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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 tfn nr: 013-10 34 82
eller skicka e-post till astma-allergi.ost@fontanen.org
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Ordföranden har ordet

V

I mitten av oktober var det dags för
30 års jubileum på Fontänen där både
länsföreningen och lokaföreningen i
Linköping har sina kanslier. Även detta
jubileum var välbesökt och många deltagare ville fråga om allergi och få med
sig material hem. Det är roligt att få visa
upp all den verksamhet som bedrivs för
människor med allergi, astma och annan
överkänslighet i länet.

Foto: Sara Hjalmarsson

i har haft en spännande höst
med flera tillfällen att möta
människor med astma och
allergi ute i samhället. I början
av oktober medverkade jag på Hälsodagar på Ica Skärblacka och det var
spännande att se att över 100 personer
samlats för att ta del av föreläsning och
utställningar. Vi märker varje gång vi
finns ute i samhället att det finns många
som har frågor och funderingar kring
astma och allergi.
Detta nummer innehåller några inbjudningar till aktiviteter och i början av
nästa år hålls föreningarnas årsmöte.
Vi hoppas att just Du har möjlighet att
deltaga på någon av våra aktiviteter.
Välkommen!
Lhena Hjalmarsson
Ordförande
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland

God Jul och Gott Nytt År
ÖNSKAR VI ALLA
MEDLEMMAR OCH
TACKAR FÖR ETT FINT 2014
Styrelserna i Astma- och Allergiföreningarna i
Linköping, Norrköping, Västra Östergötland
AllergiBLADET 2014:4
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Astma- och Allergiföreningen i Linköping anordnar

ASTMASKOLA I IDRE FJÄLL
för Östergötlands barn och ungdomar med astma
i åldrarna 7 – 15 år (födda 2000 – 2008)
Nu är det dags att söka till föreningens
astmaskola v 11, 2015. Vi reser med buss
lördagen den 7 mars och kommer hem
igen lördagen den 14 mars 2015. Resan går
till Idre Fjäll, som är ett mycket trivsamt
och omtyckt ställe, nära till backar och
längdåkningsspår. Vi bor i rumslägenheter (4-bäddsrum).
Vi vänder oss till familjer som har barn
med astma i åldrarna 7-15 år (födda 2000
– 2008). 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.



Vi strävar efter att göra astmaskolan så billig som möjligt. Egenavgiften är ca 3000
kr/vuxen samt 500 kr/ barn. Då ingår buss
t o r, frukost, lunch och middag, boende
i rum med pentry, liftkort och skidskola
i grupp.
Sista ansökningsdag: 30 november 2014.
Efteranmälningar i mån av plats
Uttagningen beräknas vara klar i slutet av
januari 2015. Förfrågningar kan göras på
telefonnummer
013 – 10 34 82 eller via
e-post: astma-allergi@fontanen.org
Ansökan görs via följande formulär eller
via vår hemsida www.astmaoallergi.se

Välkommen med din ansökan!

Ansökan till ”Astmaskola i Idre Fjäll”
Barnets namn ______________________________ Personnr ____________________
Medföljande förälder ____________________________________ Röker:

ja,

nej

Adress________________________________________________________________
Postnummer _______________ Ort: _______________________________________
Telefon, även riktnummer ________________________________________________
E-post: _______________________________________________________________
Klinik där barnet behandlas _______________________________________________
Är med i Astma- och Allergiföreningen (både barn och förälder)
Vill gå med i Astma- och Allergiföreningen i _______________________________
Är med i / vill gå med i __________________________ Astma- och Allergiförening
Ansökan ska skickas senast den 30 november 2014 till
Astma- och Allergiföreningen i Linköping, Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
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Intresseanmälan till Branäs 2015

För alla
medlemmar
i Östergötland

Västra Östergötland

Anmälan till Branäs 2015
äller!
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Begränsa
Vi i Västra Östergötlands Astma- och
allergiförening planerar att göra en
skidresa till Branäs torsdag 5/2 – söndag
8/2-2015.
Vi kommer att åka buss. Det kommer
att finnas möjlighet att gå på bussen i
Skänninge (Lantmännen) och i Motala
(simhallsparkeringen)

Nyhet! Liftkortet ingår i priset!
I dagsläget kan inga priser meddelas, men
håll utkik på länets hemsida, eller kontakta oss:
• 0 - 8 år 600:• 9 -15 år 1400:• 161750:I priset kommer ingå:
• Bussresa tur och retur
• 2 middagar (fre. och lör.)
• 2 menyer på Mc Donald´s
• Korv i backen (3 dagar)
• Boende 3 nätter
• Liftkort 3- dagars
• Skidskola för nybörjare

I Branäs går det att hyra skidor. Är vi en
grupp om minst 20 personer som hyr skidor kan vi få rabatt. Därför vill vi i anmälan veta om ni är intresserade av att hyra
skidor i Branäs.
Medlemskap i Astma- och allergiföreningen är obligatoriskt för att kunna följa
med på resan.
Anmälan görs till Monica på
0143-500 19, 070-593 73 09 eller skicka
ett mail på monicajr@spray.se
senast 1december 2014.
Där skall det framgå:Antal deltagare, namn,
personnummer, adress och mailadress,
telefonnummer till dessa samt om ni vill ha
liftkort och om någon vill deltaga i skidskola.
OBS!!! Glöm ej meddela ev. matallergi.
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Information från Handikappföreningarna Östergötland
Inbjuder till följande KURSER OCH TEMAKVÄLLAR
• Onsdag 11 februari
Uppdrag God man
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Onsdag 11 mars
Brukarstödet öppet hus
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Onsdag 15 april
Att resa i Östergötland med funktionshinder
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Tisdag 15 september
Länsstyrelsen – Lika Olika
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping

• Onsdag 14 oktober
Databaserad livsstil inriktning forskning/hälsa
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Onsdag 11 november
Arbetsmarknad – vad hända efter
valet?
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping

KONFERENS
Onsdag 22 april
Skolkonferens – Tillgänglighet för
skolan att funka
Medarrangör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten

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 tel: 013-12 30 60,
e-post: info@hso-ostergotland.org

Välkommen på en kväll i hälsans tecken!

För alla
medlemmar
i Östergötland

Tillsammans kan vi förhinda insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar
Vi har mer Hjärt- och kärlsjukdom i östra Östergötland än i västra. Kommunerna
Norrköping, Söderköping, Finspång och
Valdemarsvik satsar gemensamt med Östsam och Landstinget i Östergötland för
att förhindra och minska insjuknande i
hjärt- och kärlsjukdom. Tillsammans med
6

andra kan vi skapa goda möjligheter för
människor att göra ett bra livsval. Det kan
vara att vara delaktig i en förening, äta bra
mat, vara fysiskt aktiv och ta del av kultur
och fritidsaktiviteter.
Under hösten gör Kullerstad Torg (vid
Ica Supermarket Skärblacka) tillsammans
AllergiBLADET 2014:4

med Norrköpings kommun och Landstinget en hälsosatsning med 3 st Hälsotemakvällar (torsdagar mellan 16 – 19)
och 2 st kortare föreläsningar vid varje
tillfälle.
• Kocken Morgan från Lingon & Dill
finns på plats och bjuder på hälsosam mat med hjälp av vårdcentralens
dietist Jenny Lindquist.
• Skärblacka vårdcentral som kontrollerar ditt blodtryck och ger dig
hälsoråd
• Folktandvården i Skärblacka
• Hälsobruket finns på plats och informerar om sitt utbud
• Astma- och Allergiföreningen i Östergötland informerar och svarar på
frågor om allergier
• Provsmakning på delar av Icas ekologiska sortiment
• I caféet har sortimentet utökats med
några extra nyttiga smaskigheter
Föreläsningarna (ca 20min/gång) hålls vid
två tillfällen per temakväll.
Första 16.30 och andra 18.30

Kommande tillfällen:
Torsdag 27 november – Carin Stark-

hammar, Folktandvården, berättar om
sambandet mellan tandhälsa/ hjärtkärlsjukdom.

AllergiBLADET 2014:4

Tidigare tillfällen:
Torsdagen 2 oktober – Ett friskt hjärta för

hela livet. Vad kan jag själv göra för att
hålla mitt hjärta friskt? Vilken betydelse har mina levnadsvanor? Eller är det
kanske generna som bestämmer allt?
Lennart Nilsson Överläkare, Hjärtkliniken, Vrinnevisjukhuset
Torsdagen 16 oktober – Katarina Åsberg,
fil. Mag. I folkhälsovetenskap och gruppträningsinstruktör föreläser om motivation, beteendeförändring och hur vi kan
inspirera oss själva till mer rörelse i
vardagen.
Välkommen att ta del av kunskap, goda
matidéer och annan hjälp för att undvika
hjärt- och kärlsjukdom.
Kullerstad Torg (vid Ica Supermarket
Skärblacka), Kommunen och Landstinget
7

För alla
medlemmar
i Östergötland

Information från lokalföreningarna

Lättgympa
Vi är ett litet gäng kvinnor och män som
använder gympasalen måndagar 9.00 och
torsdagar 9.00.

Alla är välkomna på ett prova-på-pass för
att se om det verkar roligt. Jag lovar att vi
har kul!!

Vi håller på 1 timme varje gång. Och avslutar med kaffe vid entrén!! Vi tycker det
skulle vara trevligt om vi blev några fler
“gympare” på våra pass!! Ingen av oss använder parfym eller andra starka dofter.

Priset blir billigare ju flera vi är. Just nu är
vi 8 st. och betalar 400kr. för 15 ggr
En billig penning för att röra på sej och
samtidigt ha roligt!

Vår duktiga ledare heter Eva och är en
kvinna med glimten i ögat!! Hos oss gör
man rörelser efter kroppens förmåga.

Med vänlig hälsning
Majvi Larsson tel: 0708 – 15 39 49

Astma- och Allergiföreningen i
Linköping är medlem i Idrottens bingo.
Genom att spela bingo hos Idrottens
bingo stöttar du föreningen. Föreningen
har varit medlem i Idrottens bingo sedan
1980 – talet.

Spela gärna bingo!
www.idrottensbingo.se

Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Kontakta oss
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Tel. 013-10 04 10
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E-post: astma-allergi@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se
Bankgiro för gåvor: 5757-8981
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Linköping
Kallelse till årsmöte

Astma- och Allergiföreningens årsmöte äger rum

Tisdagen den 24 februari 2015 Kl. 18.30

Plats: Rum 141, 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 17 februari 2015.
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

6. Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning: 2014
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen
9. Behandling av motioner och
förslag från styrelsen
10. Fastställande av verksamhetsplan
och budget för kommande verksamhetsår
11. Fastställande av medlemsavgift
för nästa år

12. Fastställande av antal ledamöter och
ersättare i styrelsen
13. Val av ordförande och studieorganisatör
14. Val av ledamöter och ersättare i
styrelsen
15. Val av revisorer och ersättare
16. Val av ombud och ersättare till länsföreningens årsmöte
17. Nominering av ledamöter till länsföreningens styrelse
18. Nominering av ledamöter till
Fontänens styrelse
19. Nominering av ev. ledamöter till
HSO- Linköpings styrelse
20. Fastställande av antal ledamöter i
valberedningen
21. Val av valberedning
22. Ersättningar till styrelsen
23. Bingospel
24. Övriga ärenden
25. Avslutning

AllergiBLADET 2014:4
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Information från lokalföreningarna
Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Kontakta oss
Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Sandbyhovsgatan 19, 602 11 NORRKÖPING
Tel. 011-12 22 40

Plusgiro: 86 33 76 - 0

Inbjudan till Årsmöte i
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening

Lördagen den 28

februari 2015 Klockan 14.00

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

Anmälan senast 26 februari 2015
till Monica på tel. 0143-500 19, 070-593 73 09 eller via mail monicajr@spray.se

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
Kontakt
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
C/O Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp
59691 Skänninge
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Tel. 070-593 73 09
E-post:
vastra.ostergotland.aa@gmail.com
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Information från Astma- och Allergiförbundet
Nu kan din familj ansöka till

Familjestödsdagarna 5 - 8 februari 2015

Foto: Astma och Allergiförbundet

Är du förälder till ett barn mellan 6-11 år med svår pälsdjursallergi?

I så fall kan ni söka till en familjestödshelg på Astma- och Allergiförbundets allergianpassade anläggning Södergården,
strax utanför Åre.
Med svår pälsdjursallergi menas när
barnet får en allergisk reaktion utan att
ha varit i direktkontakt med djur. Det kan
exempelvis innebära att barnet reagerar
när det utsätts för miljöer eller människor
som bär spår av pälsdjursallergen. Svår
pälsdjursallergi är begränsande i vardagslivet och får sociala konsekvenser för
barnet och familjen, samt kan innebära
svårigheter i förskolan och skolan.
För en låg kostnad får hela familjen
tillbringa en långhelg tillsammans med
andra allergifamiljer under ledning av ett
pedagogiskt och medicinskt team. Det
medicinska teamet består bl. a av en allergolog och allergisjuksköterska från barnklinken på Östersundssjukhus.
AllergiBLADET 2014:4

Helgen vänder sig till hela familjen
och ger en unik möjlighet att möta andra
i samma situation. Under helgen varvas
erfarenhetsutbyte med föreläsningar och
aktiviteter. Genom att utbyta kunskap
och erfarenheter är målet att ge er kraft
och stöd att hantera er egen vardag. Varje
familj betalar en självkostnadsavgift om
3500 kronor och då ingår boende, måltider samt resa till och från Södergården.
Vid behov finns det möjlighet att ansöka om bidrag från Barnallergifonden. Vi
uppmuntrar också familjer att söka stöd
från sina respektive landsting.
Sista ansökningsdag är den 7 november
2014. Välkommen med din ansökan!
För mer information och hur du ansöker
besök: http://astmaoallergiforbundet.se/
familjestodsprojektet/familjestodsdagar/
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Information från Astma- och Allergiförbundet
Till Tonårsfamiljen,

Foto: Astma och Allergiförbundet

Nu kan din familj ansöka till familjestödsdagarna för
tonårsfamiljen den 26-29 mars 2015!

Är du förälder till en ungdom mellan 12-16 år med svår födoämnesallergi som
börjat frigöra sig från familjen?
I så fall kan ni söka till en familjestödshelg utanför Åre By.
Helgen vänder sig till hela familjen
och ger en unik möjlighet att möta andra
i samma situation. Under helgen varvas
erfarenhetsutbyte med föreläsningar och
aktiviteter under ledning av ett pedagogiskt och medicinskt team. Genom att
utbyta kunskap och erfarenheter är målet
att ge deltagarna möjligheter att ”hantera
vardagen med egen kraft”.
Under Familjestödsdagarna för tonårsfamiljen, bor ungdomarna på Åredalens
Folkhögskola, och föräldrar och syskon
bor och har separata program på Astma- och Allergiförbundets vandrarhem
Södergården som ligger ungefär 5 minuter
från varandra med bil.
12

Varje familj betalar en självkostnadsavgift om 3500 kronor och då ingår boende,
måltider samt resa till och från Södergården eller Åredalens Folkhögskola. Vid
behov finns det möjlighet att ansöka om
bidrag från Barnallergifonden. Vi uppmuntrar också familjer att söka stöd från
sina respektive landsting.
Svår födoämnesallergi menar vi kan
vara allergi mot ett eller flera födoämnen,
samt när reaktionen dessutom påverkar hela familjen och allmäntillståndet
påverkas.
Sista ansökningsdag är den 28 november 2014. Välkommen med din ansökan!
För mer information och hur du ansöker
besök:
http://astmaoallergiforbundet.se/familjestodsprojektet/familjestodsdagar/
AllergiBLADET 2014:4
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Nyheter från Astma- och Allergiförbundet
Dags för bättre konsumentskydd vid byggskador
Ett mål med villaägare som drabbats av
fuktskadade hus med riskkonstruktionen
”enstegstätade putsfasader” kommer att
prövas i högsta domstolen. Ett trettiotal
husägare som drabbats av skador på sina
hus driver just nu en rättsprocess mot det
byggföretag som mellan 1999 och 2003
byggt efter konstruktionstypen enstegstätade putsfasader. Målet kommer att
prövas i februari 2015 meddelar Villaägarnas Riksförbund.

redan byggts med fasadtypen – annat än
att behöva driva rättsprocesser mot byggföretag?

Riksdagen beslutade i april i år att kravet
på att ha en byggfelsförsäkring vid nybyggnation skulle tas bort och att regler
om färdigställandeskydd för småhus blir
en egen lag. Men vad hände med förslaget om åtgärdandeförsäkring som togs
upp i utredningen 2013 ”Rätta byggfelen
snabbt med enklare föreläggande och förEnstegstätade putsade fasader är en vägg- säkringar” (SOU 2013:10)? Åtgärdandekonstruktion med bakomliggande träre- försäkringen föreslogs även omfatta s k
gelvägg. Det finns olika varianter av den ”utvecklingsfel” som exempelvis ensteenstegstätade fasaden (enstegsmetoden), gastätade husfasader. Men förslaget blev
men gemensamt är att det yttersta skiktet aldrig verklighet – något som de som
på fasaden fungerar både som regn- och
drabbas av byggfel som fukt- och mögelvindskydd. Vanligt förekommande skador skador i hus med enstegstätade fasader får
i hus byggda på detta sätt är bland annat
känna av.
mögel och rötskador, orsakade av att fukt
har trängt in i väggen utifrån och angripit Vilket konsumentskydd vill vi ha egentliutegipsskivan och ibland även träregelvä- gen? Ska husägare tvingas driva rättsproggen. Att bo i hus med fukt- och mögel- cesser mot byggföretag för att få byggfel
skador är en känd riskfaktor för astma och
som ger fukt- och mögelskador i sina hus
luftvägsbesvär och ökar risken att få dessa
åtgärdade? Och vad händer om husägarna
besvär med 30-50%.
förlorar i HD? Vi i Astma- och Allergiförbundet som representerar människor som
Boverket har numera infört ändringar i drabbats av astma och allergi menar att
byggreglerna som gör det svårt att byg- konsumentskyddet måste bli bättre och att
ga nya hus med fasadtypen enstegstätade
de byggföretag som byggt med riskkonfasader eftersom det måste säkerställas
struktioner som ger fukt- och mögelskaatt fukt och kan komma in i väggen kan
dor ska ta sitt ansvar!
ventileras ut. Men frågan återstår vad det
Marie- Louise Luther
Ombudsman innemiljö och tillgänglighet
finns för hjälp åt dem som drabbas av
Astma- och Allergiförbundet
fukt- och mögelskador i alla de hus som
14
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Information från Astma- och Allergiförbundet
Ny vägledning för hund i vård
och omsorg
Socialstyrelsen m fl myndigheter har
tagit fram en vägledning om vilka regler
och lagar som gäller för att införa hund
i vård och omsorg. Vägledningen går att
beställa från Socialstyrelsens hemsida
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-7
En kunskapssammanställning om vad
som är viktigt att tänka på om/när hund

införs i vård och omsorg håller på att
tas fram av olika organisationer, bl a
Sveriges Veterinärförbund och Astmaoch Allergiförbundet. Denna vägledning
planeras bli klar innan årsskiftet 2014/15.
Kontaktperson på förbundet är
Ulf Brändström, kanslichef
ulf.brandstrom@astmaoallergiforbundet.se

Vilsen 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...
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Kontaktuppgifter
Telefon: Brukarstödcenter
013-12 33 10 • 013-12 30 60
E-post brukarstod@telia.com
Hemsida www.hso-ostergotland.org
Brukarstödcenter drivs av Handikappföreningarna Östergötland med stöd av
Landstinget Östergötland. Brukarstödcenter är kostnadsfritt.
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Heldag om barnens allergier
Barnallergiforum 20 november - Münchenbryggeriet
Barnallergiforumets program är inriktat
på att ge praktisk kunskap och vägledning
om kring allergiproblem i skolan. Målet
är att det som tas upp under forumet ska
kunna utnyttjas i skolverksamheten för att
förbättra mötet med allergiska elever.

David Wyon är känd för sin forskning
om hur människor påverkas av faktorer
i innemiljön. Med 40 års erfarenhet har
han visat hur relativt små förändringar
av faktorer som luftkvalité kan ha stor
betydelse för hälsa och prestationer.

Under 2013 redovisade Socialstyrelsen en
rapport till Regeringen som visade att allergiproblemen i skolan växer. Under perioden 2003 – 2011 ökade samtliga allergiska sjukdomar bland skoleleverna. Som
exempel kan nämnas att läkardiagnostiserad astma under perioden ökade med 50
procent bland barn i skolåldern.

Hälsosamma val av inredning och
material - Hur kan man ställa kraven vid
upphandling i förskolor och skolor så att
det blir ett bra avvägt val mellan lättstädat, miljövänligt och samtidigt acceptabel
dämpning av de ofta höga ljudnivåerna i
dessa miljöer? Marie Hult, arkitekt, White arkitekter.

Astma och Allergiförbundet strävar efter
att vara bärare av senaste kunskapen av
allergifrågor. Förbundet vill bidra till att
öka kunskapen inom yrkesgrupper som
möter barn med allergier och arrangerar
därför ett Barnallergiforum riktat till skolledare, skyddsombud (specialintresserade
lärare), skolsköterkorna, allergiförskolor,
miljöinspektörer inom kommunen, folkhälsosamordnare samt den egna organisationens aktiva.

Säker mat i skola och förskola - Utbildningen Säker mat i förskolan ger baskunskaper om allergi och överkänslighet mot
mat, vägleder till säkra rutiner och har
förslag till handlingsplan när olyckan varit framme. Mat serveras vid många andra
tillfällen än skollunchen. Därför behöver
alla vuxna i barnets närhet under skoldagen ta del av utbildningen. Jenny van
Odijk, Dietist, Med.dr.

Läs mer och anmäl dig:
astmaoallergiforbundet.se/barnaller
-giforum
Anmälningsavgift
• Ordinarie: 750 kr
• Medlemmar: 600 kr

Program:
Så påverkas eleverna av luften i
skollokalerna - Professor David Wyon,
Danmark. Föreläsningen hålls på svenska.
16

Hur påverkar inomhusluften inlärning
och skolprestationer? Skolprestationerna hos elever med allergi påverkas negativt under pollensäsongen. Trots detta anpassas sällan skolverksamheten till denna
stora grupp elever. Man har påvisat en
ökad användning av allergiläkemedel vid
samtidig förekomst av pollen och olika
luftföroreningar. Åslög Dahl, fil. dr., forskare, Göteborgs Universitet.
Allergironden – en hjälp för en bättre
arbetsmiljö - Allergironden har använts
AllergiBLADET 2014:4

som en del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på förskolorna Orion och Polaris
i Järfälla och på Grillska gymnasiet i Uppsala. Vi får veta mer om vilken effekt har
allergironden haft när det gäller miljön
allergironden gett ökade kunskaper om
allergi mm. Suzanné Nilsson, Bitr.rektor
för förskolor i Järfälla kommun, Eva-Lena Birnbaum, skolsköterska och Omar
Hijazi, rektor i Uppsala kommun.
Hur kan skolverksamheten anpassas
till elever med astma och allergi? Ibland krävs det särskilda anpassningar
av verksamheten till barn med svår allergi.
Här presenteras fallbeskrivningar som exempel på hur man kan lösa allergiproblem
med god kunskap, god vilja och uppfinningsrikedom.
Therese Sterner, allergisamordnare
Skånes Universitetssjukhus och Birgitta
Lagercrantz, allergikonsulent Kronoberg.

jekt Operation giftfri förskola, samt vad
kommuner och förskolor kan göra för att
få en så giftfri miljö som möjligt.
Ulrika Dahl, avdelningschef miljögifter,
Naturskyddsföreningen.
Vad gör vi vid innemiljöproblem i våra
lokaler? - Hur kan man upptäcka problem
i inomhusmiljön i en skola eller förskola?
Vart vänder man sig för att få hjälp med
utredning och åtgärder av innemiljöproblem? CAMMs Faktablad om Hälsobesvär av inomhusmiljön presenteras och
SWESIAQ-modellen som exempel på hur
man kan utreda innemiljöproblem.
Gunnel Emenius, miljöhygieniker,
Centrum för arbets- och miljömedicin
(CAMM).
Hur kan lagen hjälpa barn och elever
med allergi i förskola och skola? - Vid
seminariet presenteras hur Miljöbalken
kan användas för att hjälpa barn med allergi i förskolan och skolan. Fallbeskrivningar och domar som kan ge vägledning
tas upp av erfarna jurister vid Stockholms
miljöförvaltning. Monika Gerdhem och
Karin Dhakal, jurister, Miljöförvaltningen Stockholms stad.

Helhetsgrepp på allergifrågorna i kommunen - I Lunds kommun finns det sedan
länge ett brett samarbete mellan olika förvaltningar inom ramen för en allergikommitté för att möta allergiproblem i kommunala verksamheter. Under seminariet
presenteras några av allergikommitténs
Hur tar vi hand om barn med anafylaxi?
initiativ och ges utrymme för diskus- Vem som helst med svår allergi kan drabsion och erfarenhetsutbyte. Felix Ekman,
bas av anafylaxi. På seminariet får vi lära
Folkhälsostrateg, Lunds kommun, Strateoss vad anafylaxi är, hur vi tar hand om
gisk utvecklingsavdelning.
barn med anafylaxi i skolan och hur viktigt det är med egenvård och ett bra samEn giftfri vardag för barn i förskolan
arbete mellan sjukvården och skolan. Åsa
- Miljögifter har visat sig ha effekt på
många olika sjukdomar. Material som är Persson, allergikonsulent, allergisjukskökända för att innehålla ovanligt myck- terska, barnmottagningen, Central¬sjukhuset i Kristianstad och Ann-Charlotet miljögifter är vanligt förekommande
på våra förskolor. Här redovisar Natur- te Sundqvist, leg barnsjuksköterska,
skyddsföreningen resultaten från sitt pro- SachsskaBarn & Ungdomssjukhuset.
AllergiBLADET 2014:4
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Vinn en bok
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
Vi har fem böcker till utlottning!
Skicka ett meddelande till oss där du
berättar varför just du skulle ha nytta av
boken, ange namn och adress till oss via
18

e-post astma-allergi.ost@fontanen.org
eller via post på adress Astma- och Allergiföreningen i Östergötland,Västra vägen
32, 582 28 Linköping.
Märk meddelandet ”Barn med allergi”
För att deltaga i utlottningen behöver vi
ha fått ditt meddelande senaste den 15
december 2014
AllergiBLADET 2014:4

Tävling – En gammal Amazon

N
I
S
S
A
N
I
T
S
U
A
R
Audi
Ferrari
Opel
Toyota

O
D
T
O
Y
O
T
A
T
R
A
O

Austin

Audi
Fiat
Renault
Ferrari
Volga
Opel
kanToyota
stå fritt

V
O
L
K
S
W
A
G
E
N
E
L

L
I
C
H
E
V
R
O
L
E
T
L

Tävling - En gammal Amazon
O
C
T
L
U
A
N
E
R
E
L
S

Bugatti
Ford Austin
Rolls-Royce
Fiat
Volkswagen

V
I
T
T
A
G
U
B
S
A
P
R

O
T
D
R
E
L
M
I
A
D
B
O

L
R
R
U
R
O
V
E
R
Z
A
Y

G
O
O
E
A
T
A
I
F
A
A
C

A
E
F
E
R
R
A
R
I
M
S
E

Chevrolet Citroen		
Mazda Bugatti
Mercedes Benz
Rover
Saab		
Ford
Volvo

Renault
Volga
bildas
vågrätt,

Z
N
E
B
S
E
D
E
C
R
E
M

Daimler

Chevrolet
Nissan
Tatra
Mazda
Rolls‐Royce Rover
RättVolkswagen
svar Allergibladet Volvo
nr 3/ 2014

Citroen
Merced
Saab

Orden
eller
lodrätt, diagonalt, baklänges eller haka – ”Och bonden han körde till furuskog”
i varandraOrden
med enkan
ellerstå
flera
bokstäver.
fritt
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vågrätt,
Rätt svar:
Bondelodrätt, diagonalt, baklänge
De bokstäver som blir över i rutnätet
De bokstäver som
blir
över
rutnätet
bildar ett bokstäver.
lösenord.
Vi fick
in 17
svari denna
gång! bildar ett löseno
Skicka in lösenordet senast
den 12 januari 2015 till,
är
Skicka in lösenordet senastVinnare
den 12
oktober 2014 till,
Astma- och Allergiföreningen
Ida Lindstammer, Norrköping
i Östergötland
Ann-Marie Karlström, Linköping
Astma‐
och Allergiföreningen
Östergötland
Västra vägen
32
Maj iNyberg,
Norrköping
582 28 Linköping
Grattis ni får en vinst med posten!
eller via
Västra vägen 32
e-post: astma-allergi.ost@fontanen.org
28namn
Linköping
Glöm inte 582
att ange
och adress!

eller via e‐post astma‐allergi.ost@fontanen.org
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Fontänen 30 år

På Fontänen råder det full aktivitet dagar, kvällar och helger ordnas många
aktiviteter i den gamla brandstationen av
olika föreningar. Både Astma- och Allergiföreningen i Linköping och Astma- och
Allergiföreningen i Östergötland har sina
kanslier i huset.
Fontänen är en ideell förening som sedan
1984 svarar för drift och service av handikapp- och pensionärsföreningarnas föreningshus. Över 50 föreningar finns nu som
hyresgäster och bedriver sin verksamhet
på Fontänen.

Lördagen den 18 oktober firade Föreningshuset Fontänen i Linköping 30 år med
öppet hus.
Under dagen kunde man höra Gunnar Elfström kåsera om brandstationen och dess
historia, lyssna på musikunderhållning
av Lotta Källström och sedan fanns det
möjlighet att besöka flera av de föreningar som har sina kanslilokaler i huset. Det
bjöds också på jubileumstårta med kaffe
och den skickliga kunde gå en tipspromenad runt om i huset.

Läs mer om Fontänen på www.fontanen.se

