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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

Allergi BLADET

Upplaga: 750 ex

Ansvarig utgivare: Lhena Hjalmarsson
Postadress: Astma- och Allergiföreningen i Östergötland,
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
E-post: astma-allergi.ost@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se
Omslagsfoto: Bernt Kazmierski

Tryck: Föreningshuset Fontänen

Utgivningsplan Allergibladet 2015
Nr 4
2

Manusstopp:

Utgivning omkr:

8 november 2015

20 november 2015
AllergiBLADET 2015:3

Layout: Peter Fischier • Produktion: Fontänen augusti 2015

Nr 3 : 2015		

Ordföranden har ordet

N

Foto: Sara Hjalmarsson

u kommer hösten med fina
färger och ett förhoppningsvis bra väder. Det finns gott
om nyttigheter i naturen och
för den som vill lockar både svampar och
lingon.
Vi var en stor grupp som åkte iväg till
Astrid Lindgrens värld i början på juni
och hade en trevlig dag bland alla sagofigurer
Sommaren har varit lite kall och regnig
men solen har tittat fram och värmt
oss ibland. Jag har besökt Åre och vårt
fantastiska vandrarhem Södergården
som ligger i Underåker. Härligt att kunna
njuta av den friska luften och den fina
naturen under trygga former. Det är en
stor förmån för alla medlemmar i Astmaoch Allergiförbundet att vi har ett eget
vandrarhem i förbundet där vi kan bo
under tillgängliga former för oss allergiker. Missa inte Södergårdens kalender på
baksidan där du hittar höstens aktiviteter
på Södergården.

En astmaskola i mars 2016 på Idre Fjäll
hoppas vi kunna genomföra och det
planeras även en föreläsning i samarbete
med Allergicentrum i januari. Vi tipsar
också om de föreläsningar som anordnas
av Handikappföreningarna Östergötland
där det finns möjlighet att lära sig mer
inom många olika områden.

Lhena Hjalmarsson
Ordförande
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

Framsidans bild
Bilden är tagen vid Pluppspåret vid
Storulvåns fjällstation i Jämtland.
Plupp är en svensk barnboksfigur skapad av Inga Borg 1955. Plupp är en liten
figur som har blått hår och röd näsa, och
som bor i en torvkåta vid en sjö kallad
Blåvattnet någonstans långt uppe i norr.
Plupp är inget troll utan en osynling,
enligt Borg, vilket innebär att Plupp är
osynlig för människor. Plupp kan också
tala med djur, och två av de närmasAllergiBLADET 2015:3

te vännerna är lämmeln Lämmel och
hermelinen Hermelin. Plupp är varken
en han eller en hon enligt författarinnan
Inga Borg, som ville göra en barnboksfigur som både flickor och pojkar kunde
identifiera sig med.
Böckerna om Plupp har översatts till
danska, enaresamiska, engelska, esperanto, finska, franska, färöiska, grönländska,
isländska, nordsamiska, norska, skoltsamiska och tyska.
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet
Temakväll Vårdval

Handikappföreningarna Östergötland och Astma och Allergiföreningen Östergötland
bjuder in till temakväll om att välja vård.
Dina möjligheter att välja var du vill söka din sjukvård bestäms av hälso- och sjukvårdslagen, den nya patientlagen samt av regler som regioner och landsting beslutat
om, på egen hand eller tillsammans med andra landsting. Det är den medicinska
bedömningen som avgör hur snabbt du kan få vård.
Vill du veta mer om att:
•Att välja vård – vårdcentral/sjukhus
•Att välja vård utanför Region Östergötland
•Vad du ska tänka på när du väljer vård.
•Vilka regler finns vid fritt vårdval?
Då är denna temakväll något för dig.
Föreläsare är Mona Ahlberg, Patientnämnden, Region Östergötland
Datum: 15 september
Tid: 18.00 -20.00
Plats: Vagnhallen,
Föreningshuset Fontänen, Linköping.
Kostnad: Ingen kostnad
Anmäler dig gör du genom att ringa till Handikappföreningarna Östergötland
Tel:
013-12 30 60 eller
E-post: karin@hso-ostergotland.org
Anmäl dig senast 8 september.
Under kvällen bjuder vi på fika. Glöm inte att anmäla om du behöver särskild kost.

4

AllergiBLADET 2015:3

För alla
medlemmar
i Östergötland

Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening

Karlskoga

– lördagen den 26 september –

Vi i Västra Östergötlands Astmaoch Allergiförening arrangerar en
heldagsresa till ”Fångarna på fortet”, där lek, skoj och äventyr står
högt på listan.
Det bär av lördagen den 26 september och det finns möjlighet att gå på
bussen:
Kl. 07.30 Lantmännen (Skänninge)
Kl. 08.00 Simhallens parkering
(Motala)
(återresa omkring kl 15.00)
I detta äventyr ingår:
•

Heldag på Boda Borg

•

Tacobuffé (anpassas även för
din allergi)

•

Bussresa dit och hem

VILL DU FÖLJA MED?
Vi har max 40 platser till förfogande.
Först till kvarn gäller.
Boka senast den 20 september till
Monica Jernér
på tel. 0143-500 19 eller
070-593 73 09
eller via mail monicajr@spray.se
Endast 200 kronor per person!
Obs. Glöm inte att bära lediga
kläder samt meddela om
ev. matallergi!
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Om ni vill ha med matsäck i bussen
och under resan vill vi gärna att Ni
respekterar att följande inte får förtäras under resan pga. allergi:
Nötter, ägg, citrusfrukt och fisk/
skaldjur.
Föreningen kan tyvärr inte stå för
att det är damm- och doftfritt på
Boda borg.

Vad är Boda borg?
Det är näst intill som ”Fångarna
på fortet”. Du och ditt lag (3-5
pers.) ska tillsammans lösa ett
eller flera problem i olika rum.
Bäst är dock att vara 4 personer.
Svårighetsgraden väljer ni själva.
Genom att tillsammans samarbeta, tänka och använda kroppen i
de olika rummen kommer ni tillslut hitta ”nyckel”. I detta fall är
det en stämpel.
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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 2001 – 2009)
Nu är det dags att söka till föreningens
astmaskola v 11, 2016. Vi reser med buss
lördagen den 5 mars och kommer hem
igen lördagen den 12 mars 2016. Resan
går till Idre Fjäll, som är ett mycket trivsamt och omtyckt ställe, nära till backar
och längdåkningsspår. Vi bor i rumslägenheter med pentry och kylskåp.
Vi vänder oss till familjer som har barn
med astma i åldrarna 7-15 år (födda
2001 – 2009). 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 2015.
Efteranmälningar i mån av plats
Uttagningen beräknas vara klar i slutet av
januari 2016. 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 _______________________________
Ansökan ska skickas senast den 30 november 2015 till
Astma- och Allergiföreningen i Linköping, Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
6
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Information från Handikappföreningarna Östergötland

• Tisdag 15 september
Vårdval - Patientlagstiftning
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 hände efter
valet?
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
tel: 013-12 30 60,
e-post: info@hso-ostergotland.org

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...

AllergiBLADET 2015:3

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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Information från lokalföreningarna
Linköping

Fotomontage. Foton: Sara Hjalmarsson

På besök i Astrid Lindgrens
värld den 6 juni 2015
I början av juni var vi 44 personer från
Astma- och Allergiföreningarna i Östergötland som besökte Astrid Lindgrens
värld. Vi startade resan vid Stångåbuss
på Garnisonsområdet i Linköping. Med
chauffören Roland vid ratten åkte vi vidare ner mot Vimmerby.
Efter att ha passerat entrén hamnade vi på
Bråkmakaregatan som vi kände igen från
filmerna om Lotta. Nästa stopp blev ett
besök hos Emil i Lönneberga som visa-

de upp när det var dags för husförhör och
pappa Anton råkade bli inlåst på dass med
Emils hjälp.
Det var försäsong i parken så förutom
Emil vi fick möjlighet att träffa Pippi
Långstrump och Ramsus på luffen med
Paradis Oskar. Det fanns många möjligheter till att besöka olika små hus och
olika lekparker vilket uppskattades av de
mindre barnen.
Denna gång hann vi också prova både allergivänliga käpphästar och styltor.
Vi imponerades av att det fanns mycket
bra information om vad maten innehöll
och möjligheter att hitta alternativ för personer med födoämnesallergi.
Det blev en mycket lyckad dag och det
var nöjda besökare som vände hemåt efter
en heldag på Astrid Lindgrens värld innehållande både teater, lek och bus.
Sara Hjalmarsson

Foto: Sara Hjalmarsson
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Information från lokalföreningarna
På gång i Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Under januari månad 2016 kommer vi
tillsammans med Allergicentrum, Universitetssjukhuset, Linköping att anordna en
föreläsning med titeln,
”Allergi, födoämnen och immunterapi hos
barn och ungdomar”
Mer information kommer i nästa nummer
av Allergibladet.

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

AllergiBLADET 2015:3

E-post: astma-allergi@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se
Bankgiro för gåvor: 5757-8981
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Information från lokalföreningarna
Norrköping
Sommen runt
Tyvärr fick vi ställa in resan ”Sommen
runt” för antalet anmälda var för få.
Men vi hoppas att denna ska ske nästa år
istället för intresset finns bland medlemmar.
Vi spelade minigolf och grillade korv
vid Lundshagen samt hade en trevlig
pratstund med stora och små medlemmar.
Det kom ca 25 golfsugna medlemmar
denna gång.
Vädret hade vi med oss så timmarna
gick fort innan Annelie och Rulle packade ihop grill och bord med soffa.
Vår årliga Lisebergsresa genomförde
vi lördagen den 13 juni när alla skolor
har slutat för detta läsår. Tyvärr kunde
inte undertecknad närvara och ej heller
Annelie, Rulle, Suss eller Lennart men
vi hade de erfarna Karusellåkarna ”Fia”
(Ann-Sofie) Embretzenoch Susanne
Littecke som tog hand om resan.
Som tidigare år så kom regnet under
kvällen innan bussen skulle styras hemåt
igen.
Ni kan läsa mera information på vårt
medlemsutskick, och på hemsidan
www.astmaoallergi.se och även på
”Föreningslivet” i Norrköpings Tidningar

och Folkbadet. ev. även i Corren.
Tisdagar
Varje tisdag klockan 17.00 möter Susanne de som vill och kan vid Lundshagens
Minigolf för en runda i det upplysta
motionsspåret. Man går med eller utan
stavar, joggar eller bara promenerar i sin
egen takt.
Har då frågor så ring Suss: 0706-017478
Vi startar badet igen i september på
fredagar, 17.00 - 18.30 på Vin.
Vi frågor kontakta Annelie 011-34 31 00,
eller 0704-75 48 84.
En medlemsresa är även inplanerad,
mera information kommer på medlemsutskick. Vi kommer även att ha julpyssel
senare under hösten.
Har ni funderingar om något så hör gärna
av er till
Annelie: 0704-75 48 84 el. 011-34 31 00
Rolf: 0706-20 40 66 el. 011-34 31 00
eller till Ninna 0733-96 65 73
Med sena hälsningar
Ninna Almén

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Kontakta oss
Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Sandbyhovsgatan 19, 602 11 NORRKÖPING
Tel. 011-12 22 40
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Information från lokalföreningarna
Alla medlemmar i Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening

Välkomna på

Öppet Hus
Lördagen den 19 september.
Mellan klockan 11 och 15.
• Kom och ta en fika med oss.
• Eller kom bara och titta vad vi
har för broschyrer.
• Varför inte komma och prata
med oss om vad? Det bestämmer ni.
• Någon kanske är nyfiken på
vem som är ordförande?

Av de medlemmar som besöker
oss kommer vi ha en utlottning.
Alla barn som kommer med, kommer få er liten överraskning.

Vi finns på Vagngatan på Skolgårda skola i Motala i samma hus
som vaktmästarna. (Scouterna
finns i samma ingång som oss).
Skyltar kommer vara uppsatta.
Är man osäker ring Monica på
070-593 73 09, så guidar hon er
rätt.

Välkomna styrelsen

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening
Nu finns vi på Facebook

Gilla oss och få den senaste informationen om vad som händer i föreningen.
Kontakt:
Postadress
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
c/o Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp 1
596 91 Skänninge
AllergiBLADET 2015:3

www.facebook.com/vastraostergotland.astmaoallergi

Tel. 070-593 73 09
E-post:
vastra.ostergotland.aa@gmail.com
13

Skidresa 2016

För alla
medlemmar
i Östergötland

Finns intresse
för skidresa 2016
Vi i Västra Östergötlands Astma- och allergiförening vill veta om intresse för skidresa för
2016 finns, annars kommer nästa resa inte bli
förrens 2017.
Lämna gärna synpunkter till vilken skidort,
som kan vara av
intresse.
Under de senaste åren vi haft skidresa har följande ingått i priset.
Det är tanken även för vår nästa resa.
 Bussresa tur och retur
 2 middagar (fre. och lör.)
 2 menyer på McDonald´s eller Burger King
 Korv i backen (3 dagar)
 Boende 3 nätter
 Liftkort 3 dagars
 Skidskola för nybörjare
Tack vare att föreningen sökt bidrag har inte resan varit mer än ett par
hundralappar mer än vad liftkortet kostar. Det är det vi strävar efter.
Intresseamälan görs till Monica på 0143-500 19, 070-593 73 09 eller
skicka ett mail på monicajr@spray.se , så snart som möjligt om det är så
att vi ska planera resa för 2016.
Där skall det framgå: Hur många deltagare ni är som är intresserade och
namn, telefonnummer och mailadress så vi kan nå er.
14
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Information från Astma- och Allergiförbundet
”Bristerna i allergivården
skapar oro helt i onödan”
Publicerad 2015-07-03 DN Debatt
Sverige måste komma i kapp.
Sjukvården saknar i många fall resurser och
kunskap att avgöra om en allergi är lindrig
eller livshotande. Det gör att många
människor oroar sig i onödan och får sämre
livskvalitet. Nu behövs en nationell strategi
för allergisjukdomarna, skriver allergiförbund, forskare och yrkesförbund.

Ungefär 2 miljoner svenskar har någon
form av allergisk sjukdom och av dessa
har cirka 800 000 så pass stora besvär att
det påverkar deras dagliga liv. Allergiska
reaktioner kan vara direkt livshotande
och många med allergisjukdom känner
helt naturligt oro och ångest för att
drabbas av allergiska reaktioner. Ibland
är denna oro helt befogad, men många
gånger är den obefogad. Problemet är att
en stor del av sjukvården inte har tillräcklig kunskap eller resurser för att
kunna hjälpa patienten att skilja mellan
en allergi som är att betrakta som lindrig,
jämfört med en allergi som kan vara potentiellt livshotande. Detta medför stora
kostnader för samhället och påverkar patientens/personens livskvalitet i hög grad.
Det är hög tid att regeringen tar initiativ
till att inleda arbetet med en nationell
strategi för allergisjukdomarna liknande
den som finns för cancersjukdomarna.
En viktig orsak till situationen i Sverige är
att allergivården är kraftigt underdimensionerad och att viktiga forskningsresultat kring
omhändertagande, diagnos och behandling
AllergiBLADET 2015:3

Foto: Eva-Maria Dufva

inte når ut till behandlande läkare, inte minst
inom primärvården.

Sedan cirka två decennier har vården
inom området allergiska sjukdomar rustats ned. Vi kan nu se ett trendbrott när
det gäller astmasjukdomen där Socialstyrelsen vid årsskiftet gick ut med nya
nationella riktlinjer för astma/kolvården.
Ett aktivt implementeringsarbete initieras
nu i en rad landsting med avseende på
dessa nationella riktlinjer. Vår förhoppning är att detta implementeringsarbete
kvalitetssäkras.
Nu är det nödvändigt att gå vidare med
de övriga allergiska sjukdomarna.
Från patienter och medlemmar i Astmaoch Allergiförbundet hör vi dagligen om
brister och tillkortakommanden inom
allergivården. Patienter blir inte relevant
utredda, behandlingsplaner upprättas inte
och de får inte hjälp och stöd att kunna
hantera de förändringar i livsstil som
sjukdomen kräver. Patienter eller
föräldrar till patienter med risk för

▶▶
15

Information från Astma- och Allergiförbundet
▶▶

allvarliga reaktioner går med en ständig
ångest inför risken att plötsligt få en livshotande reaktion. Dessa patienter eller
föräldrar får i dagens svenska sjukvård
inte den hjälp de behöver och bör ha rätt
till. Kunskapen att ge dessa individer ett
bemötande som ger möjlighet till ett
fortsatt tryggt liv saknas ofta.
Astma- och Allergiförbundet driver ett
projekt med ekonomiskt stöd från Arvsfonden med målet att utveckla metoder
för att stödja familjer som lever med stor
rädsla på grund av att ett eller flera barn i
familjen drabbats av svåra allergier. Inom
projektet finns det familjer som till följd
av sin oro nästan hamnat i ett totalt utanförskap. Barnen har under
flera år inte vågat äta
skolmåltiderna.
Familjen har inte besökt en restaurang, gått
på bio eller använt kollektiva färdmedel
på uppemot ett årtionde. Umgänget med
vänner och släkt har reducerats.

Barnen
har under
flera år...

Vi vet att det under de senaste åren utvecklats ny kunskap inom allergisjukdomarnas diagnostik och behandling.
Dessa nya kunskaper sprids inte inom
vården och nya metoder tas inte i bruk.
Nya möjligheter att skilja svåra allergiska
reaktioner, ibland livshotande, mot nötter
och jordnötter från lindrigare former av
reaktioner tas inte i bruk. Möjligheterna
att genom sådan diagnostik underlätta
situationen för de aktuella familjerna
utnyttjas inte.
16

Ordförande: Marita Sedvallson

Vi kan också registrera mycket stora
skillnader mellan olika landsting när det
gäller allergivaccinationer, vilka när de
utnyttjas, avsevärt kan lyfta allergibördan från den drabbade och dess familj.
Utvecklingen under de senaste åren inom
allergivaccinationsområdet har varit rejäl,
vilket ökar möjligheterna att fler kan
få behandling. Många landsting saknar
specialistresurser för vuxna med svåra
allergiproblem.
Svenska undersökningar visar att
belastningen/påfrestningen hos de som
diagnosticerats med allergisk sjukdom är
svår och det stöd som samhället erbjuder
är kraftigt begränsat.
Den senaste tidens mediediskussioner
kring förbud att äta nötter eller jordnötter
i allmänna miljöer sätter fingret på några
av de allvarligaste bristerna som finns
i bemötandet av människor med allergisjukdomar. Ett mindre antal individer
har en sådan kraftig allergi att de riskerar
att få en allergisk reaktion av att någon
i närheten äter jordnötter eller nötter, de
allra flesta reagerar dock inte
AllergiBLADET 2015:3
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alls. Men sjukvården duckar inför denna
patientkategori och i
stället för att utreda
hur känslig en individ
är tar den det säkra
före det osäkra genom
att uppmana denna patientkategori att
undvika dessa miljöer eller begära att
det inte förtärs nötter i dessa individers
närhet. Konsekvenserna blir katastrofala
då patienten därmed får uppfattningen att
hen har en potentiellt livshotande allergi.
Är det så allergisjukvården i Sverige ska
fungera?

...begära
att...

I såväl Finland som Norge pågår nu ett
arbete med nationella satsningar för att
minska ohälsan bland astma- och allergisjuka, och därmed även samhällskostnaderna. I Finland där detta arbete har
pågått längst har arbetet varit mycket
lyckosamt.
För snart två decennier sedan skrotades
det svenska övergripande nationella
programmet för att möta allergisjukdomarnas utbredning, när det dåvarande
Folkhälsoinstitutets allergiprogram lades
ned. Sedan dess har landsting och kommuner kontinuerligt rustat ned området.
Bland annat har antalet allergikommittéer
i landet minskat från 120 till tre.
Samtidigt har Astma- och Allergiförbundet lagt fram förslag på nationella
satsningar.

Det är nu hög tid att regeringen tar initiativ till att inleda arbetet med en nationell
strategi för allergisjukdomarna liknande
AllergiBLADET 2015:3

den som finns för cancersjukdomarna. Vi
ska inte vara sämre än Finland eller Norge.
Det bristande bemötande som allergipatienter erfar i kontakten med den medicinska vården, samt vårdens svårigheter
att ta till sig nya metoder för diagnostik
och behandling, leder till ett onödigt
lidande och onödiga samhällskostnader.
Det understryker behovet av att gå vidare
och utveckla nationella riktlinjer inte
bara för astmavården utan också för
allergivården. Det är därför hög tid för
Socialstyrelsen att inleda arbetet och se
till att nationella riktlinjer för allergivården tas fram, implementeras och
kvalitetssäkras.
• Maritha Sedvallson, ordförande i
Astma- och allergiförbundet
• Ulla Nyström Kronander, ordförande i
Svenska föreningen för allergologi, SFFA
• Magnus Wickman, professor Sachsska barnoch ungdomssjukhuset, Institutet för
miljömedicin, Karolinska institutet
• Gunilla Hedlin, professor Centrum för
allergi¬forskning, Karolinska institutet
• Anne Kihlström, med dr, ordförande i
Barnläkarföreningens sektion för
barn- och ungdoms¬allergologi
• Ann-Britt Zakrisson, distriktssköterska, med dr,
ordförande Astma-, allergi- och kolsjuksköterskornas förening, ASTA.
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum
(UFC), Region Örebro län
• Inger Kull, docent och universitetslektor i
omvårdnad med inriktning mot allergi,
Karolinska institutet
• Gunnar Lilja, docent, Sachsska
barn- och ungdomssjukhuset
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Om matallergi, glutenintolerans och laktosintolerans –
från Matallergier.se
Vad du bör veta om matallergi
Matallergi är besvärligt på många sätt.
Att undvika det som ger besvär bidrar till
begränsningar i allergikernas liv, men än
finns inget botemedel. I den här artikeln
försöker vi svara på några av de viktigaste
frågorna kring matallergier.

Exakt hur många som är allergiska mot någon form av mat är svårt att säga. Studier
visar att cirka femton procent av befolkningen själva upplever att de är födoämnesallergiska. Med hjälp av provokationstester har man dock endast kunnat bevisa
allergi hos ett par procent bland de vuxna.
Hos barn är sjukdomen vanligare; ungefär åtta procent har en läkardiagnosticerad
allergi. I övre tonåren stiger siffran upp
mot femton procent. Allergi kan starta vid
vilken ålder som helst. Varför vissa blir
allergiska vet vi inte, men ärftlighet spelar
roll. Det vi vet är att matallergier blir allt
vanligare och nu kan kallas för ett folkhälsoproblem. Svår matallergi är till exempel
vanligare än svår astma.
Immunförsvaret är inblandat
Allergi beror på att immunförsvaret reagerar mot ämnen (allergen) som kroppen
normalt borde tåla. När allergiker får
i sig dessa ämnen, startas en allergisk
reaktion av att så kallade IgE-antikroppar
i blodet får speciella celler (mastceller)
att släppa ut histaminer. Alla livsmedel
som innehåller protein kan orsaka allergi.
Drygt nittio procent av de akuta allergiska reaktionerna orsakas av mjölk, ägg,
18

jordnötter och trädnötter. Annan mat som
ofta ger reaktioner är fisk, skaldjur, soja
och vete. Allergi ska dock inte förväxlas
med intolerans eller annan överkänslighet. Där är immunförsvaret inte inblandat, utan känsligheten mot vanliga ämnen
är förhöjd i något av kroppens organ.
– Ett exempel är laktosintolerans. Det beror på att kroppen saknar ett enzym och
inte kan bryta ner mjölksocker, laktos,
vilket ger allergiliknande symtom, säger
docent Ulf Bengtsson vid Sahlgrenska
akademin i Göteborg.
Många olika symtom
Matallergi kan ge flera symtom och
reaktioner. Olika människor kan också
reagera olika på samma ämne. Hur stora
mängder av ett ämne som orsakar reaktioner kan också skilja. Reaktionerna kan
komma direkt efter att allergiker ätit det
de inte tål, men de kan också dröja flera
timmar eller något dygn. Vanliga symtom
är klåda i mun och svalg, rinnande och
kliande ögon, rodnad kring munnen,
svullna läppar, nässelutslag, eksem, magont, diarré, illamående, snuva och andningssvårigheter. I värsta, men sällsynta,
fall kan allergiker drabbas av en allergisk
chock (anafylaxi). Det är ett tillstånd som
kan bli allvarligt om den drabbade inte
snabbt får vård. Vissa allergiska symtom
beror på så kallade korsreaktioner. Det
betyder att ett allergen till sin struktur
liknar andra allergen.
– Den som är allergisk mot björkpollen kan till exempel reagera på äpple,
AllergiBLADET 2015:3
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persika, jordnötter eller hasselnötter.
Korsallergi kan orsaka kliande munhåla
och svalg, men ger sällan svåra allergiska symtom, fortsätter Ulf.
Diagnos ställs i flera steg
De som misstänker matallergi ska gå till
en läkare och få en diagnos. Att ställa
en allergidiagnos kräver en noggrann
utredning. Läkaren börjar med att gå
igenom patienternas sjukdomshistoria
(anamnes) och ställer frågor om symtomen. Vid behov görs även en kroppslig
undersökning. Patienterna kan också få
föra matdagbok, där de skriver ner vad de
äter, vilka mediciner de tar och graderar
hur de mår. De får också berätta om yttre
faktorer, som om de varit under fysisk
eller psykisk stress. Om det behövs kan
även blodprov eller hudpricktest användas. I det senare fallet sticks extrakt
med allergen in under armens hud med
en lansett. Om det bildas en upphöjning
(kvaddel) betyder det att patienten har
allergiantikroppar i blodet, berättar Ulf.
– Men för att vara allergisk måste patienten dessutom få symtom. I vissa fall använder vi även födoämnesprovokationer
för att bekräfta diagnosen. Det innebär
att patienten under kontrollerade former,
på mottagning eller sjukhus, får prova att
äta det födoämne som misstänks orsaka
reaktionerna.

del. Den enda säkra behandlingen är att
undvika det som orsakar allergin. När
läkare har ställt diagnosen, kan allergiker få hjälp av en dietist för att lära sig
vad de kan äta istället för det de inte tål.
Som matallergisk är det också viktigt att
alltid läsa innehållsföreteckningarna på
alla livsmedel. Det gäller även livsmedel
som handlas ofta, eftersom innehållet kan
ändras. På restaurang går det att fråga
personalen om vad maten innehåller, de
måste kunna svara på det.
– Den som har en kraftig allergi och
riskerar en allergisk chock ska dessutom
alltid ha med sig adrenalin. Helst två
sprutor, om den första inte har tillräcklig
effekt, avslutar Ulf.
Text: Niclas Samuelsson
Niclas är frilansskribent med många års
erfarenhet av att skriva om frågor
som rör medicin och hälsa

Undvika allergen enda behandlingen
Trots att matallergi kan orsaka svåra
reaktioner finns det i dag inget botemeAllergiBLADET 2015:3
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Värvarkampanj – Prova på medlemsskap
Ny värvarkampanj –
Prova på medlemskap utan kostnad i 3 månader
I höst testar vi något nytt!
Bli provmedlem i

Astma- och Allergiförbundet
utan kostnad i 3 månader.
Efter 3 månader får personen
hem ett erbjudande om fortsatt
medlemskap och en avi på medlemsavgiften för 2016, dvs. 150
kr för en ny huvudmedlem och
40 kr per ny familjemedlem.
Anmälan görs på hemsidan eller genom att posta, mejla alternativt ringa till oss på
medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se
eller tel. 08-506 28 200
Erbjudandet gäller endast nya medlemmar under perioden 1 september till 30
november 2015.
Erbjudandet gäller inte för nya familjemedlemmar till en befintlig huvudmedlem. Prova på medlemskap testades förra året av Neuroförbundet med lyckat resultat. Så passa
på att värva medlemmar till föreningen utan att de behöver betala någonting under de
tre första månaderna!
Kom ihåg att du som värvar nya medlemmar får en premie av oss.
Så glöm inte att tala om när du eller någon annan värvat någon!

AllergiBLADET 2015:3
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Skolstart –

så kan vi hjälpa barn med allergi
Den här veckan är det skolstart för många
barn, för en del är det den allra första
skoldagen. Ungefär en tredjedel av alla
skolbarn har någon form av allergi eller
överkänslighet. För barn med svårare
allergier kan anpassningar i skolmiljön
behöva göras. På sajten allergiiskolan.se
har Astma- och Allergiförbundet samlat
information med många tips och råd inför
skolstarten.
– Vi vill sprida kunskap om hur skolan
och förskolan kan förbättra arbetsmiljön
och göra anpassningar för att underlätta
för elever med svårare allergier. Vi vet
av erfarenhet att många frågor uppstår i
samband med skolstart när nya barn med
astma och allergi ska tas emot. Därför är
vi glada att kunna erbjuda sajten Allergiiskolan säger Maritha Sedvallson,
förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Allergiiskolan innehåller flera olika
delar avsedda för föräldrar, skolpersonal
och unga med allergi. Här finns information om allt från hur skolan och förskolan
kan hjälpa barn med matallergier, till
vilket lagstöd och vilka rättigheter man
har som förälder.
Många skolor och förskolor saknar ett
generellt och förebyggande allergiarbete.
Därför har Astma- och Allergiförbundet
också utvecklat en digital checklista,
allergironden.se, som hjälper skolan att
upptäcka och åtgärda allergirisker i skolan eller förskolan. Allergironden bidrar
till en bättre arbetsmiljö och mindre sjuk22

Foto: Astma- och Allergiförbundet

frånvaro. Det leder till friskare barn och
ökar kunskapen om allergi och astma.
Allergi är barnens folksjukdom.
Ungefär en tredjedel av alla skolbarn har
någon form av allergi eller överkänslighet. Astma är den största orsaken till att
barn under 2 år vårdas på sjukhus. I en
skolklass på 30 elever har i genomsnitt
fyra barn allergisnuva, tre har astma och
två födoämnesallergi och antalet fortsätter att öka.
Astma- och Allergiförbundet vill öka
kunskapen hos andra om hur det är att
ha ett osynligt handikapp som astma,
allergi och annan överkänslighet. Vi
vill därigenom bidra till att attityderna
förändras hos omgivningen. Planerare,
beslutsfattare och producenter måste ta
ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt
om i hela landet.
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Tävling - Har du sett herr Kantarell, bor i enebacken
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Blomkålssvamp Bläcksvamp Fingersvamp Fjällskivling

Fårticka

Jordtunga

Judasöra

Kantarell

Kantöra

Murkla

Musseron

Röksvamp

Smörsopp

Stensopp

Taggsvamp

Tryffel

Vinkremla

Orden kan stå fritt eller bildas vågrätt,
lodrätt, diagonalt, baklänges eller haka i
varandra med en eller flera bokstäver.
De bokstäver som blir över i rutnätet
bildar ett lösenord.
Skicka in lösenordet senast den
2 november 2015 till,
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
eller via e-post:
astma-allergi.ost@fontanen.org
Glöm inte att ange namn och adress!
AllergiBLADET 2015:3

Rätt svar Allergibladet nr 2/ 2015
– ”Du lindar av olvon en
midsommarkrans”
Rätt svar: Plommonträd
Vi fick in 6 svar denna gång!
Vinnare är
Brita Ahlberg, Norrköping
Birgitta Sikvall, Linköping
May Nyberg, Norrköping
Grattis ni får en vinst med posten!
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Välkommen till Södergården, alla medlemmars gård!
Här bor du billigt,
tryggt och enkelt
i enmedlemmars
ren och sund miljö.
Välkommen
till Södergården,
alla
gård!
kommen
tilldu
Södergården,
allaenkelt
medlemmars
gård!
Här bor
billigt, tryggt och
i en ren och
sund miljö.

UARI

Foto: Eva Björklund

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

JANUARI

Vi har lediga platser.

FEBRUARI
JANUARI

Familjestödshelg ”pälsdjursallergi”, 5–8 februari.
Vi har lediga platser.
Ulricehamns
Astma- och Allergiförening, 8–14 februari.
Familjestödshelg
”pälsdjursallergi”,
5–814–21
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Skåne
läns Astmaoch Allergiförening,
februari.
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Astmaochlediga
Allergiförening,
8–14 februari.
rum!
21–28 februari
finns det
Skåne läns
och Allergiförening,
14–21 februari.28 februari–5 mars.
AstmaochAstmaAllergiföreningen
Region mellannorrland,
21–28
februarioch
finns
det lediga rum!7–14 mars.
Borås AstmaAllergiförening,
Astmaoch Allergiföreningen
Region mellannorrland, 28 februari–5 mars.
14–26 mars
finns det lediga rum!
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MARS
MARS
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OKTOBER
Akvarellkurs med Carina Hååg, 1–4 oktober.
Region mellannorrland ”vuxenhelg”, 24–27 september.
Familjehelg, halloweenfest och pyssel, 30 oktober–1 november.
OBER
Akvarellkurs med Carina Hååg, 1–4 oktober.
Familjehelg, halloweenfest och pyssel, 30 oktober–1 november.
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Ring till Eva på Södergården för mer information 0647-304
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Ring till Eva på Södergården för mer information 0647-304
49
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Hela året runt!

Ring till Eva på Södergården för mer information 0647-304 49
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till Eva på
Södergården för mer information 0647-304 49
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