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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

Ä

Det var 1981 som Astma- och Allergiföreningen i Linköping tillsammans med
barnkliniken vid Universitetssjukhuset
(dåvarande Regionsjukhuset) i Linköping
tog initiativ till den första astmaskolan
som genomfördes i Sälen. Det fanns ett
stort behov av att både utbildning och
fysisk träning. Det var också viktigt att
ha ett eget medicinskt team bestående av
(läkare, sjuksköterska och sjukgymnast)
med på astmaskolan som kunde följa
deltagarna i skidspåret och i skidbacken.
Tanken med det medicinska teamet var att
”alla” skulle våga åka till fjällen med sina
barn – även de svårast sjuka.
De första åren ägde Astmaskolan rum i
Lindvallen, Sälen och sedan 1990 har vi
åkt till Idre Fjäll.
Föreningen anordnar 2016 sin 35: e Astmaskola i fjällmiljö och det är många
hundra barn, ungdomar och föräldrar som
fått möjlighet att deltaga i Astmaskolan
under de här åren, som har njutit av back-
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Foto: Sara Hjalmarsson

ntligen har vi fått uppleva lite
vinter och snö igen, även om
det just när jag skriver dessa
rader är ganska grönt utanför
mitt fönster och bara någon enstaka minusgrad.

ar av spår, fått ny kunskap om astma och
allergi samt nya vänner.
När det gäller medlemsantalet är vi nu
1054 medlemmar i hela länet fördelat på
tre olika lokalföreningar, vi har minskat
med 39 medlemmar under året och hoppas att vi under 2016 ska öka vårt medlemsantal istället.
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.
Lhena Hjalmarsson
Ordförande
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Fakta
Framsidans bild
Nötskrikan var en av de arter som Linné
ursprungligen beskrev i sin Systema Naturae från 1700-talet. Han placerade den
i gruppen med kråkfåglar under namnet
Corvus glandarius.
Nötskrikan har en iögonfallande färgning.
Kroppen är i huvudsak rödgrå eller beigeröd. Den har vitaktig panna och strupe,
svarta fläckar på hjässan och svart mustaschstreck på sidan av huvudet och vit
gump. Vingarna är utåt svarta, med en
stor vit fläck. Vingarna är brunröda längre
in mot kroppen. De större vingtäckarna är
azurblå, med svarta tvärstreck. Stjärten är
svart. Den känns igen på sin korta, runda
näbb, som bakom den nedböjda spetsen
är försedd med raka käkkanter och hak.
Vingarna är korta och trubbiga, stjärten
lång och avrundad, fjäderbeklädnaden
yvig och silkeslen och huvudet har en tofs.
Kroppslängden är 32-37 cm, vingspannet
54-58 cm. Den väger ungefär 170 gram.
De flyger tyst och svävande och rör sig
med lätthet mellan träden. På marken är
deras rörelser mer otympliga och hoppande.

flockar. Boet placeras i träd, ofta gran,
2-10 meter över marken. Det består av
grenar och strån som invändigt fodras
med rötter, mossa och liknande material. Äggen (5-8 st) är ljust grågröna, tätt
fläckade med brunt. Dessa kläcks efter
16-19 dagar. Båda könen matar ungarna,
och fortsätter med detta även när de blivit
ganska stora. Ungarna är kvar i boet i 19
till 20 dagar. Nötskrikan lägger bara en
kull om året.
Föda
Födan är väldigt varierad. Den lever av
många sorters frukter, insekter, kräldjur,
fågelägg och fågelungar, smärre däggdjur, med mera. På hösten hamstrar de
föda som de senare lever av på vintern. I
de södra delarna består födan då främst
av nötter och ekollon. Norr om ekens utbredningsområde är dess vinterföda inte
lika bra känd. Bland annat hamstrar den
spillsäd, frön, frukt och talg. Där deras
vinterområden möts förekommer det att
nötskrikan i mindre utsträckning parasiterar på den föda som lavskrikor hamstrar.
Källa: Wikipedia

Läte
Vanligast är ett högljutt skränande läte,
(räk, räk) som används som varnings- och
lockläte. Nötskrikan har också ett jamande läte som liknar ormvråkens och kan
härma andra fåglar, särskilt duvhöken.
Dessutom har den en lågmäld sång.
Häckning
Nötskrikan lever parvis under häckningstiden, annars familjevis eller i spridda
4
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Deltagande i intervju kring astma och fysisk aktivitet
Har du astma? Vi är två studenter på
fysioterapeutprogrammet (sjukgymnast)
vid Linköpings Universitet som nu gör
vårt kandidatarbete. Syftet med studien är
att undersöka astmapatienters upplevelser
av dagens astmavård gällande fysisk aktivitet och vilka krav på vården som är avgörande för upplevelsen av en god vård.
Vi vill därför intervjua dig angående din
upplevelse av den astmavård du fått!
Intervjuerna kommer äga rum v. 5-11
2016. Intervjun kommer ta ca en timme
att besvara och utföras på förslagsvis
stadsbiblioteket i Linköping. Uppfyller
du följande kriterier?
Är mellan 15-55 år, har bekräftad astmadiagnos och bosatt i Linköping med
omnejd.
Givetvis följer vi den sekretess som
råder inom yrket och intervjumaterialet
kommer endast att användas i studiesyfte.

Intervjuerna kommer att spelas in för att
sedan transkriberas och avpersonifieras
i skrift. När studieresultatet är sammanställt kommer ljudupptagningen att
makuleras.
För att du ställer upp med deltagande i
studien får du en kopia på vårt slutliga
arbete.
Om du godkänner deltagande i vår studie
återkommer vi till dig för att boka in en
tid som passar.
Vill du delta? Kontakta oss snarast på
följande mailadresser:
Max Bergström,
maxbe089@student.liu.se
Kim Lindahl,
kimli624@student.liu.se
Med vänlig hälsning
Max Bergström och Kim Lindahl

Brukarstödcenter
Vilsen i samhället?
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 2016:1

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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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Forskning i framkant - program våren 2016
Tors 3 mars
Immunförsvarets betydelse under
graviditeten

Tors 14 april
Kan epigenetik förklara varför vanliga
sjukdomar ökar?

Graviditet är en utmanande situation för
mammans immunförsvar. Eftersom
fostret till hälften utvecklas av gener från
pappan kan det liknas vid ett transplantat
som riskerar att stötas bort.

Diseases such as allergy, asthma and
arthritis are becoming more common.
Genetics alone cannot explain this increase, but maybe the new field of ’epigenetics’ can? Colm Nestor will discuss what
we know about human epigenetics, how
epigenetics may be involved in disease,
and how we can use epigenetics in the
diagnosis and treatment of these diseases.
Lecture in English.

Judit Svensson-Arvelund berättar om hur
mammans immunförsvar anpassas för att
förhindra avstötning av fostret och hur en
misslyckad anpassning kan medverka till
graviditetskomplikationer.
Judit Svensson Arvelund, doktor i immunologi, förste forskningsingenjör
3 mars kl 16.30-17.30 i Berzeliussalen,
ingång 65, Campus US, Linköping

Föreläsningen är på engelska.
Colm Nestor, förste forskningsingenjör
14 april kl 16.30-17.30 i Berzeliussalen,
ingång 65, Campus US, Linköping

Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Välkomna!
www.liu.se/medfak/forskning-i-framkant
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Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening
inbjuder till Påskpyssel.

Den 20 mars klockan 13 – ca 16 samlas vi
i föreningslokalen i Motala för att pyssla,
fika och ha en trevlig eftermiddag.

VÄLKOMNA….
OBS !!! Glöm ej !!! OBS
Anmäla er senast den 17 mars
till Monica på tel. 070-593 73 09
eller via mail monicajr@spray.
se så vi vet ungefär hur många vi
ska ordna pyssel till.

AllergiBLADET 2016:1

7

Information från Handikappföreningarna Östergötland

Temakväll sömnproblem – kronisk ohälsa
Många har till följd av sjukdom problem
med sömnen.
Sömnproblemen kan vara orsakade av
smärta och långvarig ohälsa.
Föreläsare är Martin Ulander doktor,
Neurologen, Universitets Sjukhuset
Linköping
Datum:
Tid:
Plats:

onsdag 9 mars
18.00 – till cirka 20.30
Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Västra vägen 32,
Linköping
Kostnad: Ingen Kostnad

Sista dag för anmälan är 29 februari
Under kvällen bjuder vi på fika,
därför är det viktigt, att du vid anmälan,
talar om i fall du behöver särskild kost.
Tänk på överkänsliga personer kom
doft fri, utan parfym och dylikt och med
avstängd mobiltelefon.
Välkomna
Med vänliga hälsningar
Karin Klevelid
Handikappföreningarna Östergötland

Anmäler dig gör du genom att ringa till
kansliet telefon 013-12 30 60
eller skickar e-post till
karin@hso-ostergotland.org

8
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Bussresa till Hjälpmedelsmässan Hjultorget, Kista, Stockholm
Den 24 maj 2016 har Handikappföreningarna Östergötland och
Personskadeförbundet RTP, Östergötlands distrikt hyrt in Kolmårdens
Buss för att besöka Hjälpmedelsmässan Hjultorget, Kista.
Hjultorget är i första hand en mässa för de som själva använder hjälpmedel
men har med åren blivit en allt viktigare mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan: hjälpmedelsbrukare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister,
förskrivare, tillverkare och försäljare av hjälpmedel, bil- och bostadsanpassningsföretag.
Titta på hemsidan och se seminarieprogrammet www.hjultorget.nu/
Bussresan kostar: 450:- per person, anmälan är bindande.
När du anmäler ditt deltagande betalar du in avgiften till
Plusgiro : 69 54 44 – 0
Bankgiro: 5410-9541
Rullstolsplatser är begränsat så där gäller först till kvarn.
Anmäler dig, gör du genom att ringa till kansliet på telefon 013-12 30 60
Eller via e-post: karin@hso-ostergotland.org
Avresa från
kl. 07.30 Mc Donald´s Mjölby, Sparregatan 2, Mjölby
kl. 08.10 Fontänen, Västra vägen 32, Linköping
kl. 16.00 Hemresa från Stockholm
Sista dag för anmälan är den 15 april, inför resan är det viktigt för oss
att veta om du sitter i rullstol, samt om du kan flytta över till ett säte i
bussen.
Med vänliga hälsningar
Handikappföreningarna Östergötland
Karin Klevelid
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Information från Handikappföreningarna Östergötland
Handikappföreningarna i Östergötland inbjuder till följande
KURSER OCH TEMAKVÄLLAR 2016
• 9 mars
Temakväll om Kronisk sömn
kl.18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen Linköping

• 12 oktober
Temakväll, Min journal via nätet,
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

• 9 november
Temakväll, Tema ej bestämt,
kl.18:00–20:30
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
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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
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SÖDERGÅRDEN - mer än ett vandrarhem
Arbetshelg på Södergården för medlemmar,
12–15 maj 2016, 29 september– 2 oktober 2016
Dessa vecka vänder sig till dig som gillar att jobba ute med trädgårdssysslor
eller bygga och fixa i största allmänhet.
Du behöver inte vara proffs, utan alla
gör så gott de kan.
Tanken är att vi träffas och går igenom
arbetsuppgifter som finns att göra på Södergården, det kan vara både ute och inne.
Du bestämmer själv vad som känns bra för
dig att jobba med.

Vi jobbar fem timmar per dag och sedan
har vi tid för umgänge och trevlig samvaro
resten av tiden. Du bor gratis på Södergården som tack för din insats.
Södergården bjuder på arbetsfika under
arbetspassen och vi avslutar veckan med
en festmiddag.
För mer information, ring Eva Björklund
på Södergården.
0647-304 49 eller 070-662 40 53,
sodergarden@astmaoallergiforbundet.se

Akvarellkurs 6-9 oktober 2016
Vill du måla akvarell?

Jag lär dig spännande tekniker, och oavsett om du målat länge eller är nybörjare
lovar jag att du kommer lära dig många
små knep och få massor av nya idéer.
För vad sägs om att måla med tubkanter, fulpensel och massor av vatten?
Vi kommer hitta inspiration både inomhus och runt om gården. Det finns en
otroligt vacker sten på baksidan och en
jordkällardörr som gjord för att målas av.
Sedan ska vi ju inte glömma fjällen som
så praktfullt syns från målarlokalen.
Kursen genomförs på Södergården och
det är Västjämtlands astma och allergiförening som är arrangör. Vi kommer måla
varje dag fram till cirka 16.30 – 17.00.
Vi börjar torsdagen den 6/10 kl. 12.00,
målar hela fredagen och lördagen. På
söndag den 9/10 avslutar vi kl. 12.00.
AllergiBLADET 2016:1

Ni får givetvis måla hela dygnet runt om
ni önskar. Alla målarsaker kan lämnas
framme i den lokal vi disponerar. Jag
kommer skicka ut en lista på ”bra att
ha med sig-saker” efter att din anmälan
kommit in. Har du inte provat att måla
förut så finns allting att låna på Södergården.
Kursledare: Carina Hååg, jag är en
hängiven akvarellmålare som älskar att
se akvarellpigmenten röra sig i vattnet.
Några av er känner kanske igen mig eller
mitt namn och det gör ni säkert tack vare
att jag är kommunikations- och it-ansvarig på förbundets rikskansli i Stockholm.
Information om pris och anmälan görs till
carinahaag@gmail.com.
Varmt välkomna!
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Information från lokalföreningarna
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

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

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 27 februari 2016
Klockan: 14.00
Plats: Föreningens egen lokal på adress Vagngatan, Motala
(gamla tandläkarmottagningen) på Skolgårda Skola.

Anmälan senast 25 februari 2016 till Monica

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

AllergiBLADET 2016:1
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Information från lokalföreningarna
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

www.facebook.com/vastraostergotland.astmaoallergi

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

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

Astma- och Allergiförbundet
Nyheter från Astma- och Allergiförbundet
En av de viktigaste uppgifterna för Astmaoch Allergiförbundet är att påverka samhället för att åstadkomma bättre levnadsvillkor för människor med allergi och
annan överkänslighet. En del av detta
innebär att arbeta för att människor med
allergi ska få rätt vård på rätt nivå.
Allergi är en systemsjukdom som kan
drabba flera olika organ, till exempel
lungor, mage och tarm och huden. Det
kan innebära att patienterna får rusa runt
till flera olika mottagningar för samma
sjukdom, men med symtom från olika
delar av kroppen.
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Socialstyrelsens nya
riktlinjer för astma/KOLvård (20151124)
Nya nationella riktlinjer
från Socialstyrelsen ska ge personer med
astma och KOL tidigare diagnos och
bättre uppföljning. Riktlinjerna ska förbättra vården för personer med astma och
KOL och bland annat leda till tidigare
diagnos och bättre uppföljning. Det ska
det bli tydligare vilken vård man har rätt
till oavsett var man bor.
Här kan du läsa riktlinjerna i sin helhet,
www.socialstyrelsen.se/publikationer2015
/2015-11-3
AllergiBLADET 2016:1

Astma- och Allergiförbundet
Säker mat i förskola och skola

Omkring en tiondel av alla barn har
någon form av matallergi. I tonåren är
siffran cirka 15 procent. Det är alltså en
stor grupp elever som behöver speciallagad mat för att klara av sin skoldag.
Det uppdaterade utbildningsmaterialet
Säker mat i förskola och skola är nu
färdigt och kan beställas från Astma- och
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elever med allergi- och överkänslighet
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Säker mat i förskola och skola
En skolmåltid tar inte slut när de sista
matbitarna på tallriken är uppätna. En
skolmåltid sträcker sig ända ut i klassrummet och ut i samhället. Maten i skolan ska bära eleverna genom dagen, ge
dem kraft att orka med de krav som livet
ställer, ett aktivt lärande och ett socialt
liv. Därför måste också kunskapen i skolköket ständigt utvecklas och uppdateras.

lergi

et 2015

i förskola

Maritha Sedvallson
Förbundsordförande i
Astma- och Allergiförbundet

ed al

Säker
mat

”Mat, och att äta eller fika, är centralt
för oss alla. När vi äter tillsammans,
exempelvis i förskola och skola, blir det
dessutom en gemensam upplevelse.
En del i vår sociala arbetsmiljö och
något som visar att vi hör till gruppen
eller klassen. Att känna sig trygg med
maten, vara säker på att den har rätt
innehåll, är rätt tillagad och ger tillräckligt med energi och näring, gör att man
kan njuta av den.”
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Astma- och Allergiförbundet
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serveras i förskola och skola. Vi har flera
kunniga utbildare som gärna kommer ut
och utbildar relevant personal i hanteringen av allergimaten. Utbildningarna
beställs genom vårt kansli på tel. 08-506
28 200 eller per mail info@astmaoallergiforbundet.se
Vi har också kunniga och omtyckta föreläsare som gärna kommer ut och håller

en föreläsning om allergimat, t ex på en
kursdag på en kommun eller på en skola,
förskola eller restaurang som vill få en
bättre förståelse om hur det är att leva
med matallergier.
Mer information:
Säker mat i förskola och skola
www.astmaoallergiforbundet.se/wp
-content/uploads/2013/05/Elev_web1.pdf

Lär dig mer om allergi och överkänslighet i livsmedel
Allergi är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige.
Upp mot vart fjärde barn har någon form
av allergi eller överkänslighet och en del
lever med ständig oro för att få i sig något
som ger en allergisk reaktion. I värsta fall
kan en sådan reaktion innebära livsfara.
Den här filmen ger dig en introduktion i
ämnet. Den tar upp skillnaden på överkänslighet och allergi, vilka som är våra
vanligaste allergener och vilka symptom
en allergisk reaktion kan ge samt vad du
ska göra vid en allergichock.
Filmen vänder sig till personal och studerande inom förskola och skola. Filmen visar mathantering i mottagningskök.
Expertis & rådgivning:
Marianne Jarl, Astma- och Allergiförbundet
Jörgen Andersen, Anticimex
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Speltid: 10 min.
Pris 690 kr +moms exkl. porto.
Här kan du se en demo av filmen
www.souvenirfilm.se/webbshop
-v%C3%A5ra-utbildningsfilmer
/livsmedelshygien-1564926

AllergiBLADET 2016:1

Astma- och Allergiförbundet
Svalanmärkt
Rekommendation av produkter
Förbundets rekommendation av produkter ska ses som en vägledning för
konsumenten i sökandet efter produkter
som kan vara bra ur allergisynpunkt. Sedan mitten av 1970-talet har Astma- och
Allergiförbundet utvecklat sin verksamhet för produktrekommendationer. Syftet
är att medlemmarna ska känna sig hjälpta
i sitt val av produkter.
De rekommenderade produkterna är
märkta med förbundets namn och märke.
Produkterna är fria från allergen, parfym
och irriterande ämnen i sådan mängd att
det inte finns några kända, medicinska
rapporterade fall. Någon fullständig
garanti kan inte ges att en produkt inte
ger upphov till reaktioner hos någon,
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eftersom alla människor reagerar olika.
Enstaka människor kan vara så känsliga
att de ändå reagerar på produkten.
Här hittar du den aktuella listan över
rekommenderade produkter
http://astmaoallergiforbundet.se
/svalanmarkt/alla
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Nyheter från Apoteket

Prova Mina recept som app
Nu kan du göra dina receptärenden ännu
enklare i mobilen. I Apotekets app Mina
recept för smartphone får du överblick
över dina läkemedel på recept och kan
enkelt beställa hem dem. Smidigt, tryggt
och säkert.
Många har upptäckt möjligheten att göra
receptärenden här på apoteket.se. Med
vår nya app, Apoteket Mina recept, blir
det ännu enklare. Ladda ner den kostnadsfritt där du laddar ner dina appar.
Få översikt & beställ läkemedel
I appen kan du överskådligt se dina
recept, hur många uttag du har kvar, när
recepten löper ut och var du befinner dig
i högkostnadstrappan. Med några snabba
klick kan du dessutom beställa dina läkemedel på recept.
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Du får tillgång till Apotekets största
läkemedelslager och kan alltid välja det
billigaste alternativet inom ramen för
det generiska utbytet. Det är tryggt och
säkert.
Medicinen kan du få hem i brevlådan,
oftast dagen därpå. Vill du istället hämta
den på ett av våra apotek går det förstås
bra. På vissa av apoteken gör vi till och
med klar din beställning inom två timmar.
Du får då ett sms och kan sedan hämta
din medicin när du vill under apotekets
öppettider inom 48 timmar.
Än så länge kan du inte beställa medicin
åt någon annan med fullmakt i app-versionen av Mina recept.
Källa: apoteket.se
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ICE - Nödnummer i mobilen

Hjälp sjukvårdspersonal
att hitta numret till dina
anhöriga
Om du skulle råka ut för en olycka eller
bli hastigt sjuk är det bra om sjukvårdspersonal snabbt kan ringa någon du
känner. Spara gärna nödnummer i mobilen och döp kontakterna till ICE följt
av namnet. ICE står för engelskans
”In Case of Emergency” och betyder
”vid en nödsituation”.
Hur gör man?
ICE – nödnummer till anhöriga i mobilen
Skriv först in ICE och sedan namnet på
en kontaktperson i mobiltelefonens telefonbok. För att numret även ska fungera
utomlands kan du skriva in plustecken och
sedan det svenska utlandsprefixet 46. Det
går att lägga in fler kontaktpersoner under
ICE1, ICE2 och så vidare.
ICE står för engelskans ”In Case of Emergency” och betyder ”vid en nödsituation”.
Det används internationellt.
Kodlås på mobilen
Här är några tips på hur du kan göra dina
ICE-kontakter synliga även om du har
kodlås på mobilen.
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• Ha en bakgrundsbild med ICE-numret. Lättast är att skriva en vanlig
lapp, fota av den med telefonen och
lägga upp den.
• Det finns även appar som gör din
ICE-kontakt tillgänglig trots att
telefonen är låst men de kan kosta
pengar.
• Du kan också skriva ner dina
ICE-kontakter på en lapp som du
sätter fast på telefonens baksida.
Text: 1177 Vårdguiden
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På mötesplatsen LikaOlika

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.

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

Söka bidrag från Barnallergifonden
Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond stödjer barn med svår astma
och allergi. Barnallergifonden delar ut
bidrag två gånger per år. Sista ansökningsdag är den 1 april samt den 1
november.
Vem kan söka?
Ansökan görs av barnets/barnens målsman. Medlemskap i Astma- och Allergiförbundet sedan minst tolv månader
krävs. Ansökan kan ske upp till den dag
barnet fyller 18 år
Till vad kan man söka?
•
•

Rekreationsresa
En ”guldkant” till exempel en
fest, upplevelse, cykel eller
musikinstrument

•

Föreningsaktivitet

Hur söker man?
•

Ansökan görs på Barnallergifondens ansökningsblankett.

•

Med ansökan skickas kopia på
läkarintyg från vårdinrättning,
ej äldre än två år, som styrker
barnets diagnos.

•

Blanketten måste vara komplett
ifylld för att ansökan ska behandlas.
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•

Handlingar skickas inte tillbaka.

•

Beslut om stöd fattas uteslutande på grundval av den skriftliga
ansökan.

Sekretesspolicy
•

Av sekretesskäl avhandlas inga
ärenden via telefon.

•

Ansökningshandlingarna be
handlas konfidentiellt.

•

Beslut meddelas skriftligen.

När kan man söka?
Sista ansökningsdag är den 1 april 2016.
Riktlinjer för ansökan om bidrag hittar
du här, http://astmaoallergiforbundet.se/
wp-content/uploads/2013/05/Riktlinjer-.
pdf
Här kommer ansökningsblanketten finnas
för nedladdning från och med den 1 mars.
http://astmaoallergiforbundet.se/vad-dukan-gora/sok-bidrag/
Har du frågor om Barnallergifonden?
Kontakta Anneli Stenberg!
E-post: info@astmaoallergiforbundet.se
Telefon 08 506 28 203
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Nyheter från andra

Bra mat för alla – en agenda för
allergi- och överkänslighet för mat
En Agenda (rapport) har genom ett Vinnova-finansierat projekt arbetats fram av Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet i samarbete med Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen. Agendan belyser att allergi- och överkänslighet för
mat är ett stort folkhälsoproblem. Sverige har många styrkor inom medicin, livsmedel
och kunskapsöverföring. Genom att sammanföra dessa kompetenser i ett nationellt
centrum för allergi- och överkänslighet för mat kan
vi åtgärda brister och utveckla lösningar. Tillsammans kan vi skapa en trygg miljö där god, näringsriktig och säker mat kan njutas av alla. Tillsammans
kan vi skapa bra mat för alla.
Läs hela rapporten och ladda ner den som PDF via
länken:
http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/product/8905/8905/0/923996

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
8 april 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!
22

Rätt svar Allergibladet nr 4/ 2015 –
Midnatt råder, det är tyst i husen, tyst
i husen….
Rätt svar: Semestervecka
Vi fick in 21 svar denna gång!
Vinnare är
Ann- Sofie Embretsen, Kolmården
Josefine Ekholm, Motala
Majvy Gustavsson, Linköping
Grattis ni får en vinst med posten!

AllergiBLADET 2016:1

X D S M R
N P K P R
A Ä O M A
K R T O V
A O S L N
R N D B Y

E
V
U
D
P
I

T
K
A
P
E
V
I
T
D
V
Ä
R
G
A
L
S
E
D
O
B

O
B
S
E
R
V
A
T
O
R
I
U
M
T
O
K
U
L
A
R

Aberration
Dekan
Epok
Galax
Nadir
Okular
Sextant
Vit dvärg

B R A
I N B
A R O
L Å R
E O A
K R S

B
Ä
L
S
S
Ä

A R R
R Ä H D K
F T Ä Ä O
N S N R N
E O G T S
R P M N T

Tävling – Blinka, lilla stjärna, där
L
B
O
G
D
Ä
T
N
A
K
E
D
E
R
E
T
E
D
A
Å

Y
D
L
Y
O
N
N
A
V
O
N
N
A
D
I
R
E
A
L
T

Alhidad
Diopter
Era
Komet
Neutron
Olympiad
Skottår
Vändkrets

AllergiBLADET 2016:1

M
E
G
R
N
D
A
T
B
F
A
S
A
T
J
A
R
D
B
T
Altitud
Dygn
Eter
Korona
Nod
Oxen
Sol
Zenit

P
N
O
E
Z
K
V
X
A
L
A
G
L
I
R
S
A
I
I
O

I
S
X
T
E
R
K
E
P
O
K
A
Z
E
O
N
L
H
Q
K

A
I
E
P
N
E
E
S
L
E
K
R
Ö
M
R
Ö
F
L
O
S

Bodes lag
Ekvant
Fas
Kosmos
Nova
Planet
Solförmörkelse
Zij

D
T
N
O
I
T
A
R
R
E
B
A
S
T
I
S
N
A
R
T

E
D
I
T
S
R
Å
T
E
M
O
K
N
O
R
T
U
E
N

T
I
D
A
N
O
R
O
K
K
R
O
M
O
S
F
Ä
R
G

Densitet
Epakt
Flare
Kromosfär
Observatorium
Qibla
Transit
Årstid
23

Välkommen till Södergården, alla medlemmars gård!
Foto: Eva Björklund

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

NYÅR 2015–2016 är fullbokad på Södergården Åre.
JANUARI

Skolklass från Partille, skidresa, 25–30 januari.

FEBRUARI

Familjestödsprojekt Astma och Allergiförbundet, 11–14 februari.
Ängelholm Astma och Allergiförening, skidvecka, 20–27 februari.
Gotlands Astma och Allergiförening, skidvecka, 27 februari–5 mars.

MARS

Region Mellannorrland, sportlovsläger, 6–11 mars.
Borås Astma och Allergiförening, skidvecka, 12–19 mars.
19–25 mars finns det lediga platser för dig att boka!
Ovanåker Astma och Allergiförening, påsklovsläger,
30 mars–3 april.

APRIL

Familjestödsprojekt Astma och Allergiförbundet, 7–10 april.
Medicinsk yoga på Södergården Åre, 21–24 april.

MAJ

Södergårdens vänner, vårfix på Södergården Åre, 12–15 maj.

JUNI

In the air be aware-träff, 30 juni–3 juli.

AUGUSTI

Stockholms Astma och Allergiförening, vandringsresa, 1–7 augusti.

na att
”Alla är välkom
en utanför
boka boende äv
mangen.
de här arrange
”
Hela året runt!

SEPTEMBER Skövde Astma och Allergiförening, vandringsresa, 4–10 september.
Familjestödsprojekt Astma och Allergiförbundet, 15–18 september.
Region mellannorrland, föräldrahelg, 22–25 september.
Södergårdens vänner, höstfix, 29 september–2 oktober.
OKTOBER

Akvarellkurs, 6–9 oktober.

NOVEMBER

Familjepysselhelg, 4–6 november.

Ring till Eva på Södergården för mer information 0647-304 49
Fjällfararvägen 2, 830 10 Undersåker · sodergarden @ astmaoallergiforbundet.se · www.astmaoallergiforbundet.se/sodergarden

