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På Astma- och Allergiföreningen i Östergötland arbetar Sara Hjalmarsson som ombudsman. Om du har några frågor, behöver material eller hjälp med annat som rör astma och
allergi är du välkommen att kontakta Sara. Du kan kontakta oss på tfn nr: 013-10 34 82
eller skicka e-post till astma-allergi.ost@fontanen.org
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Ordföranden har ordet

H

östen är kommen med härliga
färger i naturen men nu väntar vi
på vinter och snö. Det är härligt med de
olika årstiderna.
I mars är det dags för årets astmaskola
i fjällmiljö som vänder sig till barn och
ungdomar i åldern 7 – 15 år med astma/
allergi och en medföljande förälder.
Ansökningarna droppar in och vi har
skickat ut fina kort med information om
astmaskolan till samtliga enheter i Östergötland som möter barn och ungdomar
med astma och allergi. Ansökningarna
droppar in så ta chansen att sök du också!
Barnallergiåret invigdes på fyra ställen i
Sverige och den 26 oktober var det dags

för invigning här i Östergötland. Vi samlades på Visualiseringscenter i Norrköping
där det bjöd på både utställningar, föreläsningar och filmvisning i domen. Det blev
en mycket trevlig dag i Norrköping där vi
också fick besök av Astma- och Allergiförbundets nya ordförande Maritha Sedvallson. Astma- och Allergiföreningen i
Norrköping fanns på plats och hjälpte deltagarna till rätta. Mer om invigningen kan
du läsa i detta nummer av Allergibladet.
Lhena Hjalmarsson
Ordförande
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland

Boktips – ”Det kliar på
Mini”
”Det kliar på Mini” – en bok om torr hus
hos barn är en bok i Pixi format där du får
ta del av en liten berättelse om Mini och
hur torr hud kan bli mjuk igen. Boken är
utgiven av Astma- och Allergiförbundet i
samarbete med Aco Hud Nordic AB.
Skulle du som medlem vilja läsa boken
om Mini så har vi några ex på kansliet,
skicka ett meddelande till astma-allergi.
ost@fontanen.org och meddela namn och
adress så skickar vi ett exemplar till dig.
Det går också bra att lämna meddelande
på telefonsvaren 013 – 10 34 82 om du
inte har tillgång till e-post.

Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
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Inbjudningar för hela länet 2013
Astma- och Allergiföreningen i Linköping anordnar

ASTMASKOLA I IDRE FJÄLL
för Östergötlands barn och ungdomar med astma
i åldrarna 7 – 15 år (födda 1999 – 2007)
Nu är det dags att söka till föreningens
astmaskola v 11, 2014. Vi reser med buss
lördagen den 8 mars och kommer hem igen
lördagen den 15 mars 2014. Resan går till
Idre Fjäll, som är ett mycket trivsamt och
omtyckt ställe, nära till backar och längd-åkningsspår. Vi bor i rumslägenheter
(4-bäddsrum).
Vi vänder oss till familjer som har barn
med astma i åldrarna 7-15 år (födda 1999
– 2007). Syftet med resan är att lära barn
och medföljande förälder mera om astma
och allergi, samt att bedriva fysiska aktiviteter, bland annat längdåkning och slalom.
Läkare, sjuksköterska och sjukgymnast
följer med på hela resan.

Välkommen med din ansökan!

Vi strävar efter att göra resan så billig som
möjligt. Resan beräknas kosta ca 3000 kr/
vuxen samt 500 kr/ barn. Då ingår buss t
o r, frukost, lunch och middag, sanerade
rum med pentry, liftkort och skidskola i
grupp.

Ansökan ska skickas senast den
8 december 2013 till
Astma- och Allergiföreningen i Linköping, Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING

Sista ansökningsdag: 8 december 2013.
Efteranmälningar i mån av plats.
Uttagningen beräknas vara klar i slutet av
januari 2014. Förfrågningar kan göras på
telefonnummer 013 – 10 34 82 eller via


e-post: astma-allergi@fontanen.org

Anmälningstalong finns att ladda ner från
vår hemsida
http://ostergotland.astmaoallergiforbundet.se/default.aspx?page=Astmaskolor
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Anmälan skidresa Romme Alpin 2014

För alla
medlemmar
i Östergötland

Nu har du som medlem i Astma- och Allerigföreningen möjlighet att följa med på
en skidresa till Romme Alpin. Resan anordnas av Västra Östergötlands Astma- och
Allergiföreningen.
Resan går av stapeln torsdagen den 23/1-2014 till söndag 26/1-2014.
Vi kommer att transporteras med buss till Borlänge.
Bussen kan du gå på i Skänninge (parkeringen Lantmännen) eller Motala (parkeringen
simhallen). Vi kommer att bo på Borlänge Vandrarhem som ligger ca. 1,5 mil från
anläggningen.
Priserna som anges är preliminära priser. Resan kan bli billigare, beroende på hur
mycket bidrag vi får beviljat för resan.
Medlem i
Västra Östergötland
Övriga
1550:1750:• Knattar 0-7 år :
2270:2470:• Ungdom 8-15 år:
2420:2620:• Vuxen 16- år:
I resan ingår följande:
• Bussresa tur och retur Borlänge
• Boende på Vandrarhem
• Transport mellan skidanläggningen och vandrarhemmet
• 2 middagar (fre och lör)
• Korv i Backen (3 dagar)
• 3- dagars liftkort
• Skidskola för nybörjare
Det går att hyra skidor i Romme. Är du intresserad av detta. Skriv då med det
i anmälan tillsammans med längd, skostorlek och vilken nivå på utrustning
du önskar. Mer information om de olika skidnivåerna kan du läsa om på
www.rommealpin.se/skidhyra__1053
Medlemskap i Astma- och Allergiföreningen är obligatoriskt för att kunna följa med på
resan. Anmälan görs till Monica på monicajr@spray.se eller på telefon 070-593 73 09.
I anmälan ska det framgå Namn på deltagare, personnummer, adress, telefonnummer, epostadress och om du är intresserad av skidskola och skidhyra. OBS! Glöm ej meddela
eventuella allergier.
Sista anmälan är 2013-12-15. Anmälan är bindande.
Mer information om resan får du i din anmälningsbekräftelse.
Hoppas att vi ses!
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Information från Handikappföreningarna Östergötland

Inbjuder till följande Kurser och Temakvällar
• Lördag 30 november
Hemsjukvård
Tid: 09.30-15.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping

2014 Temakvällar och Kurser
• Onsdag 5 februari
Diskriminering
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Onsdag 12 februari
Bibliotekens värld
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Lördag 1 mars
Tillgänglig information
Tid: 09.30-15.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Onsdag 12 mars
Så styrs kommunen
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Fredag 28 mars
Lär känna varandras funktionshinder
Tid: 09.30-15.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping



• Tisdag 3 april
Skolkonferens inriktning särskola/
gymnasium
Tid: 08.30-16.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
Medarrangör: Specialpedagogiska
skolmyndigheten
• Onsdag 9 april
Valåret 2014
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Lördag 17 maj
Aktuellt inom funktionshinderrörelsen
Tid: 09.30-15.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Onsdag 21 maj
Mässresa till Hjultorget Kista
Medarrangör: RTP Östergötland
Kostnad: Självkostnadspris
• Onsdag 27 augusti
Debattkväll, valåret 2014
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Onsdag 10 september
Fungera Mera Mässan
Tid: 10.00 -16.00
Plats: Fontänen, Linköping
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• Onsdag 17 september
E-omvårdnad och hjälpande teknik
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Onsdag 15 oktober
LSS och Socialförsäkring
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Lördag 25 oktober
Föreningskunskap
Tid: 09.30-15.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
Medarrangör: ABF Östergötland
• Onsdag 12 november
Aktuellt ämne
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
Föranmälan är obligatoriskt och det är
viktigt du vid anmälan anger behov av
särskild kost.
Du hittar mer information och anmälningsblanketter på Handikappföreningarna Östergötlands hemsida,
www.hso-ostergotland.org
Du kan också kontakta,
Handikappföreningarna Östergötland
tele 013-12 30 60, e-post:
info@hso-ostergotland.org
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Mycket att tänka på vid flygresor. Både flygbolag och
resenärer har skyldigheter
Att resa med allergi kan skapa extra
besvär. Det finns dock olika sätt att
underlätta för allergiska resenärer,
men dessa skiljer sig åt beroende på
vilket flygbolag man reser med. Som
allergisk resenär har man också ett
eget ansvar att se till att resan blir så
bra som möjligt.
Flygbolag har egentligen inga lagstadgade skyldigheter att erbjuda helt
allergenfria miljöer på sina flygningar.
Under de senaste tio-tjugo åren har dock
utvecklingen gått mot mer allergifria flygningar, åtminstone i Sverige. Bland annat
har flygbolagen gått över till helt rökfria
flygningar, andra snacks än jordnötter erbjuds och man ropar ut i högtalarna att det
finns allergiska personer ombord och ber
övriga passagerare att inte äta exempelvis
jordnötter. Vissa flygbolag vill inte heller
att passagerarna tar med sig egen mat för
att undvika att allergen och dofter sprids.
Dessutom har parfymprovning vid försäljning ombord upphört och flygbolagen
kan också se till att det inte finns pälsdjur
under en flygning enligt ”först-till-kvarnprincipen”.
– Allt detta är frivilliga åtaganden och
beror på servicegraden hos flygbolaget.
Det skiljer sig dock mycket åt internationellt. I mitt internationella arbete verkar
det som att skandinaviska länder har störst
erfarenhet av allergiska passagerare och
Forts.sidan 17


Information från lokalföreningarna
Linköping
Utflykt till Tinnerö
eklandsskap
Lördagen den 14 september
var det återigen dags för en utflykt på Tinnerö och Djurgården.
Vi träffades vid Karlaplan där vi
mötte Ulla-Britt Forsgren från Foto: Catarina Svensson
Föreningen Linköpings Ekopark.
Hon guidade oss och delade med sig av
sina kunskaper i natur, historia och kultur
under ett par timmar . Utflykten avslutades med en trevlig fikastund mitt i naturen!
Idrottens Bingo
Håll utkik i kommande Allergiblad för
liknande aktivitet till våren!
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
är medlem i Idrottens bingo. Genom att
Styrelsemedlem Catarina Svensson
spela bingo hos Idrottens bingo stöttar du
föreningen. Föreningen har varit medlem
i Idrottens bingo sedan 1980-talet.
Vill du veta mer?
Spela gärna bingo!
Föreningen Linköpings Ekopark:
Ulla-Britt Forsgren 013-150091 eller
070-2925269 för guidningar som föreningen anordnar i Tinnerö eklandsskap. E:post linkopingsekopark@
vidingsjo.se
Om du är intresserad av mer information om guidningar och vad kommunen gör för naturvårdsarbete så
se www.linkoping.se/natur eller ring
013-206400



www.idrottensbingo.se
Astma- och Allergiföreningen
i Linköping
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Tfn. 013-10 04 10
E-post: astma-allergi@fontanen.org
www.astmaoallergiforbundet.se/linkoping
Bankgiro för gåvor:
5757-8981
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Linköping
Kallelse till årsmöte
Astma- och Allergiföreningens årsmöte äger rum tisdagen den 25 februari 2014
kl. 18.30. Plats: Rum 209, Fontänen Västra vägen 32 Linköping, ingång via huvudentrén. Föreningen bjuder på kaffe/the och smörgås
Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på föreningens kansli två
veckor före årsmötet. Anmälan via telefon 013-10 04 10 eller via e-post astma-allergi@fontanen.org senast 18 februari 2014. Förslag till dagordning finns bifogat!
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

Förslag till dagordning
1.

Öppnande av mötet

2.

Fastställande av röstlängd

3.

Fastställande av dagordning

4.

Årsmötets behöriga utlysande

5.

Val av
a) ordförande för mötet,
b) sekreterare för mötet,
c) rösträknare,
d) protokolljusterare

12. Fastställande av verksamhetsplan och
budget för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av antal ledamöter och
ersättare i styrelsen
14. Val av kassör och studieorganisatör
15. Val av ledamöter och ersättare i
styrelsen
16. Val av revisorer och ersättare
17. Val av ombud och ersättare till länsföreningens årsmöte

6.

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning: 2013

7.

Revisorernas berättelse

18. Nominering av ledamöter till länsföreningens styrelse

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

19. Nominering av ledamöter till Fontänens styrelse

9.

Behandling av motioner och förslag
från styrelsen

20. Nominering av ev. ledamöter till
HSO- Linköpings styrelse

10. Fastställande av medlemsavgift för
nästa år
11. Ersättning till styrelsen

21. Val av valberedning
22. Bingospel
23. Övriga ärenden
24. Avslutning
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Information från lokalföreningarna
Norrköping

Foto Annelie Wigh

Mycket prat och skratt
Vi har haft vår populära minigolf i Lundshagen den 8 september som avslutades med
grillad korv och mycket prat och skratt, även denna gång i strålande väder.
Kommande hos oss i Norrköping är:
• Qigong och föreläsning om snälla hårfärger och smink
den 11/11-13 kl 18:00
• HLR ( hjärt/lung räddning) uppdelat på två kvällar den 18/11 och
25/11 kl 18:00
• Julpyssel/fika i föreningslokalen söndagen den 24 november kl 14:00
Anmälan gäller för samtliga arrangemang.
Med Vänlig Hälsning
Annelie Wigh
Astma och Allergi föreningen i Norrköping

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Sandbyhovsgatan 19, 602 11 NORRKÖPING
Tel. 011-12 22 40	Plusgiro: 86 33 76 - 0

10
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Västra Östergötland
Västra Östergötlands Astmaoch Allergiförening inbjuder till
medlemsmöte
Tisdagen den 11

Inbjudan till Årsmöte i
Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening

februari 2014

Klockan 19.00
Program: Elisabet Larsson från Saltrummet och Eva Storm från Fjärilen kommer
att informera om Saltrumsbehandling
som i många fall ger lindring, för dig med
sjukdomssymptom i andningsvägar och
på huden.

Lördagen den 1

mars 2014

Klockan 14.00

Dessutom kommer Monika Hellqvist
från Livskraft och informerar om Bowenterapi och De Fem Elementen som kan ge
lindring vid bl.a astmatiska och allergiska
besvär.

Plats: Föreningens egen lokal på adress
Vagngatan, Motala (gamla tandläkarmottagningen)
på Skolgårda Skola.

Plats: Reumatikerföreningens lokal,
Bispmotalagatan 29 C i Motala, ingång
från sjösidan.
Föreningen bjuder på fika till självkostnadspris. Anmälan senast 7 februari 2014
till Monica på tel. 0143-500 19 eller
070-593 73 09
eller via mail monicajr@spray.se

Anmälan senast 25 februari 2013
till Monica på tel. 0143-500 19,
070-593 73 09 eller
via mail: monicajr@spray.se

Håll utkik på vår hemsida och i Allergibladet där vi utlyser aktiviteterna. Vi ser
gärna att våra medlemmar kommer med förslag på vad vi kan göra för aktiviteter.
Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening
Kontakt med föreningen:
Monica Jernér, e-post monicajr@spray.se
Telefon: 0143-500 19 Mobil: 070-593 73 09
Adress: Västra Älgsjö Lunnarp, 596 91 Skänninge
Hemsida: www.astmaoallergiforbundet.se/vastra-ostergotland
AllergiBLADET 2013:4
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God Jul och
Gott Nytt År
ÖNSKAR VI ALLA
MEDLEMMAR OCH
TACKAR FÖR ETT FINT 2013
Styrelserna i Astma- och Allergiföreningarna i
Linköping, Norrköping, Västra Östergötland
Nyheter från Astma- och
Allergiförbundet
Nyhet! Allergispelet ett lärorikt dataspel för alla barn
En annan nyhet är ett spel för barn
- Allergispelet. Det kommer man också
åt via länken allergispelet.se. Ett spel
där man har roligt och lär sig mer om
astma/allergi på samma gång.
Sprid gärna länken till spelet vidare;
allergispelet.se
Ny webbsida - allergiiskolan.se
Nu finns en ny webbsida med samlad
information om allergi i förskola och
skola - allergiiskolan.se. På sidan har
Astma- och Allergiförbundet samlat in12

allergispelet.se

formation och verktyg som vänder sig till
olika målgrupper; personal i förskola och
skola, föräldrar och ungdomar/elever.
På allergiiskolan.se finns bl a länkar till
verktygen allergironden.se som är en digital checklista för att upptäcka och åtgärda allergirisker och barnmedallergi.se
AllergiBLADET 2013:4

Boktips
Barn med allergi - Tips till föräldrar med barn i skola och förskola
Barn med allergi vänder sig till dig som har barn
med astma, allergi eller annan överkänslighet. Skriften ger råd om vad som kan behöva
förändras i hemmet efter en diagnos och vad
man bör tänka på inför valet av förskola och
skola. Den tar också upp funderingar inför
kalas, utflykter, resor och andra aktiviteter som
barnet kommer att delta i. Boken är framtagen
av Astma- och Allergiförbundet, kostar 60 kr
och beställs via Gothia förlags hemsida www.
gothiafortbildning.se
Pris: 60 kr Artikelnr: 72057098 40 sidor

allergiiskolan.se

- en guide med individuella anpassningar i
förskola och skola för barn med svår allergi.
En nyhet är också en guide som vänder
sig till föräldrar som tar upp lagstöd och
rättigheter för barn med allergi i skolan.
Informationen kommer att uppdateras och
nyheter läggas till vartefter
AllergiBLADET 2013:4

Ny webbtidning Barnastma.se
Som ett led i att öka informationen om
barnastma börjar vi nu ge ut en webbtidning i ämnet. Den riktar sig till dig som
har eller arbetar med barn med astma.
Läs vår nya webbtidning http://Barnastma.se
Har du barn med svår allergi?
Många barn lever med en funktionsnedsättning på grund av svåra allergioch överkänslighetsbesvär.
På www.barnmedallergi.se kan du få
råd & stöd.
13

Rapporter
Invigning av Barnallergiåret
2013-2014 på Visualiseringcenter C i Norrköping
Den 26 oktober träffades vi i
Norrköping för att deltaga på en
av flera invigningar i Sverige av
Astma- och Allergiförebundets
Barnallergiår som ska pågå 2013
och 2014.
Medlemmarna hade bjudits in via
brev och e-post till invigningen på
Visualiseringscentrer C och redan
kl. 11.00 var det kö vid entrén för att
hämta ut de förbeställda biljetterna.
Som medlem i Astma- och Allergiförbundet fick man nämligen besöka
på arrangemanget gratis och få ta del
av både utställningar, föreläsningar
och filmer. I entrén fanns representanter från Astma- och Allergiföreningen
i Norrköping och Astma- och Allergiförbundet som hjälpte deltagarna till rätta.
Programmet startade med att kommunalrådet Mona Olsson (V) från Norrköpings
kommun höll ett anförande om kommunens arbete med bland annat allergifrågor
och hälsade oss välkomna till Norrköping.
Där efter berättade Maritha Sedvallson,
nyvald ordförande i Astma- och Allergiförbundet om satsningen på barnens folksjukdom och förklarade barnallergiåret
för invigt.
Efter en kort paus var det dags för den
första filmen i domen, Cell!, Cell!, Cell!
14

där vi i fulldomsformat fick uppleva
mysterierna kring DNA och hur en ny
människa kan bli till från en enda liten
cell.
De som inte såg filmen kunde ta del av utställningarna på Visualiseringscenter om
rymden och människokroppen eller samtala med utställarna som fanns på plats i
entrén.
Efter en kortare lunchpaus fick vi höra om
hur du som förälder undviker de värsta allergiriskerna med kemikalier. Föreläsning
med två forskare och mammor Christine
AllergiBLADET 2013:4

Foton: Linnea Ilbring

skattades av deltagarna. Alla barn fick
också en påse som bland annat innehöll
såpbubblor och den nya boken ” Det kliar
på mini” som är en bok för de yngsta i
Pixi format om torr hud hos barn.

Ribbing och Karin Wallis, författare till
boken ”Handla rätt – för en giftfri barnDet blev en lyckad invigning här i Österdom”. En intressant och tankeväckande
götland och det var spännande att samarföreläsning som gav tips på vad man bör
beta med Visualiseringscenter som till och
tänka på i vardagen.
med anpassat menyn i serveringen för att
Efter föreläsningen följde filmerna ”Zulu- minska risken för allergiska reaktioner.
patrullens äventyr” som var ett rymdävenSara Hjalmarsson
tyr för de allra minsta och Life of Trees”,
Ombudsman
en vacker film om trädens liv och hur na- Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
turen fungerar.
Hos utställarna fanns det möjlighet att
prova olika produkter och få med sig
några provförpackningar hem vilket uppAllergiBLADET 2013:4
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Rapporter
Barnallergiåret
Allergi är barnens folksjukdom. Astma,
eksem, allergi mot pollen, pälsdjur och
mat tillhör de besvärligaste allergierna.
Minst 1/3 av alla skolbarn har någon form
av allergi eller överkänslighet och ofta påverkar det vardagen i både förskola/skola,
fritid och familjeliv.
Alltför många barn hamnar i ett utanförskap, orsakat av allergisjukdomen sjukdom som förvärras när omgivningen saknar kunskap och förståelse.
Det här vill vi med Barnallergiåret
Kunskaper och insikter måste öka
i skola/förskola, inom vården och hos
andra som möter allergiska barn. Självklart är den breda allmänheten en viktig
målgrupp.
Eleverna har rätt till en sund arbetsmiljö
Skolan är Sveriges största arbetsplats med
235 000 anställda och 1,4 miljoner elever.
Därför är arbetsmiljön i skolan viktig att
prioritera. Genom att använda Allergironden.se i alla skolor kan man förbättra
arbetsmiljön för barn och personal med
allergi.
Nationell strategi
Målsättningen är att övertyga Regeringen
om att satsa på en nationell strategi för allergisjukdom eftersom alla barn har rätt
till ett friskare liv.
Familjestöd
Astma- och Allergiförbundet utvecklar ett
kompetensprogram för att ge familjer med
16

svår allergisjukdom bättre möjligheter att
hantera sin vardag med egen kraft.
Bygga upp familjeutbildningar
Det kommer att startas två olika utbildningar; en med tonvikt på familj och barn
och en för tonåringar. Syftet är att erbjuda
utbildning, samvaro och möjlighet att
knyta nya kontakter.
Starta föräldragrupper
Föräldragrupper kommer att startas runt
om i landet för att tillsammans lära av
varandra och stärka varandra.
Skapa en digital mötesplats
En digital mötesplats möjliggör möten
mellan människor som bor på skilda håll
i landet.
Barnallergifonden
Barnallergifonden delar årligen ut ekonomiskt stöd till de barn som har allergiska
sjukdomar.
Fonden verkar för:
• direkta åtgärder som främjar astmaoch allergisjuka barns miljöer
• stödjer forskning för astma- och allergisjuka barn
• rekreation för astma- och allergisjuka barn
Alla gåvor, stora som små, gör skillnad.
PG 900906-9
BG 900-9069
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Mycket att tänka på forts.
Forts. från sidan 7

gäller på långlinjer med vissa flygbolag.
I dag är det väldigt vanligt att flygbolag
endast erbjuder snacks, eller har ett begränsat sortiment till försäljning och inte
serverar några varmrätter.
Domstol avgör vad som är rimligt

att det inte diskuteras så mycket i övriga
delar av världen, säger Annelie Sjölund,
sakkunnig på Transportstyrelsen.
Flygbolag garanterar inte allergifritt
Som allergisk resenär är det viktigt att
planera sin resa ordentligt och ta reda på Men det är inte bara maten som kan vara
vilket serviceutbud flygbolagen erbjuder. besvärlig. Även doft- eller pälsdjursalMan ska berätta att man är allergisk när lergiker kan få problem om de hamnar
biljetten bokas. Är man jordnötsallergisk på ”fel plats” när de flyger. Enligt bilaga
är det viktigt att även tala om det vid in- 2 i EU-förordning 1107/2006 ska flygbocheckning och ombordstigning. Det är lagen göra ”alla rimliga ansträngningar”
också bra att beskriva sin allergi i ett brev för att anpassa sittplatserna så att behopå svenska och engelska och förklara vad ven hos personer med funktionshinder
som händer om man utsätts för jordnöt- uppfylls. Detta kan dock bara ske om
ter. Vanligtvis serveras då inte jordnötter säkerhetskraven uppfylls och beroende
och kabinpersonalen ropar ut i högtalarna
på tillgång av platser. Förutsättningen är
och ber övriga passagerare att inte äta också att resenären har anmält särskilda
detta. Ombordpersonalen kan dock inte
behov till flygbolaget senast 48 timmar
övervaka alla passagerare hela tiden. Vid innan avgång. Men gäller då ”alla rimliga
bokning ska man också säga till om man ansträngningar” även personer med allerbehöver någon specialkost. Även om det gier? Maja Lindstrand är jurist på Konsuibland kostar extra, så kan flygbolagen
mentverket.
oftast uppfylla önskemålen. De har dock
– Ja, så anser jag att man kan tolka det.
ingen skyldighet att göra det, påpekar AnVad rimliga ansträngningar innebär är
nelie Sjölund.
dock svårare att säga. Det är upp till en
domstol att avgöra. Så vitt jag känner till
– Det står inget i EU-förordningen om att
finns det inga avgöranden där rimliga anflygbolag måste ha jordnötsfritt eller nåsträngningar och allergi diskuteras.
got annat gällande allergier. Flygbolag
vågar ofta inte heller garantera allergifria Svårt undvika dofter
flygningar, eftersom de inte kan förbjuda
passagerare att använda parfym, äta något med nötter i, skala en apelsin eller
liknande. Det finns en internationell bokningskod för den specialkost som erbjuds.
Glutenfri, diabetesanpassad och laktosfri
mat finns i listan. Men man måste komma
ihåg att serviceutbudet har ändrats mycket på senare år och att detta kanske främst
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När det gäller parfymdofter har de flesta
flygbolag inskrivet i sina uniformsregler
att ombordpersonalen ska vara försiktig
med parfymer. Det finns dock inga regler
för passagerarnas dofter. Utformningen av
flygplatsterminalerna kan också ge svårigheter att undvika starka dofter som sprider
sig från parfymbutiker i terminalen.
Forts. s 18
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Mycket att tänka på forts.
Den som är väldigt doftöverkänslig kan kontakta flygplatsen i förväg för att ta reda på
vilket som är det bästa sättet att
undvika allergiframkallande
ämnen på vägen genom terminalen.
Skyldighet meddela särskilda behov
Till sist måste man som allergiker även tänka på vilka läkemedel som behövs under resan.
I regel ska läkemedel packas
i handbagaget. Mediciner bör
förvaras i sin originalförpackning för att underlätta i tullen.
Mediciner i flytande form ska
visas upp i säkerhetskontrollen.
Eftersom det finns restriktioner
för hur mycket vätska man får
ta med sig, bör man se till att få
sina flytande läkemedel märkta
när de hämtas ut på apoteket.
Det är dessutom alltid bra att
ha med sig ett läkarintyg. Allergiläkemedel är sällan narkotikaklassade, men man bör
ta reda på vad som gäller i det
land man reser till. Som resenär
har man också en skyldighet att i god tid
meddela vilka särskilda behov man har.
– Medicinskt måste man vara ”fit for
flight” (redo för flygning). Man ska kontakta flygbolaget om man har behov av
akutmediciner, läkare, syrgas, specialkost
och så vidare. Det är alltid flygbolaget
som avgör vad som är okej. Det är också
viktigt att känna till regler om vad man
får ta med sig genom säkerhetskontrollen
och till det aktuella landet, samt regler för
18

transportfarligt gods. Det gäller inte minst
om man måste ha med sig en adrenalinpenna, säger Annelie Sjölund avslutningsvis.
Text: Niclas Samuelsson
Niclas är frilansskribent med många års
erfarenhet av att skriva om frågor som rör
medicin och hälsa.

/ Texten är hämtad från Matnyttigt.se
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Rätt svar Allergibladet nr 3/ 2013 –
lodrätt, diagonalt, baklänges eller haka i
”Det var dans bort i vägen på lördagsvarandra med en eller flera bokstäver. De
Ordenkanståfrittellerbildasvågrätt,lodrätt,diagonalt,baklängesellerhakaivarandramedenellerflera
natten”
bokstäver som blir över i ordnätet bilbokstäver.Debokstäversombliröverirutnätetbildarettlösenord.
dar ett lösenord.
Rätt svar: Panelhöna

Skickainlösenordetsenastden20oktober2013till,
Skicka in lösenordet senast

20 oktober 2013 till:
AstmaͲochAllergiföreningeniÖstergötland
Astma- och Allergiföreningeni Östergötland
Västravägen32
Västra vägen 32
58228Linköping
582 28 Linköping
ellerviaeͲpostastmaͲallergi.ost@fontanen.org
eller med e-post:
astma-allergi.ost@fontanen.org
Glöminteattangenamnochadress!
Glöm inte att ange namn och adress!



AllergiBLADET 2013:4

Vi fick in 23 svar denna gång!

Vinnare är
Yvonne Carlsson, Linköping
Maj-Britt Johansson, Linköping
Gullvi Eriksson, Åtvidaberg
Grattis ni får en vinst med posten!
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