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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

går augusti månad mot sitt slut
och jag hoppas att ni har haft
en skön sommar. I slutet av september
anordnar Linköpingsföreningen en föreläsning om ”Allergi tidigt i livet” som
blir spännande.

Foto: Sara Hjalmarsson

Nästa år, 2017 kommer det inte att
anordnas någon astmaskola på Idre Fjäll.
Vi jobbar med att hitta andra former för
att ordna astmaskola för fler målgrupper
på annan ort och återkommer med mer
information om detta i Allergibladet nr 4
2016.
Vi undersöker också om vi kan ordna en
gemensam föreningsutbildning på Ädelfors folkhögskola.

Lhena Hjalmarsson
Ordförande
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Fakta
Framsidans bild
Ren - Rangifer tarandus
Utbredning: vilda renar finns över norra
halvklotets tundraområden i Nordamerika, Europa och Asien
Kroppslängd: 180 cm
Mankhöjd: 100 cm
Vikt: 110 kilo (hane), 70 kilo (hona)
Livslängd: 15-20 år
Föda: renlav, bärris
Bland samer har renen andra namn, sarv
(hane), vaja (hona) och härk (kastrerad
hane). I Nordamerika går renen även
under namnet Caribou.
Kännetecken
Av alla hjortdjur är det bara renen som
både honan och hanen har horn. Hanens
horn är däremot dubbelt så stora som
honans. Hornen fälls därefter varje år och
nya växer därefter fram, fällningen äger
vanligtvis rum mellan december-januari
för tjurarna och under våren för honorna.
En dräktig hona fäller hornen direkt efter
kalvens födelse. Renen är utvecklad för
ett arktiskt klimat. Den är liten och har
korta ben, dess öron är små och svansen
kort och platt. Tack vare det tappar inte
renen kroppsvärme i onödan. Pälsen är
även den anpassad för det kalla klimatet genom att pälsstråna låser sig fast i
varandra tätt emot kroppen. Längst in
mot skinnet lämnas ett litet luftskick som
isolerar bra mot kyla. Renens täta päls
gör att vatten rinner av den så bra att den
knappt blir våt efter den simmat. Vid djup
snö kan renen spreta ut med klövarna för
att på så sätt lättare röra sig framåt över
snön.
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Föda
Den viktigaste födan för renen är lavar.
Under vintertiden kan renen sparka fram
markväxande lavar under snön samt äta
trädens hänglavar. Sommartid äter renen
även gräs, örter, löv och svampar.
Fortplantning och parning
Parningen äger vanligtvis rum under
september-oktober. Honan föder därefter
en kalv efter åtta månaders dräktighet
under maj-juni. Kalven stannar sedan
hos honan och diar från henne fram till
september-oktober.

Källa: http://bilderochfakta.se/djur
/hjortdjur/ren
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Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Föreläsning

Allergi tidigt i livet

28 september 2016

Astma- och Allergiföreningen
i Linköping

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 28 september 2016
kl. 18.00 – ca 20.30

Plats: Bergqvists rum 138, Fontänen (huvudentrén)
Västra vägen 32 i Linköping
Förtäring: kaffe/te samt smörgås
Anmälan senast 25 september 2016 till vårt kansli,
antingen via mail till astma-allergi.ost@fontanen.org eller telefon 013-10 34 82
samt via vår hemsida www.astmaoallergi.se
Meddela din födoämnesallergi till oss om det är något du inte tål!
AllergiBLADET 2016:3
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medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Teaterresa
söndagen den 18 september ”Livet är inte bara Kaffe”

Astma- och Allergiföreningen
i Västra Östergötland

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 till Monica på telefonnummer
070-593 73 09 eller på monicajr@spray.se
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För alla
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i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

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.

Astma- och Allergiföreningen
i Västjämtland

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!

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
AllergiBLADET 2016:3
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Inbjudningar för hela länet

Studieresa till
Sveriges Riksdag
19 oktober
Vi får en inblick i hur det är att arbeta
i riksdagshuset, vår värd och guide är
Johan Andersson (S) riksdags ledamot
från Motala.

Klockan 13.00 är det lunch i riksdagens
matsal. Lunchen betalar du själv på plats,
till en kostnad på cirka 90 kronor.
Klockan 14.00 är det dags för en guidad
tur med Johan Andersson.
Klockan 16.00 är det dags för hemresa.
Studieresan kostar 300:- per person,
anmälan är bindande.
Sista dag för anmälan är den 12 september.
När du anmäler ditt deltagande betalar du
in avgiften till Plusgiro: 69 54 44 - 0 eller
till Bankgiro: 5410-9541
Vid din anmälan får du mer information
om resan.
Vid besök till Sveriges Riksdag, krävs
giltig id-handling.
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.

Rullstolsplatserna är begränsade så där
gäller först till kvarn.
Ombord på bussen finns lift, sele och
toalett.
Anmäl dig till Karin Klevelid, genom att
ringa till kansliet på telefon 013-12 30 60
eller via e-post: karin@hso-ostergotland.
org
•

Avresa: Kl. 9:30 från Föreningshuset
Fontänen, Västra vägen 32
i Linköping.
Kl. 10:15 från Nya Busstationen,
hållplats 5 i Norrköping.
Hemresa: Kl. 16:00 åker vi från
Sveriges Riksdag.

•

Cirka kl. 18:45 anländer vi till Nya
Busstationen, hållplats 5 i Norrköping.

•

Cirka kl. 19:30 anländer vi till Föreningshuset Fontänen, Västra vägen
32 i Linköping.

Varm välkommen med din anmälan
Med vänliga hälsningar
Karin Klevelid

Handikappföreningarna
Östergötland
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Allergifamiljedagar 3-6 nov En helg för familjer
Familjedagarna vänder sig till hela
familjen och ger en unik möjlighet att
möta andra i samma situation under en
långhelg (torsdag-söndag) på förbundets
allergianpassade anläggning Södergården utanför Åre.

Programmet har tagits fram tillsammans
med Unga Allergiker och Ågrenska som
har lång erfarenhet av familjevistelser av
samma karaktär. Under dagarna kommer
barnen som har astma och allergi, syskonen samt föräldrarna att ha sina egna
program, anpassade efter aktuella behov.
Erfarenhetsutbyte varvas med föreläsningar och aktiviteter men även familjetid
då man är tillsammans med sin egen
familj och kan knyta kontakt med nya
vänner. Programmet börjar torsdag kväll
och avslutas efter lunch på söndagen.
Det innehåller pedagogiska inslag och
gruppaktiviteter.
Deltagande
Ungefär sju familjer kommer att erbjudas
plats på Södergården.

• Samtal, fritidsaktiviteter och andra
anpassade aktiviteter
• Verktyg för att lättare hantera vardagen
med egen kraft
Ansökan
Höstlovets familjedagar vänder sig till
familjer med barn i grundskolan som har
allergisjukdom.
Familjer som antagits till Familjestödsdagarna får komplettera med ett läkarintyg.
Ladda ner blankett (PDF).
http://forening.astmaoallergiforbundet.se/
wp-content/uploads/2016/06
/Ans%C3%B6kan
-Allergifamiljedagar-3-6-nov.pdf
Skicka din ansökan till info@astmaoallergiforbundet.se eller per post till
Astma- och Allergiförbundet, att: Bertil
Orrby, Box 17069, 104 62 Stockholm.
Sista dag för ansökan är 15 september.

Allergifamiljedagarna ger:
• Möjlighet att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter
• Ger kunskap om astma och allergi och
dess konsekvenser utifrån din och familjens frågeställningar

AllergiBLADET 2016:3

Ladda ner
blankett (PDF)
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Föreningen Seniorerna
30 ÅR.
Med anledning av detta inbjuder föreningen
er till ett Seminarium

Det kontantlösa samhället –
hur drabbas de äldre?
Program:
13.30 Föreningen seniorerna 30 år

Inga–Maja Rydholm. tidigare ordförande i föreningen Seniorerna

13.50 Korten på bordet!
Björn Eriksson, ordförande i
”Kontantupproret”, f.d. lands
hövding
14.40 KAFFE

• Tid: onsdag den 9 november 2016
kl.13.30–17.00
• Plats:Kunskapsgallerians aula
(f d Birgittaskolan) S:t.Larsgatan 44,
Linköping

VÄLKOMNA!
Entreavgift 80 kr.
Kaffeavgift 30 kr

15.20 Grundläggande betaltjänster.
Kristoffer Ahlgren ,utredare,
Länsstyrelsen i Östergötland
15.40 Kontanter på äldreboende
Fredrik Lundén, v. ordf. äldrenämnden, Linköpings kommun
16.10 Diskussion, frågestund och

Foto: Peter Fischier

avslutning
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Information från Handikappföreningarna Östergötland
Handikappföreningarna i Östergötland inbjuder till följande
KURSER OCH TEMAKVÄLLAR 2016
• 14 september
Handikappföreningarna
Östergötland firar 50 år
med jubileumskonferens
kl.9:30–17:00
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen Linköping
• 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 och/eller hörselslinga.
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 2016:3

Kontaktuppgifter
Telefon: Brukarstödcenter
013-12 33 10 • 013-12 30 60
E-post brukarstod@telia.com
Hemsida www.hso-ostergotland.org
Brukarstödcenter drivs av Handikappföreningarna Östergötland med stöd av
Landstinget Östergötland. Brukarstödcenter är kostnadsfritt.
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Information från lokalföreningarna
Linköping

Barbro Larsson
*18 september 1931
har lämnat oss
den 18 augusti 2016
Tack för vad du givit,
tack för vad du var.
Tack för ljusa minnet
som du lämnat kvar.
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
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Astma- och Allergiföreningen
i Linköping

Vårt telefonabonnemang 013 - 10 04 10
kommer att upphöra. Om du vill nå oss
via telefon kan du alltid ringa till länsföreningens ombudsman Sara Hjalmarsson
på telefonnummer 013- 10 34 82
Kontakta oss
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Tel. 013 - 10 34 82( länsföreningen)
E-post: astma-allergi@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se
Bankgiro för gåvor: 5757-8981
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Information från lokalföreningarna
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Kontakta oss
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING

E-post: astma-allergi@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se
Bankgiro för gåvor: 5757-8981

Tel. 013 - 10 34 82

Norrköping
• Badet på VIN (Vrinnevisjukhuset)
fredagar 17.00–17.45
och 17.45–18.30 har nu börjat.
Nya och gamla medlemmar är
välkomna!

• Kom och spela minigolf tillsammans
med andra medlemmar. Korvgrillning,
kaffe och gemenskap efteråt.
Vi träffas i Lundshagen söndagen
11/9 kl.13.00–16.00.Var och en står
för minigolfen. Korv och kaffe bjuder
föreningen på.
Anmälan till Annelie 070–475 48 84
eller Ninna 073–396 65 73

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

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
Postadress
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
c/o Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp 1
596 91 Skänninge
AllergiBLADET 2016:3

Kontakt:
Tel. 070-593 73 09
E-post:
vastra.ostergotland.aa@gmail.com
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Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

Rökning vid busskurerna
I maj fick jag ett meddelande från en av våra medlemmar om att det fanns stora
problem med att busschaufförer på en speciell linje stod och rökte utanför bussen.
”Jag har precis varit i kontakt med Östgötatrafiken angående det faktum att
busschaufförerna på linje 310 i Motala i stort sett varje kväll står och röker just
utanför bussen vid Motala central. För att komma ombord på bussen tvingas
passagerarna gå genom chaufförernas rökmoln, in i en buss som fullkomligen
stinker av cigarettrök. Detta händer ofta, säkert 7-8 gånger av 10.”
Jag skrev ett meddelande till Östgötatrafiken där jag också påminde om att Tobakslagen innehåller bestämmelser om rökförbud i lokaler som är avsedda för:
* Färdmedel för inrikes kollektivtrafik och tillhörande utrymmen som vänthallar
med mera
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över lagen lokalt i kommunen. På
riksnivå är det Folkhälsomyndigheten som är tillsynsmyndighet.
Jag uppmanade Östgötatrafiken att detta problem på allvar och försöker att komma tillrätta med problemet för att kunna erbjuda rökfria färdmedel.
Några dagar senare fick vi ett svar från Östgötatrafiken,
”Vi hade ett förarmöte den 11/5 när vi verkligen betonade hur allvarligt vi såg på
det här med rökningen vid busskurerna, där det råder rökförbud.
Vi hoppas att det här problemet försvinner för gott, vi kommer att följa upp det så
det verkligen försvinner. Vi har även information om det här på anslagstavlan.
Får önska dig en fortsatt trevlig dag!
Med vänlig hälsning
Torbjörn Assarsson
Trafikledare
BLIVA Buss i Sverige AB”
Tyvärr har vi fått flera rapporter om att detta är ett problem som förekommer i
hela länet vid såväl busshållplatser som tågperronger så påverkansarbetet fortsätter.
/Sara Hjalmarsson, ombudsman Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
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Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

Ombudsmannen
har ordet
Jag heter Sara Hjalmarsson och arbetar
som ombudsman på Astma- och Allergiföreningen i Östergötland.

Foto: Bernt Kazmierski

En av mina arbetsuppgifter är att påverka
samhället så att människor med allergisjukdomar får samma levnadsvillkor och
tillgänglighet som andra medborgare,
bland annat genom att arbeta för en väl
utbyggd allergivård, samt även i övrigt
påverka regionala samhällssektorer.
Det finns många frågor som är angelägna
för våra medlemmar och ibland kan det
ta tid att nå framgång i påverkansarbetet.
Den här sommaren har jag haft flera kontakter som handlar om rökning i närheten
kollektivtrafiken och de problem som det
innebär för våra medlemmar.
En annan fråga som vi följer är arbetet
med införandet av socialstyrelsens riktlinjer för astma/KOL vård som ska förbättra vården för personer med astma och
KOL och bland annat leda till tidigare
diagnos och bättre uppföljning.

AllergiBLADET 2016:3

Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
astma-allergi.ost@fontanen.org
013 – 10 34 82
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Astma- och Allergiförbundet
Personell – parfymen
där du står i centrum
Personell, en doftfri unisexparfym
Den egna kroppsdoften har inverkan i möten mellan människor, det är visat i studier.
Därför lanseras Personell, en ny doftfri
unisexparfym som låter de egna kroppsdofterna stå i centrum. Parfymen lanseras
i limiterad upplaga i höst under Parfymfria
veckan 2016 och alla intäkter går till forskning kring doftöverkänslighet .

– Vår kroppsdoft är unik för var och en
av oss och kan väcka riktiga känslostormar. Sniffa i nacken på en nyfödd bebis
eller omfamnas av någon du älskar och
det händer saker i kroppen! Studier visar
också att vår egen doft är viktig i möten
med andra människor, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och
Allergiförbundet.
Personell är en parfym utan doft eller
andra tillsatser – den innehåller enbart
vanligt kranvatten. Parfymen är en hyllning till våra egna dofter, men också ett
sätt att uppmärksamma problemet med
doftöverkänslighet.
– Med Personell vill vi, tillsammans
med Astma- och Allergiförbundet, lyfta
problemet med doftöverkänslighet. Genom att skapa en medvetenhet om detta
hoppas vi att fler tänker på att visa extra
hänsyn i utsatta miljöer som till exempel i
kollektivtrafiken, på skolor och när du besöker sjukvården, säger Annika Svedberg,
chefsapotekare, Apotek Hjärtat.
Personell är ett samarbete mellan Apotek
Hjärtat och Astma- och Allergiförbundet.
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Parfymen lanseras i limiterad upplaga under Parfymfria veckan 2016 och kommer
att säljas på auktion via Tradera.se. Alla
intäkter går till forskning kring doftöverkänslighet.
Parfymfria veckan, som infaller den 7-13
november, är ett initiativ från Astma- och
Allergiförbundet för att öka medvetenheten hos allmänheten om doftöverkänslighet och visa på behovet av att ta hänsyn,
eftersom parfymdofter begränsar livet för
den som är drabbad.
Astma- och Allergiförbundet vill öka
kunskapen hos andra om hur det är att
ha en osynlig funktionsnedsättning 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.
AllergiBLADET 2016:3

Nyheter från Astma- och Allergiförbundet
Knappt var tredje restaurang kan
tala om vad maten innehåller
”Sonen började må dåligt med magont
och svårt att andas. Köket ger nu beskedet att det var ägg i maten han ätit”.

Så berättar en av de medlemmar som
har svarat på den enkätundersökning
som vi har genomfört bland medlemmar
med matallergi. Undersökningen visar
att många restauranger inte följer EU:s
informationsförordning om att informera
om 14 vanligt förekommande allergener
i mat.
Endast 30 procent av 72 besökta restauranger kunde ge information om maten i
menyn, skriftligt eller muntligt. Den nya
förordningen trädde i kraft i december
2014. Kontakta gärna Rikard Åsgård,
ombudsman, rikard.asgard@astmaoallergiforbundet.se för mer information.

Läs resultatet från enkäten i sin helhet
här. http://forening.astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2016/06/
Sammanfattning-Restaurangenk%C3%A4t-juni-2016.pdf

”Fri från...”-märkningen räddad!
Tack vare ett intensivt lobbyarbete från
Astma- och Allergiförbundet och andra
intresserade, så lyckades vi påverka Livsmedelsverket att behålla ”Fri från...”-märkningen.

Livsmedelsverket hade förvarnat om att
de tänkt ta bort anmälningsförfarandet för
”Fri från...” -märkningen av livsmedel.
Till exempel finns korv fri från ägg, soja,
mjölkprotein, laktos och ärtprotein. Det
finns makaroner fria från ägg och soja,
mjölkfritt margarin och laktosfri mjölk,
samt glutenfritt bröd.
AllergiBLADET 2016:3

Efter påtryckningar från bland annat oss
så ändrade Livsmedelsverket sitt beslut
och tänker nu behålla och fortsätta garantera fri från på livsmedelsprodukter. En
seger i vårt påverkansarbete för tryggare
mat och bättre information till matallergiker.
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Frågor och svar
Om matallergier vid restaurangbesök
Astma- och Allergiförbundets Frivilliga
Egenkontrollprogram för restauranger

Hur vanligt är det med allergi- och
överkänslighet för mat i Sverige?
I Sverige har 7 % en diagnosticerad
födoämnesallergi1 medan 20 % av befolkningen upplever att de är överkänsliga
för mat2. Glutenintolerans (Celiaki) och
laktosintolerans är exempel på överkänslighet för mat. I Sverige har ca
1,5 % Glutenintolerans3 medan väldigt
många fler har börjat äta glutenfritt för
att de upplever att de då mår bättre. Att
människor väljer laktosfritt har också
blivit vanligare. Därför är det viktigt att
restauranger kan erbjuda glutenfria- och
laktosfria alternativ för dessa människor.
Vilken mat kan man vara allergisk för?
De vanligaste matallergierna bland små
barn är mjölk och ägg. Allergi mot mjölk
drabbar 2-3 % av alla barn. De vanligaste
allergierna för förskolebarn och skolbarn
är jordnötter och nötter. Dessa 4 allergener är utlösande vid ca 90 % av de akuta
allergiska reaktioner som leder till att
personer söker akutsjukvård.4
Det finns många fler allergener i mat som
man kan vara allergisk- eller överkänslig
för. Restauranger är ålagda att ha koll på
rutiner för hantering av- och att kunna
informera om 14 allergener som finns i
EUs allergenlista (se nedan).5
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EUs allergenlista
• Spannmål, som innehåller gluten (det
vill säga vete, råg, korn, havre, spelt
(dinkel), khorasanvete, eller korsningar mellan dem)
• Kräftdjur (kräftor, räkor, krabba,
hummer, langust)
• Ägg
• Fisk
• Jordnötter
• Sojabönor
• Mjölk och mjölkprodukter (inklusive
laktos)
• Nötter, det vill säga mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt,
paranöt, pistaschmandel, makadamianöt/Queenslandsnöt
• Selleri
• Senap
• Sesamfrön
• Svaveldioxid och sulfit i koncentrationer på mer än 10 mg/kg eller 10
mg/liter livsmedel
• Lupin
• Blötdjur (ostron, snäckor, musslor
och bläckfisk)
Astma- och Allergiförbundet vet att det
finns många fler allergener i mat som
gäster på restauranger kan bli sjuka av.
Därför vill vi att restauranger ska kunna
informera om allt som maten innehåller.
Det är också det som krävs i Frivilliga
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egenkontrollprogrammet för restauranger.
Med bra rutiner och rätt kunskap så kan
alla intresserade restauranger lära sig
detta område.
Vad är skillnaden mellan mjölkproteinallergi och laktosintolerans?
Brist på kunskap om skillnaden mellan
mjölkproteinallergi och laktosintolerans
hos restaurangpersonalen är en vanlig
orsak till att gäster blir sjuka av maten.
Allergi mot komjölk innebär att man är
allergisk mot proteiner som finns i mjölk.
Också mycket små mängder av mjölk
eller mjölkprodukter kan räcka för att
framkalla en reaktion. Vanliga reaktioner
är eksem, nässelutslag, magont, diarré,
kräkning och andningssymtom såsom
astma. En hel del kan också få en allvarlig reaktion, anafylaxi, när de råkar
äta mjölk eller mjölkprodukter. Alla
produkter som görs av mjölk från djur, t
ex mjölk, filmjölk, yoghurt, grädde, ost,
smör och glass, innehåller olika mängd
av mjölkprotein.6
Laktosintolerans innebär att kroppen
inte kan bryta ner laktos (mjölksocker).
Dessa personer kan få gaser i magen, ont
i magen och diarré. Laktos finns i alla
mjölkprodukter såsom mjölk, messmör,
mesost, yoghurt, filmjölk, grädde, smör,
kvarg, glass, fetaost, mozzarella, majonnäs, dressing mm. Hårdostar brukar
inte innehålla laktos. Det finns särskilda
laktosfria produkter som passar att ge till
laktosintoleranta, men som personer med
mjölkproteinallergi oftast inte tål.6
20

Vilka symtom kan allergi för ägg, jordnötter eller nötter ge?
Äggallergi innebär att man är allergisk
för proteiner som finns i ägg. Ägg finns i
många rätter som pannkaka, pajer, lådor,
bakverk och kakor samt panering av fisk
och kött. Det är viktigt att läsa innehållsförteckningen noga. Även i dessa ingredienser döljer sig ägg; äggvita, äggula,
ovalbumin, ovomucoid och lysosym.6
Ägg kan ge reaktioner vid mycket små
mängder, varför det är viktigt med rutiner
som separat hantering, rena bestick och
avtorkade bord.6
Jordnötsallergi är en av de vanligaste
orsakerna till allergisk chock, anafylaxi.
Här är det mycket viktigt att ha koll på
om maten innehåller jordnötter eller ej.
Jordnötter kan finnas i choklad, godis,
snacks, glass, bakverk och är vanlig i
asiatisk mat.6
Nötallergi kan utlösa reaktioner vid
mycket små mängder. Mandel, hasselnöt,
valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt,
pistashmandel och makadamianöt ingår i
gruppen nötter. De kan alla ge allvarliga
allergiska reaktioner varför det både är
viktigt att veta vilken mat som innehåller
dessa och att inte annan mat kontamineras med dessa. Allt för att kunna ge
gästen rätt besked om innehållet i maten.
Nötter kan förekomma i nougat, choklad,
godis, frukostflingor, bröd, kakor, glass,
asiatisk mat, såser och fyllningar.6
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Vilken hjälp kan restauranger få från
Astma- och Allergiförbundet för att
jobba med området matallergi?

deltar presenteras på vår hemsida och kan
rekommenderas av den lokala Astma- och
Allergiföreningen.8

Astma- och Allergiförbundet har godkända utbildare som kan åka ut och hålla
en 4-timmars baskurs för personalen på
restaurangen. Alla som deltar i baskursen
får en handbok, Hurra, en allergisk gäst!,
som sedan kan användas som uppslagsbok och ett intyg på genomgången
kurs. Vi rekommenderar allergimärkta
restauranger att ta vår utbildning för sin
personal. Kursen kostar 1800:-/person
eller 13000:- för 10-15 personer. Det går
också bra att ha en annan utbildning för
sin personal, som motsvarar Hurra, en
allergisk gäst!7

För beställning av baskursen Hurra,
en allergisk gäst! eller för frågor om
märkning av restaurangen i Frivilliga
egenkontrollprogrammet för restauranger
hör av er till: Rikard Åsgård, Astma- och
Allergiförbundet, e-post: rikard.asgard@
astmaoallergiforbundet.se eller
tel. 08-506 28 206 (semester 1/7-8/8).9

Skriver du avtal med Astma- och Allergiförbundet i Frivilliga egenkontrollprogrammet för restauranger, så krävs att
restaurangen uppfyller allt i vår kravlista,
fyller i en checklista och skriver på ett
avtal med Astma- och Allergiförbundet.
Restaurangen får då ett intyg att man är
med i Frivilliga egenkontrollprogrammet
för restauranger samt några klistermärken
med vår logga att sätta upp på restaurangen. Restaurangen får hela tiden ta råd och
stöd från Astma- och Allergiförbundet
och bör hela tiden arbeta för att ha bra
rutiner för hantering av maten och kunna
ge information om vad maten innehåller.
Det kostar 900:-/restaurang/år att vara
med i programmet. Restaurangerna som
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Snart får alla ett
personligt hälsokonto
Privatpersoner över 18 år ska kostnadsfritt kunna lagra hälsodata och även välja
att dela den med andra. Det är syftet med
eHälsomyndighetens initiativ Hälsa för
mig som öppnar under året.

– Det är bara användaren själv som förfogar över uppgifterna som sparas på kontot. eHälsomyndigheten har inte tillgång
till dem och kan inte heller läsa innehållet
i någons personliga hälsokonto, säger
Erika Burlin Hellman, presskontakt på
eHälsomyndigheten.
Med hjälp av olika applikationer kan
användaren till exempel få påminnelser
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om när det är dags för vaccinationer eller
den egna konditionsutvecklingen. Framöver ska man även kunna få tillgång till
information från hälso- och sjukvården,
så som labbsvar och läsa sin journal. Det
skriver Läkartidningen.
Nu söker eHälsomyndigheten appleverantörer som via webbplatsen kan utveckla applikationer till tjänsten.
Källor: Läkartdningen
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/
Nyheter/2016/06/Personligt
-halsokonto-till-alla/
www.netdoktor.se
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Tävling – Denna ringen den ska vandra
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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
30 oktober 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!

Rätt svar Allergibladet nr 2 /2016 – Blåsippan ute i backarna står
Rätt svar: Papegoja
Vi fick in 19 svar denna gång!
Vinnare är
Anna Larsheim Granlund, Norrköping,
Anders Rundvall, Norrköping
Inger Bjelling, Motala
Grattis ni får en vinst med posten!
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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.

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

