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Under början av året är det också årsmöten i de tre lokalföreningar som finns
i länet. Det finns många spännande
aktiviteter att deltaga i så passa på att ta
kontakt med din förening. Det finns också
utrymme för dig som vill kan tänka dig
att hjälpa till att anordna någon aktivitet.
Du hittar kontaktuppgifter till föreningarna lite längre fram i detta blad.

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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Lokalföreningen i Norrköping fyller 60 år
och i detta nummer hittar du en spännande artikel om när en ny lokalavdelning

!

Foto: Bernt Kazmierski

Ett

nytt år har börjat och det
finns mycket att se fram
emot.
I slutet av november besökte undertecknad tillsammans med Björn Pettersson,
ordförande i Astma- och Allergiföreningen i Linköping, Ädelfors folkhögskola i
Holsbybrunn utanför Vetlanda. Tanken är
att den astmaskola som föreningen tidigare ordnat i Idre kommer att återuppstå till
hösten i ny kostym på Ädelfors folkhögskola. Vi hoppas att kunna erbjuda en bra
mix av ny kunskap om astma och allergi
blandat med spännande aktiviteter både
inne och ute. Så boka redan nu in 21–24
september i din kalender.

av ”Föreningen mot astma och allergiskt
sjuka” bildades den 23 april 1957 i Norrköping.
Är du sugen på att prova skonsam Yoga i
värme så kan du prova på detta för endast
100kr/ tre gånger i ett samarbete mellan
Handikappföreningarna Östergötland och
X – Force Factory Fitness.
Varmt välkommen att höra av dig!
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
013 – 10 34 82
astma-allergi.ost@fontanen.org

Hjälp Astma- och Allergiförbundet att bidra med
svenska deltagare till en internationell studie:

Global granskning av adrenalin tillgänglighet och praxis avseende anafylaxibehandling bland patientorganisationers länder. Har du eller någon i
ditt hushåll en potentiellt livshotande
allergi och/eller tillhör en patientAllergiBLADET 2017:1

organisation som stöder människor
som lever med dessa allergier och
risken för anafylaxi, gå in på följande
länk för att komma till studien:
https://sv.surveymonkey.com/r
/globalepi-swe
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För alla
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Inbjudningar för hela länet

Temadag Rättighetslagstiftning
Handikappföreningarna Östergötland
inbjuder till denna temadag för att sprida
kunskap och stärka användningen av
svensk rättighetslagstiftning, som har sin
grund i alla människors lika värde.

Datum: 30 mars 2017
Tid:
9.00–15.30
Plats: Vagnhallen, Lilla Entrén,
Föreningshuset Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping

9.00 Morgonkaffe
9.30 Välkommen Agneta Lindqvist,
Ordförande, Handikappföreningarna
Östergötland
9.40 Om Mänskliga rättigheter och
diskrimineringslagen Nadia Almasser,
Informatör, Byrån mot diskriminering
i Östergötland.
10.20 Paus
10.30 Fortsättning Mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen
11.30 Att använda mänskliga rättigheter ur ett funktionshinder perspektiv i politiken Linnéa Darell,
Nätverket Funktionella Liberaler.
12.00 Lunch
13.00 Från Snack till verkstad
Lars Lindberg, Projektledare,
Handikappförbunden.

13.40 Bensträckare
13.50 Fortsättning Från Snack till
verkstad
14.30 Kaffe
15.00 Hur går vi vidare och
sammanfattning Agneta Lindqvist,
Ordförande, Handikappföreningarna
Östergötland
15.30 Avslutning
Anmälan till konferensen
Anmälan görs senast den 20 mars till
Handikappföreningarna Östergötland
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
E-post: karin@hso-ostergotland.org
Har du praktiska frågor?
Ring gärna vårt kansli
telefon: 013-12 30 60
Avgift. Deltagaravgift är 100 kronor
För- och eftermiddags kaffe, lunch
ingår.
Avgiften betalas in samtidigt med
anmälan till: Handikappföreningarna
Östergötland
Bankgiro: 5410-9541
Plusgiro: 69 54 44-0

För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet
Skonsam yoga i
värme.
Handikappföreningarna Östergötland i samarbete med
Astma- och Allergiföreningen
Östergötland och X-Force
Factory, Linköpings största
träningsanläggning inbjuder
till skonsam yoga i värme.
I yoga rummet kommer det att
vara 30 graders värme.
Denna yoga i värme är tänkt
att passa alla. Du kan välja på att
använda yoga matta, på golvet, eller
sitta på en vanlig stol (yoga matta
finns att låna)
Rörelserna kommer att vara mjuka,
skonsamma och du deltar utifrån din
förmåga.
Ni behöver vara träningsklädda,
medtag en handduk och hänglås till
klädskåpet.
Datum:
Tid:
Plats:

tisdag 7, 14 och 21 mars
10.45 – 11.45
X-Force Factory, Roxviksgatan 8
Tornby, Linköping
Kostnad: 100 kronor kostnad för alla tre
yoga passen som du betalar i
kassan på X-Force Factory den
7 mars.

Anmäler dig gör du genom att ringa
till kansliet telefon 013-12 30 60 eller
skickar e-post till
karin@hso-ostergotland.org
Sista dag för anmälan är måndag
27 februari.
På X-Force Factory har du efter yoga
passet tillgång till dam- och herrbastu
samt relaxavdelning med bubbelbad
och ångbastu.
Tänk på överkänsliga personer kom
doft fri, utan parfym och dylikt.
Välkomna
Handikappföreningarna Östergötland
Med vänliga hälsningar
Karin Klevelid

Anmälan är bindande. Vid eventuella återbud – skicka gärna en ersättare.
Tänk på överkänsliga personer – använd ej parfym och dylikt.
Stäng av mobiltelefonen. Tack! Välkomna!
4
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Teaterresa
Söndagen den 11 mars 2017 –
”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

Kulturskolan startar musik för dig
med funktionsnedsättning!
Vi träffas individuellt och spelar under roliga former utan krav på prestation.
Det sker utifrån dina förutsättningar och utan muntliga instruktioner. Du får
använda slaginstrument och enklare blåsinstrument.
Vi kommer exempelvis att arbeta med:
• Grov och finmotorik
• Balans och arbetsställning
• Koncentration och uthållighet
• Samspel och samverkan

Glöm ej meddela ev. allergier vid anmälan.

VILL DU FÖLJA MED?

Du är 6-19 år och vi ses 1 ggr/v Ingen avgift.
För anmälan kontakta Kulturskolans exp 013-20 73 60
För information: www.fmt-musikterapicenter.se eller
Jan Henbrant 070-399 12 80, Torbjörn Andersson 070-377 11 55
6

Pris: 200:-/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.

AllergiBLADET 2017:1

• 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 1 mars till Monica på
telefonnummer 070-593 73 09 eller på monicajr@spray.se.

AllergiBLADET 2017:1
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Astma- och Allergiföreningen
i Västra Östergötland

För alla
medlemmar
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Inbjudningar för hela länet

-ÅRS JUBILEUM

Astma- och Allergiföreningen
i Norrköping

23 april 12:00-18:00
Sandbyhovsgatan 19

Västra Östergötlands Astmaoch Allergiförening inbjuder till

Astma och Allergiföreningen
i Norrköping 1957-2017

Påskpyssel
Lördagen den 1 april kl. 13– ca 16
samlas vi i föreningslokalen på
Vagngatan, Motala för att pyssla, fika
och ha en trevlig eftermiddag.

I Nya Samlingssalen har vi:
♦Tipspromenad ♦ Pilkastning ♦Spiken i stubben
♦ Kasta ringar ♦ Lottförsäljning ♦ Bollkastning
♦ Rithörna ♦ Ballonger ♦ Fina vinster ♦ Glatt humör

Kostnad: 20:-/person.

VÄLKOMNA….
OBS !!! Glöm ej !!! OBS

Anmäla er senast den 28 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.

I Cafét i Stora Samlingssalen serveras
♦♦ Exotisk Planka med potatissallad
♦♦ Kaffe/Saft och tårta till toner av en hemliga gäst.
♦♦ Där finns även en representant från förbundet som
berättar mer om organisationen.
Gammal som ung kom och fira med oss!!
Gäller medlemmar i länet också!!

Anmäl er och meddela ev matallergi senast 20 april
Annelie 0704-75 48 84 eller Rulle 0706-20 40 66

8
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i Norrköping

Inbjudningar för hela länet
Påskfika med pyssel
Söndagen den 2/4
Kl 13:00-16:00
Anmälan görs (glöm ej uppge eventuell matallergi) till
Annelie 0704-75 48 84 eller
Rulle 0706-20 40 66.
Pysselhörna finns där vi målar,
klipper och klistrar till jubileumspris 6 kr.

m!!!!
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Tag me

Traditionsenlig Minigolf i Lundshagen
Söndagen den 21/5 kl 13:00–16:00
spelar vi ett parti bangolf som betalas av deltagarna och avslutar med
grillad korv med bröd på parkeringen som föreningen bjuder på. 2 korv/
medlem däröver 6 kr/korv.
För anmälan se sid XX

10
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För alla
medlemmar
i Östergötland

YOGAHELG 4-7 maj 2017
Södergården Åre

Helgen den 4-7 maj 2017 är en helg i
yogans tecken på fina Södergården med
dess vackra fjällvärld runt knuten. Vi kommer att ha fokus på mediyoga som är ett
mycket kraftfullt redskap mot
stress, utbrändhet och andra obalanser. MediYogan
är mycket enkel och kan
därför utföras av alla.
Det finns yogaövningar och yogiska
tekniker som passar
för alla som efter
yogahelgen enkelt kan
utföras på egen hand i
vardagen.

Helgen kommer att innehålla yogapass, meditation, chakra föreläsning och
avslappning men också någon
utflykt i de vackra omgivningarna.
Deltagarna erhåller kompendium med
yogaövningar och tips och råd kring hälsa. Varje deltagare erbjuds också massage
och individuell rådgivning av en leg. fysioterapeut.
Vi vill med denna helg ge deltagarna tid
för rekreation, återhämtning och en paus
från vardagen. En helg att helt få ägna sig
åt sig själv och sin egen person. Tid att
stanna upp, ladda sitt kroppsbatteri och
få en skön balans i tillvaron. Också få
möjlighet att träffa nya bekantskaper och
utbyta erfarenheter från livet och vardagen.

AllergiBLADET 2017:1

Medicinsk yoga- mediyoga är framtaget
och grundat av Göran Boll på Mediyoga
Institutet i Stockholm. MediYoga har sitt
ursprung i klassisk Kundaliniyoga och började ta form redan
1998 då det första samarbetet med Karolinska Institutet startade. Då gällde det
en studio om vad yoga
kan göra för patienter
med kroniska ryggsmärtor. Sedan dess har det
genomförts många olika
studier på MediYoga
och dess
effekter på olika patientgrupper och ohälsa i stort.
Det har även gjorts flera
studier på stora företag som
Post Girots Stressprojekt 1999
och Kronofogdens Stressprojekt 2009.
MediYoga är sedan 2004 ett av de mest
etablerade rehabiliterings alternativen för
långtidssjukskrivna på Astra Zeneca.

Ledare: Anette Björklund och
Lena Lövqvist båda Fysioterapeuter, leg.
sjukgymnaster/ ergonomer och mediyogainstruktörer.
Om du är intresserad kan du kontakta:
Lena Lövqvist 070-539 88 22
Lenalo67@gmail.com
Anette Björklund 070-307 26 53
anette.objorklund@gmail.com
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Brukarstödcenter

För alla
medlemmar
i Östergötland

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...

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
Region Östergötland. Brukarstödcenter är
kostnadsfritt.

Astma- och Allergiföreningen
i Norrköping

Göteborgsresan
Vi åker lördagen den 17 juni från
föreningslokalen i Sandbyhov med
buss till Göteborg för att fira att skolan slutat och sommaren är här!
Bussen avgår kl 07:00 från parkeringen
och hemresan beräknas ske kl 21:00.
Bussen släpper av och hämtar upp
utanför Liseberg men var och en
gör upp dagen som det passar. Som
tidigare år kommer bussen att göra
ett stopp för att vi skall kunna äta en
medhavd matsäck/frukost för de som
inte har hunnit med detta ännu.
Var vi stannar bestämmer vår glada
chaufför.
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Jubileumspris för medlemmar i Norrköpingsföreningen är 60 kr/person
övriga åker till föregående års priser.
Platserna är begränsade så det är först
till kvarn som gäller! För anmälan
ring Ninna 0733 – 96 65 73

!

OBS! Absolut ingen förtäring
i bussen och det är inte til�låtet att äta ägg, nötter eller
mandel.
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Handikappföreningarna i Östergötland inbjuder till följande
KURSER OCH TEMAKVÄLLAR 2017

Boka in i kalender

Astmaskola på
Ädelfors folkhögskola
21–24 september 2017
Aktiviteten vänder sig till barn och
föräldrar, ungdomar och vuxna med
astma och allergi.
Astma- och Allergiföreningen planerar för att genomföra en astmaskola
på Ädelfors folkhögskola, som ligger
8 km öster om Vetlanda i samhället
Holsbybrunn.
Tanken är att använda delar av det
koncept som föreningen arbetat fram
sedan 1981, med en kombination av
fysiska aktiviteter och astmaskola.
Bland aktiviteterna finns både vandringar, guldvaskning och femkamp.
På Ädelfors folkhögskola kommer vi
att kunna erbjuda boende i dubbel-

14

Information från Handikappföreningarna Östergötland

rum. Alla rum har WC/dusch, telefon,
TV och trådlöst Internet. Tillgång till
gemensamt kök. Boendet är tillgängligt för dig med funktionsnedsättning.
Frukost, lunch och kvällsmat serveras
i restaurangen.
Vi att resa med gemensam buss från
Linköping till Ädelfors.
Anmälan kommer att finnas med i
Allergibladet nr 2, som kommer omkring 5 maj
Om du har frågor kan du kontakta
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreingen i Östergötland
013 – 10 34 82
astma-allergi.ost@fontanen.org
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• 15 februari Temakväll,
Apotekstjänster och tandvård
kl. 18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
• 7, 14 & 21 mars
Skonsam Yoga i värme
kl. 10.45–11.45
Plats: X Force Factory,
Roxviksgatan 8
• 30 mars Temadag,
Temadag om rättighetslagstiftning i
samarbete med Handikappförbunden
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
• 19 april Utbildning,
Förtroendevald i samverkan med
ABF Östergötland
kl. 18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
• Maj – Juni 2017
Utflykt till Naturreservat i
Östergötland
• 13 juni Arbetsgivarinformation till
medlemsföreningar i samverkan
med ABF Östergötland
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
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• 13 september Utbildning,
Förtroendevald i samverkan med
ABF Östergötland
kl. 18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
• 20 september Hjälpmedelsdag,
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
• 11 oktober Temakväll,
Fosterdiagnostik, vi har tekniken
men har vi etiken?
kl. 8:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
• 8 november Tema ej bestämt
kl. 18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
Reservation för förändringar
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
Föranmälan är obligatoriskt och det är viktigt du vid anmälan anger behov av särskild
kost.

Du hittar mer information och anmälningsblanketter på Handikappföreningarna Östergötlands hemsida,
www.hso-ostergotland.org
Du kan också kontakta,
Handikappföreningarna Östergötland
tel: 013-12 30 60
e-post info@hso-ostergotland.org
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Linköping

Kallelse till årsmöte

Astma- och Allergiföreningen
i Linköping

Astma- och Allergiföreningens årsmöte äger rum
Måndagen 27 februari 2017
Kl. 18.30

Astma- och Allergiföreningen i Linköpingen bildades 1968 och har under
många år jobbat med att bland annat
ordna astmaskolor i fjällmiljö.

Plats: Föreningens kansli, Fontänen Västra vägen 32 Linköping,
ingång via huvudentrén
Föreningen bjuder på kaffe/the och smörgås
Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på
föreningens kansli två veckor före årsmötet.

Vi kommer nu att fortsätta utveckla
vår verksamhet med astmaskolor och
söker dig som är intresserad att engagera dig i styrelsen. Det finns stort
utrymme att forma aktiviteter och
engagemang efter tid och intresse.

Anmälan via telefon 013-10 04 10 eller via
e-post: astma-allergi@fontanen.org
senast 19 februari 2017.
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

Vår planerade verksamhet,

• Astmaskola på Ädelfors folkhögskola
under fyra dagar hösten 2017
• Föreläsningskvällar om astma och
allergi
• Studiebesök/ bussresa
• Vandring i närområdet (Tinnerö)

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
16

Linköping
Vi söker nya ledamöter till
Astma- och
Allergiföreningen i Linköpings styrelse
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Omfattning:
Vi har fyra – sex styrelsemöten,
kvällstid 18.00–20.30, per år på vårt
kansli i Linköping.
Vi vill gärna ha kontakt med dig så
snabbt som möjligt
Välkommen att höra av dig till:
Björn Pettersson, ordförande, 0702-12 41 74,
bjorn.pettersson@linkoping.se
Lena Bengtsson, studieorganisatör,
013-17 24 56,
lena@1115.se
Sara Hjalmarsson, Ombudsman,
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland,
013-10 34 82,
astma-allergi.ost@fontanen.org

Meddelande!

Kontakta oss:

Vårt telefonabonnemang 013 – 10 04 10
kommer att upphöra.
Om du vill nå oss via telefon kan du alltid
ringa till länföreningens ombudsman
Sara Hjalmarsson på telefonnummer
013 - 10 34 82

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

AllergiBLADET 2017:1

Bankgiro för gåvor: 5757-8981
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Information från lokalföreningarna

Norrköping

Historik

KALLELSE
till Årsmöte
måndagen den 27 februari 2017
Tid: 18:30
Plats: Föreningslokalen Sandbyhovsgatan
Föreningen bjuder på lättare förtäring
Vid anmälan var god uppge eventuella matallergier
För att alla ska kunna medverka på årsmötet: kom doftfri
Anmälan senast 24 februari till Annelie Wigh 0704 - 75 48 84
eller Rulle 0706 - 20 40 66

Välkomna önskar styrelsen

Kära medlem!
I år firar vi i Norrköpingsföreningen
60 år det kommer firas med lite olika
aktiviteter, resor och andra spännande
påhitt som ni absolut inte får missa.

!

Bindande anmälan gäller till alla våra
aktiviteter och ska göras 3 dagar
innan, blir vi inte tillräckligt många
kan arrangemanget ställas in med
kort varsel.
Vi som tar emot eran bokning eller
om ni har andra frågor är:
Rolf 0706-20 40 66 el. 011-34 31 00
Annelie 0704-75 48 84 el. 011-34 31 00
Ninna 0733-96 65 73 el. 011-31 24 29
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Har alla kommit ihåg att betala in sin
medlemsavgift? Som alltid behöver
vi öka vårt medlemsantal så hjälp oss
värva! Hoppas vi ses!!
Varmt välkomna önskar styrelsen
Ordförande: Rolf Wigh
Vice ordf: Urban Bohman
Sekreterare: Susanne Littecke
Kassör: Ninna Almén
Ledamot: Agnetha Bohman
Suppleant: Anders Eriksson
Valberedning: Roland Pettersson
Christer Almén
Revisor: Annelie Wigh
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Information från lokalföreningarna

Norrköping

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening
Inbjudan till Årsmöte i
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening

Badtider!

Lördagen den 11 februari 2017
Klockan: 14.00
Plats: Föreningens egen lokal på adress Vagngatan, Motala
(gamla tandläkarmottagningen) på Skolgårda Skola.

Anmälan senast 8 februari 2017 till Monica

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

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening
Nu finns vi på Facebook

Badtider!
OBS! T.o.m. 19 maj fredagar mellan
17:00–17:45 och 17:45–18:30 har vi
tillgång till varmbadet på ViN med en
vattentemperatur
på ca 34 grader.

Gilla oss och få den senaste informationen om vad som händer i föreningen.
www.facebook.com/vastraostergotland.astmaoallergi
Tvagning FÖRE bad, DOFTFRITT och
ingen förtäring är det som gäller.

Varmt välkomna önskar
badvärdarna
Annelie och Rulle
011-34 31 00 eller 0706-20 40 66

Kontakta oss:
Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Sandbyhovsgatan 19 • 602 11 Norrköping
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Postadress
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
c/o Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp 1
596 91 Skänninge

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

Telefon: 011-12 22 40
Plusgiro: 86 33 76 - 0
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Nyheter Astma- och Allergiförbundet
Patientjournal på nätet - Snart verklighet
Senast 10 jan 2017 ska alla län ha en plan
för hur de ska införa patientjournal på
nätet. Införandet har hittills skett okoordinerat, varje vårdgivare har själv fått
bestämma vilken information som visas.
Målet är att år 2020 ska journal på nätet
finnas i samtliga län och då med samma
standard som i Uppsala som har kommit
långt i det arbetet. Läs gärna mer om journal på nätet här www.inera.se/Documents/
OM_OSS/Styrdokument_o_rapporter/
Inera%20rapporter/Rapport_Inera_Journal_via_na%CC%88tet_.pdf

Söka bidrag från Barnallergifonden

Astma- och Allergiförbundets kampanjdatum 2017
• Internationella Astmadagen 2 maj (vecka 18,
1-7 maj), Tema: fysisk aktivitet
• Tobaksfria dagen 31 maj
• Matallergidagen (tidigare allergidag i
butik), vecka 37 (11-17 sept)
• Parfymfria veckan vecka 45
(6-12 nov)
Styrdokument_o_rapporter

Så går arbetet med att öka tillgängligheten
Myndigheten för delaktighet (MFD) har
analyserat och utvärderat funktonshinderspolitiken i Sverige mellan åren 20112016. En rapport lämnades till regeringen
i somras.

www.mfd.se/globalassets
/dokument/publikationer/2016
/utvardering-och-analys-av
-funktionshinderspolitiken
-2011-20161.pdf

Bristande kunskap i skolan leder till
sämre resultat
Rapporten visar bland annat att utvecklingen mot ökad tillgänglighet i samhället
går långsamt. En annan slutsats är att
bristande tillgänglighet i skolan leder till
sämre resultat för funktionshindrade eller
kroniskt sjuka elever. Bristande kunskap
hos skolpersonal lyfts också fram som en
orsak liksom att elever med funktionsnedsättning trivs sämre i skolan än andra
elever vilket påverkar motivationen och
skolresultaten. Ladda ner hela rapporten
som PDF

Förslag på ny strategi för ökad tillgänglighet
Samtidigt lämnades förslag på framtida
struktur för genomförande, uppföljning
och inriktning av politiken inom funktionshinderområdet. Förslagen finns att
ladda ner på MFD:s hemsida, under publikationer. Astma- och Allergiförbundet
kommer innan jul att svara på en remiss
om förslaget till ny strategi för funktionshinderspolitiken. Alla förbundets remis�svar hittar du på hemsidan, under Vårt
arbete och Opinionsbildning.
http://astmaoallergiforbundet.se/
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Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond stödjer barn med svår astma och
allergi. Barnallergifonden delar ut bidrag
två gånger per år. Ansökan kan ske i två
perioder under året.

Ansökan görs av barnets/barnens målsman. Medlemskap i Astma- och Allergiförbundet sedan minst tolv månader
krävs. Är du inte medlem så kan du bli
det. Ansökan kan ske upp till den dag
barnet fyller 18 år.

Beslut om stöd fattas uteslutande på
grundval av den skriftliga ansökan.
De inkomna ansökningshandlingarna
behandlas konfidentiellt. Av sekretesskäl
avhandlas inga ärenden över telefon och
beslut meddelas skriftligen.
Ansökningsblankett och riktlinjer finner
du här, http://astmaoallergiforbundet.se/
forbundet/sok-bidrag/
Viktiga datum

Till vad söker man?
Du kan söka bidrag till:
• aktivitetsresor
• en ”guldkant” i form av en cykel, ett
musikinstrument, bidrag till en fest,
upplevelse eller liknande.
• föreningsaktivitet

1 mars – första ansökningsperioden
börjar
1 april – sista ansökningsdagen för första
ansökningsperioden

Hur söker man?
Ansökan görs på Barnallergifondens
ansökningsblankett och tillsammans med
ansökan skickas en kopia på läkarintyg
(ej äldre än två år) som styrker barnets
diagnos.
Blanketten måste vara komplett ifylld för
att ansökan ska behandlas och inskickade
handlingar skickas inte tillbaka.

Har du ytterligare frågor om barnallergifonden? Kontakta Anneli Stenberg, ansvarig för barnallergifonden.

AllergiBLADET 2017:1

1 oktober – andra ansökningsperioden
börjar
1 november – sista ansökningsdagen för
andra ansökningsperioden

Anneli Stenberg
Ansvarig för riksannonser i Allergia
samt för Barnallergifonden
08 - 506 28 203
anneli.stenberg@astmaoallergiforbundet.se
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För föräldrar

Överenskommelse angående
personer med allergi och
personer med synskada

Här finns information om anpassningar
för barn med allergi, vart man vänder sig
för att få hjälp, tips och goda råd om vilka
anpassningar som kan göras för barnet
liksom vilket lagstöd och rättigheter som
finns.

Du kan även få stöd genom att möta
andra i samma situation. Som förälder
kan du bidra genom att efterfråga att
allergironden görs i barnets skola eller
förskola. Tipsa gärna personal i skola
och förskola om vilka individuella anpassningar som kan behöva göras för
ett barn eller en elev, utan att för den
skull särbehandla eller peka ut barnet.
Det är också bra att ta hjälp av skolsköterska eller allergikonsulent om det
finns i ert landsting (alternativt astmasköterska).
Information och råd
• En guide från Astma- och Allergiförbundet med information och råd om
barn med svår allergi finns här
http://astmaoallergiforbundet.se
/wp-content/uploads/2016/08
/Barn-med-allergi.pdf

Till ansvariga i samhället samt organisationerna inom Astma- och Allergiförbundet
och Synskadades Riksförbund.

/wp-content/uploads/2016/10
/R--ttigheter-och-lagst--d
-allergi-i-skolan-4.pdf
• Barn med allergi, folder med vardagstips till föräldrar med barn i förskola
och skola, Astma- och Allergiförbundet och Gothia förlag, beställs här
http://astmaoallergiforbundet.shop.
strd.se/product/8904/0/0/884515
• Facebookgruppen Astma- och allergiföräldrar som är en mötesplats
för föräldrar till barn med allergi (du
måste vara inloggad på Facebook för
att kunna se och gå med i gruppen).

Du hittar mer information på Astmaoch Allergiförbundets nya hemsida,
http://astmaoallergiforbundet.se
/information-rad/

• Guide med frågor och svar om lagstöd och rättigheter i skolan och vart
man vänder sig finns här.
http://astmaoallergiforbundet.se
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Målet för vårt intressepolitiska arbete
är att skapa ett samhälle för alla, det
vill säga ett samhälle där både personer med allergi och personer med
synskada kan leva ett rikt liv tillsammans med andra och varandra. Frågor
om tillgänglighet har därför stor
betydelse.
Vi med allergier eller som är synskadade måste tryggt, säkert och utan att
riskera hälsan kunna förflytta oss och
vara verksamma runt om i samhället:
jag måste kunna färdas, utföra mitt
arbete, delta i studier, kulturaktiviteter
och ha en innehållsrik fritid.
I vissa, ofta klart avgränsade situationer, inträffar det att intressena och behoven hos människor som har allergi
och synskadade ”kolliderar”. Särskilt
påtagligt blir detta vid mötet mellan
en person med allergi mot hund och
en annan som är ledarhundsförare.
Denna typ av konflikter kan och
måste hanteras ansvarsfullt och med
ömsesidig respekt för den andres
situation.
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Hela samhället har ansvar för att se
till att det blir tillgängligt för funktionshindrade.
Riksdagen har antagit en Nationell
Handlingsplan för funktionshinderspolitiken som bland annat har som
mål att skapa ett samhälle utan hinder
för delaktighet och med jämlika
levnadsvillkor för människor med
funktionsnedsättning. Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Både personer med synskada och
personer med allergi har samma rätt
till delaktighet.
Det är därför ett ansvar för samhället
att finna lösningar som fungerar för
båda parter.
Att tänka på:

Vi kan aldrig räkna med att bli betraktade som trovärdiga och bli bemötta
med respekt från allmänhetens och
samhällets sida, om vi inte själva
föregår med gott exempel.
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Tävling – ”Snälla tant Tö, låt bli våran snö!”

Astma- och Allergiförbundet

Så här ska vi göra:
Internt:

När problemet dyker upp internt, i vår
egen verksamhet, t ex vid nyttjande
av gemensamma lokaler eller lokaler
som ligger nära varandra, vid sammankomster där personer med allergi
mot hund och ledarhundsekipage kan
finnas samtidigt är det ett gemensamt
intresse att lösa problemet.
I de flesta fall går detta att lösa, t ex
genom att lokaler separeras, olika
ingångar används och framför allt
genom att visa god vilja. Genom
planering kan konflikter i många fall
förebyggas. Ingen av parterna kan
hävda sin egen och suveräna rätt.
Båda har lika rätt och det gäller att
hitta formen för att i praktiken klara
ut hur rätten ska tillgodoses.
Parterna måste visa respekt för varandras ståndpunkter och vilja att lösa
problemet.
Om en ledarhundsförare och en person med allergi mot hund exempelvis
deltar på samma kurs, ska organisationerna arbeta för att de berörda
parterna på egen hand ska kunna lösa
situationen.
Om ni inte kan hitta en lösning personerna emellan, koppla in de respekti26
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När vi möter problemet utanför
vår egen verksamhet, till exempel i
samband med kommunala planeringsfrågor, tillgänglighet till färdmedel,
kommunal ordningsstadga och så
vidare, ska vi uppträda tillsammans
och stödja varandra.
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1.Låt aldrig ”samhällssidan” få övertaget genom att vi agerar mot
varandra.
2.Håll ihop! Stötta varandras
argument.
3.Hävda att vi, personer med allergi
och personer med synskada, har
samma rätt till delaktighet. Det är
den ansvariga partens sak att finna
lösningar som fungerar för båda
parter.
Förbunden ansvarar för att överenskommelsen görs känd och hålls
aktuell inom organisationerna.
Stockholm 2016-01-25

Håkan Thomsson
Ordförande
Synskadades Riksförbund

Maritha Sedvallson
Ordförande
Astma- och Allergiförbundet
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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
19 april 2017 till,

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

R E B R A
R V I N B
A U A R O
V D L Å R
N P E O A
Y I K R S

Allsvenskan Cykeltur
Dropp
Eldar
Galon
Hägg
Ishochey-VM Islossning
Knoppar
Kulor
Ljus
Lärka
Majblomma Mygg
Pollen
Promenader
Sav
Segel
Snöslask
Solkatt
Sommartid Tranor
Trastar
Vattenpölar
Vindar
Vitsippor

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 4/2016 – Kola, knäck och tryffel
Rätt svar: Fresta
Vi fick in 18 svar denna gång!
Vinnare är
Maj-Britt Abrahamsson, Linköping
Camilla Schwerdt, Borensberg
Malin Lilja, Norrköping
Grattis ni får en vinst med posten!
AllergiBLADET 2017:1
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Välkommen till
Södergården Åre 2017!

Här bor du billigt, tryggt och enkelt i en ren och sund miljö.
Januari: 29 januari – Astma- och Allergiföreningen i
Västjämtland, medlemsmöte på Södergården Åre.
Februari: 18–25 februari – Astma- och Allergiföreningen
i Skåne kommer, Hälsovecka.
25 februari– 4 mars – Astma- och Allergiföreningen
i Gotland, Hälsovecka.
Mars: 4–11 mars – Astma- och Allergiföreningen i Luleå, Hälsovecka.
11–18 mars – Astma- och Allergiföreningen i Borås, Hälsovecka.
20–26 mars – LM Engströms Gymnasium har bokat hela gården.
April: 18–23 april – Region Mellannorrland, Hälsovecka.
Maj: 4–7 maj – Medicinsk Yoga, öppet för alla.
18-21 maj – Södergårdens vänner, alla som vill jobba för
vår medlemsgård är välkomna.

Juni: 29 juni–2 juli, In the air – be aware.
Juli och augusti Södergården har öppet hela sommaren,
välkommen att boka!
September 3–10 september – Astma- och Allergiföreningen
i Västra Götaland- nordost, Hälsovecka.
14–17 september – Södergårdens vänner. Alla som vill jobba
för vår medlemsgård är välkomna.
Oktober 5–8 oktober – Akvarellkurs, öppet för alla.
28–31 oktober – Allergifamiljedagar.
November 3–5 november – Familjepysselhelg.
December Vi har stängt över jul men öppet till nyår.

Ring till Eva på Södergården för mer information 070-662 40 53
Fjällfararvägen 2, 830 10 Undersåker • sodergarden@astmaoallergiforbundet.se
www.astmaoallergiforbundet.se/sodergarden

Alla medlemmar är välkomna att boka boende utanför dessa arrangemang. Du kan komma som enskild, familj, förening eller annan grupp.

Foto: Eva Björklund

Vi har
t oss
ansluti
och är
till STF
gsbara
boknin eras
åd
även p
sidor.

