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

Nu

I detta nummer kan du bland annat ta del
av nya siffror som visar att bostadsorten
spelar stor roll för möjligheten att få
tillgång till allergivaccination. Bäst är
det i Halland, där 40 personer per 10 000
innevånare får tillgång till allergivaccination och på Gotland där 26 personer
per 10 000 innevånare får tillgång till
behandlingen. Sämst är det i Norrbotten
där endast åtta personer per 10 000 innevånare får tillgång till allergivaccination.
Tre landsting/regioner, bland annat
Östergötland har ökat sin användning
av allergivaccination sedan den senaste
undersökningen 2014. I Östergötland får
14 personer
per 10 000 invånare tillgång till
allergivaccination.
Du kan också
läsa om en särskild grupp av
personer som

Foto: Sara Hjalmarsson

är våren här men för
många av oss som
lever med allergi
innebär det också
att pollensäsongen är igång. Ungefär 20
procent av befolkningen har pollenallergi
och de vanligaste allergiframkallande
pollensorterna i Sverige kommer från
lövträd, främst, björk, al och hassel, samt
gräs och gråbo.
får luftvägsbesvär av dofter och kemikalier. De drabbade reagerar betydligt
kraftigare än vad som är normalt
redan vid låga doser som inte anses
skadliga. I dagligt tal kallar vi det doftöverkänslighet. Inom vården används begreppet sensorisk hyperreaktivitet, SHR,
för detta tillstånd. För att komma tillrätta
med detta problem har Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond tagit fram
en kunskapssammanställning ”Doftöverkänslighet – sensorisk hyperreaktivitet i
luftvägarna” där svenska specialister och
forskare för första gången har sammanställt den senaste kunskapen på området.
Boken tar upp frågor om epidemiologi, trolig patofysiologi, utredning och
behandlingsmöjligheter av SHR ur olika
aspekter.
Missa inte heller att ta del av erbjudande
om Fortbildning på distans inom funktionsnedsättnings- området via Grimslövs folkhögskola.

Lhena Hjalmarsson
Ordförande
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Fakta
Framsidans bild
Blåsippa (Anemone hepatica syn. Hepatica nobilis), eller ”blåviringen”, finns i
södra och mellersta Skandinavien och i
södra Finland. Den växer på torr skogsmark, mest i lövskogar och i granblandskogar. På dessa växtplatser visar sig
inga blommor så tidigt på våren som
blåsippan. Redan under snösmältningen
börjar den öppna sina varmt mörkblå (någon gång violettröda, sällan vita) kalkar.
Blåsippan är fridlyst i vissa delar av
Sverige.
Inom folkmedicinen har blåsippan haft
utvärtes användning för att påskynda
sårläkning. Detta användningsområde är
numera dock huvudsakligen av kulturhistoriskt intresse. Använd del av växten är
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bladen och verksamt ämne är glykosiden
ranunculin, som spjälkas i glukos och
protoanemonin

Källa: Wikipedia
Foto: Bernt Kazmierski
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Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Fortbildning på distans inom funktionsnedsättningsområdet!
Sedan sju år tillbaka så har vi genomfört
en distanskurs inriktad på funktionsnedsättning och framtidsfrågor. Kursen gör
vi i Funkibator (www.funkibator.se) ihop
med Grimslövs folkhögskola och den är
på halvfart under en termin. Personer som
går kursen är vanligen yrkesverksamma
inom funktionsnedsättning, föreningsaktiva i styrelser, eller personer som själva
har en funktionsnedsättning. Kursen är en
väldigt bra som allmän kompetensutveckling, omvärldsbevakning samt att få input
på sina frågor från andra.
Mer information om kursen finns på:
www.grimslovsfolkhogskola.se/sarskildakurser/funktionsnedsattning

Vi vill slå ett slag för kursen och vår
största utmaning är varje år att nå ut med
information om att den existerar.
Deltagarna som gått den har i princip
alltid varit helnöjda. Den berör många
framtidsfrågor och moderna ämnen som
vuxit fram de senaste 20 åren i vårt “nya”
informations- och kommunikationssamhälle. Så om man vill hänga med i vad
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som händer, bli uppdaterad och inspirerad
så är det här ett perfekt tillfälle!
Vi tar just nu emot ansökningar för
kursen.
Kursen är en registrerad folkhögskolekurs som man får CSN-stöd för. Kursen
sker på distans med en fysisk träff i
Växjö, under terminen. Resten sker med
hjälp av dator och telefon.

Funktionsnedsättning i det
nutida samhället
• Längd: En termin
• Kursstart: 22 Augusti 2016
• Ansökan: Löpande antagning under
vår och sommar.
Välkommen med din ansökan till
höstterminsstart 2016!
• Antagningsvillkor: 3 år gymn. eller
motsvarande
• Övrigt: Studietakt - 50%.
Plats - Distansutbildning, en fysisk
träff i Växjö
• Kontaktperson:
pia.hammargren@distanskursen.se
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Linköping
– söndagen den 22 maj Vi i Astma och Allergiföreningen i Västra Östergötland arrangerar
ett par timmar med ett riktigt äventyr, där lek, skoj och äventyr står
högt på listan.
Vi träffas söndagen den 22 maj
utanför Prison Island i Linköping
på adress Västra Svedengatan 2 D,
ligger brevid Leos Lekland.
För de som eventuellt behöver skjuts,
anmäl detta vid anmälan.
I detta äventyr ingår:
• Äventyr på Prison Island i 2 timmar.

VILL DU FÖLJA MED?
Boka då i god tid.
Boka senast den 5 maj till Monica på
telefonnummer 070-593 73 09 eller
på monicajr@spray.se .

Endast
• 100 kronor per vuxen
• 50 kronor per ungdom (8 – 15 år)
Prison Islands åldergräns är 8 (ev. 7) – 99
Obs. Glöm inte att bära oömma kläder och träningsskor!
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Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Teaterresa
söndagen den 18 september ”Livet är inte bara Kaffe”
Vi i Astma- & Allergiföreningen i Västra Östergötland arrangerar
en teater resa, helt doftfri för att även de som är mest allergiska
ska kunna följa med oss, till Hallingebergsteatern utanför Gamleby i Småland, för hela Östergötlands län.
Vi kommer att åka gemensamt med buss,
Påstigning sker:
»» Skänninge: kl. 10,00 parkeringen bakom
pendeltågstationen
»» Motala: kl. 10,30 simhallsparkeringen
»» Linköping:ca 11 Ikea-parkeringen endast
påstigning om resenärer finnes
Pris: 150:-/ person
I denna utflykt ingår:
• Bussresa t.o.r.
• Teaterbiljett
• Lunch, Kyckling i currysås med ugnsgrillade potatisklyftor samt måltidsdryck,
bröd, smör, sallad, kaffe och liten kaka.
Glöm ej meddela ev. allergier vid anmälan!

VILL DU FÖLJA MED?

Vi har 50 stycken platser, där det är totalförbud för resenärer med någonting på sig som doftar (naturliga dofter räknas ej, såsom svett).
Anmälan meddelas senast den 5 september till Monica på telefonnummer
070-593 73 09 eller på monicajr@spray.se

AllergiBLADET 2016:2
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Orkidéguidning med hög
tillgänglighet
Upplev Kärna mosses vildvuxna natur från
en tillgänglighetsanpassad spång!
Måndagen den 20 juni hålls Kärna mosses första helt tillgänglighetsanpassade orkidéguidning! Du får uppleva kärrets alla
orkidéer och mer därtill på en guidning i en anrik naturmiljö,
utforskad sedan 1800-talet, helt och hållet med utgångspunkt
från den nya tillgänglighetsanpassade spången som har anlagts
på det öppna kärrplanet. Guidningen har ett begränsat antal deltagarplatser, och föranmälan sker till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst på 013-20 64 00, senast onsdag
15 juni. För mer information, se den tryckta foldern Guideprogram till Linköpings natur 2016, eller gå in på
www.linkoping.se/Miljo-halsa/Natur/Naturguidning/
Varmt välkomna!
Där idéer blir verklighet
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Information från Handikappföreningarna Östergötland
Handikappföreningarna i Östergötland inbjuder till följande
KURSER OCH TEMAKVÄLLAR 2016
• 24 maj
Hjälpmedelsmässan Hjultorget
Dagsresa till Stockholm
• 14 september
Handikappföreningarna Östergötland firar 50 år med jubileumskonferens
• 12 oktober
Temakväll, Min journal via nätet,
kl.18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen Linköping
• 19 oktober
Studiebesök Riksdagen
kl. 10.00-17.00

• 9 november
Temakväll, Tema – Att vara anhörig
eller närstående,
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

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 2016:2

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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Medlemsförmåner
Medlemsförsäkringar
Som medlem i Astma- och Allergiförbundet har du möjlighet att teckna förmånliga försäkringar. Genom ett samarbete
med Handikappförbunden och Folksam
erbjuder vi våra medlemmar följande
försäkringar:

Teckna försäkringen genom att ringa
Folksams kundservice på 0771-95 09 50
Mer information om försäkringarna finns
på www.folksam.se där du även kan
teckna försäkringarna. Du kan också
kontakta närmaste Folksamkontor.

Medlemsbarn
En sjuk- och olycksfallsförsäkring för
barn, ungdomar och unga vuxna. Till
skillnad från många andra barnförsäkringar krävs ingen hälsoförklaring. Det
gör att även barn med kronisk sjukdom
kan försäkras, något som annars kan vara
svårt.
Teckna försäkringen här.
www.folksam.se/handikappforbunden/
medlemsbarn

Tidningen Allergia

Hemförsäkring – Mellan
En hemförsäkring som gäller för alla i
ditt hushåll. I försäkringen ingår allriskförsäkring, egendomsskydd, ansvar,
rättsskydd, överfallsskydd och reseskydd.
Teckna försäkringen här.
www.folksam.se/handikappforbunden/
hemforsakring
Medlemsolycksfall – Fritid
Det är på fritiden som de flesta olycksfallsskador inträffar. Därför är det viktigt
att ha en bra olycksfallsförsäkring. I
Medlemsolycksfall – Fritid ingår medicinsk invaliditet, olycksfallsersättning,
akutersättning, ersättning vid sjukhusvistelse, tandskadekostnader, rehabilitering,
krisförsäkring och övriga kostnader.
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Som medlem i Astma- och Allergiförbundet får du vår tidning Allergia
www.allergia.se/ som kommer ut med
åtta nummer om året. I Allergia kan du
läsa om den senaste forskningen, få tips
och råd om astma och allergi och läsa
intressanta reportage.

Juristhjälp

Som medlem i Astma- och Allergiförbundet har du nu möjlighet att få juristhjälp
till ett rabatterat pris av 900 kronor per
timme.
Jurist Patrik Magnussom kan hjälpa till
med rådgivning och processföring inom
funktionshindrades rättigheter. Det kan
till exempel vara frågor som handlar om
personlig assistans, bostadsanpassning,
sjukersättning, vårdbidrag och felbehandling inom vården.
Han kan även vara behjälplig med familjerättsliga dokument (ej vårdnadstvister)
till en rabatterad kostnad, dock med en
annan prissättning än för ärenden som
berör funktionshindrades rättigheter.
Kontakta Patrik Magnusson på
tel: 070 – 771 61 92.
E-post: p.magnusson@pmjurudik.se

AllergiBLADET 2016:2

Medlemsförmåner
Vandrarhemmet Södergården

Sök bidrag från Barnallergifonden

Södergården är Astma- och Allergiförbundets medlemsgård som ligger vackert
beläget mitt i Jämtlands län, bara tio minuter från Åre by. Gården är ett allergikeranpassat boende med bra inomhusmiljö.
Som medlem har du möjlighet att bo på
Södergården till ett väldigt förmånligt
pris. Nya medlemmar bor en natt gratis
som välkomstpresent!
Södergården har 21 rum varav fyra
trebäddsrum och sjutton dubbelrum. På
gården finns det sällskapsrum, tv-rum,
lekrum, bastu och en vallningsbod. Det
finns även parkeringsplatser med eluttag.
Läs mer om Södergården.
www.astmaoallergiforbundet.se
/sodergarden/

Som medlem kan du söka bidrag från
Astma- och Allergiförbundets barnallergifond. Fonden delar varje år ut ett
femtiotal bidrag till barn med svår astma,
allergi eller annan överkänslighet för att
sätta en guldkant på deras tillvaro.
Barnallergifonden delar ut bidrag till
bland annat rekreationsresor, lägeravgifter, instrument, motionsredskap och
mycket annat som kan göra livet lättare
för det allergiska barnet. För att söka
behöver du ha varit medlem i minst tolv
månader.
Mer information om hur du söker
www.astmaoallergiforbundet.se/
vad-du-kan-gora/sok-bidrag/

AllergiBLADET 2016:2
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Information från lokalföreningarna
Linköping
Astmaskola i Idre v. 11 2016
Det var 13 barn/ungdomar och 11 föräldrar och medicinskt team bestående av
läkare, sjuksköterska och fysioterapeut
(sjukgymnast) som åkte till Idre Fjäll.
Alla åkte längd på förmiddagen och utför
med slalomskola på eftermiddagen. På
förmiddagen var det en timmes skola, där
barnen hade möjlighet att göra medskickade läxor för att inte komma efter i
skolan. Medan barnen var i skolan hade
föräldrarna gympa.

Både barn/ungdomar och föräldrar deltog
i astmaskola under dagarna för att lära sig
mer om astma och allergi. När föräldrarna var på astmaskola på kvällarna fick
barn/ungdomar prova olika aktiviteter i
sporthallen och bowling. En av kvällarna
besökte barn och föräldrar tillsammans
simhallen för en gemensam kväll i vattnet.
Efter en vecka i fjällen var det dags att
återvända till Östergötland med nya
kunskaper och vänskaper i bagaget.

Faktaruta: ASTMASKOLAN I IDRE 2016
Ett stort varmt tack för att Ni med era
bidrag gjorde det möjligt för oss att
genomföra astmaskolan i fjällmiljö för
barn och ungdomar från Östergötland
med astma och allergi.
Den första astmaskolan anordnades 1981
av Astma- och Allergiföreningen i Linköping tillsammans med barnkliniken på
dåvarande RIL (Regionsjukhuset i Linköping) och sedan dess har många hundra
barn och deras föräldrar i Östergötland
fått ny värdefull kunskap om astma och
allergi i olika former
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Astmaskolan kostar Astma- och Allergiföreningen i Linköping ca 425 000 kr
per år.
Astmaskolan anordnas av ideella krafter
i Astma- och Allergiföreningen i Linköping som arbetar med astmaskolan på
sin fritid och utan ersättning. Detta gäller
både för förberedelsearbetet (söka bidrag,
annonsering, förberedelser, bokning etc.)
som pågår ca 1 år innan astmaskolan
samt under astmaskolan.
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Information från lokalföreningarna
Bidragsgivare till astmaskolan 2016,
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Blomsterfonden/Postkodlotteriet
Karin och Ernst August Bångs stiftelse
Henry och Ella Margaretha Ståhls stiftelse
Kronprinsessan Margaretas minnesfond
Mantorp Gym AB
Landstinget i Östergötland
Linköpings kommun

Lions Club Mjölby
Lions Club Valla
Rädda barnens lokalförening Norrköping
Victoriafonden/ Radiohjälpen
Östgöta Provinsialloge Samfond
Östergötlands barn – Linköpingsavdelningen
Östergötlands barn - länsföreningen
/Lhena Hjalmarsson

Den 1 mars 2016 genomfördes föreningens årsmöte.
Den nya styrelsen som valdes vid årsmötet består av följande personer
Ordförande Björn Pettersson
Kassör
Lhena Hjalmarsson
Sekreterare Åke Wäster
Ledamöter Lena Bengtsson
Febroniye Betiyo
Björn Gustafsson

Ersättare

Birgitta Wäster
Michael Lindén Rothman
Styrelsen tar tacksamt emot idéer och tankar om hur vi kan få en bättre verksamhet
– maila vårt kansli.

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 2016:2

E-post: astma-allergi@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se
Bankgiro för gåvor: 5757-8981
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Allergivaccination
Nyheter från Region Östergötland -

Vaccination hjälp mot allergi
Nu närmar sig en tuff tid för alla som lider
av pollenallergi. Men det finns hjälp att få,
även när mediciner inte räcker till. De som
har riktigt svåra besvär kan bli hjälpta av
allergivaccination.
Så här i vårtider är det många som går
omkring och nyser lite extra. Ungefär 30
procent av befolkningen beräknas ha någon
form av pollenallergi (lövträd eller gräs) och
fler därtill är allergiska mot pälsdjur. De allra
flesta klarar sig bra med antihistamintabletter eller kortisonsprej i näsan. Men för den
som har provat allt och ändå har besvär, kan
allergivaccination vara en lösning. Antalet
patienter som får allergivaccination i Östergötland har ökat stadigt de senaste åren.
– Om man är påverkad av sin allergi trots
mediciner, eller om man har biverkningar av
medicinerna, kan vaccination vara ett alternativ, säger Ulla Nyström Kronander, överläkare på Allergicentrum i Region Östergötland.
– Det finns allergivaccination för både
pollenallergi och pälsdjursallergi. Även personer som får livshotande reaktioner efter
bi- eller getingstick, kan bli hjälpta av en vaccination.
En allergivaccination fungerar så att
kroppen utsätts för det ämne man är allergisk mot, gradvis i allt högre doser, för att

bygga upp immunförsvaret. Vaccinationen
ges framför allt i form av sprutor under huden i överarmarna. De första månaderna
ges en spruta varje vecka. När maxdosen
är uppnådd, vilket tar minst 15 veckor, ges
sprutorna var sjätte vecka. Totalt pågår behandlingen i tre-fyra år. Mot gräsallergi finns
det dessutom en behandling i tablettform
som också pågår i tre år.
– Behandlingen startar på hösten och
man märker effekt redan första säsongen,
säger Ulla Nyström Kronander. Maximal effekt uppnås det andra året. Det tredje året
handlar det om att bygga upp en långtidseffekt.
Den som har svåra besvär av polleneller pälsdjursallergi och inte blir hjälpt av
mediciner, kan gå till sin vårdcentral och be
om en remiss för allergivaccination. I Linköping ges vaccinationerna på Allergicentrum
och i Norrköping på ett antal kliniker på Vrinnevisjukhuset. En gång i månaden går det
också att få behandlingen i Motala.
– Helt och hållet kanske man inte kan
lägga undan alla mediciner efter en vaccination, man kan fortfarande behöva behandling
vid något enstaka tillfälle. Men man mår bra
med mediciner, det är den stora skillnaden.
Textansvarig: Anchi Alm/
Nyhetsredaktionen

Allergivaccination eller inte - beror på var du bor
Nya siffror visar att det är stora skillnader på tillgången till allergivaccination.
Flest vaccinationer görs i Halland och
på Gotland, sämst är det i Norrbotten.
- Det är helt oacceptabelt, alla har rätt till
samma vård och behandling, oavsett var
man bor i landet, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och
Allergiförbundet.
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Nya siffror visar att bostadsorten spelar
stor roll för möjligheten att få tillgång till
allergivaccination.

Bäst är det i Halland, där 40 personer
per 10 000 innevånare får tillgång till
allergivaccination och på Gotland där
26 personer per 10 000 innevånare får
tillgång till behandlingen. Sämst är det i
Norrbotten där endast åtta personer per
AllergiBLADET 2016:2

Information från Astma- och Allergiförbundet
10 000 innevånare får tillgång till
allergivaccination.
Idag får ca 14 200 personer
tillgång till allergivaccination,
sett över hela landet. Sannolikt skulle många fler ha
nytta av behandlingen än de
som vården har resurser
att behandla, men det
saknas tillräckligt med
specialister som kan ge
behandlingen.
Var femte svensk är
drabbad av pollenallergi. För många räcker det med att följa
pollenprognoserna
och gå till ett
apotek och förse
sig med receptfria
läkemedel för att
klara pollensäsongen. Andra har det
betydligt värre,
och då är allergivaccination ett alternativ. Det är den
enda behandling som ger ett långvarigt
resultat. Den som har svåra besvär kan
kontakta sin husläkare för att få en remiss
till en allergispecialist.
Tre landsting har ökat sin användning
av allergivaccination sedan den senaste
undersökningen 2014. (Östergötland,
Jönköping, samt Dalarna). I Stockholm
och Skåne är det idag färre personer än
2014 som får tillgång till behandling.
- Vi anser att landstingen måste satsa mer
på patienter med svåra allergier, både i
form av resurser för att fler ska kunna
AllergiBLADET 2016:2

Allergivaccination 2016 SVERIGE
Antal patienter/10 000 invånare/
Landsting/Region
Rikssnitt = 15,5 pat. / 10000 inv
Antal pat/10 000 inv 2016
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 26få behandlingen, men också utbilda fler
allergispecialister som kan ge behandlingen, säger Maritha Sedvallson.
Fakta pollenallergi:
- Ungefär 20 procent av befolkningen har
pollenallergi.
- De vanligaste allergiframkallande
pollensorterna i Sverige kommer från
lövträd, främst, björk, al och hassel, samt
gräs och gråbo.
Tips inför pollensäsongen:

• Träna inomhus, undvik utomhusträning under pollensäsongen.
• Torka inte tvätt utomhus under pollensäsongen.
• Tvätta håret på kvällen innan du går
och lägger dig.
• Vädra inte i sovrummet innan du går
och lägger dig.
• Följ pollenprognoserna, för att vara
uppdaterad om aktuell pollenhalt.

www.
pollenrapporten.se/
prognoser.4.5dae555f13d5eaab600134.html
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Astma- och Allergiförbundet
Påskliljan doftar inte alltid underbart
Det finns en särskild grupp av personer
som får luftvägsbesvär av dofter och
kemikalier.De drabbade reagerar betydligt kraftigare än vad som är normalt
redan vid låga doser som inte anses
skadliga.
I dagligt tal kallar vi det doftöverkänslighet. Inom vården används begreppet
sensorisk hyperreaktivitet, SHR, för detta
tillstånd.
- Det finns en stor okunskap om doftöverkänslighet inom professionen. Tillståndet
kan lätt förväxlas med astma och allergi
och leda till felaktig information och
onödig medicinering. Det finns en risk att
patienterna, som till 70 procent är kvinnor, ignoreras och känner sig förbisedda
trots att flera studier visar en avsevärd
inverkan på sjukskrivning, socialt liv och
livskvalitet, säger Eva Millqvist, professor och överläkare vid avdelningen för
lungmedicin och allergologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
För att komma tillrätta med detta problem har Astma- och Allergiförbundets
Forskningsfond tagit fram en kunskapssammanställning ”Doftöverkänslighet –
sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna”
där svenska specialister och forskare
för första gången har sammanställt den
senaste kunskapen på området. Boken
tar upp frågor om epidemiologi, trolig
patofysiologi, utredning och behandlingsmöjligheter av SHR ur olika aspekter.
SHR är relativt vanligt, drygt sex procent
av den vuxna svenska befolkningen
16

uppfyller
kriterierna
för diagnos.
Långt fler,
omkring 33
procent, anger
själva att de har någon
form av besvär efter kontakt med
dofter och kemikalier. Reaktionerna
är olika starka. Någon känner mycket
besvär av påskliljor. Andra får lindriga
besvär av parfymerat schampoo. Känsligheten kan yttra sig som rinnande ögon,
snuva, heshet, hosta och andnöd.
Det är inte lukten i sig som framkallar
besvären utan den retning av nervtrådar i
luftvägarnas slemhinnor som ett doftande
ämne framkallar.
Fakta om boken:
Kunskapssammanställningen kan laddas
ner eller beställas kostnadsfritt på Astmaoch Allergiförbundets hemsida
www.astmaoallergiforbundet.se
(astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/
ftp/files/1089.pdf)
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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Fem smarta tips inför pollensäsongen
Våren är äntligen här, efterlängtad av
de flesta. Sol och värme – men också
pollen. För många kan våren vara den
värsta tiden på hela året. En jobbig tid
med rinnande näsa och kliande ögon.
Här delar vi med oss av våra bästa tips
inför pollensäsongen, vad kan du göra
själv för att underlätta?
I Sverige är ungefär 20 procent av befolkningen pollenallergiska. De vanligaste
allergiframkallande pollensorterna i
Sverige är björk, al och hassel, gräs samt
gråbo. Den som är pollenallergisk kan
få symtom i form av att näsan rinner,
ögonen kliar och svider, hosta, trötthet
och huvudvärk.
Är jag förkyld eller al- ”Vid pollergisk? Svaret är att en
lenallergi
vanlig förkylning ofta
får man
ger ont i halsen, feber
och en tjockare snuva.
ofta...”
Vid pollenallergi får
man ofta genomskinlig snuva, hosta och
röda kliande och rinnande ögon.
Pollenallergi kan behandlas med receptfria läkemedel från apoteket. Det är
viktigt att sätta in behandlingen tidigt
på säsongen – så fort man känner av sin
allergi. Har man svårare besvär ska man
kontakta läkare, för att göra en allergiutredning och för att få råd om effektiv
medicinering. När varken receptfria eller
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receptbelagda mediciner hjälper kan
allergivaccination vara ett alternativ.
Fem tips för att klara pollensäsongen:
»» Ta del av pollenprognoserna:
pollenrapporten.se/prognoser.4.
5dae555f13d5eaab600134.html
för att planera medicinering och
utomhusaktiviteter.
»» Undvik att vädra mitt på dagen,
vädra på morgonen eller efter en
regnskur.
»» Undvik att torka tvätten utomhus,
pollen fastnar lätt i textilier.
»» Vill du träna utomhus, träna tidigt på
morgonen när daggen binder pollen.
»» Tvätta håret innan du går lägger dig,
mycket pollen fastnar i håret.
Mer information om pollenallergi hittar
du på Astma- och Allergiförbundets
webbsida.
astmaoallergiforbundet.se/
information/pollenallergi/
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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Astma- och Allergiförbundet 60 år
Historia
Astma- och Allergiförbundet grundades
den 22 september 1956 av lokala allergiföreningar. Vid ett sammanträde på Hotell
Hörnan i Uppsala beslöts att bilda ett
riksförbund. Carl-Patric Ossbahr valdes
till förbundets förste ordförande.
Förbundets mål formulerades i fem punkter:
• Befrämjande av lokalföreningarnas
verksamhet
• Bekämpande av astma och andra
allergiska sjukdomar
• Befrämjande av allergologisk forskning
• Befrämjande av sjukhus- och konvalescentvård av allergiskt sjuka
• Understödjande av andra åtgärder i de
allergiskt sjukas intressen

1956 Riksförbundet mot astma och andra
allergiska sjukdomar, RAAS bildas den
22 september
1961 Förbundet byter namn till Riksförbundet mot allergi, som förkortas
RmA. En Luciainsamling till förbundet
genomförs som ger 120 000 kronor.
1965 Riksförbundets första forskningsstipendier delas ut. Sju forskare och en
nordisk kommitté får dela på 50 000
kronor.
1967 Förbundet ansluter sig till den samlade handikapprörelsen, HCK.
1969 Förbundet har nu 8 000 medlemmar
i 83 lokala föreningar.
1970 Verksamheten med rekommenderade produkter startar
1971 Ett barn- och familjeråd knutet till
förbundsstyrelsen bildas. Problemen
med heltäckningsmattor i skolor uppmärksammas.
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1979 Förbundets rekreationsanläggning Fjällsätra i Undersåker drar igång verksamheten.
1980 Förbundet byter namn till
Riksförbundet mot Astma- och Allergi.
SGO Johansson får mottaga RMA:s lilla
nobelpris på 100 000 kronor.
1981 firades förbundets 25-årsjubileum
på Hässelby slott, samma år tillsätter
förbundet ett yrkesallergiråd.
1985 genomförs rikskampanjen ”Allergiker i samhället”. Denna informationskampanj ägnas till stor del åt yrkesallergier, boende,
födoämnesallergi, ”H M Drottning
astma och vård.
Silvia blir förbun1986 Allergi 86, den
första mässan nå- dets ständiga begonsin som enbart skyddarinna...”
handlar om allergi
genomförs. H M Drottning Silvia blir
förbundets ständiga beskyddarinna och
inviger Allergi 86 i Malmö. Förbundets
kongress klubbar igenom organisationens första vårdpolitiska program.
Flera av vårdfrågorna har man arbetat
med under en längre tid, men att ha
ett samlat dokument med alla de krav
förbundet har kring vården är viktigt.
1987 – 1989 En statlig allergiutredning
med LO:s förre ordförande Gunnar
Nilsson i spetsen genomförs. Utredningen bidrar till att lyfta fram allergiproblemen i samhället. Utredningen
uppmärksammar särskilt inomhusmiljöns betydelse för människor med
allergiska sjukdomar.
AllergiBLADET 2016:2

Astma- och Allergiförbundet 60 år
1989 Röda fjädern-kampanjen i
samarbete med Lions resulterar
i 62 miljoner insamlade kronor.
Målet var att samla in femtio
miljoner kronor. I sex
veckor från den 16 oktober till den 26
november stod Radiohjälpens 90-konto
öppet för röda fjädern-insamlingen. I
kampanjen ingick ett stort lotteri, alla
som köpte en lott fick en röd fjäder att
fästa på jackan. Fjädern var inte som i
tidigare kampanjer en naturfjäder, utan
var denna gång konstgjord. Den 25
november var det dags för kampanjens
avslutande tv-gala som hade Lennart
Hyland och Kjell Lönnå som programledare.
1991 Förbundet inleder det treåriga
projektet ”Allergikern i morgondagens
samhälle”. Inom ramen för projektet
engagerade sig förbundet i framväxten
av allergikommittéer på kommunal
nivå. När projektet inleddes fanns det
cirka tjugo sådana allergikommittéer.
Efter tre år hade antalet vuxit till över
hundra stycken.
1992 Astmaåret genomförs i samarbete
med Apoteketsbolaget.
1993 Hudåret genomförs i samarbete med
Apoteketsbolaget.
1994 Dags för namnbyte igen, denna
gång till Astma- och Allergiförbundet.
Förbundets ungdomssektion bildar en
egen organisation, Unga Allergiker.
1995 Allergiåret genomförs i samarbete
med Folkhälsoinstitutet, Apoteksbolaget, Livsmedelsverket och Svenska
läkaresällskapet. Allergitåget rullar runt
AllergiBLADET 2016:2

i landet.
Barnallergifonden startas.
1996 Södergården står renoverad och klar
att ta emot förbundets medlemmar.
• Jubileumsturné 1996.
• Allergi 96, en mässa för tre miljoner
människor genomförs.
• En husvagnsturné
”husgenomförs. Tanken med
att denna gång använda vagnshusvagn var att täcka de turné”
områden där inte Allergitåget drog fram.
1998 Förbundets forskningsfond blir en
egen juridisk enhet med en styrelse
som självständigt ansvarar för verksamhet och ekonomi.
2003 Barnallergiåret genomförs.
2004 Förbundets kongress antar en forskningspolicy som beskriver organisationens principiella hållning i frågor
som berör forskning om de allergiska
sjukdomarna.
2005 Sveriges riksdag beslutar om rökfritt på krogen. Äntligen! Ett stort framsteg för Astma- och Allergiförbundet.
2006 Förbundet uppmärksammar de
vårdpolitiska frågorna inför valen i september. En plattform pekar på behoven
av en förbättrad vård för människor
med allergiska sjukdomar används som
underlag för arbetet nationell, regionalt
och lokalt.
Förbundet fyller femtio år. I samband
med jubileet genomförs en stor satsning
tillsammans med Stiftelsen Astma- och
Allergiförbundets forskningsfond för
att öka stödet till allergiforskningen.
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Unga allergiker

#Pollenpejl
POLLENPEJL 2016
Den 4 April drar kampanjen Pollenpejl
igång! Kampanjens syfte är att öka
kunskapen om pollenallergi och att lyfta
pollenfrågan i allmänhet. I år kommer
Unga Allergiker dessutom ha extra fokus
på skolan och pollenallergiska elevers
situation – i synnerhet under nationella
proven.
Ungefär var fjärde elev har pollenallergi
och just nu skriver många av dem nationella prov.
Pollenallergi ger inte bara symtom som
snuva och röda ögon, det kan också innebära extrem trötthet och påverka alltifrån
inlärning till koncentrationsförmåga.
Det är dags att vi tar pollenallergi på allvar och gör skolan tillgänglig för alla!
Var med och sprid budskapet och dela
med dig av dina erfarenheter under hashtagen #pollenpejl!
www.facebook.com/hashtag/pollenpejl
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PS. Få pollenpejl
- kolla in våra pollenpejl-filmer från 2015!

Pollenpejl del 1
www.youtube.com/watch?v
=L_Rje9hkg0I

Pollenpejl del 2
www.youtube.com/watch?v
=vHCA6KwyzP0

Pollenpejl del 3
youtu.be/uCaOcn66NlY

Pollenpejl del 4
youtu.be/ZgeKfzue6D0
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Nyheter från andra

Respekt (2016) Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd
”Man ska inte skämmas för sin diagnos, det är något som man får lära sig
att leva med. Man ska inte försöka
dölja det:
Till slut så lär man
sig att leva med sin
diagnos, om man
inte haft den så hade
man varit en annan
person.” Sebastian

”Till slut så
lär man sig att
leva med sin
diagnos...”

Citatet kommer från ett av de 97 barn
med funktionsnedsättning som barnombudsmannen har träffat i sitt arbete
med rapporten ”Respekt” där ”Barn med
funktionsnedsättning begär respekt.
Ladda ner rapporten här
www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/
publikationer/respekt-2016.pdf
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Barnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med
funktionsnedsättning. De berättar att de
vill mötas med förväntningar. De vill få
information. Få vara delaktiga. De vill
få leva i trygghet och slippa fördomar,
kränkningar och våld. Det är barn som
begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.
Vår slutsats är att det
”I grunden
krävs genomgripande
handlar det
förändringar i attityom...”
der, kunskap och lagstiftning om barnkonventionen ska förverkligas för barn med
funktionsnedsättning. I grunden handlar
det om att barn med funktionsnedsättning
har samma rätt till en egen
identitet, till utveckling och
till skydd som alla andra
barn.
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Information från lokalföreningarna
Norrköping
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

Berguv
Dront
Glada
Gulsparv
Häger
Knipa
Korp
Mås
Sillgrissla
Stensvätta
Vattenrall

Albatross
Alfågel
Björktrast
Duvhök
Grågås
Gulärla
Kalkon
Kolibri
Kråka
Orre
Skata
Talltita
Vråk

Västra Östergötlands Astma- och
Allergiförening
Västra Östergötlands Astma- och
Allergiförening
Nu finns vi på Facebook
Gilla oss och få den senaste informationen om vad som händer i föreningen.
www.facebook.com/vastraostergotland.
astmaoallergi
Kontakt:
Postadress
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
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Rätt svar Allergibladet nr 1 /2016
– Blinka, lilla stjärna där
Rätt svar: Big Bang
Vi fick in 7 svar denna gång!
Vinnare är
Familjen Wäster, Linköping
Per - Inge Bengtsson, Linköping
Boris Persson, Borensberg
Grattis ni får en vinst med posten!
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Tävling – Blåsippan ute i backarna står
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Asgam
Blåmes
Bofink
Ejder
Emu
Gråsparv Gröngöling
Gök
Havsörn
Kasuar
Kattuggla
Koltrast Kondor
Kärrhök Lom
Pelikan
Rödhake
Skedstork
Törnsångare

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
15 augusti 2016 till,
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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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Välkommen till Södergården, alla medlemmars gård!
Foto: Eva Björklund

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

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.

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.

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

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

