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et gläder mig att ännu ett välfyllt nummer av Allergibladet
landar snart i era brevlådor.
Det händer en hel del på allergifronten även om påverkansarbete kan ta
tid. Ett glädjande exempel är Linköpings
kommun där vi i slutet av 2014 hade medlemmar som var beroende av hemtjänst
som drabbades hårt då personalen använde starka dofter och parfymer. Föreningen
upprättade en skrivelse till Linköpings
kommuns råd i funktionshinder frågor
(RDF) som tog frågan på allvar. I augusti 2015 fick vi besked om att kommunen
skapat ett nytt policydokument där man
rekommenderar personal inom vård och
omsorg att välja parfymfria produkter. Du
kan läsa vår skrivelse och dokumentet i
detta nummer av Allergibladet
Under v. 44 genomförde Astma och Allergiförbundet kampanjen ”Parfymfria veckan” och även här i Östergötland uppmärksammades frågan i form av en intervju på
Radio Östergötland den 26 oktober.
Vi planerar en föreläsning om astma och
allergi hos små barn den 27 januari tillsammans med Emma Olsson, barnallergolog och Erika Hallberg, barnsjuksköterska från
Allergicentrum i Linköping.
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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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Det finns också möjlighet att anmäla sig
till Astmaskolan i Idre för barn och ungdomar mellan 7 – 15 år med en medföljande förälder per barn/ungdom. Ansökningstiden för astmaskolan går ut den 30
november.
I februari/ mars är det dags för årsmöten
i föreningarna och ni är alla hjärtligt välkomna till er förenings årsmöte för att få
ta del av föreningens verksamhet och planer för kommande året. Är du intresserad
av att arbete i styrelsen i någon av länets
lokalföreningar är du hjärtligt välkommen, det finns alltid plats för fler aktiva
som engagerar sig i våra frågor.
Med önskan om en härlig julhelg och ett
gott nytt år
Lhena Hjalmarsson
Ordförande

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla medlemmar
och tackar för ett fint 2015
Styrelserna i Astma- och
Allergiföreningarna i
Linköping, Norrköping
och Västra Östergötland
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Information från lokalföreningarna

På mötesplatsen LikaOlika

Framsidans bild
Lodjur eller bara lo, egentligen europeiskt
lodjur (Lynx lynx) är ett kattdjur som förekommer i Europa och Asien. Lodjuret är
Europas största kattdjur och fanns en gång
i skogar över stora delar av den europeiska kontinenten och vidare österut till
Sibirien.
Europeiskt lodjur har en kort kropp
med långa ben, runda tassar och stora trampdynor. Dess kroppslängd är
omkring 70–110 centimeter och den har
en mankhöjd på cirka 60–70 centimeter.
Hanen väger 20–30 kilogram och honan
15–20 kilogram. Bakbenen är längre än
frambenen vilket gör att lodjurets rygg
lutar. Under sommaren är pälsen slät och
färgen varierar mellan gulbrunt och rödbrunt. De flesta lodjur har mörka fläckar i
pälsen, men färg och teckning kan variera mycket mellan olika individer.
På vintern blir pälsen väldigt tjock och
färgen blir ljusare och mer gråaktig.
Ögonen omges av vita och svarta penseldrag som gör att de ser större ut än vad
de egentligen är. Baksidan av lodjurets
öron kantas av svart päls som slutar i den
karaktäristiska tofsen högst upp på örat
som är ca 4 cm lång. Lodjurets svans
är kortare än de flesta andra kattdjurs,
ungefär 5–17 centimeter, och slutar med
en svart spets. Det europeiska lodjuret är
väsentligt tyngre än övriga arter i samma
släkte.
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Lodjuret är ett rovdjur som jagar ensamt
och använder sig av syn, hörsel och luktsinne för att hitta byten. Den lever i skogsområden, gärna i bergig och brant
terräng. Som daglega väljer lodjuret
gärna en stor sten eller en klippavsats.[3]
Honan får upp till fyra ungar per dräktighet. Lon är ständigt på vandring inom sitt
hemområde. Ofta använder den samma
stigar om och om igen, så kallade lodjursväxlar. Det äldsta kända lodjuret i frihet
blev 17 år gammalt. I det vilda torde den
genomsnittliga livslängden vara mellan
12 och 14 år. Den vanligaste orsaken till
att lodjursungar dör är svält.
Lodjur jagar först och främst hjortdjur
(som rådjur och ren), hare, skogsfågel
och smågnagare men kan också döda får
och get och även andra mindre rovdjur
som räv. De fångar sitt byte efter en
smygande jakt följd av en kort attack.
Lodjuret jagar först i skymningen och
gräver ofta ner en del av sitt byte. En lodjursfamilj, bestående av hona och två
ungar, äter upp ett rådjur på ungefär två
dygn. Hemområdet är stort med en area
på omkring 10 000 hektar men skiftar
med årstiderna. Hanar och honor har två
överlappande men ganska oberoende
system av hemområden, men grannar av
samma kön undviker varandras område
till största del.

Kan vi exempelvis:
Bjuda in föreningar, som besöker och
aktiverar oss. (idrottsföreningar, fotoföreningar)
Besöka muséum, gå på café/restaurang,
bio.
Bjuda in gäster/föreläsare.
Bara umgås, lära känna varandra, spela
spel, samtala, pyssla.
Vissa dagar kommer vi ha tillgång till en
datorsal och vissa dagar till en idrottshall.

Plats: Fontänen, Västra vägen 32,
Linköping,
Tid:16.00–20.00, Mån-Tors
Facebook: Mötesplats LikaOlika
Vi välkomnar dig med psykisk eller
fysiskt funktionsnedsättning från årskurs
6 fram tills du gått ut gymnasiet.

FRÅGOR OM MÖTESPLATSEN LIKAOLIKA?
Hör av dig till ansvarig för projektet:
Lovisa Almberg
0702-28 59 37
lovisa@hso-ostergotland.org
Västra vägen 32, 582 28 Linköping

Källa: Wikipedia

AllergiBLADET 2015:4

Har du förslag på vad vi kan göra?
Inga problem, på mötesplatsen LikaOlika
har du som besökare möjlighet att
påverka vad vi ska göra.

AllergiBLADET 2015:4

Mötesplatsen LikaOlika är en del av
projektet LikaOlika som ägs av
Handikappföreningarna Östergötland
och finansieras av Arvsfonden.
Läs gärna mer om projektet på:
www.Facebook.com/LikaOlika
www.Arvsfonden.se/projekt/LikaOlika
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Information från lokalföreningarna

För alla
medlemmar
i Östergötland

Intresseanmälan till Branäs 2016

Linköping

Västra Östergötland

Föreläsning - Allergi tidigt i livet
27 januari 2016

Anmälan till Branäs 2016

Astma- och Allergiföreningen i Linköping
bjuder in till en kväll som handlar allergi
hos små barn. Frågorna kan vara många
när det gäller allergi hos små barn oavsett
om du själv är förälder, mor/farförälder
eller förskolepersonal.
Till vår hjälp har vi Emma Olsson, barnallergolog och Erika Hallberg, barnsjuksköterska från Allergicentrum som kommer
att vägleda oss under kvällen med en kortare föreläsning och sedan finns det möjlighet att ställa frågor.

Tid: Onsdag 27 januari 2016
		 kl. 18.00 – ca 20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen (lilla
		 entrén), Västra vägen 32 i
		Linköping

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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Förtäring: kaffe/ te samt smörgås
Anmälan senast 22 januari 2016 till vårt
kansli, antingen via mail till
astma-allergi.ost@fontanen.org eller
tel: 013-10 34 82 samt via vår hemsida
www.astmaoallergi.se
Meddela din födoämnesallergi till oss om
det är något du inte tål!

Vi i Västra Östergötlands Astma- och allergiförening kommer att göra en skidresa
till Branäs torsdag 4/2 – söndag 7/2-2016.
Vi kommer att åka buss. Det kommer att
finnas möjlighet att gå på bussen i Skänninge (Parkeringen bakom pendeltågsstationen) och i Motala (simhallsparkeringen)

Nyhet!

liftkortet ingår i priset
• 0 - 8 år 600:• 9 -15 år 1100:• 161300:-

Brukarstödcenter
Vilsen i samhället?
Vi kan hjälpa dig!

För alla
medlemmar
i Östergötland

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.
AllergiBLADET 2015:4

I priset kommer ingå:
• Bussresa tur och retur
• 2 middagar (fre. och lör.)
• 2 menyer på Burger King
• Korv i backen (3 dagar)
• Boende 3 nätter
• Liftkort 3- dagars alt. resa
t.o.r. till längdspår.
• Skidskola för nybörjare
AllergiBLADET 2015:4

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
skidhyra.
Medlemskap i Astma- och allergiföreningen är obligatoriskt för att kunna följa
med på resan.
Anmälan görs till Monica på
070-593 73 09, 0143-500 19 eller via
mail på monicajr@spray.se
Senast 13 december 2015 vill vi ha din
anmälan som är bindande, vi kommer
att ta ut en anmälningsavgift om 200:-/
person, som ska sättas in på föreningens
bg 5974-5950 (glöm ej skriva namn).
Där skall det framgå: Antal deltagare,
namn, personnummer, adress och mailadress, telefonnummer till samtliga samt
om ni vill ha liftkort och om någon ska
hyra skidor och även om någon ska deltaga i skidskola
OBS!!! Glöm ej meddela ev. matallergi.
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ASTMASKOLA I IDRE FJÄLL
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 12 mars och kommer hem
igen lördagen den 19 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
8
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Information från lokalföreningarna

Information från Handikappföreningarna Östergötland
Handikappföreningarna i Östergötland inbjuder till följande
KURSER OCH TEMAKVÄLLAR 2016
• 23 januari
Informatörsutbildning
kl.9:00–15:00
Plats: Föreningshuset Fontänen
Linköping
• 10 februari
Temakväll, Service- och signalhundar
kl.18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen Linköping
• 13 februari
Informatörsutbildning
kl.9:00–15:00
Plats: Föreningshuset Fontänen
Linköping
• 9 mars
Temakväll om Kronisk sömn
kl.18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen Linköping
• 2 april
Temakväll, Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS
kl.10:00–15:00
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen Linköping
• 12 april
Skolkonferens

• 24 maj
Hjälpmedelsmässan Hjultorget
Dagsresa till Stockholm
• 14 september
Handikappföreningarna Östergötland firar 50 år med jubileumskonferens
• 9 september
Studiebesök – Riksdagen
• 12 oktober
Temakväll, Min journal via nätet,
kl.18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen Linköping
• 9 november
Temakväll, Tema ej bestämt,
kl.18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
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

Linköping
Kallelse till årsmöte
Astma- och Allergiföreningens årsmöte äger rum

Tisdagen den 1 mars 2016 • Kl. 18.30

Plats: Rum 371, Fontänen Västra vägen 32 Linköping, ingång via lilla entrén.

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 22 februari 2016.
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

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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Information från lokalföreningarna

Norrköping

Styrelsen vill önska våra medlemmar
i Västra Östergötlands Astma- och
Allergiförening en riktigt

God Jul
Och
Gott Nytt År

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Bjuder in till årsmöte den 22 februari 2016 Kl. 18.30
Plats meddelas senare

Och ser fram emot att ses under våra
aktiviteter under 2016.

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Kontakta oss
Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Sandbyhovsgatan 19, 602 11 NORRKÖPING
Tel. 011-12 22 40

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening
Plusgiro: 86 33 76 - 0

Nu finns vi på Facebook
Gilla oss och få den senaste informationen om vad som händer i föreningen.
www.facebook.com/vastraostergotland.astmaoallergi
Kontakt:
Postadress

Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
c/o Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp 1
596 91 Skänninge

Inbjudan till Årsmöte i
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening

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

Kommer ni ihåg vår skrivelse till Linköpings kommun i slutet av 2014
angående doftfri hemtjänst?

Lördagen den 27 februari 2016
Klockan: 14.00
Plats: Föreningens egen lokal på adress Vagngatan, Motala

Till
Kommunala Handikapprådet
Linköpings kommun

(gamla tandläkarmottagningen) på Skolgårda Skola.

Äldreomsorg – Doftfri personal önskas

Anmälan senast 25 februari 2016 till Monica

på tel. 0143-500 19, 070-593 73 09 eller via mail monicajr@spray.se

Astma- och Allergiföreningen i Linköping har fått flera samtal från och om brukare
som får problem med sin hälsa på grund av att hemtjänstpersonalen doftar parfym.
Och för många brukare är just parfymdoft något som gör vardagen besvärlig. Personer
med sensorisk hyperreaktivitet och många personer med astma och allergi lider svårt i
miljöer med olika dofter.
►► 14
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Påverkansarbete - Doftfri personal önskas
►► 13
Mycket låga halter av dofter och kemikalier kan utlösa
besvär. Olika typer av parfymerade produkter såsom
parfym och rakvatten, tvätt- och sköljmedel, hygienprodukter som deodorant, tvål, schampo, hårspray och
lotion och rengöringsmedel kan ge reaktioner.

Påverkansarbete
Beslut:
Linköpings kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala Handikapprådet 2014-11-21
§ 44
Doftfri hemtjänst
Astma och Allergiföreningen i Östergötland har skickat en skrivelse till KHR
om att
kommunen ska ställa krav om doftfri personal i sina anbud om hemtjänst. KHR
diskuterar att kravet även borde gälla inom LSS området. KHR beslutar att
skicka med en
skrivelse om detta till KHR:s arbetsgrupp ”omsorg och äldre” som får i uppdrag
att bereda ärendet.

Hur vanliga är besvär av dofter?
I en stor undersökning bland vuxna svenskar rapporterade ca 16 % kvinnor och 7 % män besvär av
dofter. En kartläggning bland barn visade att 26
% av 12-åringar med astma och 10 % av dem
med allergisk snuva uppgav besvär. Forskning
visar att ca 6 % av den vuxna befolkningen
har s.k. sensorisk hyperreaktivitet och besväras
av dofter. Antalet personer som får besvär av dofter ökar.
Personer med pågående astma och allergibesvär kan också reagera
på dofter.
Vilka besvär får man?
Symtomen vid sensorisk hyperreaktivitet påminner om astma, men orsakerna till reaktionen är inte desamma. Doftöverkänslighet har inte med luktsinnet att göra utan beror
på reaktioner i det s.k. kemiska sinnet (sensoriska nerver i luftvägar och ögon). Några
vanliga symtom är luftvägsbesvär och besvär från slemhinnor i ögon, näsa och hals (t
ex heshet). Dofter kan dock även utlösa astmaanfall hos personer med astma.
Doftfri personal?
I Linköpings kommun verkar problemet vara det motsatta, uppdragsgivarna inom
hemtjänsten värnar om personalens rätt att använda parfym och när vi efterfrågat om
det går att välja ett bolag som på medicinska grunder kan erbjuda brukaren en doftfri
hemtjänst svarar kommunens äldrelotsar att de känner till problemet men att inget
bolag kan erbjuda den tjänsten.
Linköpings kommun rekommenderar generellt att rengöringsmedel som används inte
ska innehålla allergiframkallande eller irriterande ämnen som parfymer, lösningsmedel
eller andra starkt luktande ämnen, men möjlighet till doftfri personal inom hemtjänsten
regleras INTE i anbuden från de bolag som levererar hemtjänst. Detta trots att den som
är beroende av hemtjänst och känslig för dofter blir sjuk varje gång hemtjänstpersonalen kommer innanför dörren.
För oss är lösningen enkel. Personalen skall vara doftfri och det ska vara ett krav som
finns med i anbudet när hemtjänsten upphandlas.

Resultat:
2015-09-08
Jag vill bara informera er om vad som har hänt efter att er förening skickade en
skrivelse till kommunens råd för funktionshinder och delaktighet (RFD) angående doftöverkänslighet. RFD skickade sedan en skrivelse till omsorgsnämnden
och äldrenämnden. Nu finns nya riktlinjer om dofter och tobaksrök. Se länk:
www.linkoping.se/Global/Om%20kommunen/Organisation/Omsorgs-%20och
%20socialf%c3%b6rvaltningen/MAS%20utf%c3%b6rarsidor/H%c3
%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsrutiner/Hygien%20och
%20smittskydd/Doft.pdf

Med vänlig hälsning
Karoline Hällgren
Sekreterare
Råd för funktionshinder och delaktighet
Linköpings kommun
Postadress: Drottninggatan 45
Länk QR-kod till nya
581 81 Linköping
riktlinjer om dofter
Telefon: 013-207929
och tobaksrök
www.linkoping.se

Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
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Information från Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
Boktips till barn och ungdomar om astma och allergi
Astma och allergi
Djurfiket
Av Camilla Ceder, Bonnier Carlsén, 2014
Läsålder: 6 – 9 år
Första boken om
Sally, djurens vän
Sallys högsta önskan är att
få ett djur. Men hennes pappa är pälsdjursallergiker så det går inte. Som tur är
har kompisen Nadja en hund som Sally
får träffa. När Sally och Nadja ska gå på
ett kafé får hundar inte följa med. Dumt
tycker Sally och Nadja som bestämmer
sig för att öppna ett djurfik dit både
människor och djur får komma. Att planera för ett djurfik är svårare än vad de
trott. Svårt blir det också när Sallys bror
råkar döda en hamster.
Valpspaning
Av Camilla Ceder, Bonnier Carlsén, 2014
Läsålder: 6 – 9 år
Andra boken om Sally,
djurens vän
Sallys högsta önskan är
att få ett husdjur. Fast med en
pappa som är allergiker ser det mörkt ut.
Men en dag flyttar det plötsligt in en helt
underbar liten hundvalp i grannhuset!
Synd bara att hundens husse är misstänkt
likt en demon ... ”Sally – djurens vän” är
en hejdlöst rolig serie full med charmiga
påhitt för att få ett eget djur (eller vara
nära någon annans). Perfekta böcker att
läsa själv eller högt tillsammans!
16

Redan när Sally ser flyttlasset förstår
hon att det nog är en Musiklärare som
ska bli deras nya granne. Och mycket
riktigt – hennes pappa får direkt en cd i
present! På omslaget står Musikläraren
och svingar en yxa i en skinnpyjamas.
Han har svart färg i ansiktet och blod i
mungiporna ...
När Sally berättar det för sin kompis
Sofia, bestämmer de sig för att smyga
på Musikläraren och ta reda på om det
är som de tror: att han förmodligen är en
demon. Och det är då de ser henne! Världens gulligaste lilla hundvalp. Hopkopplad med Musikläraren av alla människor!
Katthämtningen
Av Camilla Ceder, Bonnier
Carlsén, 2015
Läsålder: 6 – 9 år
Tredje boken om Sally,
djurens vän
Alla Sallys kompisar har
ett eget djur. Verkligen
alla! Hon försöker förklara för sina föräldrar hur mycket det skulle betyda för
henne att få ett djur, men inget hjälper.
(Hennes pappa är ju allergisk och börjar
snörvla så fort han tänker på djur.)
När hennes mamma föreslår ett akvarium
(fiskar som man varken kan gulla eller
gosa med) är botten nådd. Sally förstår
att hon måste göra något själv. Och att
hitta folk som vill bli av med kattungar är
hur lätt som helst! Problemet är bara hur
man håller det hemligt för föräldrar och
en snorig lillebror …
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Hemlig Hamster
Av Thomas Halling,
Nypon förlag, 2013
Läsålder: 9 – 12 år
Del 2, fristående, som
börjar med Skolfotot.
Emil, 11 år, önskar
sig allra mest i hela världen att få
ett husdjur. Men det går inte för hans
mamma är allergisk. Livet känns orättvist, nästan alla andra i hans klass har ett
husdjur. Men så får Emil en idé. Han ska
i smyg köpa en hamster på Blocket och
smuggla in på sitt rum.
Knöl & Bök och
allergiattacken
av Tina Engström,
Millis Sarri, Vombat förlag, 2013
Barnbok 0 – 3 år
Idag är ingen
vanlig dag. Syskonen Knöl och Bök, mamma och pappa
ska gå på bio fast det bara är tisdag. Men
först vill Bök visa något på sitt rum,
något som kommer att äventyra allt. Knöl
och Bök är två syskon som vi får följa på
alla deras upptåg. Det kan bli både roligt
och oroligt, men efter lite knöl och bök
brukar allt ordna sig till slut. Fint illustrerade böcker med stor igenkänningsfaktor.
Lisen tappar andan
av Frida Lindgren Karlsson, Kikkuli
förlag, 2010
Boken handlar om en flicka som insjuknar akut med astma på grund av pälsdjursallergi. Läsaren får följa Lisen när hon
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behandlas akut och när hon utreds för sin
allergi inom sjukvården. Boken beskriver
också hur det är att leva med sjukdomen
och hur det påverkar livet.
Frida säger själv att hon tycker boken är
viktig eftersom astma och allergi har ökat
i samhället särskilt bland barn. Den kan
bredda kunskapen och förståelsen hos
barnens kompisar, deras föräldrar och
andra vuxna i skola och fritid om hur det
är att leva med astma och allergi. Boken
är bra att läsa högt för både barn och
föräldrar som lider av diagnosen astma
och allergi, eller för de som känner någon
i sin omgivning som har sjukdomen.
Mimmi och valpen
Av Ann Gomér, Nypon
förlag, 2015
Läsålder: 9 – 12 år
Mimmi är en liten tjej
på cirka nio år som
bor i en mindre stad.
Hon har en passiv, feg
pappa och en handlingskraftig mamma. Mimmi är lite ensam. Inga syskon,
inga grannbarn. Men nu ska det flytta in
någon i huset bredvid och hon sätter stora
förhoppningar till det. Den nya grannen
visar sig vara en äldre farbror, men han
har en söt liten hundvalp. Tyvärr bryr
han sig inte om hunden utan binder den
utanför huset i en lyktstolpe. Han kan inte
ha hunden inne, för att han är allergisk.
Gissa vem som får ta hand om hunden i
stället? Boken är illustrerad i fyrfärg och
extra lättläst - bara Lix 10.
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Elsas hemlighet
av Eva Eriksson, AWG, 1998
Barnbok, börja läsa
Elsa tar hand om en ensam övergiven
katt. Alla i familjen är så glada åt katten
som spinner så det sprakar, men Elsas
pappa börjar nysa så förskräckligt. Till
slut förstår alla att han är allergisk mot
katter. Att göra sig av med ett älskat
husdjur är förfärligt sorgligt.
Dagens Harri
Av Susanna Alakoski,
Alfabeta, 2011
Läsålder: 6 – 9 år
Första boken om Tiia
och hennes
kompis Peggi.
Tiia bor i Ystad med
sin pappa Olli som kommer från
Finland. Han får vara både mamma och
pappa i ett. Mamma dog i en motorcykelolycka för några år sedan. Tiia går i klass
fyra i Östra skolan tillsammans med sin
bästa kompis Peggi. Där går också Elvina
som har blivit smal som en sticka sedan
hennes föräldrar skilde sig, och Lovisa
som envisas med sprutparfymer och
hårspray trots att Tiia är allergisk och får
nysattacker.
Guldfisken
Av Susanna Alakoski,
Alfabeta, 2012
Läsålder: 6 – 9 år
Andra boken om Tiia
och hennes
kompis Peggi.
Det är sommar och
18

flickorna har sommarlov hemma i Ystad.
Tiia har fått sitt första sommarjobb. Hon
ska vattna antikhandlare Mörners kaktusar och mata hennes guldfisk när Mörner
är på semester. Såklart följer Peggi med
och guldfisken lär sig både pussas och
smaka på chips och glass. Men att ta
hand om guldfiskar och kaktusar är inte
så lätt som man kan tro.
Dagens skäckis
Av Susanna Alakoski,
Alfabeta, 2012
Läsålder: 6 – 9 år
Tredje boken om Tiia
och hennes
kompis Peggi.
Tiia och Peggi ska
fjällvandra med Peggis mamma. Man går mellan stugor, sover en natt
och går sedan vidare. Det låter helt sjukt,
men man vänjer sig nog, säger Tiia. Det
är myggigt och Peggi får skavsår. Och
därhemma verkar Harri och Jakob börja
umgås med Lovisa och hennes gäng ...
Men fjällvattnet smakar mycket bättre än
kranvattnet i Ystad och snart förstår Tiia
och Peggi tjusningen med vandringen på
de fria vidderna. Det är också mysrysigt
att sitta tillsammans på kvällarna och
lyssna på dagens skräckis.
Heja Kungen
Av Susanna Alakoski,
Alfabeta, 2015
Läsålder: 6 – 9 år
Fjärde boken om Tiia
och hennes
kompis Peggi.
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Kungaparet ska besöka Ystad och femmorna får vara med och bestämma vad
de ska göra under sitt stadsbesök. Alla
får i uppdrag att skriva ner sina förslag
på lappar och lägga dem i en låda som
ska lämnas till kommunen. Fröken Bodil
Brenner är uppskruvad. Hon tror att
kungaparet vill göra saker som de är vana
vid, besöka intressanta industrier och så.
Men det tror inte Tiia och hennes kompisar. De är säkra på att Kungen vill träffa
Peggis mamma som är kallskänka och de
gamla tanterna som Tiias pappa tar hand
om. Och tvättstugorna i bostadsområdet
Fridhem! Det är klart att de måste se
dem. Självklart blir det succé.
Lite äldre böcker som du hittar på biblioteket eller antikvariatet
En barkbåt till Eddie
av Viveca Sundvall, Rabén & Sjögren,
1992
Kapitelbok
Anders och Eddie ska vara hundvakter
åt stora snälla lurviga Valentino, Valle
kallad. Valles husse Axel har blivit pappa
och han vill vara med fru och barn på
sjukhuset. Eddie tar med Valle till bäcken, där han kan nosa på spännande rötter
och löv. Eddie börjar nysa mer och mer
och en kväll får han svårt att andas och
måste åka till sjukhus. Där får han veta
att det är Valle som gör honom sjuk.
Ida och tårtan: att inte tåla gluten
Svenska Celiakiförbundet och Gothia
Förlag, 2010
Barnbok med bilder
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Ida är 5 år och går på dagis. Hennes bästa
kompis heter Stina. När Stina fyller år
och ska ha kalas tänker hon särskilt på
Ida och ber sin mamma göra födelsedagstårtan utan gluten, så att Ida också kan
äta.
Isabell en vanlig tjej med astma och
allergi
av Thomas Bergman, Unga allergiker,
1994
Faktabilderbok
Isabell är 6 år och har aldrig ätit hamburgare eller glass, inte ens vanliga bullar
klarar hon av och nötter kan vara helt
livsfarliga. Hon måste hålla sig inomhus
med stängda fönster under pollentiden,
och gå till doktorn då och då för undersökning och behandling. Men hon
kan ändå leka med kompisar och leva
friluftsliv.
Isa – en smart tjej med astma och
allergi
av Thomas Bergman, Unga allergiker,
2004
Bilderbok
Nu är Isa 16 år och mår lite bättre trots
sin allergi. Emellanåt kan hon till och
med passa hunden Robin, en omöjlighet
för några år sedan.
Om jag bara inte råkat köpa ett marsvin
av Ingelin Angerborn, Tiden, 2006
Är det möjligt att köpa ett marsvin
av misstag? Även om din mamma är
super-allergisk och du inte får ha djur
överhuvudtaget?
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Patientnämnden är till för dig

Och om Tilda bara inte
hade köpt ett marsvin
av misstag, så hade
inget av detta hänt.
Hon hade inte gett
bort sin mammas fina
skål, eller krympt
mormors tröja i
tvätten. Kolan hade inte följt med till
doktorn och doktorn hade inte upptäckt
en väldigt ovanlig sjukdom....och framförallt hade inte Tilda träffat Drak-Ulla.

ge patienten möjlighet att få en ny
medicinsk bedömning.

Ronny & Julia får en hund
av Måns Gahrton, Bonnier Carlsen, 2004
Bilderbok
Ronny har tjatat i åratal om att få ett eget
djur, och så en dag står han där: Hamlet,
hans egen lilla hund. Det är precis så roligt och mysigt som han alltid trott. Men
varför blir han så snuvig när han är med
Hamlet? Doktorn säger att det är hunden
han blir allergisk och sjuk av.

Patientnämnden är till för dig
Dina i rättigheter som patient inom hälsooch sjukvården, folktandvården och vården
inom kommunerna i Östergötland.
Dina rättigheter som patient inom hälsooch sjukvården
• Att bli bemött med respekt.
• Att få begriplig information om ditt
hälsotillstånd.
• Att få begriplig information om föreslagen undersökning eller behandling.
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Toppens hemliga liv
av Inger Nan, Rabén & Sjögren, 1981
Toppen har ett hemligt liv. Hon måste ha
det nu när det är så besvärligt med Dadde
- Toppens lillebror. Han är allergisk och
tål ju ingenting av allt det som Toppen
tycker är så roligt - hundar och katter och
hästar .
En fin dag för Johan
av Inger och Lasse Sandberg, Rabén &
Sjögren, 1981
Johan är allergisk och har det som värst
på våren. Frökens vikarie förstår först
inte hur han har det, men får sedan kasta
ut påskriset och bära ut sin hundvalp från
klassrummet. När det regnar mår Johan
bättre.

Boktipsen är sammanställda av Sara
Hjalmarsson, Ombudsman, Astma- och
Allergiföreningen i Östergötland

Om du inte är nöjd med den vård som du
fått
Kontakta i första hand den enhet där du har
behandlats. Om ni inte tillsammans kan
klara ut frågan kan du vända dig till patientnämnden.
Du kan även lämna synpunkter till enheterna via Region Östergötlands webbplats som
finns på www.regionostergotland.se
Du som patient kan även anmäla enskilt
ärende till IVO, Inspektionen för vård och
omsorg, www.ivo.se
Om du drabbats av en behandlingsskada…
…kan du inom tre år (i vissa fall längre tid)
göra en anmälan till LÖF – Landstingens
ömsesidiga försäkringsbolag, som prövar
om du har rätt till ersättning.
www.patientforsakringen.se
Patientnämnden är till för dig
• Tjänstemännen informerar och svarar
på frågor från allmänheten och personal.
• Förmedlar kontakter mellan patienter
och vårdpersonal.

• Tar initiativ till utredning och lösningar
på inlämnade ärenden.
• Ärenden som är principiellt viktiga behandlas vid nämndens sammanträden.
• Nämnden lägger förslag till förbättringar utifrån klagomål och synpunkter.
• Nämnden arbetar som rådgivande
instans.
• Nämndens ledamöter och tjänstemän
har tystnadsplikt.
Patientnämndens ledamöter representerar
olika partier och är valda av regionfullmäktige. Man arbetar på uppdrag av
Region Östergötland och samtliga kommuner i länet.
Patientnämnden verkar för goda kontakter
mellan patienter och personal men är samtidigt i förhållandet till hälso- och sjukvården
fristående och opartisk.
Så här kommer du i kontakt med
patientnämndens kansli
Genom att ringa eller skriva brev till:
Patientnämnden
Region Östergötland
581 91 Linköping
010 – 103 71 62
patientnämnden@regionostergotland.se

• Att på begäran få förslag om annan
undersöknings- eller behandlingsmetod.
• Att få säga nej till en behandling –
du har själv ett ansvar för din hälsa.
• Att få se din journal och få innehållet
förklarat.
• Att välja vårdgivare av öppen specialiserad vård och primärvård i hela landet.
Vid särskilt allvarliga sjukdomar och skador
kan hälso- och sjukvården vara skyldig att
AllergiBLADET 2015:4

AllergiBLADET 2015:4

21

Tävling - Midnatt råder, det är tyst i husen, tyst i husen...

Adventskalender
Dopp
Gröt
Julmat
Knäck
Luciatåg
Nisse
Pynt
Skinka
Tomte

Barr
Bock
Bulle
Fikon
Glöggmugg Godispåse
Helg
Jesus
Julafton
Julsång
Julöl
Kalkon
Krans
Krubba
Lax
Luva
Mandel
Mumma
Otta
Paket
Pepparkaka
Rimstuga Saffran
Seder
Skål
Slev
Släde
Vört			

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
28 januari 2016 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!
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Dadel
Gran
Julkort
Klapp
Ljus
Must
Present
Sill
Teve

Rätt svar Allergibladet nr 3/ 2015 –
Har du sett herr Kantarell, bor i enebacken?
Rätt svar: Mossa
Vi fick in 22 svar denna gång!
Vinnare är
Sonja Jernér, Motala
Ing-Marie Kåberg, Linköping
Gudrun Ekström, Linköping
Grattis ni får en vinst med posten!
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Parfym luktar sjukt gott för vissa.
Andra blir bara sjuka.

