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Våren

I början av oktober är det dags för årets
astmaskola. Denna gång åker vi till
Ädelfors folkhögskola, 8 km öster om
Vetlanda. Tanken är att vi ska erbjuda
både mer kunskap om astma och allergi
för barn och föräldrar samt roliga fysiska
aktiviteter både inom och utomhus. Missa
inte att skicka in din ansökan omgående,
det finns begränsat antal platser och vi
kommer att anpassa programmet efter
deltagarnas åldrar.

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

Den 23 april firade lokalföreningen i
Norrköping 60 år som förening och det
blev en trevlig dag med både roliga aktiviteter och god mat.

Allergi BLADET

Upplaga: 920 ex

Ansvarig utgivare: Björn Pettersson
Postadress: Astma- och Allergiföreningen i Östergötland,
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
E-post: astma-allergi.ost@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se
Omslagsfoto: Bernt Kazmierski

Tryck: Föreningshuset Fontänen

Utgivningsplan för Allergibladet 2017
Nr 3
Nr 4

2

Manusstopp:
27 augusti 2017
12 november 2017

Utgivning omkring:
8 september 2017
24 november 2017

AllergiBLADET 2017:2

Layout: Peter Fischier • Produktion: Fontänen maj 2017

Nr 2 : 2017		

Vi ser också fram emot det nya projektet
”Friskare liv i naturen” som Astma- och
Allergiförbundet och Friluftsfrämjandet driver tillsammans med pengar från
Postkodlotteriet. Målet med projektet
är att öka kunskapen hos både deltagare
och ledare om hur man kan anpassa en
friluftsverksamhet för barn och ungdomar
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Foto: Bernt Kazmierski

är i antågande och tidig
värme gav
även tidig start på pollensäsongen detta
år. Jag kommer att prova den nya appen
”Pollen” för att få aktuella pollenprognoser. Om du också vill pröva appen hittar
du mer information i detta nummer av
Allergibladet.

som har astma och allergi, så att fler får
tillgång till naturen och naturupplevelser.
Konceptet kommer under projekttiden att
testas regionalt i Östergötlands län (först
och främst i Östergötland men kan även
till viss del ske i smålandslänen) för att
sedan kunna spridas över hela landet efter
projektets slut. Projektet genomförs med
stöd av Postkodlotteriet och är ett treårigt
pilotprojekt med start mars 2017 fram till
slutet av 2019.

Varmt välkommen att höra av dig!
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
013 – 10 34 82
astma-allergi.ost@fontanen.org
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Traditionsenlig Minigolf i Lundshagen

Framsidans bild

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 korvar/
medlem däröver 6 kr/korv.

Städjan är ett fjäll i Älvdalens kommun
i norra Dalarna, i Idre socken. Fjället
är den sydligaste toppen i det svenska
fjällmassivet. Berget skiljer sig från andra
i regionen genom sin branta toppkrona
som höjer sig från ett mer typiskt lågfjäll.
Toppkronan är utsträckt i nord-sydlig
riktning och har en högre topp i norr (1131
m) och en lägre i söder. En smal sadel
binder samman topparna.

För anmälan se sid 20

Foto: Bernt Kazmierski

Städjan bildar tillsammans med intilliggande Nipfjället Städjan-Nipfjällets naturreservat. Området kring Städjan och hela
nordvästra delen av Älvdalens kommun
är sommarbetesmark för renhjordarna i
Idre sameby.
Fjället har inspirerat många författare och
gjort avtryck i den svenska litteraturen.
Olof Rudbeck utnämnde på 1600-talet
Städjan till världens högsta berg och gudarnas boning. Richard Dybeck inspirerades 1844 av fjället till temat i Sveriges nationalsång, Du gamla, du fria, du fjällhöga
nord. I Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons
underbara resa genom Sverige (19061907) navigerar ledargåsen Akka med
hjälp av Städjans säregna profil.
Källa: Wikipedia
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Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

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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Höstutflykt - Naturum lördag 16 september
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 tillåtet
att äta ägg, nötter eller mandel.

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening håller
höstutflykt välkomna att deltaga.
Vi samlas på parkeringen vid Naturum,
Tåkern kl. 10.00, där vi kommer se
oss omkring bland fågeltornen och
fåglarna.
Där kommer vi även att inta våra medhavda fikakorgar och föreningen
kommer tända grillen så vi kan grilla
korv.

Vi hoppas vi får en fin dag och att ni
är många som anmäler er till detta.
Anmälan görs senast 12 september
till: Monica på 070-593 73 09 eller
via mail: monicajr@spray.se
Om samåkning önskas meddela detta
vid anmälan.

Detta till en kostnad av 25:-/person,
då får man 2 korvar med bröd (även
senap och ketchup) och en festis.
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Astma- och Allergiföreningen i Linköping anordnar

ASTMASKOLA

Inbjudningar för hela länet

för Östergötlands barn och ungdomar med
astma i åldrarna 6–15 år (födda 2002–2011)

FORTBILDNING PÅ DISTANS

Nu är det dags att söka till föreningens
astmaskola i Ädelfors 5–8 oktober 2017
Vi reser med buss torsdagen den 5 oktober och kommer hem igen söndagen den
8 oktober 2017 Resan går till Ädelfors
folkhögskola, som ligger 8 km öster om
Vetlanda i samhället Holsbybrunn.
På Ädelfors folkhögskola kommer vi att
kunna erbjuda boende i dubbelrum. Alla
rum har dusch och wc, Tv och trådlöst
internet. Det finns tillgång till gemensamt
kök men frukost, lunch och middag serveras i restaurangen. Boendet är tillgängligt
för dig med funktionsnedsättning.
Vi vänder oss till familjer som har barn
med astma i åldrarna 6-15 år (födda
2002 – 2011). Syftet med resan är att lära
barn och medföljande förälder mera om



astma och allergi, samt att prova på olika
fysiska aktiviteter utomhus och inomhus. Vi samarbetar med Allergicentrum i
Linköping som kommer att leda delar av
programmet.
Vi strävar efter att göra astmaskolan så
billig som möjligt. Egenavgiften är ca 750
kr/vuxen samt 250 kr/ barn. Då ingår buss
t o r, frukost, lunch och middag, boende
samt aktiviteter.
Sista ansökningsdag:30 juni 2017.
Efteranmälningar i mån av plats
Förfrågningar kan göras på telefonnummer 013–10 34 82 eller via e-post:
astma-allergi@fontanen.org
Ansökan görs via följande formulär eller
via vår hemsida www.astmaoallergi.se
Välkommen med din ansökan!

Ansökan till ”Astmaskola Ädelfors”
Barnets namn ______________________________ Personnr ____________________
Medföljande förälder ____________________________________ Röker:

ja,

nej

Adress _______________________________________________________________
Postnummer _______________ Ort: _______________________________________
Telefon, även riktnummer ________________________________________________
E-post: _______________________________________________________________

För alla
medlemmar
i Östergötland

Fortbildning på distans inom funktionsnedsättningsområdet!
Sedan många 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.

informations- och kommunikationssamhälle. Så om man vill hänga med i vad
som händer, bli uppdaterad och inspirerad
så är det här ett perfekt tillfälle!

Kursen är på 50%, på distans, under
höstterminen 2017. Vi drar igång den 24
augusti. Vill vi ge dig som är verksam
inom föreningen en möjlighet till fortbildning på ett nytt sätt.

Distanskursen Funktionsnedsättning i det
nutida samhället - ett samarbete mellan
Grimslövs folkhögskola och Funkibator
ideell förening inom Nätverket SIP.

Mer information om kursen finns på:
grimslovsfolkhogskola.se
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”

Vi tar just nu emot ansökningar för kursen
och du kan anmäla dig direkt på webben
grimslovsfolkhogskola.se
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.

info@distanskursen.se
www.distanskursen.se
Distanskursen är en del av Nätverket SIP,
Västergatan 8A, 352 57 Växjö
Kansli: 0470-223 42
Direktnr: 0470-324 011

Klinik där barnet behandlas _______________________________________________
Är med i Astma- och Allergiföreningen (både barn och förälder)
Vill gå med i Astma- och Allergiföreningen i _______________________________
Ansökan ska skickas senast den 30 juni 2017 till:
Astma- och Allergiföreningen i Linköping, Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
8
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Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Spring Jogga Rulla Gå
Söndag 27 augusti kl. 9.00 är det dags
för årets upplaga av Stångåloppet

...motionsloppet för alla med någon form av funktionsnedsättning
• Välj mellan distanserna:
1.2 km/2.5 km/5 km/10 km
• Efter loppet bjuds det på korv och
dryck för alla deltagare
• Alla får en medalj vid målgång
• Utlottning av priser på nummerlapparna
”En Dag full av Parasport”
Flera av våra föreningar visar upp sin
verksamhet i samband med loppet.
Du får chansen att prova på många
olika idrotter!
Välkommen till Stångåloppet 2017!
• 9.00: Börjar uthämtningen av nummerlappar samt möjligheten att träffa
våra utställare och föreningar.
• 10.30 Startar loppet!
Hela tidschemat skickas ut till anmälda deltagare, samt läggs ut på
hemsidan under v. 33:
www.parasport.se/ostergotland
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Plats Start och mål vid Sportcenter, Gumpekullavägen 3, Stångebrofältet i
Linköping
Sträckor Du kan välja på följande
sträckor:
• 1.2 km • 2.5 km
• 5 km • 10 km
Startavgift 80 kr vid betalning via
bankgiro senast
13 augusti.120 kr vid betalning på plats, kontant
eller Swish. (Korv med
dryck efter loppet ingår i
startavgiften)
Anmälan Senast 13 augusti
Efteranmälan kan göras
på plats till den högre
avgiften
Betalning Betalning sker via bankgiro 446-4756, senast
13 augusti Inbetalningen
märks med För- och
Efternamn på anmäld
deltagare
AllergiBLADET 2017:2

Frågor Besvaras av Östergötlands Parasportförbunds
kansli, 013-10 44 80, alt.
e-post ohif@ohif.se
Anmälan
Mer information finns på:
www.parasport.se/Distrikt
/ostergotland/stangaloppet/

Under loppet och dagen kommer fotografering samt filmning att ske som
kan användas av Parasport Östergötland på hemsida, Facebook, utskick
m.m.

Maila in din anmälan till:
ohif@ohif.se
Det går bra att skriva ner alla uppgifter i ett mail.

Huvudsponsor för loppet
AllergiBLADET 2017:2
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Nyheter

Information från Handikappföreningarna Östergötland
Handikappföreningarna i Östergötland inbjuder till följande
KURSER OCH TEMAKVÄLLAR 2017
• 13 juni Arbetsgivarinformation till
medlemsföreningar i samverkan med
ABF Östergötland
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
• 13 september Utbildning,
Förtroendevald i samverkan med ABF
Östergötland
kl. 18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
• 20 september Hjälpmedelsdag,
kl. 10:00–15:00
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
• 11 oktober Temakväll,
Fosterdiagnostik, vi har tekniken
men har vi etiken?
kl. 18:00–20:30
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

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...
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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.
AllergiBLADET 2017:2

Färg och lim kan ge
hudallergier
En kraftig ökning av hudallergier har skett
bland yrkesmålare sedan vattenbaserade
färger har ersatt färger baserade på lösningsmedel. Det är konserveringsmedel i
färgerna som har orsakat allergibesvären.
Även färg och lim till barn har kollats upp.
Det är vanligt att färg och lim innehåller
allergiframkallande ämnen, visar analyser som Kemikalieinspektionen har
gjort. De flesta av de 41 produkter som
granskades var rätt klassificerade och
märkta, men Kemikalieinspektionen har
ifrågasatt att fem av produkterna inte varit klassificerade och märkta som allergiframkallande.
– Det är viktigt att färg och lim med
allergiframkallande ämnen har rätt klassificering och märkning. För att minska
risken för allergier behöver yrkesmålare
och andra användare känna till att färg
och lim innehåller de här ämnena och
se till att använda rätt skyddsutrustning,
säger Jörgen Rosberg, inspektör på
Kemikalieinspektionen.
I Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt
har 41 produkter från 16 företag analyserats. De undersökta produkterna är färger,
tapetlim samt färger och limmer riktade
till barn.
Två av företagen lämnade egna upp- gifter
om halter av allergiframkallande ämnen
som inte stämde. Ett av företagen stoppade själva försäljningen av en produkt
medan korrekt märkning togs fram. I det
andra fallet beslutade Kemikalieinspektionen om förbud att sälja produkterna
AllergiBLADET 2017:2

då dessa inte klassificerats och märkts
på rätt sätt enligt lagen. Ytterligare ett
företag har frivilligt dragit tillbaka en
limprodukt, där analysen visat att halten
låg klart över klassificeringsgränsen.
– Flera företag med produkter riktade till
barn har haft svårt att kunna ange halten
av de allergiframkallande ämnena i
produkterna. Det visar att det finns företag som behöver stärka sin egen kompetens och förbättra sina interna rutiner,
säger Jörgen Rosberg.
– Hos företag vars huvudsakliga område
inte är kemiska produkter saknas ofta
resurser och kompetens att sätta sig in
i kemikalielagstiftningen. Därför ser vi
ett tydligt behov av att kontrollera även
mindre leksaksföretag som säljer färg
och lim, säger Jörgen Rosberg.
www.statskoll.se/nyheter
/farg-och-lim-kan-ge-hudallergier/
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Information från lokalföreningarna

Information från lokalföreningarna

Linköping

Linköping

Pengar till
förening

Den 27 februari genomfördes föreningens årsmöte. Den nya
styrelsen som valdes vid årsmötet består av följande personer

www.idrottensbingo.se - bingo på nätet

Ordförande Björn Pettersson
Kassör Lhena Hjalmarsson
Ledamöter Lena Bengtsson, Eva Numminen Du

(Det finns en ledig plats i styrelsen för dig)

Ersättare Björn Gustafsson Michael Lindén Rothman

Styrelsen tar tacksamt emot idéer och tankar om hur vi kan
få en bättre verksamhet – maila vårt kansli.
Planerade aktiviteter:
5 – 8 oktober 2017 – Astmaskola på Ädelfors folkhögskola
November 2017 – Bussresa till Stockholm
(inbjudan kommer i Allergibladet nr 3/2017)
Våren 2018 – Föreläsning om allergi

Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Kontakta oss:
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Tel. 013-10 34 82 (länsföreningen)

Om du vill nå oss
via telefon kan du alltid ringa till länföreningens ombudsman Sara Hjalmarsson
på telefonnummer 013-10 34 82

Som en del i finansieringen av Astmaoch Allergiföreningen i Linköpings verksamhet har vi tillstånd för bingospel i
Linköpings Föreningsallians. Bingoverksamheten drivs av Idrottens Bingo.
Du hittar information om bolaget på
webbsidan www.idrottensbingo.se.
På samma webbsida kan du också spela
bingo på nätet. Tanken är att ”bingo på
nätet” ska vara ett komplement till spelet i
bingohallarna. I motsats till det bingospel
som marknadsförs av utländska spelföretag så innebär allt spel hos Idrottens
Bingo en inkomst för ”våra” svenska
föreningar och kunder. Även om det
inte alltid är du som vinner så vet du att
överskottet kommer fördelas mellan de
föreningar som har tillstånd till bingospel
i bingohall tillhörande Idrottens Bingo.
Vi behöver din hjälp för att öka inkomsten från bingospelet till vår förening!
Spela spännande bingospel och stötta
samtidigt vår förening! När du registrerar
dig och gör din första insättning får vår
förening minst 40 kr och sedan en del av
allt du spelar för. Du får dessutom 100 kr
i välkomstbonus.

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

14
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Så här enkelt är det att börja spela på
idrottensbingo.se
1. Gå in på www.idrottensbingo.se
2. Skapa ett konto enligt anvisningarna.
3. Fyll i föreningskoden A28 för vår förening. Se bilaga eller kontakta
bingoteamet@idrottensbingo.se.
För att just din förening ska få del av
framtida överskott från nätbingospelet måste föreningskoden A28
fyllas i när du skapar ditt konto.
4. Ditt konto laddas med 100 kr så du kan
börja spela direkt.
5. Sätt in 100 kr så får du ytterligare 100
kr att spela för samtidigt som din förening får minst 40 kr.
6. Börja spela och stöd vår förening!

PS. Ansvarsfullt spelande!
Bingospel är roligt och spännande men
för vissa kan spel innebära problem.
På idrottensbingo.se finns bl.a. hänvisning till telefonnummer för ”Stödlinjen”
samt möjlighet att sätta sin egen spelbudget, för de kunder som har svårt att
begränsa sitt spelande ifråga om tid och
pengar. DS.
15
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Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
1957–2017 - 60 år som förening

Norrköping

PÅSKFIKA MED PYSSEL
Den 23 april firade Astma- och Allergiföreningen
i Norrköping 60 år som förening med ett
trevligt jubileum på Sandbyhov, Norrköping.

2 april 2017, 13:00 – 16:00
Pysselhörna där vi målade, klippte och
klistrade till jubileumspriset 6 kr.
Deltagarna kom med ett glatt humör!

Foto: Agnetha Bohman
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Ett trettiotal personer, både barn
och vuxna inledde dagen med
en gemensam tipspromenad runt
om i lokalen. Det fanns även
möjlighet att utmana sig själv och
andra i roliga aktiviteter i nya
samlingssalen. Vi provade att kasta boll i hink, kasta ringar, bollar
med kardborreband och pilkastning. Vid varje station fanns det
möjlighet att notera resultat, namn
och mobilnummer för att deltaga
i utlottning av fina vinster som
föreningen fått skänka till sig.
En av stationerna var extra spännande för både stora och små.
Det gällde att med så få slag som
AllergiBLADET 2017:2

möjligt slå ner en spik i en stubbe, tvåtumsspik för barn och
kvinnor och fyrtumsspik för
män. Enligt aktivitetsledaren
Rolf Wigh, tillika ordförande
i Astma- och Allergiföreningen skulle några få slag vara
möjligt att klara det på, men de
flesta behövde ytterligare några
försök för att få ner spiken helt.
Rolf kontrollerade noggrant att
spiken verkligen var helt nere.
Efter att ha provat på alla
aktiviteter vad det dags att få
lyssna till Cecilia som sjöng
och spelade vacker musik.
Solveig Enberg som är ledamot
17
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Norrköping
i Astma- och Allergiförbundets
förbundsstyrelse gratulerade
Astma- och Allergiföreningen i
Norrköping med ett fint diplom
och genom att överlämna ett
värdebevis på 3000 kr.
Därefter var det dags att smaka på
den goda buffén där vi bjöds på
exotisk planka med potatissallad,
goda ostar och meloner. När alla
var mätta bars den fantastiska
tårtan in som tillverkats speciellt för jubiléet med både svala,
jubileumstext och fina blommor.
Tårtan smakade mycket gott och
de yngre besökarna noterade att
fanns ett litet bi bland blommorna
i tårtdekorationen.
Därefter följde en stund trevlig
samvaro med samtal om föreningens aktiviteter både nu och under
de sextio år som gått sedan för-

eningen bildades, rit och
pysselhörna för de yngre
besökarna och en möjlighet att bättra på resultatet
i de olika aktiviteterna.
Hammarslagen ekade i
samlingssalen, när både
små och stora jobbade på
att få ner antalet slag.
Efter en trevlig eftermiddag för att fira en förening
som under sextio år
arbetat för människor i
alla åldrar med astma och
allergi var det dags att
vända hemåt
Tack för ett mycket trevligt anordnad jubileum.
Text: Sara Hjalmarsson,
Ombudsman Astma- och
Allergiföreningen
Östergötland

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping vill rikta ett
stort Tack till följande företag som sponsrade oss,
G-sons Gummi AB, Finspång
Ljura Gummi AB, Norrköping
ICA Kvantum Klockaretorpet, Norrköping
ICA Nära Delfinen Kolmården

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
har tilldelats en fana
Med anledning av att Astma- och
Allergiföreningen i Norrköping firar 60
år som förening har de tilldelats en fana
från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.
Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar
varje år ut ett antal flaggor eller fanor till
föreningar och organisationer i landet.

FAKTARUTA:
FLAGGANS HISTORIA
Den svenska flaggans utseende och roll har
förändrats över tid och det var inte förrän år
1906, efter unionsupplösningen med Norge
1905, som den svenska flaggan fick sin nuvarande form och sitt nuvarande utseende.
Den svenska flaggan har anor från 1550-talet, från slutet av Gustav Vasas tid. Förlagan
tror man var det danska rödvita korsflaggan,
Dannebrogen. Färgerna hämtades från lilla
riksvapnet med dess tre gyllene kronor i
ett blått fält. Ett tecken som under 1400-talet ofta brukats som fälttecken för svensk
trupp, både till lands och till sjöss. Flaggan
användes i första hand av kungen och hans
krigsmakt, främst flottan. Från Gustaf II
Adolfs tid, 1620-talet, finns det bildbevis
för att blågula korsflaggor fördes på svenska
skepp. Flaggorna var antingen tvärskurna
eller försedda med tungor, grunden till den
tretungade örlogsflaggan.
SVERIGES FÖRSTA FLAGGLAG
I vår första flagglag, från 1663, bestämdes
att flaggan med tre tungor enbart fick användas av örlogsfartyg. Privata handelsfartyg
fick nöja sig med den tvärskurna varianten.
Till lands hissades den tretungade flaggan
vid militära anläggningar, men även vid
kungsgårdar och liknande.
Under den svensk-norska unionen 1814 till
1905 var båda nationernas flaggor försedda
med ett unionsmärke.
När svårigheterna att hålla ihop unionen
blev allt mer påtagliga växte en svensk nationalism sig allt starkare och den svenska
flaggan utan unionsmärke användes av allt
fler svenskar. Flaggfester på Skansen från
och med 1893 och Stockholmsutställningen
1897 bidrog till populariteten.

I och med unionskrisen 1905 och brytningen med Norge blev flaggan enbart blå/gul,
utan unionsmärke – och fick därmed det
utseende den har än idag.
FLAGGAN BLIR FLAGGAN
1906 kom en ny flagglag, som för första
gången skapade fasta regler för flaggans
proportioner och färgnyanser. Nu fastslogs
också, att den tretungade flaggan endast
skulle användas av kungahuset och av
krigsmakten.
Från 1916 har vi firat Svenska Flaggans
Dag den 6 juni. Dagen har historisk förankring. Den 6 juni 1523 under riksmötet i
Strängnäs valdes Gustav Vasa till Sveriges
kung och den 6 juni undertecknades 1809
års regeringsform, den som gav oss så
många viktiga medborgerliga rättigheter:
samvetsfrihet, tryckfrihet och säkerhet till
person och egendom. Första världskrigets
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isolering, parlamentarismens genombrott
och många av våra livaktiga folkrörelser bidrog till flaggans popularitet. I hemmen togs
bordsflaggor i bruk och det blev vanligt med
fasadflaggor. Flagglagen moderniserades
1982. Året efter, 1983, fick också Svenska

Flaggans Dag rang av nationaldag – den dag
då vi hälsar nya medborgare välkomna och
då hyllar Sverige som en fri nation med fritt
statsskick.

Bindande anmälan gäller till alla våra
aktiviteter och ska göras 3 dagar innan,
blir vi inte tillräkligt 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
Annelie 0704-75 48 84
Ninna 0733-96 65 73

Källa: www.nationaldagen.se/start/flaggan/
flaggans-historia/

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Kontakta oss:
Astma- och Allergiföreningen i Norrköping, Sandbyhovsgatan 19, 602 11 Norrköping
Plusgiro: 86 33 76 - 0
Varmt välkomna önskar styrelsen:

Ledamot:

Agnetha Bohman

Ordförande:

Rolf Wigh

Suppleant:

Anders Eriksson

Vice ordf:

Urban Bohman

Sekreterare:

Susanne Littecke

Valberedning:
Roland Pettersson
och Christer Almén

Kassör: Ninna Almén

Revisor: Annelie Wigh

Vice Ordf.:

Hans Gill

Sekreterare:

Nina Gill

20

Vi hade en fin långweekend med bra
väder och många nöjda medlemmar.
Ny skidresa inför 2018 planeras och kommer att genomföras under förutsättning att
vi får in bidrag till den.

Nu finns vi på Facebook

Efter årsmötet som hölls den 11 februari 2017 så ser styrelsen ut:
Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp 1
596 91 Skänninge
070-593 73 09
monicajr@spray.se

Drygt 25 personer reste med oss till
Branäs, där vi hade skidskola för de som
var nybörjare och många fina backar och
liftar att åka nerför.

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening
Ordförande:

Detta är en hälsning från Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening när vi var i Branäs på skidresa den 26 – 29 januari 2017.

Kassör:

Mattias Jernér

Studieorg.:

Karli Levehag

Ledamot:

Johan Rickardsson

Ersättare:

Kristina Levehag
Magnus Jernér
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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 2017:2

Kontakt:
Tel. 070-593 73 09
E-post:
vastra.ostergotland.aa@gmail.com
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Astma- och Allergiföreningen Östergötland
Saxat ur Verksamhetsberättelsen 2016 för
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
Allergibladet
Under året har föreningen skickat ut fyra
nummer av informationsbladet ”Allergibladet” till samtliga medlemmar, vårdcentraler, kliniker och berörda politiker i
Östergötland. Allergibladets upplaga är ca
720 exemplar/nummer.
Allergibladet har tagits emot med stort
intresse och många medlemmar som har
kontaktat föreningen, påpekar att det är
viktigt och intressant att få lokal information. Förutom gemensam information om
aktiviteter och nyheter på allergiområdet
har varje lokalförening haft möjlighet att
ha med egen information samt inbjudningar till olika aktiviteter.
Astmaskola i fjällen - vinter
För 36: e året i följd genomfördes astmaskola i fjällen för barn i Östergötland
med, i första hand, ansträngningsutlöst
astma (i år deltog 13 barn och 11 föräldrar). Resan gick till Idre Fjäll och
astmaskolans mål var att dessa barn
skulle bedriva fysisk träning i sanerad
miljö under sakkunnig ledning. De deltog
i schemalagd utbildning för att lära sig
mer om sin sjukdom för att må så bra som
möjligt. Förutom ledare från föreningen
deltog som medicinskt ansvariga läkaren
Emma Olsson, allergisjuksköterskan Erika Hallberg och fysioterapeuten Cecilia
Arnell.

Hemsida
Utvecklingen och uppdateringen; med
hjälp av föreningshuset Fontänen, av
Astma- och Allergiföreningen i Östergötlands hemsida www.astmaoallergi.se har
fortsatt under året. Hemsidan innehåller
information om verksamheten hos Astmaoch Allergiföreningarna i Östergötland
och uppdateras fortlöpande.
Föreläsning - Allergi tidigt i livet
I slutet av september genomfördes
föreläsningen ”Allergi tidigt i livet” med
läkaren Emma Olsson och allergisjuksköterskan Erika Hallberg från Allergicentrum. Inbjudan hade skickats ut via
Allergibladet och via direktutskick till
BVC (barnavårdcentraler). Föreläsningen
lockade många intresserade som fick lära
sig mer om allergi tidigt i livet.

Foto: Göran Billeson
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Påverkansarbete - Östgötatrafiken
(Rökning i busskurer)
Ombudsman Sara Hjalmarsson flera
gånger varit i kontakt med Östgötatrafiken efter att medlemmar ringt till kansliet
och påtalat problemet med att chaufförer
röker i eller i närheten av buss och hållplatser. Föreningen skickade ett meddelande till Östgötatrafiken där vi 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.
Vi uppmanade Östgötatrafiken att detta
problem på allvar och försöker att komma
tillrätta med problemet för att kunna
erbjuda rökfria färdmedel. Trots att
Östgötatrafiken svarat att de både informerat chaufförerna och satt information
på anslagstavlan har våra medlemmar
fortsatt att rapportera om att detta är ett
stort problem. Vi har också lyft frågan i
de samrådsgrupper som finns med Östgötatrafiken via Handikappföreningarna
Östergötland.
Påverkansarbete - Allergicentrum (Temperaturreglerat laminärt luftflöde)
Ombudsman Sara Hjalmarsson har haft
kontakt med Allergicentrum angående
behandlingsmetoden temperaturreglerat
AllergiBLADET 2017:2

Foto: Airsonett

laminärt luftflöde. Socialstyrelsen rekommenderar behandling med temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) som en del
av den moderna astmavården. TLA är
en effektiv behandling som kan förbättra
livskvaliteten hos patienter som trots
läkemedelsbehandling lider av svår okontrollerad allergisk astma. Det konstateras
i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer
för vård vid astma och KOL, vilka publicerades den 24 november 2015. Användningen av TLA-behandling i den svenska
vården av astmapatienter varierar kraftigt
mellan olika delar av landet.
I Östergötland lånas utrustningen ut till
behövande patienter men den kan inte
förskrivas som hjälpmedel. Astma- och
Allergiföreningen i Östergötland har
tillsammans diskuterat frågan hur Region
Östergötland hanterar TLA och vilka förändringar som borde göras för att komma
patienter med astma till godo.
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Nytt samarbete med Friluftsfrämjandet
Genom samarbetsprojektet Friskare liv
i naturen! kommer organisationerna gemensamt att ta fram ett koncept för lokal
frilufts- och lägerverksamhet. Förutom
ett upplägg för anpassad lägerverksamhet
kommer också ett utbildningsprogram för
aktivitetsledare/lägerledare att tas fram
där allergiaspekten igår.
Framtida lokala samarbeten över hela
landet
Programmet kommer sedan kunna användas och spridas till andra föreningar
och andra typer av organisationer och
arrangörer av diverse läger och friluftsaktiviteter. Tanken är att detta samarbete ska
fortsätta även efter projekttiden och att
alla föreningar som vill på sikt ska kunna
inleda samarbeten med Friluftsfrämjandet
lokalt.
Målet är anpassad friluftsverksamhet
Målet med projektet är att öka kunskapen
hos både deltagare och ledare om hur man
kan anpassa en friluftsverksamhet för
barn och ungdomar som har astma och
allergi, så att fler får tillgång till naturen
och naturupplevelser.
Projektet genomförs i Östergötland
Konceptet kommer under projekttiden att
testas regionalt i Östergötlands län (först
och främst i Östergötland men kan även
till viss del ske i smålandslänen) för att
sedan kunna spridas över hela landet efter
projektets slut. Projektet genomförs med
stöd av PostkodLotteriet och är ett treårigt
pilotprojekt med start mars 2017 fram till
slutet av 2019.
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Viktiga kampanjdagar och datum 2017
• Internationella Astmadagen 2 maj –
Tema: Motion för ett friskare liv.
• Tobaksfria dagen 31 maj.
• Matallergiveckan –
vecka 37, 11-17 september.
• Parfymfria veckan –
vecka 45, 6-12 nov.

Nya instruktionsfilmer för att
inhalera medicinen rätt
Stockholms läns
landsting berättar
i ett pressmeddelande att det nu finns filmer för patienter
och vårdpersonal som visar rätt teknik för
inandning av läkemedel.
Bristande inhalationsteknik är vanligt
förekommande och ger sämre effekt av
läkemedlet. Det är ett välkänt problem
AllergiBLADET 2017:2
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inom sjukvården. Därför har Stockholms
läkemedelskommittés expertråd för
luftvägs- och allergisjukdomar, tagit fram
instruktionsfilmer för inhalationsläkemedel vid behandling av astma eller KOL.
Det finns en mängd olika typer av inhalatorer. Filmerna tillsammans med en
inhalatorkarta ger möjlighet till de som
arbetar i sjukvården och möter dessa
patienter, att snabbt få en överblick.

Erbjudande - Sommarrabatt på medlemskap
En huvudmedlem betalar från och med
1 maj, 100 kr för resten av året i medlemsavgift. Tar man med familjemedlemmar
kostar den 50 kr per familjemedlem i
samma hushåll.
Sommarrabatten gäller 1 maj–31 augusti.

Bli medlem i dag, tillsammans hjälper vi
fler leva friskare liv
Som medlem bidrar du till samhällspåverkan för bättre vård och omsorg,
bättre skolor och förskolor, säkrare
skolmat, tryggare livsmedelslagstiftning
och ett tillgängligt samhälle för alla
med allergisk sjukdom, astma, eksem
eller annan överkänslighet. Vårt förbund
samlar också in pengar som går direkt till
allergiforskningen och allergiska barn.
Att vara medlem i Astma- och Allergiförbundet kostar bara 200 kr/år. Du kan
även lägga till familjemedlemmar direkt i
formuläret för 50 kr per person.
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De olika inhalatorerna skiljer sig åt och
vägledningen måste anpassas efter läkemedelsspecifika inhalationstekniker.
För patienter finns filmerna på 1177vårdguiden.se. Där kan man söka på Läkemedel vid Astma eller följa den här länken

www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad
/Rad-om-lakemedel/Medicin-som-man
-andas-in-genom-munnen/

arSomm t
t
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1/8
1/5–3
r
100 k

Dina medlemsförmåner inkluderar:
• 6 nummer/år av
tidningen Allergia
• Fri tillgång till vår digitala tjänst Matallergikortet.se, där du kan översätta
dina matallergier till över 30 språk
och få tips inför dina utlandsresor
• Möjlighet att bo på vårt allergianpassade vandrarhem Södergården-Åre
• Möjlighet att söka bidrag för barn
upp till 18 år från vår barnallergifond
Se alla medlemsförmåner www.astmaoallergiforbundet.se
/engagera-dig/bli-medlem/
Du kan registrera ditt medlemskap på
följande sida,
www.astmaoallergiforbundet.se
/engagera-dig/bli-medlem/registrera/
Välkommen!
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Astmadagen 2017 – Tema motion
Astma sågs länge som ett hinder för
ett aktivt liv. I dag vet vi att det är precis tvärtom, att personer med astma
som tränar kondition och styrka får en
bättre livskvalitet – med färre symtom,
färre akutbesök och färre sjukdagar.
Personer med astma upplever ofta
andningsbesvär i samband med fysisk
ansträngning, så kallad ansträngningsutlöst astma. Besvären kommer vanligtvis
efter 5–10 minuters ansträngning, men
kan också dyka upp efter ansträngningens
slut. Fysisk aktivitet i kall väderlek kan
ytterligare förstärka de ansträngningsutlösta andningsbesvären.
Många med ansträngningsutlöst astma sänker den dagliga aktivitetsnivån, minskar
träningsmängden eller slutar träna helt och
hållet, vilket ökar risken för sämre hälsa
och livskvalitet.
I samband med Internationella astmadagen 2017 presenterar Astma- och Allergiförbundet ett par saker att tänka på i
samband med konditions- och styrketräning, för att på bästa sätt träna med astma och lägga grunden för ett friskare liv.
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Goda råd att tänka på:
• Ta din luftrörsvidgande medicin precis
innan träningen om du brukar få problem med ansträngningsutlöst astma.
• Var inte rädd för att utmana dig själv
fysiskt, men ta hänsyn till dagsformen
och anpassa träningen efter hur luftrören känns.
• Låt uppvärmningen ta uppemot 20
minuter och stegra sedan träningen
långsamt
• Använd en värmeväxlare om det är
kallt (finns att köpa på apotek).
• Avstå all träning vid förkylning eller
feber.
• Om du även är pollenallergiker bör du
motionera inomhus eller på morgonen under pollensäsongen, eftersom
dagg binder och minskar nivåerna i
luften.
Fysisk aktivitet och träning
Forskningen visar att personer med astma
som tränar kondition och styrka förbättrar
sin fysiska kapacitet och livskvalitet
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samt får mindre astmasymtom och färre
försämringsperioder. De får också mindre
ansträngningsutlösta andningsbesvär i
dagligt liv och många kan minska dosen
inhalationsteroider.
Lungfunktionen påverkas inte negativt av
en normal träningsdos. Däremot har man
kunnat se att extremt stora träningsdoser
påverkar luftrören negativt. Elitidrottare i
konditionsidrotter har en förhöjd risk att
utveckla astma. Den frekventa träningen
(upp till 4–6 timmar dagligen) med hög
ventilationsnivå kan skada luftvägsslemhinnan och ge luftvägsinflammation. Simmare får en ökad exponering av klorprodukter, skidåkare av kall luft och cyklister
av avgaser från trafiken som kan bidra till
en ökad risk för astmautveckling.
Träningsråd
Barn, vuxna och äldre personer med astma
kan följa de allmänna träningsråden, dvs.
att vara fysiskt aktiva på en måttlig intensitetsnivå (exempelvis promenad i rask
takt) minst 30 minuter, 5 till 7 dagar per
vecka. Alternativt kan man träna konditionsträning 2 till 3 gånger per vecka
under 30-60 minuter per tillfälle på en hög
intensitetsnivå eller göra en kombination
av dessa aktiviteter.
Vilken aktivitet/träningsform som väljs har
inte så stor betydelse. Bland barn och
ungdomar har man inte funnit någon
skillnad i effekt om träningen skett som
löpträning utomhus, cykling, simning,
basketboll eller gymnastik. Bland vuxna
och äldre har man inte sett någon skillnad
mellan cykling, joggning, vattenbaserad
träning eller gång på rullband.
De som har ansträngningsutlöst astma
bör dock anpassa den fysiska aktiviteten/
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träningen så att de minskar de ansträngningsutlösta andningsbesvären och därmed
risken att få bestående förändringar i
luftvägarna.
Specifika träningsråd
Varje individ bör kunna hantera sina
ansträngningsutlösta andningsbesvär. Vid
akuta försämringar eller vid övre luftvägsinfektioner bör man inte delta i hårda träningspass innan symtomfrihet föreligger.
De ansträngningsutlösta andningsbesvären
kan minskas genom antiinflammatorisk
behandling, dvs. att ta inhalationssteroider
regelbundet (om man har det förskrivet)
och att ta luftrörsvidgande läkemedel
innan ansträngningen. Idrottsutövare kan
också få god effekt av antikolinerg läkemedelsbehandling.
Att genomföra en långsamt stegrad
uppvärmning eller värma upp i intervaller
minskar också andningsproblemen. För
den som vill löpträna kan det ske genom
att gå i 5-10 minuter, jogga i 5-10 minuter
och därefter börja springa. För den som
vill motionsträna kan det ske genom att
man deltar i nedvarvningen på passet innan. Om träning sker i kall väderlek så
rekommenderas värmeväxlare som minskar inandningen av kall och torr luft och
därmed ansträngningsutlösta andningsbesvär.

Mer information
Text av Margareta Emtner, professor i fysioterapi, Uppsala universitet.
www.fyss.se/wp-content/uploads
/2011/02/17.-Astma.pdf
Källa: www.astmaoallergiforbundet.se
/information-rad/traning-och-astma/
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Nyheter

Information från Astma- och Allergiförbundet

Appen Pollen
Den första svenska versionen av appen
Pollen är här. Appen är utvecklad i Österrike och är nu anpassad till svenska
förhållanden, med pollenrapporten.
se:s halter och prognoser.
Pollenapp.
Hjälp oss att testa
Slutet av säsongen 2015 körde vi som en
testperiod för appen Pollen. Under 2016
har appen varit i full drift och fungerat
väl. Du kan fortfarande hjälpa oss. Ju fler
som testar desto bättre.
Använd vårt formulär när du testat
www.pollenrapporten.se
/appen/tycktillomappen
.4.861fcae14dd327f55b31102.html

Ladda ned
Appen når du från sajten polleninfo.org
Välj vilket operativsystem och skanna
den QR-kod som visas med din mobiltelefon och rätt sida öppnas.
Du kan även ladda hem den från Apple
App Store och Google App Store.
Funktioner
I appen kan du bland annat:
• Välja för vilka pollenslag och platser
du vill ha en pollenprognos.
• Lägga in dina symtom.
• Jämföra med aktuella halter av ett
visst pollen i form av en graf
• Få en personlig pollenprognos som
baseras på hur just du reagerar vid
en viss halt på ett visst pollen, förutsatt att du lägger in dina symtom
under ett antal dagar.

Bernt Kazmierski

Appen är kopplad till pollendagboken
www.pollenrapporten.se
/ompollen/allergitips
/pollendagboken.4
.67f7c5a013d827ecb4cd.html
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Växtlexikon och språk
I appen finns ett växtlexikon med information om de mest allergena växterna.
Växterna presenteras också med bild och
en beskrivning var de vanligtvis förekommer
Appen finns i dagsläget på svenska, engelska och tyska och det ryktas om att den
snart finns på franska.
AllergiBLADET 2017:2

Samarbetspartners
Den svenska versionen av pollenappen
är ett samarbete med forskningsgruppen i aerobiologi och polleninformation
vid öron-, näs- och halskliniken vid det
Medicinska universitetet i Wien, Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet,
Pollenlaboratoriet i Umeå AB, Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm samt ALK Nordic.

Pollendagboken
Pollendagboken är en gratis, webbaserad
service för pollenallergiker, men också ett
forskningsprojekt. Du som användare är
anonym.

Du fyller i dina dagliga symptom på pollenallergi på webbsidan. Pollendagboken
skapar ett diagram av allergisymptomen,
tillsammans med de verkliga pollenhalterna i luften.
Detta kan ge en fingervisning om den
personliga känsligheten för pollen, både
vad gäller pollen från olika arter och
pollenhalt.
Du kan sedan ta med diagrammet till din
läkare, och använder det, ibland tillsammans med andra tester, för att komma
fram till en behandling som passar dig.
Hjälper forskare
Samtidigt är den information du registrerar ett hjälpmedel för forskare att kunna
förbättra pollenrapporterna och precisera
AllergiBLADET 2017:2

gränsvärden för olika arters pollen.
Pollendagboken går att använda på flera
språk och i hela Europa. Palynologiska
laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet
svarar för servicen i Sverige.
E-postadress allt som behövs
Du som användare förblir anonym. Det
enda som du behöver ange för att registrera dig är en fungerande e-postadress.
Du kan också föra pollendagbok för andra,
till exempel om du har barn, förutsatt att
var och en har en separat e-postadress.
Besök Pollendagboken
www.pollendiary.com
www.polleninfo.org
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Tävling – ” Sommar, sommar och sol. Havet och vinden
och doft av kaprifol”

Astma- och Allergiförbundet
Viktigt med diagnos vid
matallergi
Barn som undvek mjölk, fisk, ägg eller
vete på grund av födoämnesöverkänslighet hade inte sämre livskvalitet jämfört
med jämnåriga som åt normalkost, enligt
en forskarrapport
från Umeå universitet.

I en stor populationsbaserad studie med 2
585 barn i åldern 7-8 år i Norrbotten uppgav 21 procent att de hade överkänslighet
för något livsmedel.
Vid 11-12 års ålder hade den rapporterade
överkänsligheten ökat ytterligare. Fem
procent undvek baslivsmedlen mjölk, fisk,
ägg och vete och dessa utreddes vidare
med klinisk undersökning och dubbelblinda matprovokationer.
Av 94 barn som deltog i de uppföljande
undersökningarna bedömdes endast 9 barn
ha en pågående födoämnesallergi.
– Studien visade att barn som uteslutit viss
mat inte hade sämre livskvalitet jämfört
med barn som inte hade några matrestriktioner, säger Åsa Strinnholm, som är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och
klinisk medicin och allergikonsulent på
Barn- och ungdomscentrum vid Norrlands
Universitetssjukhus.
– Att den uteslutna maten inte upplevs som
ett problem kan bidra till att barnen och
deras föräldrar inte söker sig till sjukvården för att få korrekt diagnos. Detta kan
i sin tur medföra att barn som vuxit ifrån
sin allergi står på en eliminationskost som
inte behövs samtidigt som barn som har en
allvarlig allergi inte får rätt behandling och
kunskap i att hantera svåra reaktioner.
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De barn i studien som vid den kliniska
undersökningen bedömdes ha en pågående matallergi undersöktes sedan med
dubbelblind matprovokation. Efter ett år
intervjuades barnen och deras föräldrar om
sina upplevelser och i vilken omfattning
livsmedlet återintroducerades.
De barn och deras föräldrar som deltog i
matprovokationerna uppgav att det var en
positiv upplevelse. Barnen som fick allergiska symtom under provokationen sa sig
ha fått bättre kunskap om vilka symtom de
kunde få om de åt livsmedlet av misstag
och hur de då skulle hantera situationen.
De som kunde återintroducera livsmedlet i
sin kost efter matprovokationen upplevde
att livet blivit mindre begränsat än tidigare
och ansåg också att det sociala umgänget
blivit lättare.
Studien visade också att en del barn inte
återintroducerade livsmedlet trots att de
inte fick några allergiska besvär i samband
med matprovokationen.
– En anledning till detta var fortsatt rädsla
för födoämnesorsakade reaktioner, vilket
styrker vikten av uppföljning och utvärdering efter födoämnesprovokationer, säger
Åsa Strinnholm.

Källa: http://statskoll.se/nyheter/viktigt-med-diagnos-vid-matallergi/
AllergiBLADET 2017:2
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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
18 augusti 2017 till,

Agadir
Bada
Cykeltur
Flygplan
Foto
Handbagage
Hotell
Koll
Latte
Lira
Lyxsvit
Matkö
Pass
Pool
Reamotor
Resa
Saftglas
Sandstrand
Sky
Sol		
Supermarket Taxa
Taxfree
Terminal
Tullsnok
Vilstolar
Vin
Visum
Vyer
Vågor
Åktur
Öliv

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 1/2017 – ”Snälla tant Tö, låt bli vår snö”
Rätt svar: Uteliv
Ragne Uhrberg, Henån
Vi fick in 13 svar denna gång!
Grattis ni får en vinst med posten!
Vinnare är
Bengt Karlsson, Linköping
Eva Numminen, Linköping
AllergiBLADET 2017:2
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Välkommen till
Södergården Åre 2017!

Foto: Eva Björklund

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

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.

Produktion: Fontänen, Linköping • Maj 2017 • Upplaga: 920 ex

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

