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Ombudsmannen har ordet
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Hoppas att ni haft en skön sommar.
Vi har tillbringat många dagar ute i den
vackra naturen och passat på att laga mat
eller att äta medhavd matsäck utomhus.
Det blir så enkelt när man själv kan
styra och anpassa vad som finns med
i matsäcken att äta något som passar
alla i familjen. Det spelar ingen roll om
man befinner sig ute på fjället eller i ett
närliggande naturreservat, det finns alltid
mycket att upptäcka för både stora och
små. En kungsörn som svävar över vattnet, en spännande sten, mogna bär som
smakar bäst när de är nyplockade eller en
gyllengul kantarell.
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I höst kommer jag också att få en ny
kollega, från och med den 30 augusti
arbetar Astma- och Allergiförbundets
projektledare Åsa Jonsson med projektet
”Friskare liv i naturen” och Åsa kommer att ha sin arbetsplats i Astma- och
Allergiföreningen i Linköpings lokal
på Fontänen. Det är ett treårigt projekt
som Astma- och Allergiförbundet driver
tillsammans med Friluftsfrämjandet med
stöd från Svenska Postkodlotteriet. Även
Friluftsfrämjandet har en projektledare
i projektet som heter Louise Hammerin,
men hon har sin arbetsplats hos Friluftsfrämjandet i Jönköping.
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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

Alla barn oavsett förutsättningar har rätt
till utevistelse, rörelse och aktiv fritid.
Men för barn med astma och allergi kan
vägen ut i naturen vara svårare än för andra på grund av olika former av hinder.
Vi välkomnar Åsa till oss i Östergötland
och kommer att få höra mer om projektet
i nästa nummer av Allergibladet som
kommer i november.
Det finns platser kvar på årets astmaskola/ läger i Ädelfors den 6 – 8 oktober.
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Tänk på att detta kan bli den sista
astmaskolan som föreningen anordnar
efter att ha bedrivit astmaskolor sedan
1981 så jag uppmanar er som fortfarande
funderar att ta chansen detta år.
Vi vänder oss till barn och ungdomar i
ålder 6 – 15 år och en medföljande förälder. Vi kommer liksom tidigare ha med
oss ett superteam från Allergicentrum/
Region Östergötland som består av läkare, barnsjuksköterska och sjukgymnast
så missa inte den unika möjligheten att ta
del av deras kunskaper.
I Norrköping startar badet på Vrinnevisjukhuset som vänder sig till medlemmar. Den 16 september besöker Västra
Östergötlands Astma- och Allergiförening Tåkerns naturrum för den som vill se
fåglar och besöka naturrummets utställningar. Linköpingsföreningen ordnar en
bussresa till Stockholm i november, så
det finns många olika typer av aktiviteter
att välja mellan i länet.
Jag ser fram mot en spännande höst och
hoppas att du hittar något som intresserar
dig i detta nummer av Allergibladet.
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
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Framsidans bild

Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Kopparödla
Kopparödla eller ormslå (Anguis fragilis)
är en art i familjen kopparödlor. Eftersom
den helt saknar yttre extremiteter och
därför till utseendet påminner om en orm
kallas den ibland felaktigt för kopparorm.
Kopparödlan saknar helt yttre extremiteter. Hela dess kropp är metalliskt glänsande. Översidan är brun- eller gråaktig
eller kopparfärgad och utmed ryggens mitt
löper oftast en mörk rand. Undersidan är
mörkt svartblå. I sällsynta fall kan hannen
under våren ha blå fläckar. Kroppen är
långsträckt och rund, nästan cylinderformig. Stjärten är längre än huvudet och
bålen sammantagna. Hela kroppslängden
kan uppgå till 50 cm. Fjällen är släta och
rundade och har inre förbening. Tänderna
är bakåtriktade och långa, med en svag
ränna på främre periferin. Ögonen är väl
utvecklade och arten skiljer sig från ormar
genom att den har ögonlock och blinkar
som andra ödlor. En del gamla djur har
blå fläckar. Kopparödlan är känd för att
kunna bli mycket gammal. Det påstås att
den är den mest långlivade av alla ödlor
och att den blir omkring 30 år i vilt tillstånd
och upp till 54 i fångenskap.
Den lever bland buskar, i mossa, bland
nedfallna torra löv, under stenar och på
andra liknande platser. Ungdjur lever
främst under mossa och löv, medan de
vuxna djuren rör sig mer öppet.
På senhösten under september-oktober
borrar den ned sig i jorden till frostfritt
djup, inte sällan ner i myrstackar, och
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Utseende

ligger där i dvala under vintern. Strax
efter den lämnat vinterdvalan i maj sker
parningen. Den föder levande ungar som
är omgivna av ägghinnorna, som de strax
därefter spränger sönder. Ungarna föds
i augusti-september och är då 7-10 cm
långa.
Den är främst aktiv i skymningen medan
den under natten och större delen av
dagen gömmer sig under stubbar, stenar
mm. Den förekommer främst i marker
med buskar och träd, dock är den ovanlig
på torra marker.

Föda
Den äter framför allt sniglar och daggmaskar. Dessutom kan den ta insekter,
tusenfotingar och spindeldjur. Ibland tar
den också gråsuggor och andra kräldjur.
Det förekommer ibland även kannibalism.

Höstutflykt - Naturum lördag 16 september
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.
Detta till en kostnad av 25:-/person,
då får man 2 korvar med bröd (även
senap och ketchup) och en festis.

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.

Källa: Wikipedia
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Astma- och Allergiföreningen i Linköping anordnar

ASTMASKOLA

För alla
medlemmar
i Östergötland

för Östergötlands barn och ungdomar med
astma i åldrarna 6–15 år (födda 2002–2011)
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.
Anmäl dig omgående!
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”

Inbjudningar för hela länet
Följ med Astma- och
Allergiföreningen i Linköping
på en dagsresa till Stockholm.
Vi åker med Stångåbuss lördagen den
25 november 2017.
Bussen kommer att starta i • Linköping,
vid Fjärrbussterminalen ca 06.30 och
stannar sedan i • Norrköping för att hämta
upp resenärer ca 07.10. Därefter åker vi
direkt upp till Stockholm. Vi kommer att
vara framme ca 09.30 och blir då avsläppta i centrala Stockholm. Återresa från
Stockholm ca 18.30

VIKTIG!
Tänk på din
omgivning
kom doft- och
rökfri.

Barnets namn ______________________________ Personnr ____________________
Medföljande förälder ____________________________________ Röker:

ja

nej

Adress _______________________________________________________________
Postnummer _______________ Ort: _______________________________________

För alla
medlemmar
i Östergötland

Du väljer själv vad du vill göra under
dagen och du ansvarar själv för dina aktiviteter och transporter inom Stockholm
under dagen.

Kanske vill du besöka Stortorgets mysiga
julmarknad i Gamla stan?
Besöka ett museum?
Gå i affärer?
Träffa en vän?
Kostnad: Gratis för medlemmar. Alla
som följer med på resan måste ha betalat
medlemsavgift.
Är du inte medlem blir du det här
www.astmaoallergiforbundet.se
/engagera-dig/bli-medlem/registrera/
Medlemskapet kostar 200 kr/år för huvudmedlem och 100 kr/år per familjemedlem.
Anmälan senast 1 november 2017 via
formuläret på vår hemsida,
www.astmaoallergi.se
Vid frågor ring, Sara Hjalmarsson,
Ombudsman, Astma- och Allergiföreningen i
Östergötland på telefon 013- 10 34 82

Telefon, även riktnummer ________________________________________________
E-post: _______________________________________________________________
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 omgående:
Astma- och Allergiföreningen i Linköping, Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
6
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Nu finns Astma- och Allergiföreningen i
Östergötland på Facebook, följ oss gärna
www.facebook.com/Astma-och-Allergif%C3%B6reningen
-i-%C3%96sterg%C3%B6tland-160576661163117/?ref
=page_internal
AllergiBLADET 2017:3
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Intresseanmälan till Branäs 2018
Västra Östergötland

För alla
medlemmar
i Östergötland

Begränsa
t antal pla
tser –
först till k
varn gäll
er!

Intresserad att följa
med till Branäs 2018

Svarar ni ja på minst en av dessa frågor
så bör ni anmäla er till Temakväll Sociala
medier
Utbildningen kommer att ta upp:
• Sociala medier Facebook, Twitter,
och vad dessa kan hjälpa oss med i
vårt föreningsarbete.
• Den journalistiska metoden, att förstå massmedia och hur man effektivast ska nå ut genom att både tänka,
skriva och agera rätt.

OBS!!!!

Medlemskap i Astma- och allergiföreningen är obligatoriskt för att kunna följa
med på resan. Resan fylls på med principen först till kvarn.
Anmälan görs till Monica på 070-593 73
09 eller via mail på monicajr@spray.se
senast 20 december 2017 vill vi ha din
anmälan som är bindande. Inbetalning
med 500:-/deltagare sker till föreningens
bg 5974-5950 (glöm ej skriva namn).
Där skall det framgå: Antal deltagare,
namn, personnummer, adress och
mailadress, telefonnummer till samtliga
samt om ni vill ha liftkort och om någon
ska hyra skidor och även om någon ska
deltaga i skidskola.
OBS!!! Glöm ej meddela ev. matallergi.
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Inbjudan till Temakväll
Sociala medier
• Vår förening behöver fler och aktivare
medlemmar!
• Vi behöver få ut information och in
åsikter snabbare!
• Vi behöver komma ut i mediebruset!
• Vi behöver komma ut med vad vi ska
göra och berätta om vad vi har gjort!

Vi i Västra Östergötlands Astma- och
allergiförening kommer att göra en
skidresa till Branäs torsdag 1/2 –söndag
4/2 - 2018.
Vi kommer att åka buss. Det kommer
att finnas möjlighet att gå på bussen i
Skänninge (Parkeringen bakom pendeltågsstationen) och i Motala (simhallsparkeringen)
liftkortet ingår i priset
• 0 - 7 år 800:• 8 -15 år 1600:• 161800:I priset kommer ingå:
• Bussresa tur och retur
• 2 middagar (fre. och lör.)
• 2 menyer på Burger King
• Korv i backen (3 dagar)
• Boende 3 nätter
• Liftkort 3- dagars alt. spårkort till
längdspår.
• Skidskola för nybörjare
I Branäs går det att hyra skidor. Därför
vill vi i anmälan veta om ni är intresserade av skidhyra. (Då behöver vi veta
längd, vikt, skostorlek, hjälm och svårighetsgrad)

För alla
medlemmar
i Östergötland
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Tid och plats:
13 September kl 18.00– ca 20.30
Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen
Linköping
Anmälan till telefon 013-12 30 60 eller
e-post: karin@hso-ostergotland.org
Tänk på överkänsliga personer –
kom doft fri utan parfym och dylikt.
Stäng av mobiltelefonen.

Välkomna
Karin Klevelid

Temakväll Etik och teknik
Vi har tekniken men har vi etiken?
I dag kan ett enkelt blodprov berätta
mycket om en enskild människas genetiska
uppsättning, sjukdom och sjukdomsanlag.
Vad innebär den växande användningen av nya diagnostiska teknikerna för
kommande generationer?
Fosterdiagnostik aktualiserar flera etiska
frågor vars svar har betydelse för synen
på och respekten för människovärdet. Det
berör självbestämmande, integritet samt
rättvise och prioriterings aspekter.
Medverkar gör Peter Hermansson,
Centrum för Sällsynta Diagnoser och
Etiska Rådet Region Östergötland
AllergiBLADET 2017:3

Datum: onsdag 11 oktober
Klockan: 18.00–20.00
Plats:
Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
Kostnad: Ingen
Sista dag för anmälan är
måndag 2 oktober
Anmäler dig gör du genom att ringa till
vårt kansli telefon 013-12 30 60
eller mejla till
karin@hso-ostergotland.org
Välkommen
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Handikappföreningarna Östergötland
har bytt namn till
Funktionsrätt Östergötland

Inbjudningar för hela länet

När vi nu byter namn till Funktionsrätt
Östergötland är det för att stärka vår
koppling till mänskliga rättigheter.
Vi har vår grund i Förenta Nationernas,
FN;s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.
Vi har rätten att kunna fungera i olika
situationer, oavsett funktionsnedsättning
och oavsett vilka hinder som finns inom
samhällsområden.
Vi har alla rätt till en fungerande vård, en
fungerande skola, ett fungerande arbetsliv
och så vidare, i denna anda bjuder vi in
till våran gemensamma hjälpmedelsdag.
Praktisk information:
Datum: onsdag 20 september
Klockan 13.00 -16.00
Dagen är helt gratis, ingen föranmälan
krävs, och ni är varmt välkommen
Program Hjälpmedelsdag 20 september
2017
Vagnhallen, Västra vägen 32, Linköping
13.00 Hjälpmedelsbehovet måste
regleras i rättighetslag
Hjälpmedelsutredningen och
Neurorapporten Hjälpmedel
Karin Månsson utredare från
Neuroförbunden
14.00 Försäkringar – Om att försäkra
hjälpmedel, bostad, bil
Unik Försäkring
15.00 Att hyra fritidshjälpmedel
Hjälpmedelscentrum Östergötland en del av Sodexo
10

För alla
medlemmar
i Östergötland

Akvarellkurs 19-22 oktober 2017
Utställare:
Synskadades Riksförbund Östergötland
kommer också att visa hjälpmedel under
dagen.

AllergiBLADET 2017:3

Akvarellkurs på Södergården/Åre.
Kursen startar kl. 12.00 på torsdag den
19/10 och avslutas kl.12.00 på söndag
den 22/10.
Carina Hååg heter jag och är kursledare.
Jag är aktiv akvarellmålare och har haft
ett flertal utställningar. Du hittar min
konst på www.aquasouls.se eller på
Facebook sök aquasouls. Lättast når du
mig på e-post carinahaag@gmail.com
eller mobilen 070-604 35 36.
Avgiften för akvarellkursen är 900 kr
och då ingår måltiderna. Avgiften betalar
ni på plats när ni kommer. Det är Astmaoch Allergiföreningen i Västjämtland som
arrangerar kursen därför kan kursavgiften
vara så låg.
Boendet ska ni boka med Eva Björklund som är föreståndare på Södergården.
Mobil 070-662 40 53 Boendet kostar 195
kr/dygn då ingår sängkläder och hygienartiklar. Eftersom Södergården är AstmaAllergiBLADET 2017:3

och Allergiförbundets vandrarhem finns
vissa trygghetsregler. Du kan läsa om
dem på Södergårdens hemsida
www.astmaoallergiforbundet.se
/sodergarden
Jag har med material som ni kan låna
eller köpa till självkostnadspris.
Vi kommer att gå igenom olika
akvarelltekniker och jag delar med mig
av tips och trix. Varje dag går vi igenom
våra bilder tillsammans för att lära oss av
varandra och för att ni ska få feedback.
Vädret kan vi ju inte styra över men vi får
hoppas på första vintersnön eller ett vackert norrsken. Dis och härliga gnistrande
droppar på grenarna. Kanske kan vi måla
utomhus någon av dagarna.
Resan till och från Södergården bokar
du själv. Har du specialkost så hör av dig
till mig per mail så fort som möjligt.
Varma hälsningar Carina Hååg och Astmaoch Allergiföreningen i Västjämtland
11

Nyheter

Information från Funktionsrätt Östergötland

Arbetsmarknad – Funktionsnedsättning
Lars Ohly ordförande Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt i Östergötland inbjuder till följande
KURSER OCH TEMAKVÄLLAR 2017
• 13 september Utbildning
Sociala medier, Förtroendevald i
samverkan med ABF Östergötland
kl. 18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
• 20 september Hjälpmedelsdag
kl. 13.00–16.00
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
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• 8 november Temakväll – Återhämtning vid psykisk ohälsa, I samverkan
med Östergötlands Riksförbund för
social och mental hälsa.
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 Funktionsrätt Östergötlands hemsida,
www.funktionsratt-ostergotland.se
Du kan också kontakta,
Funktionsrätt Östergötland
tel. 013-12 30 60,
e-post info@hso-ostergotland.org
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Lars Ohly kommer till Östergötland
Lars är ny ordförande för Funktionsrätt
Sverige tidigare rikspolitiker för Vänsterpartiet.
Många personer med funktionsnedsättning står helt eller delvis utan arbete och
egen försörjning.
Alla människor har rätt till arbete och att
vara bidragande till samhället utifrån sin
egen arbetsförmåga.
Alla människor har också rätt till en försörjning, oavsett arbetsförmåga.
Arbetsmarknadspolitiken är inte utformad
så att alla människor tas till vara.
Många saknar arbete trots att de både vill
och kan arbeta.

Nästa år är det val!
Vad kan vi göra i Östergötland?
Välkommen till en eftermiddag om arbetsmarknads frågor.
Dag
Tid
Plats

måndag 23 oktober
14.00 – ca 17.00
Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping
Kostnad Ingen kostnad
Sista dag för anmälan är måndag 16
oktober
Anmäler dig gör du genom att ringa till
vårt kansli telefon 013-12 30 60
eller mejla till
karin@hso-ostergotland.org

Välkommen!

AllergiBLADET 2017:3
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Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Yogahelg 23-26
november 2017
Helgen den 23-26 november 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.

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.
Kontak och information
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

Om Mediyoga
Medicinsk yoga- mediyoga är framtaget
och grundat av Göran Boll på Mediyoga
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Vill du röra på dig i trevligt sällskap?
Kom då till Linköpings Parasportförening!

Bassängträning (varannan tisdag)
US
Tisdag den 29/8
kl. 17:15-18:00
Bee Active Idrottsskola (7-18 år)
Fontänen
Måndag den 4/9
kl. 18:00-19:00
Bee Active Weekend (från 18 år)
Olika platser
Lördag den 26/8 kl. 12:00
Boccia motionsgrupp
Fontänen
Onsdag den 16/8 kl. 10:00-12:00
Bordtennis motionsgrupp
Fontänen
Torsdag den 17/8 kl. 13:00-15:00
Boccia (träning/tävling)
Fontänen
Onsdag den 30/8 kl. 17:00-19:00
Boccia (träning/tävling)
Ljunkan
Lördag den 2/9
kl. 14:00-17:00
Bordtennis (träning för nybörjare)
Fontänen
Torsdag den 31/8 kl. 17:00-18:15
Bordtennis (träning för avancerade)
Fontänen
Torsdag den 31/8 kl. 18:30-20:00
Dans (i Vagnhallen)
Fontänen
Söndag den 10/9 kl. 10:30-12:30
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Goalball (synskadeidrott) 3 ggr/v.
Tokarpshallen
Innebandy
Fontänen
Lördagar
kl. 10:00-12:00
Mattcurling
Fontänen
Tisdag den 15/8
kl. 17:00-20:00
Rullstolsrugby
Sportcenter
Lördag den 30/9 kl. 14:00-18:00
Du är välkommen att prova ett par gånger innan du bestämmer om du vill bli
medlem.
Vill du ha mer information om vilken
aktivitet som skulle passa just dig?
Kontakta då Agneta Lidman:
kansli@lhif.se eller 013-13 39 79.

Varmt välkommen
med din anmälan!
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Linköping

Linköping

Pengar till
förening
www.idrottensbingo.se - bingo på nätet

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
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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.
17
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Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening

Norrköping

Badet
Badet för våra medlemmar startar
fredagen den 8 september
kl.17:00–17:45 samt 17:45–18:30

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening
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

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping

Efter årsmötet som hölls den 11 februari 2017 så ser styrelsen ut:
Ordförande:

Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp 1
596 91 Skänninge
070-593 73 09
monicajr@spray.se

Vice Ordf.:

Hans Gill

Sekreterare:

Nina Gill

Karli Levehag

Ledamot:

Johan Rickardsson

Ersättare:

Kristina Levehag
Magnus Jernér

Nu finns vi på Facebook

Gilla oss och få den senaste informationen om vad som händer i föreningen.
www.facebook.com/vastraostergotland.astmaoallergi

Varmt välkomna önskar styrelsen:

Ledamot:

Agnetha Bohman

Postadress

Ordförande:

Rolf Wigh

Suppleant:

Anders Eriksson

Vice ordf:

Urban Bohman

Sekreterare:

Susanne Littecke

Valberedning:
Roland Pettersson
och Christer Almén

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

Studieorg.:

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening

Kontakta oss (Vi har flyttat till ny adress!):
Astma- och Allergiföreningen i Norrköping,
Husdel E, Gamla Övägen 23, 603 79 Norrköping
Plusgiro: 86 33 76 - 0

Kassör: Ninna Almén

Kassör:

Revisor: Annelie Wigh
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Kontakt:
Tel. 070-593 73 09
E-post:
vastra.ostergotland.aa@gmail.com
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Nytt råd till allergiker –
brister i allergimärkningen

Ny allergitest
skonar djur
Ett forskarteam i Lund har utvecklat ett
allergitest utan djurförsök som har hög
träffsäkerhet.
EU skärper lagstiftningen, och företag
och tillverkningsindustri måste nu visa att
de har betydligt bättre koll på hela 30 000
kemikalier samtidigt som djurförsöken
ska bli färre. Utöver att kemikalier måste
allergitestas, behöver man också ta reda
på hur kraftigt allergiframkallande de är.
– Vi måste förhålla oss till att kemikalier finns och behövs i vårt samhälle,
precis som naturliga ämnen som också
kan göra oss allergiska. Genom att testa
deras hälsopåverkande effekter innan
de används i kosmetika, färg, rengöring
och andra produkter, så kan vi ersätta
dem med säkrare substanser och därmed
undvika kliniska symptom. Man slipper
rätta till efteråt, säger Malin Lindstedt,
professor i immunteknologi vid LTH,
Lunds universitet och huvudförfattare.
Malin Lindstedt och hennes forskarkollegor använder mänskliga celler som
de ”utsätter” för olika kemiska substanser. Med sin genanalys, som de kallar
GARDpotency, går det att få reda på hur
kroppens immunförsvarsceller reagerar
på kemikalierna: kraftigt allergiframkallande, svagt eller inte alls.
Träffsäkerheten med testet är 78 procent.Testet har redan börjat användas i
begränsad omfattning. Försäljning sker
via ett av universitetets spinoff-bolag.
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Personer med svår mjölkallergi bör diskutera med en läkare eller dietist om de ska
avstå från att äta choklad och chokladprodukter. Det nya rådet ger Livsmedelverket
efter att en nordisk undersökning visat på
stora brister i livsmedelsmärkningen.

För forskarna själva är drivkraften att
testet ska komma till nytta, men även det
etiska – att skona djur – och en grundvetenskaplig nyfikenhet väger tungt.
– Vi vill veta mer vad som triggar allergi på gennivå, säger Malin Lindstedt.
Tillsatser i livsmedel är ett område
Malin Lindstedt härnäst vill titta närmare på. Enligt henne vet vi alldeles för lite
om tillsatser påverkar genregleringen i
våra immunförsvarsceller.
När det gäller djurförsök är det inte
endast av etiska skäl som de är mycket
vunnet att skippa dem, enligt Malin
Lindstedt:
- Vi får ofta frågan ”hur bra är er
modell jämfört med musmodellen?”
Vi vill inte jämföra oss med modellen,
inte bara för att skona djur, utan för att
djurmodellerna inte är tillräckligt bra för
att förutsäga allergi i människa, säger
hon.
Källa: http://statskoll.se/nyheter/ny-allergitest-skonar-djur/
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I undersökningen som genomfördes av
livsmedelsmyndigheter i Norge, Danmark,
Sverige och Finland kontrollerades märkningen av allergener i totalt 351 produkter.
Allergenerna mjölk, hasselnöt, jordnöt,
ägg och gluten analyserades i produkter
som inte angav dessa som ingredienser.
Mjölkprotein hittades i tolv procent av alla
undersökta produkter utan mjölk i ingrediensförteckningen och utan "kan innehålla
spår av mjölk"-märkning. Detta var särskilt
vanligt i choklad- och chokladprodukter.
– Den nordiska undersökningen var
begränsad, men visar ändå på problem med
odeklarerad mjölk i choklad. Så länge det
är så många märkningsfel måste vi informera allergiker om riskerna och ge råd om
vad de kan göra för att inte drabbas. En
allergisk reaktion kan för en person med
svår mjölkallergi i värsta fall vara livshotande, säger Rickard Bjerselius, toxikolog
på Livsmedelsverket.
Resultaten från undersökningen visade
också att choklad- och bageriprodukter
med varningsmärkningen "kan innehålla
spår av mjölk, hasselnöt eller jordnöt" i
vissa fall innehöll så höga halter av dessa
allergener att de kan vara en risk för många
allergiker. Märkningen "kan innehålla spår
av" saknar idag gränsvärden och därför
kan halterna av allergener variera mycket,
samma produkt kan innehålla olika halter
vid olika tillfällen.
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Allergiker kan därför behöva undvika
livsmedel som är märkta med "kan innehålla spår av" det allergen de är allergiska
mot. Mjölk-, hasselnöts- och jordnötsallergiker bör vara extra uppmärksamma på
choklad- och bageriprodukter.
Det är företagen som har ansvaret för
att livsmedelsmärkningen är korrekt.
Livsmedelsverket planerar nu för en rad
åtgärder inom företagsrådgivningen och
livsmedelkontrollen för en bättre och säkrare märkning. Livsmedelsverket kommer
även att på EU- nivå fortsätta arbeta för att
det tas fram gränsvärden för "kan innehålla
spår av" -märkningen.
– Vi hoppas att de åtgärder vi nu gör
ska leda till en högre kunskapsnivå och
medvetenhet hos livsmedelsbranschen om
allergener och de risker som brister i hantering och märkning medför. Allergiker måste kunna lita på att märkningen stämmer,
säger Anna Wedholm Pallas, rådgivare på
Livsmedelsverket.
Läs rapporten:
www.livsmedelsverket.se/globalassets
/rapporter/2017/odeklarerade-allergener
-i-mat-livsmedelsverkets-rapportserie
-nr-29-2017.pdf

Källa: Livsmedelsverket
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Brukarstödcenter
Brukarstödcenter
Vilsen i samhället? Vi kan hjälpa dig!

"United Action for Allergy and Asthma"
Det behövs bättre vård för människor med allergi
25 april startade kampanjen - "United Action for Allergy and Asthma" i Europaparlamentet i Bryssel.
Du kan vara med och påverka! Gör din röst hörd genom att skriva på via nedan länk.
www.callallergyasthma.eu/

På Brukarstödcenter kan personer med
funktionsnedsättning få råd och stöd.
Det kan gälla hjälpmedel, vårdbidrag
och handikappersättning, eller bara att ha
någon att prata med.
Du som har en funktionsnedsättning eller
är drabbad av långvarig sjukdom, anhörig
och alla övriga intresserade kan vända
sig till oss för att få hjälp, service och
vägledning.
Vi vänder sig också till dig som möter
personer med funktionsnedsättning i ditt
yrke.
Vad kan Brukarstödcenter
hjälpa till med?
• Ansökningar av olika slag
• Överklagningar
• Rehabilitering - rehabiliteringsinsatser
• Vårdbidrag, handikappersättning
• LSS-ärenden
• Hjälpmedel
• Rådfrågning
• Bilstöd och anpassningar
• Bostadsanpassning
• Diskutera allt vad du vill:
Livet, universum och allting
• Hjälp med att fylla i blanketter
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Alla är välkomna
Vi har tystnadsplikt
Du kan vara anonym
Brukarstödcenter är helt kostnadsfritt
Brukarstödcenter i Östergötland drivs
av Funktionsrätt Östergötland tidigare,
Handikappföreningarna Östergötland med
stöd från Region Östergötland
Brukarstödcentret ska inte ta över samhällets uppgifter, utan vara en resurs.
Varmt välkommen att kontakta oss.
Kontakt uppgifter
Brukarstödcenter i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Eller om du hellre vill ringa/skicka
e-post: karin@hso-ostergotland.org
Telefon: 013-12 33 10, 013-12 30 60
Kansliet är öppet: Måndag-Fredag,
besök efter tidsbeställning.

Välkommen!
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Öppettider ledsagning

Månd–fred 8.00–15.00*

Ledsagarservice
US Linköping
Garnisonvägen 10
587 50 Linköping

Öppettider bokning

Månd–fred 8.00–14.00*
* Ledsagarservice har öppet
helgfria vardagar

010-103 66 80
Info@ledsagarservice.nu
Här hittar du oss på webben:
www.ledsagarservice.nu

Livsviktig skillnad mellan laktosfri och fri
från mjölkprotein

Tjänsten är kostnadsfri

Lördag den 16 september är det dags för
årets Matallergidag, en dag då många av
Astma- och Allergiförbundets lokalföreningar informerar om matallergifrågor på
olika platser i landet.
I år upplyser föreningarna särskilt om att
"laktosfri" inte är detsamma som "mjölkproteinfri" – en skillnad som kan vara
livsviktig för den som är allergisk mot
just mjölkprotein.
Fakta
Laktosintolerans

Laktosintolerans är ingen allergisk
reaktion utan brist på ett enzym i tarmen.
Kroppen kan inte bryta ned mjölksockret
(laktos). De drabbade får orolig, gasfylld
mage och diarré. Personer med laktosintolerans kan ta tabletter med enzymet som
saknas (laktas) i samband med måltid,
och kan då ofta äta mat som innehåller
laktos utan att få symtom.
24
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Mjölkproteinallergi

Vid allergi mot mjölkprotein kan riktigt
små mängder räcka för att ge en allergisk reaktion. Ibland kan reaktionen bli
livshotande. Mjölkprotein finns i alla
mejeriprodukter: mjölk, filmjölk, yoghurt,
gräddfil, grädde, ost, smör, glass m.m.
Mjölkpulver, torrmjölk, vassle, vasslepulver, kasein och kaseinat är annat som kan
stå i ingrediensförteckningen och som
betyder att maten innehåller mjölk. Mjölk
kan också finnas i margarin, charkvaror,
maränger, kryddblandningar, buljonger,
fiskpinnar, bröd och ströbröd.
Mjölk kan förekomma i choklad och
chokladprodukter, ibland i höga halter,
utan att det står i ingrediensförteckningen.
Personer med mjölkproteinallergi kan
därför behöva vara försiktig med choklad.
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Tävling – ” Ta mig till havet”
Rätt svar Allergibladet nr 2/2017 – ”Sommar, sommar och sol”
Rätt svar: Dollar
Linda Karlsson, Vikingstad
Vi fick in 16 svar denna gång!
Eva Gummeson, Norrköping
Grattis ni får en vinst med posten!
Vinnare är
Niclas Örtenblad, Skänninge

Kroniskt sjuka behöver lyftas
fram i folkhälsopolitiken
Människor med kronisk sjukdom och
funktionsnedsättning rapporterar
sämre hälsa än befolkningen i övrigt.
Den kommande folkhälsopropositionen
behöver därför utökas med mål och
strategier för denna särskilda grupp,
anser Astma- och Allergiförbundet.
Regeringen har beslutat att hälsoklyftorna
i Sverige ska vara borta inom en generation och i juni 2017 presenterade Kommissionen för jämlik hälsa sitt slutbetänkande
(SOU 2017:47). Kommissionen, som har
haft i uppdrag att föreslå åtgärder som kan
bidra till att visionen blir verklighet, menar
att ojämlikhet i hälsa utgörs av systematiska skillnader i hälsa mellan sociala
grupper.
- Vi stödjer kommissionens förslag på nästan alla punkter. Men vi saknar ett viktigt
målområde, nämligen Hälsa för personer
med kronisk sjukdom, funktionsnedsättning och ökad känslighet, säger Maritha
Sedvallson, ordförande för Astma- och
Allergiförbundet.
Personer med funktionsnedsättning och
kronisk sjukdom samt personer med ökad
känslighet rapporterar sämre hälsa än
befolkningen i övrigt. Miljöhälsorapporten
2017 (Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet) är en av många rapporter
som beskriver detta.
- Kronisk sjukdom och funktionsnedsättning är dessutom risktillstånd som kan
inverka på mycket mer än den fysiska hälsan. Men de faktorer som kan påverka hur
en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning tar sig uttryck i människors liv, går
faktiskt att förändra. Det kan handla om
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kunskapsspridning och utbildning, miljöanpassningar, ekonomiska satsningar och
lagstiftning, säger Maritha Sedvallson.
Människor med kronisk sjukdom och
funktionsnedsättning är en grupp som har
större förbättringspotential är befolkningen
i övrigt när det gäller hälsan. Skillnaderna
i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa kan
i stor utsträckning minskas med hjälp av
riktade samhällsinsatser.
- Det behöver därför inrättas ytterligare ett
målområde med strategier, etappmål och
indikatorer, som gör det möjligt att uppnå
ambitionen om minskade hälsoklyftor,
säger Maritha Sedvallson.
Om delbetänkandets åtta målområden:
Ojämlikhet i hälsa uppkommer som ett
resultat av ojämlikhet i tillgång till resurser, förhållanden, villkor och möjligheter.
I Kommissionens första delbetänkande
identifierades därför åtta centrala livsområden där resursbrister och sårbarheter är
särskilt avgörande. Dessa inkluderar Det
tidiga livet, Kompetenser, kunskaper och
utbildning, Arbete, arbetsförhållanden
och arbetsmiljö, Inkomster och försörjningsmöjligheter, Boende och närmiljö,
Levnadsvanor samt Kontroll, inflytande
och delaktighet. Ytterligare ett område
som listas är En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
AllergiBLADET 2017:3

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 29 oktober 2017 till,
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Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
eller via e-post astma-allergi.ost@fontanen.org
Glöm inte att ange namn och adress!
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Cyklop
F R
Fena
R
Hawaii
Kajak
Katamaran Maui
Rev
Salt
Segel
Snorkla
Stänk
Surfa
Vattenskida Vax
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M

Sol
Surfingbräda
Windsurfing

Trampbåt
Tuber
Vågor Våtdräkt
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Här bor du billigt, tryggt och enkelt i en ren och sund miljö.
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

Välkommen till
Södergården Åre 2017!
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