsehindrade barn, ungdomar
och vuxna.
Datum:
Klockan:
Plats:
Kostnad:

Lördag 4 april
10.00 – 16.00
Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping
Ingen

Program
10.00 §10 LSS individuell plan
Elisabeth Ingvarsson ordförande FUB Östergötland
11.30

Lunch samt tillfälle för samtal

12.30

Vad händer inom LSS och funktionshinderfrågor
Eva Borgström intressepolitisk samordnare FUB Riksförbund

14.00

Humorföreställningen Fadern, sonen och Försäkringskassan
med Eric Löwentahl

15.30

Reflektion och avslutning

Sista dag för anmälan är måndag 23 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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Kulningskurs i fjällmiljö 21–23 maj 2020
Kulningskurs
i fjällmiljö 21–23 maj 2020
Lär dig kula/kauka i skogen och på fjället. Ett perfekt sätt att träna lungor och

Toleranskonferens
2020

samtidigt
andas fjälluft
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och vidder.
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Välkommen till
Toleranskonferens 2020!
I Finland har man sedan mer än ett årtionde drivit ett nationellt allergiprogram.
Satsningen har blivit en stor framgång för
samhället genom att bryta trenden med en
allt mer allergisk befolkning. Det har gjort
att färre finländare idag lider av astma och
allergi. Nu vill vi använda den kunskap
som idag finns om toleransutveckling
för att lyckas förbättra livsvillkoren för
människor med astma och allergier även
här i Sverige.
Astma- och Allergiförbundet och stiftelsen
Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond arrangerar därför en konferens kring
temat. Då kommer erfarenheterna från det
finska allergiprogrammet att presenteras
av dess initiativtagare professor Tari
Haahtela. Andra föreläsare är bland annat
allergiforskaren Lars Olaf Cardell, astmaforskaren Björn Nordlund och läkaren
Ann Ekberg-Jansson.
När: Den 7–8 maj 2020
Var: City Conference Centre Stockholm,
Norra Bantorget, Stockholm
Till konferensen inbjuds representanter
från den medicinska professionen, aktiva
medlemmar i Astma- och Allergiförbundet
och beslutsfattare från vårdsektorn.
Varmt välkommen att delta!

Inbjudningar för hela länet

På den här sidan
www.toleranskonferens2020.se/ kan du
läsa den senaste informationen om
program, föreläsare

Anmälan till
Toleranskonferensen
För dig som vill delta – använd anmälningslänken nedan!
Deltagaravgiften för medlemmar i Astmaoch Allergiförbundet är 750 kr. Då ingår
lunch båda dagarna, föreläsningar, kaffe/
te, deltagarmaterial samt mingel (med mat
och underhållning) på kvällen torsdag den
7 maj.
Anmäl dig för det förmånliga medlemspriset på 750 kr här,
http://reg.akademikonferens.se/app/
attendee/new_registration.asp?
PROJECTID=15714&REGLINENO
=2&REGLINEID=83722
&REGLINEPAGENO=1&EDIT
=off&CLEAR=yes
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Intresseanmälan och mer information
Intresseanmälan och mer information
Kontakta Eva Björklund på Södergården, 070-662 40 53 eller
sodergarden@astmaoallergiforbundet.se
Kontakta Eva Björklund på Södergården, 070-662 40 53 eller
sodergarden@astmaoallergiforbundet.se

Du betalar och bokar själv eventuell resa
och boende.

Anmälan till
toleranskonferensen
12
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Välkommen till yogaretreat
Välkommen
till yogaretreat
Välkommen till en helg i yogans tecken på Södergården Åre med dess vackra
fjällvärld
runttillknuten.
Välkommen
en helg i yogans tecken på Södergården Åre med dess vackra
fjällvärld
runt
knuten.
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
Denna retreat passar både nybörjare och de med erfarenhet. Fokus ligger på yoga och medveten
Attskog varsamt in oss i våra kroppar och vi centreras och stärks i kropp och sinne. Vi yogar på
närvaro. Med inspiration från viryayoga, stresshantering och mindfulness guidar Susanne
Spiragården (500m från Södergården) och tillbringar vår fritid på Södergården.
Attskog varsamt in oss i våra kroppar och vi centreras och stärks i kropp och sinne. Vi yogar på
Spiragården
(500m
Södergården)
och tillbringar vår fritid på Södergården.
Denna retreat
ges från
vid två
olika tillfällen:
Denna retreat ges vid två olika tillfällen:

Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Akvarellkurs Södergården Åre
Välkommen till akvarellkurs på Södergården Åre 8–11 oktober 2020.
Hej. Marie Andersson heter jag och är er kursledare. Jag är aktiv akvarellmålare och har haft ett
flertal utställningar, jag har målat akvarell i närmare 30 år. Under kursen går vi igenom
grunderna i akvarell men utgår också från den enskilda individens behov. Vi kommer vara inne i
kurslokalen men vi kommer också hämta inspiration från omgivande miljö. Räkna därför med att
vi tar kortare promenader och att vi kanske gör en utflykt.

”Marie är en omtyckt kursledare som bidrar till känslan av att inget är
omöjligt, allt är möjligt!”

Yogaretreat 19–22 mars 2020
Yogaretreat
19–22
mars
2020
Sista
anmälningsdag
5 mars
2020
Sista
anmälningsdag
mars 2020 2020
Yogaretreat
1–45oktober

Kursstart

Yogaretreat
1–417oktober
2020
Sista
anmälningsdag
september
2020

Kursen startar torsdag den 8/10 och avslutas på söndagen
den 11/10. Är du nybörjare eller har du målat akvarell något
år så passar denna kurs dig.

Sista anmälningsdag 17 september 2020

Mer information
Mer
information
Kontakta
Eva Björklund på Södergården, 070-662 40 53 eller

Anmälan

sodergarden@astmaoallergiforbundet.se
Kontakta Eva Björklund på Södergården, 070-662 40 53 eller
sodergarden@astmaoallergiforbundet.se

Anmälan görs till Eva Björklund på Södergården
sodergarden@astmaoallergiforbundet.se
Mobil 070–662 40 53
Sista anmälningsdag är 17 september.

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

Eftersom Södergården är Astma- och Allergiförbundets vandrarhem finns vissa trygghetsregler som alla
måste följa, läs mer här; http://astmaoallergiforbundet.se/sodergarden-are
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Information från lokalföreningarna

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

En hälsning från Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
Nyhemkomna från Branäs, där vi varit på
skidresa den 30 januari–2 februari.
Ett 20 tal personer reste med oss till Branäs,
där vi hade 3 fina dagar tillsammans med
många fina backar och liftar att åka nerför.
Tack vare Hjalmarssons buss och en
underbart trevlig chaufför, trevliga
medlemmar och ett bra ledarteam som

16

servade oss på bästa sätt, så hade vi en
fin långweekend som vi kommer leva på
länge.
Ny skidresa inför 2021 planeras och kommer att genomföras under förutsättning att
vi får in bidrag och anmälningar till den.
Text: Monica Jernér

AllergiBLADET 2020:1

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

AllergiBLADET 2020:1

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

Information från Länsföreningen

Astma- och Allergiförbundet

Linköping 191212

Nu ﬁnns Astma- och
Allergiföreningen i
Östergötland på Facebook

Till
Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor
Norrköpings kommun

Följ oss gärna
www.facebook.com/astmaoallergiost/

Äldreomsorg – Do�fri personal
önskas

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

Så ska Finland lära svenskarna bli
mindre allergiska
Tari Haahtela är professor i medicin och
ledde Finlands allergiprogram mellan
2008–2018. Nu är han en av föreläsarna
på den konferens om toleransutveckling
som Astma- och Allergiförbundet arrangerar i maj.
Finlands nationella allergiprogram har
blivit en stor framgång och hjälpt till att
bryta trenden med en allt mer allergisk
befolkning. Nu arrangerar Astma- och
Allergiförbundet en konferens om
toleransutveckling – där den finländska
satsningens initiativtagare Tari Haahtela är
en av talarna.
Det finländska allergiprogrammet bygger
bland annat på den kunskap som idag finns
om toleransutveckling och hur viktigt
det är att komma i kontakt med miljöer
18

där immunförsvaret får tränas för att lära
sig utveckla tolerans mot olika ämnen.
Programmet fick stor genomslagskraft och
resulterade bland annat i färre akutbesök
på grund av astma, minskade kostnader
för vård av allergi och astma – och att den
ökande trenden av allergisjukdom minskat
i det finländska samhället.
Nu vill Astma- och Allergiförbundet ta
hjälp av det finska exemplet och forskningen om toleransutveckling för att göra
även vår befolkning friskare.
Därför arrangerar förbundet den 7–8 maj
Toleranskonferens 2020 i Stockholm.
Då är professor Tari Haahtela en av talarna,
tillsammans med ﬂera andra ledande personer inom vård och forskning.
Varmt välkommen att delta!
AllergiBLADET 2020:1

Astma- och Allergiföreningen i Östergötland har få� ﬂera samtal från och
om brukare som får problem med sin
hälsa på grund av a� hemtjänstpersonalen do�ar parfym. Och för många
brukare är just parfymdo� något som
gör vardagen besvärlig. Personer med
sensorisk hyperreak�vitet och många
personer med astma och allergi lider
svårt i miljöer med olika do�er.
Mycket låga halter av do�er och kemikalier kan utlösa besvär. Olika typer av
parfymerade produkter såsom parfym
och rakva�en, tvä�- och sköljmedel,
hygienprodukter som deodorant, tvål,
schampo, hårspray och lo�on och
rengöringsmedel kan ge reak�oner.
Hur vanliga är besvär av do�er?
Forskning visar a� var tredje vuxen
(33 procent) rapporterar a� de skulle
uppleva besvär om de utsä�s för
do�er/kemikalier. Sex procent av den
vuxna befolkningen har diagnosen
sensorisk hyperreak�vitet och en majoritet av dessa är kvinnor. Personer
med pågående astma och allergibesvär kan också reagera på do�er.
Vilka besvär får man?
Symtomen vid sensorisk hyperreak�vitet påminner om astma, men orsaAllergiBLADET 2020:1
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kerna �ll reak�onen är inte desamma.
Do�överkänslighet har inte med luktsinnet a� göra utan beror på reak�oner i det s.k. kemiska sinnet (sensoriska nerver i lu�vägar och ögon). Några
vanliga symtom är lu�vägsbesvär och
besvär från slemhinnor i ögon, näsa
och hals (t ex heshet). Do�er kan dock
även utlösa astmaanfall hos personer
med astma.
Det är vik�gt a� omgivningen tar hänsyn �ll den som är do�överkänslig.
För den överkänslige kan även en svag
kvardröjande do� i kläder, hår eller på
huden framkalla besvär. För personer
med överkänslighet för do�er är det
e� stort problem om personal
använder parfym eller rakva�en.
1

Do�fri personal?
Vi har noterat a� Norrköpings kommun
antagit ”Riktlinje för en minskad
kemikalieanvändning i Norrköpings
kommun” där man bland annat anger
” I Norrköpings kommun har
kommunfullmäk�ge beslutat
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 om e� förbud mot inköp av
kroppsvårdande produkter innehållande mikroplaster.” Men vi saknar
riktlinjer när det gäller do�er och
rökning på följande områden inom
hemtjänsten,
Produkter som används för tvä�,
rengöring och lokalvård:
Inom de�a område ska endast parfymfria produkter användas.
Exempel: tvål, tvä�medel, sköljmedel
och olika rengöringsmedel.
Hygien-, kosme�ka och olika kroppsvårdande produkter hos personal:
Varje anställd har e� ansvar för a� inte
utsä�a någon annan för påträngande
do�er. Personalen bör endast använda
parfymfria produkter. Samtliga personalkategorier omfa�as av riktlinjerna.
Exempel: parfym, rakva�en, deodoranter, kroppslo�on och hårvårdsprodukter.
Rökfri miljö för personal och brukare:
Tobakslagen innebär a� ingen mot sin

Allergisäkra äventyr

vilja ska behöva utsä�as för tobaksrök.
Både personal, brukare och besökare
har e� ansvar a� inte utsä�a någon
annan för påträngande lukt �ll följd av
tobaksrök.
Möjlighet �ll do�fri personal inom
hemtjänsten regleras idag INTE i
anbuden från de bolag som levererar
hemtjänst. De�a trots a� den som är
beroende av hemtjänst och känslig för
do�er blir sjuk varje gång hemtjänstpersonalen kommer innanför dörren.
För oss är lösningen enkel. Personalen
skall vara do�fri och det ska vara e�
krav som ﬁnns med i anbudet när
hemtjänsten upphandlas.
Sara Hjalmarsson
Unga Allergiker är en ideell organisation för barn och unga
6-29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet. Våra
Ombudsman
medlemmar och lokalföreningar finns i hela landet.
Astmaoch Allergiföreningen
Tillsammans
jobbar vi för att stärka varandra och visa att det
är vi som sätter gränserna, inte allergin!
i Östergötland
Västra vägen 32
Varför ska jag bli medlem?
582 28 Linköping
Unga 34
Allergiker
organisation för barn och unga
013-10
82är en ideell
Medlemskap
i Unga
Allergiker
är helt
6-29
år med astma, allergi
eller annan
överkänslighet.
Våra gratis.
medlemmar
lokalföreningar
hela landet.
Somoch
medlem
kanfinns
dui bland
annat:
astma-allergi.ost@fontanen.org
Tillsammans jobbar vi för att stärka varandra och visa att det
Träffa nya
med
liknande
erfarenheter.
är vivänner
som sätter
gränserna,
inte allergin!
Vara med och påverka. Ju fler vi är, desto starkare röst
får vi i samhällsdebatten!

Varför ska jag bli medlem?

Medlemskap
Unga
Allergiker äroch
heltlära
gratis.
Engagera
dig iien
lokalförening
dig mer
Som medlem kan du bland annat:
om föreningsarbete.
Träffa nya vänner med liknande erfarenheter.

Vara med på läger, medlemsträffar och andra aktiviteter!

Vara med och påverka. Ju fler vi är, desto starkare röst
får vi i samhällsdebatten!
Engagera dig i en lokalförening och lära dig mer
om föreningsarbete.

Läs mer och bli medlem:
www.ungaallergiker.se

Vara med på läger, medlemsträffar och andra aktiviteter!

Unga Allergiker är en ideell organisation för barn och unga
6-29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet. Våra
medlemmar och lokalföreningar finns i hela landet.
Tillsammans jobbar vi för att stärka varandra och visa att det
är vi som sätter gränserna, inte allergin!
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Varför ska jag bli medlem?

Läs mer och bli medlem:
www.ungaallergiker.se

@ungaallergiker

@ungaallergiker

AllergiBLADET 2020:1

Allergisäkra äventyr
Vill du och din lokalförening anordna mer
aktiviteter som inkluderar och är positiva
för vår hälsa då kanske friluftsliv är något
för er? Just nu finns det en helt ny guide
att inspireras ifrån och som hjälper er på
vägen att komma ut i naturen på ett säkert
sätt. Den finns för nedladdning på Astmaoch Allergiförbundet hemsida,
https://astmaoallergiforbundet
.se/wp-content/uploads
/2020/01/Guide
_Allergisakra_Aventyr.pdf
Där kan du även ta del av recepthäfte och
digital utbildning för ledare av friluftsaktiviteter framtagna av Allergisäkra Äventyr
- ett samarbete med Friluftsfrämjandet
Region Öst.

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

Allergivänliga friluftsrecept
www.astmaoallergiforbundet.se/
wp-content/uploads/2019/04/allergiv
--nlig_utomhusmat_A4_utskrift.pdf
AllergiBLADET 2020:1
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Astma- och Allergiförbundet

Brukarstöd

Miljoner till forskning inom astma och allergi
Astma- och Allergiförbundets
Forskningsfond delar varje år ut
anslag till forskning om allergi och
astma – och nu är det klart vilka
12 forskare som får dela på 6
miljoner kronor i 2019 års utdelning. Pengar går bland annat till
forskning om nya behandlingsmetoder inom allergi och diagnostisering av svår astma.
– Det är med stor glädje vi tillkännager årets anslag till viktiga
forskningsprojekt. Projekt som
öppnar för helt nya behandlingsmetoder inom allergi, enklare diagnostisering av svår astma och
även potentialen att behandla
doftöverkänslighet. Det kommer
att kunna göra stor skillnad för
de tre miljoner människor som
lever med astma och allergi,
säger Robert Hejdenberg, ordförande i Astma- och Allergiförbundets
Forskningsfond.
Bland annat beviljas ett treårigt anslag till
professor Lars Olaf Cardell vid Karolinska Institutet, för vidareutveckling av
vaccinering mot pollenallergi. Dagens
vaccinprogram kräver ofta ﬂera år av upprepade sprutor på specialistkliniker, men
målsättningen med Lars Olaf Cardells
program är att minska antalet sprutor till
endast 3–4 stycken under ett års tid.

allergimottagningar gör att få patienter har möjlighet att genomgå dagens
vaccinprogram, vilket orsakar stora
kostnader för samhället och mycket
onödigt lidande. Därför är utveckling av enklare vaccinprogram för
patienterna centralt, säger Lars Olaf
Cardell.
Professor Lars Olaf Cardell
kommer även att presentera sin
forskning på Toleranskonferens
2020, en nationell konferens som
Astma- och Allergiförbundet arrangerar i samarbete med stiftelsen
Astma- och Allergiförbundets
Forskningsfond under datumen
7–8 maj 2020. Läs mer här.
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. Forskningsfonden fick
sitt stora startskott i och med Röda Fjädern-kampanjen 1989 och firar i år 30 år.

Vilse i samhället? - Brukarstödcenter
Vi kan hjälpa dig!
Du som har ett funktionshinder eller är
Drabbad av långvarig sjukdom, anhörig
Eller övriga intresserade bosatta i Östergötland, kan vända sig till oss för att få
hjälp, service och vägledning.
Vi kan hjälpa till med:
• Rådfrågning
• Hjälpmedel
• Hjälp att fylla i blanketter
Diskutera vad du vill…
Besök hos Brukarstödcenter är helt kostnadsfritt
Kontaktuppgifter
Telefon: 013-12 33 10 eller 013-12 30 60
E-post: brukarstod@telia.com
Hemsida: www.funktionsratt-ostergotland.org
Brukarstödcenter drivs av Funktionsrätt Östergötland med stöd av
Region Östergötland

– Som forskare inom fältet allergi betyder
detta anslag väldigt mycket för min
forskning som syftar till att lindra och på
sikt bota pollenallergi. Vi vet att bristen på
22
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Ledsagarservice

Behöver du ledsagning vid besök på US?

2020
Februari
10 Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

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.

Öppettider ledsagning

Öppettider bokning

Måndag-fredag 8.00-15.00*

Måndag-fredag 8.00-14.30*

24 Årsmöte Norrköping
26 Funktionsrätt Östergötland: Temaeftermiddag Cyberhjärta
26 Årsmöte Astma- och Allergiföreningen Linköping
Mars
19–22 Yogaretreat, Södergården, Åre
30 Årsmöte Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
April
1 Funktionsrätt Östergötland: Temakväll – Bra möten med vården
4 Funktionsrätt Östergötland: Temadag - Inbjudan till individuell plan LSS –
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
20 Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen Linköping
Maj
7–8 2020 Toleranskonferens
11 Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
21–23 Kulningskurs i fjällmiljö, Södergården, Åre
September
14 Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
Oktober
1–4 Yogaretreat, Södergården, Åre

* 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

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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8–11 Akvarellkurs Södergården, Åre
November
16 Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

Foto: Astma- och Allergiförbundet
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Tävling – ”Vill du dansa som en sparv...”
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20 fåglar som du säkert känner igen.
Orden kan stå fritt eller bildas vågrätt,
lodrätt, diagonalt, baklänges eller haka i
varandra med en eller ﬂera bokstäver.
Vi har angett 16 av fåglarna, de övriga
fyra hittar du, som ledtråd har vi angett
antalet bokstäver i namnet inom parantes
och skickar in till oss som lösenord.
Skicka in lösenordet
senast den 19 april 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 4/ 2019 ”Fantastiska frukost”
Rätt svar: cornﬂakes, leverpastej och smör
Vi fick in 14 svar denna gång!
Vinnare är
Maria Karlsson, Grytgöl
Mattias Wallin, Norrköping
Ingrid Andersson, Vikingstad
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Välkommen till
Södergården Åre 2020!

Foto: Eva Björklund, Anette Andersson

Vi är
a till
anslutn är
STF och ra
gsba
boknin eras
åd
även p
sidor.

Januari Fira nyår på Södergården, vi har lediga rum.
Februari Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm, 15–22 februari.
Astma- och Allergiföreningen Gotland, 22–29 februari.
Mars Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, 3–8
mars.
Astma- och Allergiföreningen i Borås, 8–14 mars.
Yogahelg på Södergården för alla som vill, 19–22 mars.
April Astma och Allergiföreningen i Luleå, 10–17 april.
Maj Kulningskurs på Södergården. Ett perfekt sätt att träna
lungor och samtidigt njuta av skog och fjäll, 21–23 maj.
Södergårdens vänner. Vi fixar och gör fint inför sommaren,
umgås och har trevligt tillsammans. Öppet för alla, 28–31 maj.
Juni In the air - be aware, träff med doftöverkänsligas förening,
25–28 juni.

Juli Kom och upplev Jämtlands vackra natur. Södergården
har öppet hela sommaren. Välkommen att boka.
Augusti Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland, 29
augusti–5 september.
September Södergårdens vänner. Vi fixar och gör fint inför
vintern. Öppet för alla, 17–20 september.
Oktober Yogahelg på Södergården för alla som vill, 1–4
oktober.
Akvarellhelg på Södergården. Skynda att anmäla dig, trycket
är stort och platserna begränsade 8–11 oktober.
Kom och ha mysiga dagar med ditt barn under höstlovet.
November och december Vi har lediga rum. Lämna hemmet
och koppla av på Södergården över nyår.

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 • febr 2020 • Upplaga: 800 ex

Här bor du billigt, tryggt och enkelt i en ren och sund miljö.

