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KANSLIET På Astma- och Allergiföreningen Östergötlands län 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

Nr 3 : 2022 Upplaga: 720 ex 
Ansvarig utgivare: Björn Pettersson

Postadress: Astma- och Allergiföreningen Östergötlands län 
Västra vägen 32, 582 28 Linköping

E-post: astma-allergi.ost@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se

Omslagsfoto: Bernt Kazmierski   Tryck: Föreningen Fontänen

Utgivningsplan för Allergibladet 2022

Manusstopp: Utgivning omkring:
Nr 4 12 november 26 november
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Innehåll

I mitten av augusti var 
det skolstart för många 
barn
Det innebär ofta nya kompisar, nya miljöer 
och nya situationer att ha koll på för alla 
barn med astma och allergier. 

Alla elever har rätt till en näringsriktig och 
god skollunch. Trots det händer det att matal-
lergiska barn får gå utan mat en hel dag för 
att de inte kan äta det som serveras. Och det 
händer att barn drabbas av allergiska reaktio-
ner när de äter maten i skolan. Enligt Astma- 
och allergiförbundets enkät svarar 15 procent 
av föräldrarna till barn med matallergi att det 
hänt att deras barn blivit utan mat, och över 
hälften av föräldrarna har erfarenhet av att 
deras barn fått en allergisk reaktion på grund 
av skolmaten.
Vill du på ett enkelt sätt dela information om 
vad det innebär att ha till exempel mat- eller 
pollenallergi – och samtidigt sprida viktig 
kunskap? Kolla in Allergiakademin!
Den 25 augusti gick det ut ett pressmeddelan-
de från Socialdepartementet där det medde-
lades att Regeringen ger Socialstyrelsen och 
Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra en 
förstudie för att utveckla det förebyggande ar-
betet och främja en jämlik vård inom allergi-
området. Inom uppdraget ska myndigheterna 
bedöma vilka ytterligare åtgärder som krävs 
för att färre personer ska drabbas av allergis-
ka besvär och för att fler ska kunna leva ett 
gott liv trots sjukdomen.

Den 26 oktober hälsar Astma- och Allergi-
föreningen Östergötlands län tillsammans 
med Region Östergötland, ImagineCare och 
AsthmaTuner alla varmt välkomna till en 
workshop om egenmonitorering av astma. 
Målet med astmabehandlingen är att du ska 
kunna leva utan symptom. Genom att regel-
bundet testa din astma och få rätt behandling 
kan du nå dit. 
Genom digital egenmonitorering kan patien-
terna själva mäta sin astma och direkt få in-
dividanpassade behandlingsinstruktioner via 
sin mobiltelefon eller surfplatta. För vården 
innebär det att man mer effektivt kan behand-
la och följa upp patienter med astma. 
Missa inte heller möjligheten till att utbilda 
dig till forskningspartner. Funktionsrätt Öst-
ergötland erbjuder möjlighet till intressean-
mälan inför nästa utbildning som hålls hösten 
2023.

Sara Hjalmarsson 
Ombudsman 

Astma- och Allergiföreningen Östergötlands län
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Om framsidan bild:  
Fjärilar
Fjärilarna har en världsvid utbredning, 
och det är den näst största ordningen 
bland insekterna med cirka 150 000 olika 
arter. I Sverige finns drygt 2 800 arter.

Vad kännetecknar fjärilar?
Till fjärilarna räknas de insekter med två 
par vingar, som är mer eller mindre täckta 
av små vingfjäll. Det finns dock några 
arter vars honor helt saknar vingar.
Nästan alla fjärilar har sugande mundelar 
som är formade som ett sugrör som kan 
rullas ihop. Med sugsnabeln suger de nek-
tar och andra flytande safter.
Vissa primitiva fjärilar äter fastare föda 
som exempelvis pollen, och de har käkar.

Dag- och nattfjärilar
Dagfjärilarna är en grupp inom fjärilarna. 
Det finns inget enkelt och helt säkert sätt 
att utseendemässigt skilja mellan dag- 
fjärilar och olika nattfjärilar.
En hjälp är att titta på antennerna. Hos 
dagfjärilar avslutas de nästan alltid med 
en liten klubba. Andra fjärilars antenner 
är oftast fjäderlika hos hanarna,och smala 
och raka utan klubba hos honorna.

Dagfjärilarna är ofta färggranna och dag-
aktiva medan olika nattfjärilar mestadels 
är kamouflagtecknade och nattaktiva - 
men denna regel har många undantag.
Nattfjärilarna delas i sin tur upp i de 
 onaturliga grupperna storfjärilar och 
småfjärilar, alltefter nästan enbart  
storleken.

Källa: Naturhistoriska riksmuseet
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Medlemsmöte
Där vi kommer få besök av  ett 
företag i Edsbyn, som bakar veganskt  
fika fritt från EU:s 14 allergener (givetvis 
även gluten). De arbetar förutom med fika 
även med glass, smoothies och annat som 
passa att äta i farten – allt fritt från EU:s 
14 allergener.
Lördagen den 8 oktober 
Klockan 14.00 
Plats: PRO-lokalen, Mjölbygatan 20 C,  
 Skänninge (inte långt ifrån  
 pendeltågstationen)
Pris: Gratis för medlemmar och  
 20 :-/person för icke medlemmar.
Föreningen bjuder på fika och vi kommer 
få möjlighet att provsmaka produkter från 
fibr.
Anmälan senast 1 oktober till Monica på 
tel. 070-593 73 09 eller  
via mail monicajr.mj@gmail.com

OBS! Vi har många medlemmar som har 
doftallergi, så kom parfym- och doftfria.

Nu finns Astma- och  
Allergiföreningen  
Östergötlands län på  
Facebook

Följ oss gärna  
www.facebook.com/astmaoallergiost/

Gilla oss och få den senaste informationen om 
vad som händer i föreningen
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Hur har ditt arbetsliv 
sett ut under Covid-19 
pandemin?

Vi söker personer med funktionsned-
sättningar som vill vara med i ett forsk-
ningsprojekt

Arbetsliv under Covid-19 pandemin –  
lärande, erfarenheter, designmöjligheter och 
framtida arbetsliv för personer med funktions- 
nedsättningar.
Projektet syftar till att undersöka hur  
erfarenheterna från Covid-19 pandemin 
kan bidra till att förbättra förutsättningar-
na för personer med olika former av  
funktionsnedsättningar att delta i arbets- 
livet. Vi kommer att undersöka både kort-
siktiga och långsiktiga effekter och kon-
sekvenser för personer med funktions-
nedsättningar av att arbeta hemifrån och i 
digitala miljöer samt vilka nya betydelser 
av social delaktighet och villkor för delak-
tighet som detta innebär. 
Projektet drivs av Göteborgs universitet, 
Malmö universitet och forskningsinstitutet 
RISE. Forskningen har stöd från Forsk-
ningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
(FORTE) och pågår under 2022-24.
Mer information om projektet finns att 
läsa på projektets webbplats:  
https://dworklife.uni.mau.se 
(på engelska) och https://www.gu.se 
forskning/framtidaarbetsliv (på svenska)

Vill du delta i projektet?
Om du vill delta i projektet och dela med 
dig av dina erfarenheter från Covid-19 
pandemin så ber vi dig att anmäla ditt 
intresse till till projektledaren Jörgen 
Lundälv, jorgen.lundalv@socwork.gu.se 
senast den 1 oktober 2022.
Obs! en intresseanmälan är ej bindande 
och du kan när som helst dra tillbaka din 
medverkan utan att behöva motivera an-
ledningen till det. 

Hur går det till? 
Under hösten kommer vi att ta kontakt 
med dig och boka in tid för en intervju 
och/eller skicka hemuppgifter som du får 
fylla i. Intervjufrågorna kommer att hand-
la om hur ditt arbetsliv har sett ut under 
pandemin och om dina erfarenheter av 
att arbeta hemifrån och i olika digitala 
miljöer. Intervjuerna beräknas ta cirka 1 
timme och kommer att genomföras i lokal 
som vi kommer överens om tillsammans 
eller på distans via ett videokonferens-
program. Om du samtycker så kommer 
intervjun att spelas in på band
Hemuppgifterna kan till exempel handla 
om att fotografera av din arbetsplats, be-
skriva vilka stöd du använder dig av i ditt 
arbete och hur du samarbetar med andra, 
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Sökes deltagare till forsknings- 
projekt om arbetsliv under 
Covid-19 pandemin

rita upp en tidslinje över hur en typisk 
arbetsdag ser ut m m.
Under våren 2023 kommer vi att bygga 
vidare på det vi lärt från intervjuerna 
och hemuppgifterna och bjuda in till 
workshops där vi tillsammans utvecklar 
förslag på lösningar som förbättrar förut-
sättningarna för att delta i arbetslivet. Mer 
information om detta och en inbjudan 
kommer att skickas ut under våren 2023.

Datasäkerhet och GDPR
All insamlad data kommer att hanteras 
konfidentiellt och kommer inte att kunna 
kopplas till dig som person. Ansvarig för 
personuppgifter är Göteborgs universitet. 
För ytterligare information, se Integritets-
skyddsmyndigheten (https://www.imy.se). 
Projektet följer Vetenskapsrådets etiska 
riktlinjer och dataskyddsförordningen 
(GDPR). Forskningsprojektet är granskat 
och godkänt av Etikprövningsmyndighe-
ten.

Gör din röst hörd! 
Genom att delta i projektet kommer du att 
kunna dela med dig av dina erfarenheter, 
lärdomar, kunskap och råd. Vi tror att det-
ta kan vara betydelsefullt för många att få 
dela sina erfarenheter och lära i ett utbyte 
med andra. I det längre perspektivet strä-
var vårt projekt mot att förbättra möjlig-
heterna för personer med funktionsned-
sättningar att delta i arbetslivet genom att 
utmana normen och formerna för hur ett 
arbetsliv kan se ut och organiseras.  

Genom att delta i studien bidrar du till 
detta. När forskningsprojektet avslutats 
kommer du att kunna få ta del av resultatet.
Om du behöver mer information för att 
kunna fatta beslut om du vill vara med 
eller om du har frågor om projektet så är 
du mycket välkommen att ta kontakt med 
oss.

Med vänliga hälsningar,  
Projektgruppen: Jörgen Lundälv, Magnus 

Eriksson och Elisabet M. Nilsson

Kontaktinformation:
Jörgen Lundälv, projektledare, docent, 
Institutionen för social arbete, Göteborgs 
universitet, Box 720, 405 30 Göteborg. 
E-post: jorgen.lundalv@socwork.gu.se.  
Tel. 0761 724711
Elisabet M. Nilsson,  
universitetslektor,  
Institutionen för konst, kultur och kom-
munikation, Malmö universitet,  
205 06 Malmö.  
E-post: elisabet.nilsson@mau.se
Magnus Eriksson, senior forskare,  
RISE Samhällstransformation,  
Forskningsgången 2C,  
417 56 Göteborg.  
E-post: magnus.Eriksson@ri.se
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Egenmonitorering –  
en nyckel för modern  
astmavård

Wiktor Karlsson Lindgren är sjuksköter-
ska på Mjölby vårdcentral och en av de 
första i Sverige att erbjuda sina astma 
patienter egenmonitorering. “Det kortar 
väntetiderna samtidigt som det ger ökad 
tillgänglighet och patienter som mår 
bättre”, säger Wiktor.

Egenmonitorering innebär att patienten 
får tillgång till en app och en Bluetooth- 
uppkopplad spirometer. Värdena går direkt 
in i appen och kan läsas av både patienten 
själv och av Wiktor som ansvarig vård- 
givare, tillsammans med svaren från 
frågeformulär som skickas ut via samma 
app. Om ett värde avviker pingas Wiktor 
till av systemet och han kan direkt höra 
av sig via chatten. De kan också göra upp 
om ett digitalt vårdmöte via videosamtal. 
All historik sparas och värdena samlas i 
grafer där det går att avläsa hur patienten 
mått över tid och eventuella trender i 
lungfunktionen.
Astma är sedan region Östergötlands 
upphandling 2021 en av flera diagnoser 
där man som patient erbjuds egenmoni-
torering. Regionen är den andra i Sverige 
att breddinföra lösningen och Mjölby är 
en av sju vårdcentraler som idag erbjuder 
det för astmatiker.
Wiktor själv är allmänsjuksköterska, men 
har sedan 2020 jobbat nästan enbart med 
astmapatienter. Sedan 2021 har han också 
blivit en expert på egenmonitorering 
som verktyg, tillsammans med kollegan 
Jessica som jobbar med hypertonipatienter 
(högt blodtryck). Idag har Wiktor ett 50-tal 

patienter uppkopplade på egenmonito-
rering, men vill gärna ta emot fler och 
uppskattar själv att inte ens 200 patienter 
skulle vara för många.

 – Idag lägger jag 4–5 timmar i veckan på 
egenmonitoreringen, men då har jag 
också stenkoll på 50 patienter. Det är  
tyvärr inte många som kan säga det 
idag, säger Wiktor.

Tiden Wiktor lägger ner på egenmonitore-
ring gör att han kommer väldigt nära sina 
patienter, både genom data och genom 
samtal. Alla värden finns samlade över tid 
och gör att vårdpersonalen plötsligt får 
insyn i ett hälsotillstånd som tidigare varit 
föränderligt och kan svänga fort. Nu kan 
sköterskan och astmatikern tillsammans 
identifiera triggers som patienten kanske 
inte visste om. Vi har aldrig haft tillgång 

Wiktor Karlsson Lindgren. Foto: ImagineCare

till den här typen av data tidigare. Under-
sökningar har funkat mer som stickprov 
- men  
vilken nytta ger egentligen ett värde som 
tas under 30 minuter på en treårig var-
dag? Nu kan vi tillsammans följa trender 
och hitta sätt för patienten att må bättre. 
Egenmonitoreringen blir därför också 
som ett läroverk för  
patienten, förklarar Wiktor.

Så fort det sker en försämring i lung-
funktion eller uppskattat mående larmar 
systemet, så Wiktor behöver inte aktivt 
hålla koll på en patient där allt fungerar 
bra. Vid försämring kan vi snabbt justera 
inhalationsdoseringar och följa upp dess 
effekt.  Tidigare har mycket ansvar legat 
hos patienten att känna efter och analysera 
måendet, vilket är svårt när försämringen 

ibland smyger sig på och blir till ett normal- 
tillstånd. Nu kan båda se fakta.

 – Astmatiker är en patientgrupp som 
traditionellt sett alltid varit underbe-
handlade. Många har accepterat att till 
exempel alltid vara andfådda, men de 
kan bli bättre och till och med sym-
tomfria. Egenmonitoreringen hjälper 
till med det och ger på så sätt friskare 
patienter.

En annan fördel som Wiktor ser är till-
gängligheten, patienterna vet att vårdgiv-
aren är ett chattmeddelande bort och vem 
som är ansvarig för behandlingen.  
Fler kan också få hjälp nu, eftersom egen-
monitoreringen hjälper till att korta de 
väntetider som finns för astmatiker idag.

     

Spirometer. Foto ImagineCare 
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Fakta
De största fördelarna med egenmonitore-
ring för astmatiker enligt Wiktor:

• Ökad tillgänglighet - både för astma- 
patienten och för verksamheten i stort

•  Ökad patientsäkerhet - eftersom all 
historik sparas och trender kan läsas 
av, ihop med ökad insyn i en patients 
lungfunktion

• Ökad kontinuitet - där sköterskan har 
full koll på sina patienter och patien-
terna har full koll på vem som är deras 
kontaktperson

• Ökad jämlikhet i vården - för alla 
patienter som använder det, förhopp-
ningsvis fler och fler

• Ökad flexibilitet - gör att man som skö-
terska även kan arbeta hemifrån och 
att patienter får vård på sina villkor, 
var och när de behöver. Det har varit 
särskilt bra under covid.

Läs mer om regionens satsning på egen-
monitorering på https://regionostergot-
land 
.se/Om-regionen/nara-vard-i-ostergotland 
/egenmonitorering/egenmonitorering  
samt 
www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar 
-varden/varden-i-ostergotland/digital-vard 
/egenmonitorering/

 Det påverkar inte bara astmapatienterna, 
utan hela verksamheten.

 – I teorin är det 50 astmapatienter färre 
som ringer vår allmänna telefonlinje, 
så visst ökar det tillgängligheten även 
för andra patienter på vårdcentralen.  
Ju fler patienter som använder egen- 
monitorering desto mer ökad tillgäng-
lighet som gör att vi kan gå från rutin- 
till behovsstyrning i hela verksamheten.

Wiktor betonar att de två verksamhets-
cheferna på vårdcentralen skapat stora 
möjligheter.

 – Väntetiderna har varit långa i många år. 
Våra verksamhetschefer har tagit tag 
i problemet och gasat sig ur uppförs-
backen för att korta vårdkön. Och vi 
märker att det funkar.

Några nackdelar med egenmonitoreringen 
ser inte Wiktor, förutom att alla inte har 
tillgång till lösningen eftersom samtliga 
vårdcentraler ännu inte erbjuder detta.

Åker man två mil bort så erbjuds inget 
astmaflöde än. Men vi välkomnar alla som 
vill lista sig hos oss, om än bara för att få 
tillgång till egenmonitorering.  
Vi vill stötta så många patienter vi kan i 
regionen, avslutar Wiktor.

Plattformen för egenmonitorering i  
Östergötland tillhandahålls av ImagineCare 
tillsammans med AsthmaTuner.


Inbjudan till workshop –  
Ta kontroll över din astma

När: Onsdagen 26 oktober 2022 
 kl.18.00–20.00
Plats: Vagnhallen,  
 Föreningshuset Fontänen 
 (ingång Lilla entrén),  
 Västra vägen 32 Linköping

Digitalt: Möjlighet finns även att delta på 
mötet digitalt via Zoom

Astma och Allergiföreningen Östergötland 
tillsammans med Region Östergötland, 
ImagineCare och AsthmaTuner hälsar alla 
varmt välkomna till en workshop för att 
lära sig mer om egenmonitorering av  
astma. Målet med astmabehandlingen är 
att du ska kunna leva utan symptom.  
Genom att regelbundet testa din astma 
och få rätt behandling kan du nå dit.

Region Östergötland har tillsammans med 
ImagineCare, Sveriges ledande plattform 
för egenmonitorering, och  
AsthmaTuner, en världsledande digital 
spirometer utvecklad inom svensk  
sjukvård, inlett ett samarbete kring astma.

Genom digital egenmonitorering kan pa-
tienterna själva mäta sin astma och direkt 
få individanpassade behandlings- 
instruktioner via sin mobiltelefon eller 

surfplatta. För vården innebär det att man 
mer effektivt kan behandla och följa upp 
patienter med astma.

Under workshopen kommer du att få höra 
mer om hur egenmonitorering fungerar 
inom Region Östergötland samt ställa frå-
gor till representanter från ImagineCare, 
AsthmaTuner och Region Östergötland

Anmälan senast den 19 oktober 2022 till 
astma-allergi.ost@fontanen.org  
ange namn, e-postadress om du vill delta 
på plats eller digitalt. 

Har du frågor kan du alltid kontakta oss 
via astma-allergi.ost@fontanen.org  
eller via telefon 013-10 34 82



1312

Inbjudningar för hela länet
För alla 

medlemmar  
i Östergötland

Barnallergifonden 

12

Astma- och Allergiförbundets 
Barnallergifond stödjer barn med 
svår astma och allergi. Ansökan 
kan ske i två perioder under året 
och Barnallergifonden delar ut 
bidrag två gånger per år.

Ansökan görs av barnets/barnens målsman. 
Medlemskap i Astma- och Allergiförbun-
det sedan minst tolv månader krävs.  
Är du inte medlem så kan du bli det här, 
www.astmaoallergiforbundet.se 
/stod-oss/bli-medlem

Ansökan kan ske upp till den dag barnet 
fyller 18 år.

Vad kan man söka bidrag till?
Du kan söka bidrag till:
• Aktivitetsresor
• En ”guldkant” i form av en cykel, ett 

musikinstrument, bidrag till en fest, 
upplevelse eller liknande

• Föreningsaktivitet

Hur söker jag bidrag?
Ansökan görs via Barnallergifondens  
ansökningsblankett som du hittar här,  
www.astmaoallergiforbundet.se 
/content/uploads/2021/10 
/Ansokningsblankett-barnallergifonden.pdf

För godkänd ansökan behöver du ha tagit 
del av Barnallergifondens riktlinjer som 
du hittar här,  
www.astmaoallergiforbundet.se/content/
uploads/2021/02/Barnallergifondens 
-riktlinjer.pdf

Viktiga datum
Datum för ansökningsperioderna

1 mars – första ansökningsperioden börjar
1 april – sista ansökningsdagen för 
 första ansökningsperioden
1 oktober – andra ansökningsperioden 
  börjar
1 november – sista ansökningsdagen för 
 andra ansökningsperioden
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Intresseanmälan till Skidresa 2023  
och/eller 2024 till Branäs.

Begränsat antal platser – först till kvarn 
kommer att gälla.

Vi i Västra Östergötlands Astma- och allergi- 
förening planerar att göra en skidresa till 
Branäs torsdag–söndag.
Vi kommer att åka buss.  
Det kommer att finnas möjlighet att gå på 
bussen i Skänninge (Lantmännen) och i 
Motala (simhallsparkeringen)

I priset, som vi inte vet idag  
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
• Skidskola för nybörjare

I Branäs går det att hyra skidor.  
Är vi en grupp om minst 20 personer som 
hyr skidor kan vi få rabatt. Därför vill vi i 
anmälan veta om ni kommer vara  
intresserade av att hyra skidor i Branäs.
Medlemskap i Astma- och allergiföreningen 
är obligatoriskt för att kunna följa med på 
resan.
Intresseanmälan görs till Monica  
på 070-593 73 09 eller skicka ett mail på 
monicajr.mj@gmail.com  
senast 1 december 2022.
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Kontakta lokalföreningarnaInbjudningar för hela länet
För alla 

medlemmar  
i Östergötland

Utbildning för forskningspartner 2023

En forskningspartner har unika kunska-
per om sin eller en anhörigs funktions-
nedsättning och/eller sjukdom och hur 
det är att leva med den.

Efter genomgången utbildning till forsk-
ningspartner finns möjligheten att ingå 
i ett forskningsprojekt och utifrån sina 
egna möjligheter delta i forskning från 
forskningsidé till slutresultat.

Utbildningens innehåll
I utbildningen ingår kunskap om forsk-
ningsprocessens olika delar, forsk-
ningsmetodik, forskningsetik, att vara 
forskningspartner i en forskargrupp, 
möjligheter och utmaningar som forsk-
ningspartner, forskningsfinansiering 
samt att söka och värdera vetenskaplig 
information.
Utbildningen genomförs i form av före-
läsningar, diskussioner, hemuppgifter och 
viss litteraturgenomgång.

Vad behövs för att kunna delta:

• Goda kunskaper i att tala/teckna, läsa 
och förstå svenska.

• Att våga och vara beredd på att ta plats 
i ett forskningsteam, själv eller tillsam-

mans med ytterligare en forsknings-
partner.

• Grundläggande datorvana för att kunna 
mejla, söka fakta och delta i webbina-
rier vid behov.

• Goda kunskaper om egen eller anhörigs 
funktionsnedsättning och/eller sjuk-
dom.

• Att ha fått perspektiv till erfarenheterna 
för att kunna vara företrädare för fler 
än sig själv.

• Ha tiden som krävs för ett engagemang 
i ett forskningsprojekt efter avslutad 
utbildning.

• Nyfikenhet på forskning och rollen som 
forskningspartner.

Är du intresserad av att utbilda dig till 
forskningspartner 2023 så det går bra att 
anmäla intresse redan nu.  
Mejla  
susanna@funktionsratt-ostergotland.se

Du hittar mer information på utbildning-
ens facebooksida, www.facebook.com 
/forskningspartnerostergotland

Västra Östergötlands  
Astma- och Allergiförening

Nu finns vi på Facebook 
Gilla oss och få den senaste informa- 
tionen om vad som händer i föreningen.
www.facebook.com/vastraostergotland 
.astmaoallergi
Kontakt: 
Tel. 070-593 73 09
E-post: 
monicajr.mj@gmail.com

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

Astma- och Allergiföreningen  
i Norrköping

Kontakta oss:
Astma- och Allergiföreningen  
i Norrköping,  
Husdel E,  
Gamla Övägen 23, 603 79 Norrköping
Plusgiro: 86 33 76 - 0
E-post:  
norrkoping@astmaoallergiforening.se

Bindande anmälan gäller till alla våra 
aktiviteter och ska göras 3 dagar innan, 
blir vi inte tillräckligt många kan arrang-
emanget ställas in med kort varsel.
Vi som tar emot eran bokning eller om  
ni har andra frågor är:
Rolf 070-620 40 66 
Annelie 070-475 48 84

Astma- och Allergiföreningen  
i Linköping

Kontakta oss:

Astma- och Allergiföreningen  
i Linköping 
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Tel. 013-10 34 82 (länsföreningen)
E-post: astma-allergi@fontanen.org 
Hemsida: www.astmaoallergi.se

Bankgiro för gåvor: 5757-8981
Om du vill nå oss
via telefon kan du alltid ringa till läns- 
föreningens ombudsman Sara Hjalmarsson 
på telefonnummer 013-10 34 82
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Allergisäkra äventyr

Allergisäkra äventyr
Vill du och din lokalförening anordna mer 
aktiviteter som inkluderar och är positiva för 
vår hälsa då kanske friluftsliv är något för er? 
Just nu finns det en helt ny guide att inspireras 
ifrån och som hjälper er på vägen att komma 
ut i naturen på ett säkert sätt. Den finns för 
nedladdning på Astma- och Allergiförbundet 
hemsida,

https://astmaoallergiforbundet 
.se/wp-content/uploads/2020 

/01/Guide_Allergisakra 
_Aventyr.pdf

Där kan du även ta del av recepthäfte och 
digital utbildning för ledare av frilufts- 
aktiviteter framtagna av Allergisäkra 
Äventyr - ett samarbete med Frilufts- 
främjandet Region Öst. 
Allergivänliga friluftsrecept
www.astmaoallergiforbundet 

.se/wp-content/uploads 
/2019/04 

/allergiv--nlig_utomhusmat 
_A4_utskrift.pdf

Elda allergivänligt?
Adrian Clarke är ledare inom Frilufts-
främjandet och expert på friluftsteknik 
och eld. I denna film ger han tips och råd 
om hur man kan göra upp eld som  
utvecklar så lite rök som möjligt. Detta 
gör det trivsammare för exempelvis 
astmatiker som vill ta del av friluftslivet. 
Filmen är framtagen inom ramen för 
satsningen Allergisäkra äventyr som är 
Astma- och Allergiförbundets och Frilufts-
främjandets gemensamma satsning.

Vill du lära dig elda  
med mindre rök  
https://youtu.be 

/wqvyQGM9XeM

Med den här filmen vill vi visa att man kan elda på ett allergivänligt 
sätt om man bara planerar sin tur innan man ger sig iväg.

Jobbar du i skolan och vill hjälpa  
barn och elever med allergi?

Allergironden är en digital checklista som 
Astma- och Allergiförbundet har tagit fram. 
Den kan hjälpa er skola eller förskola att 
upptäcka och åtgärda risker för barn och 
elever med allergi.

www.allergironden.se

I mitten av augusti var det 
skolstart för många barn. 
Det innebär ofta nya kom-
pisar, nya miljöer och nya 
situationer att ha koll på för alla barn med 
astma och allergier.

Vill du på ett enkelt sätt dela information 
om vad det innebär att ha till exempel 
mat- eller pollenallergi – och samtidigt 
sprida viktig kunskap? Kolla in Allergiaka-
demin!

https://allergiakademin.ast-
maoallergiforbundet.se
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Debatt Altinget  
24 augusti 2022  

Ingen ska vara rädd för att 
äta i skolan
Över hälften av föräldrarna till ma-
tallergiska barn vittnar om allergiska 
reaktioner 
i skolan. Vi behöver säkra skolmiljön för 
alla barn – även för dem som har mat- 
allergi. Det skriver Astma- och allergi-
förbundet tillsammans med Unga aller-
giker.

Tillgänglig allergivård, standardiserade 
kostintyg och ett nationellt system för  
inrapportering av matallergiska reaktioner. 
Det är avgörande för att alla elever ska ha 
tillgång till en säker skolmiljö.

Det serveras närmare två miljoner  
måltider i landets skolmatsalar varje dag, 
400 000 av dem är anpassad kost.

Alla elever har rätt till en näringsriktig 
och god skollunch. Trots det händer det 
att matallergiska barn får gå utan mat 
en hel dag för att de inte kan äta det som 
serveras. Och det händer att barn drabbas 
av allergiska reaktioner när de äter  
maten i skolan. Enligt Astma- och allergi-
förbundets enkät svarar 15 procent av  
föräldrarna till barn med matallergi att 
det hänt att deras barn blivit utan mat, 
och över hälften av föräldrarna har  
erfarenhet av att deras barn fått en  
allergisk reaktion på grund av skolmaten.

Det är inte rimligt att våra barn oroar 
sig för att drabbas av allergiska  
reaktioner under skoltid. 

Trots denna verklighet för många barn, 
finns det stora problem med hanteringen 

av matallergier. Långa vårdköer och dålig 
tillgång till allergivård gör att det tar lång 
tid att få både diagnos och det kostintyg 
som många skolor kräver för att servera 
specialkost. Det saknas dessutom  
nationella riktlinjer för kostintygets  
innehåll och utformning.

Men även de som blivit diagnostiserade 
och äter medicinsk specialkost löper 
risk att drabbas av allergiska reaktioner. 
Missförstånd, misstag eller dålig kunskap 
om olika allergier kan leda till allvarliga 
reaktioner hos den som är allergisk. 

Inför standardiserade kostintyg
Idag saknas det ett nationellt system för 
rapportering och insamling av data om 
matallergiska reaktioner. En reaktion  
ska alltid rapporteras till skolhuvudman-
nen, men det krävs en nationell samman- 
ställning och överblick för att kunna  
bedriva ett förebyggande arbete.

Därför vill Astma- och allergiförbundet:

• Stärka allergivården, så att fler får 
allergiutredning snabbare. Ingen ska 
utsättas för de risker det innebär att gå 
runt med en icke-diagnostiserad allergi. 
Regionerna har huvudansvaret, men  
regeringen måste göra mer för att  
skynda på processen.

• Införa ett standardiserat kostintyg.  
Ett standardiserat nationellt kostintyg 
med riktlinjer för hantering underlättar 
relationen mellan skola och vård samt 
minskar risken för felaktigheter.  
SKR har inlett ett sådant arbete, men 
behöver stöd och hjälp från regeringen.

• Skapa ett nationellt system för inrap-
portering av matallergiska reaktioner. 
Det saknas ett ordentligt system för 
incidentrapportering vid allergiska 
reaktioner. I dag rapporterar varje skol-
huvudman på sitt eget sätt. Livsmedels-
verket bör få uppdraget att hantera ett 
sådant system, likt det som redan finns 
när det gäller matförgiftning. Det finns 
redan ett förslag på departementets 
bord. Nu måste det förverkligas.

Inga barn ska behöva vara rädda för att 
äta maten i skolan. De ska känna sig trygga 
och kunna fokusera på skolarbetet och 
sina vänner. Det är inte rimligt att våra 
barn oroar sig för att drabbas av allergiska 
reaktioner under skoltid. 

Det krävs en tillgänglig allergivård,  
standardiserade kostintyg och ett  
nationellt system för inrapportering av 
matallergiska reaktioner. Så möjliggör vi 
en säker skolmiljö för alla.

Mikaela Odemyr 
Ordförande Astma- och Allergiförbundet

Freja Anckers 
Förbundsordförande Unga allergiker
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Rapport från Astma- och 
Allergiförbundet: Stora bris-
ter i den svenska astma- och 
allergivården
På internationella astmadagen, lansera-
de Astma- och Allergiförbundet den nya 
Astma- och Allergirapporten – om vår tids 
vanligaste kroniska folksjukdomar. Rap-
porten fokuserar på två av våra vanligaste 
sjukdomar och undersöker hur den svens-
ka astma- och allergivården fungerar. En 
av tre svenskar har någon form av allergi 
och 800 000 personer lever med astma i 
Sverige idag. Båda sjukdomarna är främst 
vanligt förekommande bland barn, men 
trots den stora sjukdomsbördan för både 
individ och samhälle halkar vården efter.

Astma- och Allergivården i Sverige

I rapporten lyfter Astma- och Allergiför-
bundet en ny undersökning utförd bland 
förbundets medlemmar för att undersöka 
olika upplevelser av vården i Sverige. Un-
dersökningen visar bland annat att:

Endast 15 procent anser att vården är bra 
på att erbjuda patientutbildning.

67 procent anser att vården är dålig på att 
erbjuda en personlig behandlingsplan.

– De här resultaten är särskilt bekym-
mersamma eftersom det är nödvändigt 
för alla med astma och allergi att själva 
kunna ta hand om sin sjukdom och sina 
symtom. Det är också viktigt att veta när 
det är dags att söka vård, säger Helena 
Färnsten, tf generalsekreterare på Astma- 
och Allergiförbundet.

I de flesta fall kan utredning och behand-
ling för både astma och allergier ske 
inom primärvården, men mer besvärliga 
symtom kan kräva specialistvård. Enligt 
undersökningen tycker många patienter 

att det brister i 
samverkan mel-
lan primär- och 
specialistvård, 
något som Ast-
ma- och Aller-
giförbundet 
arbetar för 
att förbättra.

Astma och 
allergi – 
en vanlig 
kombina-
tion

Astma- och allergibesvär förekommer 
ofta tillsammans och forskning visar att 
obehandlad, felbehandlad eller dåligt 
utredd allergi kan leda till att patienten 
utvecklar kronisk astma. För en tredjedel 
av alla svenskar som har pollenallergi 
leder besvären till astma.

Utöver individens lidande har både astma 
och allergier även en stor hälsoekono-
misk påverkan på samhället, både direkt, 
genom kostnader för sjukvård och läke-
medel, och indirekt genom kostnader för 
sjukfrånvaro eller sjuknärvaro.

Om rapporten

Läs Astma- och Allergirapporten – om vår 
tids vanligaste kroniska folksjukdom i sin 
helhet här ,  
https://astmaoallergiforbundet 
.se/content/uploads/2022/06 
/Astma-och-Allergirapporten 
_2022_ 
e-rapport-komprimerad.pdf 

Rapporten har producerats av Astma- och 
Allergiförbundet i samarbete med  

Sanofi, Novartis, ALK, AstraZeneca och 
Chiesi Pharma.

1 av 5 unga hämtar  
inte ut astmamedicin
1 av 5 unga patienter med astma  
hämtar inte ut astmamedicin – och av  
de som gör det hämtar vissa bara ut 
luftrörsvidgande. Det visar en ny studie.

– Det här tyder på att det finns en grupp 
unga som går runt med en otillräckligt 
behandlad astma, säger Inger Kull,  
professor i vårdvetenskap.

För att ha en välbehandlad astma är det 
viktigt att både få behandling med  
kortisoninhalationer och luftrörsvidgande, 
så kallad kombinationsbehandling.  
Ändå visar den nypublicerade studien att 
så inte är fallet för en grupp unga astma-
patienter.

I studien deltog 234 patienter i åldern 
22–24 år. Alla patienter hade fått en 
astmadiagnos, men enbart 77 procent 
av dem hade hämtat ut astmamedicin. 
Forskarna såg också att följsamheten till 
medicineringen var låg och att deltagarna 
i snitt hämtade ut färre inhalatorer under 
ett år än vad som rekommenderas.

Enbart luftrörsvidgande

Dessutom hade drygt en femtedel bara 
hämtat ut luftrörsvidgande astma- 
medicin, eller det som kallas kortverkande 
beta2-stimulerare. En tredjedel av de här 
patienterna hade samtidigt okontrollerad 
astma, som ger ökad risk för astmaskov. 
Mest vanligt var det bland unga kvinnor 
att bara hämta ut luftrörsvidgande.

Resultatet tyder på att en betydande del 
unga vuxna går runt med en astma som 
inte är tillräckligt behandlad, menar  
forskarna bakom studien.

Kan påverka lungfunktionen

– Det är något som på sikt kan påverka 
lungfunktionen negativt hos den här 
gruppen. Vi har nu en annan studie på 
gång för att undersöka det här noggran-
nare, genom att även titta på vilken vård 
som patienterna fått, vilka mediciner de 
fått förskrivna och ifall de faktiskt använt 
de mediciner som hämtats ut, säger Inger 
Kull, professor i vårdvetenskap vid  
Karolinska institutet/Södersjukhuset.

Studien är en så kallad registerstudie, 
som gjorts med hjälp av data från svenska 
läkemedelsregistret för uthämtade  
läkemedel under perioden 2014–2019. 
Men också från det så kallade Bamse- 
projektet, en stor befolkningsstudie som 
stöds av Astma- och Allergiförbundets 
Forskningsfond där runt 4 000 unga vuxna 
följts från födseln fram till idag.
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och på så vis förebygga allergi, säger 
Björn Nordlund, docent i barn och ung-
domsallergologi vid Karolinska Institutet 
och huvudförfattare till studien.

Fyra grupper

Barnen i studien lottades till att ingå i 
en av fyra grupper. En av grupperna har 
tidigt fått börja med små smakportioner 
av mjölk, tillagat ägg, vete och jordnöts-
smör. En annan grupp fick mjukgörande 
hudbehandling, medan en tredje både 
fick hudbehandling och tidiga smakpor-
tioner. Den fjärde gruppen är en så kallad 
kontrollgrupp, där barnen inte följt någon 
åtgärd alls utöver det som barnavårdscen-
tralen rekommenderar.

Föräldrarna fick instruktioner om att 
introducera ett födoämne i taget och att 
ge det ofta, minst fyra dagar i veckan, som 
komplement till annan matning. När allt 
var introducerat skulle de fortsätta att ge 
alla födoämnen som en del av kosten.

Regelbundna smakprov

– Det handlade om mycket små smakpor-
tioner, som att få suga lite på ett finger 
som doppats i lite ägg eller jordnötssmör 
till exempel. Viktigt var att de gav portio-
nerna ofta och regelbundet, säger Björn 
Nordlund.

Över 80 procent av barnen följdes fram 
till tre års ålder, bland annat med hjälp 
av allergitester. Då hade i genomsnitt 1,1 
procent av barnen som fick tidiga smak-
portioner utvecklat matallergi, jämfört 
med 2,3 procent av barnen i kontrollgrup-
pen.

Resultatet innebär att om alla 120 000 
barn som föds i Sverige under ett år fick 

tidig matintroduktion kan man räkna med 
att förebygga matallergi hos nästan 2 000 
barn årligen.

Säker metod

Forskarnas slutsats är att resultatet stöd-
jer hypotesen att tidig och regelbunden 
introduktion av allergena livsmedel kan 
minska risken för matallergi. Det är också 
en säker metod som till exempel inte ver-
kar störa amningen.

Tydligast är effekten för jordnötter. 
– Det kan bero på att de flesta är allergis-
ka mot just jordnötter. Därefter såg vi star-
kast effekt för mjölk och sedan för ägg. De 
allergierna växer oftare bort tidigt jämfört 
med jordnötsallergi, som ofta finns kvar 
hela livet. Vi såg inget barn med veteal-
lergi, som är en mer ovanlig allergi, säger 
Björn Nordlund.

Viktigt underlag

Christina West är professor i pediatrik 
vid Umeå universitet och forskar själv om 
barn och matallergier i befolkningsstu-
dien Northpop. Hon menar att studien är 
stor, välgjord och fyller viktiga kunskaps-
luckor om hur man kan förebygga matal-
lergi.

– Den går i linje med tidigare internatio-
nella studier som visat att tidig introduk-
tion av framför allt jordnötter, men även 
andra livsmedel som många är allergiska 
mot, kan minska risken för att utveckla al-
lergi. Men de studierna har gjorts på barn 
med en förhöjd risk att utveckla allergi, 
som svårt eksem eller annan matallergi. 
Den här studien är i stället gjord på en så 
kallad normalbefolkning.

Kunskapen är därför viktig att ha Bi
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Smakportioner vid  
tre månaders ålder 
minskade barns  
matallergier

Kan man minska risken för matallergi 
genom att ge små smakportioner av 
jordnöt, mjölk, vete och ägg redan vid 
tre månaders ålder? Ja, det tyder resul-
tatet från en ny studie på knappt 2 400 
barn i Sverige och Norge på. Starkast är 
resultatet för jordnötter.

Matallergi drabbar upp till var tionde 
barn i Sverige. Och en sak känner vi 
numera till: tidigare råd till föräldrar om 
att vänta med att ge små barn vissa livs-
medel som fisk och nötter har inte visat 
sig minska allergierna. Tvärtom har flera 
studier visat att det är bättre att låta barn 
få smaka på mat tidigt.

Men exakt hur och när det ska göras är 
ännu inte helt klart. Forskarna bakom 
studien ville därför undersöka om det, 
med hjälp av några enkla åtgärder, går att 
förebygga matallergier innan de hinner 
utvecklas.

Viktigt stimulera immunförsvaret

En av åtgärderna är att introducera mat 
redan vid tre månaders ålder, i form av 
små regelbundna smakportioner av jord-
nötter, mjölk, vete och ägg.

– Vår hypotes var att en skadad hudbarri-
är kan vara en riskfaktor för att utveckla 
födoämnesallergi och att det är viktigt att 
så tidigt som möjligt få i sig livsmedel som 
ofta orsakar allergi via mage- och tarm-
systemet. Då kan vi stimulera immunsys-
temet att utveckla tolerans hos spädbarn 
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Bra att DO informerar om  
ledarhundar i offentlig miljö
Igår fick Diskrimineringsombudsmannen 
i uppdrag att informera om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning 
som använder ledar- eller assistans-
hund. Myndigheten ska också säkerställa 
att personer med astma och allergi inte 
drabbas.

– Det är bra att Diskrimineringsombuds-
mannen ska informera om rättigheterna 
och vi ser fram emot samrådsmöten med 
DO, andra myndigheter och intresseorga-
nisationer på området, säger Marie-Loui-
se Luther, intressepolitisk handläggare på 
Astma- och Allergiförbundet.

Allt vanligare med hundar i offentliga 
rum

De senaste åren har det blivit allt vanli-
gare att människor tar med sig hundar i 
kollektivtrafiken, till affärer och på res-

tauranger. Det har ska-
pat en oro hos personer 
med pälsdjursallergi.  
Men Astma- och Allergi-
förbundet skiljer på sällskapshundar och 
hundar som utgör hjälpmedel för perso-
ner med funktionsnedsättning, till exem-
pel ledarhundar eller assistanshundar.

– Ingen ska stängas ute från restauranger 
eller affärer på grund av funktionsned-
sättning, säger Marie-Louise Luther.

Astma- och Allergiförbundets hållning är 
strikt när det gäller sällskapshundar som 
tas med i offentliga inomhusmiljöer. Helst 
bör inte sällskapsdjur tillåtas i offentliga 
inomhusmiljöer och i andra hand bör 
ägaren sätta upp skyltar som informerar 
om de tillåter djur. 
 

som underlag om man framöver skulle 
vilja ta fram nya råd till hela befolkningen 
om hur matallergi kan förebyggas, menar 
hon.

Högre utbildningsnivå

Ett större antal barn i de olika grupperna 
skulle troligtvis ha gett ett starkare resul-
tat, menar Christina West. Dessutom ver-
kar det ha varit svårt att få alla familjerna 
i studien att till punkt och pricka följa 
schemat för hur introduktionen skulle gå 
till, menar hon. Det gör det till exempel 
svårt att säkert kunna dra slutsatsen att 
det är bättre att introducera födoämnen 
vid tre månaders ålder snarare än fyra 
månader.

En annan begränsning som forskarna 
själva tar upp är att den undersökta po-
pulationen hade en något högre utbild-
ningsnivå och något högre andel föräldrar 
med allergisk sjukdom, jämfört med hur 
befolkningen ser ut i verkligheten.

Studien, en så kallad klusterrandomise-
rad kontrollerad studie, har publicerats i 
den vetenskapliga tidskriften The Lancet. 
Den har bland annat gjorts med stöd från 
Astma- och Allergiförbundets Forsknings-
fond.

Den del av forskningsprojektet där barn 
lottats till åtgärden mjukgörande hudbe-
handling från två veckors ålder publicer-
ades för drygt två år sen.

 Här finns den. www.thelancet.com/
journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(19)32983-6/fulltext

Björn Nordlund är lektor och docent i 
barn och ungdomsallergologi och forskar-
gruppledare vid institutionen för kvinnors 
och barns hälsa, Karolinska Institutet, 
och specialistsjuksköterska på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus. Han har fått 
forskningsanslag från Astma- och Allergi-
förbundets Forskningsfond för projektet 
”PreventADALL – Prevention av atopiskt 
eksem och allergi hos barn”.

Rådet idag: introducera mat under  
första året

• Livsmedelsverkets råd till föräldrar idag 
är att introducera mat ur alla livsmed-
elsgrupper under barnets första lev-
nadsår. Om barnet visar intresse går det 
bra att börja ge små smakprov redan 
vid fyra månaders ålder, så länge det 
inte konkurrerar med amningen.

• Flera studier som gjorts de senaste åren 
talar dock för att tidig introduktion av 
framför allt jordnötter, men även andra 
livsmedel många är allergiska mot, kan 
minska risken för att utveckla allergi.
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Överenskommelse om ledarhundar

För ledarhundar har Astma- och Allergi-
förbundet en överenskommelse med  
SRF (Synskadades riksförbund) om att 
försöka hitta lösningar som fungerar för 
båda parter så långt det är möjligt.
– Sådana lösningar bör gå att hitta när det 
går att planera vid till exempel möten.  
Om det handlar om oplanerade situatio-
ner bör det vara den som är först på plats 
som har företräde, säger Marie-Louise 
Luther.
Inga tydliga regler

Idag finns inga tydliga regler kring päls-
djur i offentliga inomhusmiljöer. Det är 
varje ägare som bestämmer om djur tillåts 
i butiker och på serveringar. I kök där mat 
tillreds är djur förbjudna enligt livsmed-
elslagstiftningen.
Astma- och Allergiförbundets hållning 
är att offentliga inomhusmiljöer bör vara 

djurfria men om ägare ändå tillåter djur 
bör det vara tydligt skyltat så man kan 
välja att gå dit eller undvika det om man 
har pälsdjursallergi.
Pressmeddelande från regeringen om 
ledarhundar www.regeringen.se 
/pressmeddelanden/2022/06/personer 
-som-anvander-ledarhund-ska-inte 
-utestangas-fran-butiker-och-restauranger
Överenskommelse med synskadades 
riksförbund om ledarhundar  
https://astmaoallergiforbundet.se 
/wp-content/uploads/2016/06 
/Policydokument---verenskommelse 
-om-ledarhund.pdf
Astma- och Allergiförbundets policy om 
pälsdjur http://astmaoallergiforbundet 
.shop.strd.se/product/8936/8936/0/891861
Råd om pälsdjur   
https://astmaoallergiforbundet.se 
/information-rad/allergi/palsdjursallergi 
/?search_query=hund



Pressmeddelande från  
Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen 
och Livsmedelsverket om 
förstudie inom allergi 
området
Publicerad 25 augusti 2022
Regeringen ger Socialstyrelsen och Livs-
medelsverket i uppdrag att genomföra 
en förstudie för att utveckla det förebyg-
gande arbetet och främja en jämlik vård 
inom allergiområdet. Inom uppdraget 
ska myndigheterna bedöma vilka ytter-
ligare åtgärder som krävs för att färre 
personer ska drabbas av allergiska 
besvär och för att fler ska kunna leva ett 
gott liv trots sjukdomen.

– I Sverige har vi folkhälsopolitiska mål 
om att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god och jämlik hälsa i hela befolk-
ningen och att sluta de påverkbara hälso- 
klyftorna under en generation. Både det 
förbyggande arbetet och vården vid allergi 
behöver utvecklas. Färre ska drabbas av 
allergi och fler ska kunna leva ett gott liv 
trots sin allergi, säger socialminister Lena 
Hallengren.
I uppdraget ska Socialstyrelsen analy-
sera vilket ytterligare kunskapsstöd och 
information som behöver tas fram inom 
allergiområdet. Livsmedelsverket ska 
identifiera vilka utvecklingsområden det 
finns gällande myndighetens arbete med 
säkra livsmedel. Båda myndigheterna ska 
i arbetet utgå ifrån insatser och aktiviteter 
som pågår eller planeras inom området 
samt bidra till en gemensam kunskaps-
styrning inom regionernas och berörda 
myndigheters arbete, bland annat genom 

ett nära 
samar-
bete med 
det na-
tionella 
program-
området 
för lung- 
och allergi- 
sjukdomar samt inom ramen för partner-
skapet för kunskapsstyrning inom Sveri-
ges kommuner och regioner.
I Sverige finns drygt tre miljoner 
människor med astma, allergi eller annan 
överkänslighet. Allvarliga födoämnes- 
relaterade reaktioner som kräver akut- 
behandling inom sjukvården har fördubb-
lats de senaste 15 åren. Bristande tillgång 
till såväl rätt diagnos som individanpas-
sad behandling liksom bristande tillgång 
till säker mat innebär allvarliga risker, 
minskat välbefinnande och onödiga sam-
hällskostnader.
För uppdraget får Socialstyrelsen och 
Livsmedelsverket under 2022 använda  
700 000 kronor vardera.
Socialstyrelsen och Livsmedelsverket ska 
senast den 1 september 2023 lämna en 
gemensam redovisning av uppdraget till 
Socialdepartementet och Närings- 
departementet.

Bi
ld

: P
ix

ab
ay



2928

BrukarstödAstma- och Allergiförbundet 

28

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vi kan hjälpa dig! 
 
Du som har ett funktionshinder eller är 
Drabbad av långvarig sjukdom, anhörig 
Eller övriga intresserade bosatta i Öster- 
götland, 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… 
 
Besök hos Brukarstödcenter är helt kostnadsfritt 
 
 
Kontaktuppgifter 
Telefon: 013-12 33 10 eller 013-12 30 60 
E-post: brukarstod@telia.com 
Hemsida: www.funktionsratt-ostergotland.org 
 
Brukarstödcenter drivs av Funktionsrätt Östergötland med stöd av 
Region Östergötland 

 

Vilse i samhället? - Brukarstödcenter 
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Regeringsuppdrag att 
se över allergivården 

Socialstyrelsen och Livsmedelsverket får 
regeringens uppdrag att se över hur 
allergivården kan bli mer jämlik och 
hur det förebyggande arbetet kan för-
bättras. Det beslutade regeringen idag. 
– Det här är en stor seger och ett tydligt 
tecken på att vårt arbete för en bättre 
allergivård har burit frukt, säger Ast-
ma- och Allergiförbundets ordförande, 
Mikaela Odemyr.

Uppdraget till de båda myndigheterna be-
slutades på torsdagens regeringsmöte och 
de ska tillsammans tilldelas 1,4 miljoner 
för att genomföra förstudien. Senast den 
1 september 2023 ska förslag till åtgärder 
presenteras för närings- och socialdepar-
tementet.

Målet med arbetet är att färre ska drabbas 
och fler kunna leva ett gott liv trots sjuk-
domen, enligt regeringens pressmedde-
lande.

– Det här är otroligt goda nyheter, säger 
Mikaela Odemyr. Nu ska vi göra allt för att 
vara behjälpliga i det här arbetet. Astma- 
och Allergiförbundet har både kunskap 
och erfarenhet av vad som behöver göras.

– Det är på tiden att vi får en vård värd 
namnet även när det gäller allergier!

Ansvarig minister, socialminister Lena 
Hallengren, framhåller att både det för-
byggande arbetet och vården vid allergi 

behöver utvecklas. Kunskapen finns 
– både när det gäller att förebygga och 
lindra allergier.

– Finland är ett gott exempel på att det går 
att påverka utvecklingen i rätt riktning, 
säger Mikaela Odemyr. Det har vi också 
framfört i våra kontakter med regering 
och myndigheter.

I Finland har man med ökad kunskap och 
nationella riktlinjer för allergivården vänt 
trenden med allt fler allergiker.

Socialstyrelsens uppdrag är att analysera 
vilket kunskapsstöd och information som 
behöver tas fram inom allergiområdet, 
medan Livsmedelsverket ska identifiera 
utvecklingsområden när det gäller säkra 
livsmedel.

Mikaela Odemyr  
Foto Elin-Sävelind

Blomsterfonden

Blomsterfonden är till för att stödja astma- och  
allergiföreningarnas breda verksamhet ute i  
kommunerna. Fonden stödjer även rehabilitering  
och rekreation för astma- och allergisjuka och deras  
familjer i den mån stat, kommun och landsting inte  
bidrar. Blomsterfonden bedriver informationsverksamhet i  
samhället och stödjer vår verksamhet i stort. 
Bankgiro: 900-9325 
Plusgiro 900932-5 
Swish 900 93 25

När du skänker en gåva till någon av våra fonder sparas dina personuppgifter  
i vårt register enligt Astma- och Allergiförbundets integritetspolicy.
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– Den visar att 
kvalsterallergi, 
och enbart det 
faktum att en ast-
matikers luftvägar 
exponeras för 
kvalster, ger ett 
sämre försvar mot 
infektioner. Där-
med understryker 
studien betydelsen 
av kvalsterfri mil-
jö, förklarar Lena 

Uller och fortsätter:

– Studiens resultat tyder på att astmatiker 
bör undvika kvalster och att de patienter 
som dessutom är allergiska mot kvalster 
eventuellt bör genomgå så kallad hy-
posensibilisering, immunoterapi, mot 
kvalster för att öka sin tolerans för detta 
allergen. Behandlingen skulle kunna leda 
till färre infektioner och därmed en bättre 
livskvalitet.

I ett kliniskt samarbete undersöker 
forskarna nu vidare i vilken utsträckning 
hyposensibiliering mot kvalster hos ast-
matiker leder till en förbättring av astma-
lungans försvar mot bakterier och virus.

– Att på sikt förstå vilka komponenter i 
kvalster som hämmar kroppens försvar 
mot virus och bakterier kan leda till ut-
veckling av nya läkemedel som just block-
erar dessa komponenter. Det är viktigt att 
koppla denna målsättning till försök att 
minska den antibiotikaresistens som finns 
i samhället, säger Lena Uller.

Kvalster trivs i sängen 
Husdammskvalster är ett samlingsnamn 
för flera olika kvalster runt om i världen. 
Benämningen är missvisande, då kval-
stren sällan befinner sig i dammet, utan 
föredrar mörkret i tjocka textilier, till 
exempel i din säng, i soffan eller i tjocka 
mattor. Faktum är att de dör vid ljuskon-
takt 
Kvalster saknar ögon och lungor, och 
andas direkt genom huden. Eftersom de 
inte kan dricka är de helt beroende av 
omgivningens fukt. Livslängden är cirka 
en månad och under den tiden tid kan 
honan lägga 50–100 ägg.Ute i naturen lätt 
faller kvalstren lätt offer för predatorer 
eller förintas av solljus, därför trivs de fint 
i den reglerade inomhusmiljön. Allra bäst 
mår de i temperaturer på 20–25°C och i en 
relativ fuktighet av 60–80 procent.

Hur blir man kvitt kvalster? 
Se till att ventilationen är god. Öppna och 
se till att det finns fönsterventiler, rengör 
ventilationsdon. Vädra.
• Kontrollera luftfuktigheten i bostaden 

– den relativa luftfuktigheten bör vara 
<45% vintertid. Om det är kondens på 
fönstren är luftfuktigheten för hög.

• Minska luft-fuktigheten genom bättre 
ventilation och låt sängen ligga och 
lufta ett tag innan du bäddar. Undvik 
att torka tvätt inne om ventilationen är 
dålig.

• Tvätta kudde, täcke och sängkläder 
regelbundet i minst 60 °C.

Åtgärda eventuella fuktskador.

Källa: Astma- och Allergiförbundet

Forskning.se

Så sabbar kvalster försvaret  
mot luftvägsinfektioner

Artikel från Lunds universitet

Astmatiker ska undvika kvalster.  
Kvalsterallergi, och enbart det faktum 
att en astmatikers luftvägar exponeras 
för kvalster, ökar risken för infektioner, 
visar ny forskning.

När astmatikers luftvägar exponeras för 
kvalster försämras immunresponsen 
vilket kan leda till ett nedsatt immunför-
svar. Personer med förkylningsastma kan 
då lättare drabbas av sekundära virus- och 
bakterieinfektioner.

Därför bör astmatiker undvika kvalster 
och de patienter som dessutom är allerg- 
iska mot kvalster bör överväga att genom-
gå så kallad hyposensibilisering, menar 
forskarna bakom en nyligen publicerad 
studie i tidskriften Allergy.

I en tidigare studie har professor Lena 
Uller och hennes forskargrupp visat 
att kvalster, jämfört med andra vanliga 
allergener, orsakar en kraftigare inflam-
matorisk respons i lungans epitelceller 
hos astmatiker i. Lung-epitelcellerna är 
en barriär som ska skydda lungorna mot 
farliga mikrober och partiklar som vi 
andas in.

Och kliniska data har visat att astmapa-
tienter med allergi oftare får antibiotika 
utskriven jämfört med icke allergiska 
astmatiker, berättar Samuel Cerps, post-
doktor inom respiratorisk immunologi vid 
Lunds universitet.

– Det antyder att allergi är en riskfaktor 
till bakteriella infektioner och det gjorde 
oss intresserade av att studera hur  

exponering för 
kvalster påver-
kar astmatikers 
immunförsvar vid 
virus- och bakte-
rieinfektioner.

Epitelceller ut- 
sattes för kvalster 
och sen virus

Med hjälp av 
borstprov i lungan 
samlade forskarna in och odlade upp 
epitelceller från astmatiker, både med och 
utan kvalsterallergi. Därefter exponera-
des cellerna för kvalster i ett dygn innan 
de utsattes för virus. På så vis kunde 
forskarna i cellodling undersöka hur en 
virusinfektion påverkar immunförsvaret 
mot följdinfektioner av både virus och 
bakterier.

– Resultaten visade att allergi mot kvalster 
i sig var en faktor som försämrade astma-
tikers virusförsvar, det vill säga, epitelcel-
lerna var sämre på att producera anti-
viralt interferon. Vi såg också att direkt 
exponering av kvalster, oavsett patientens 
allergistatus, minskade luftvägsceller-
nas produktion av både antivirala och 
antibakteriella proteiner i samband med 
virusinfektion, förklarar Samuel Cerps.

Kvalster försämrar försvaret

Lena Uller och Samuel Cerps menar att 
studiens resultat är viktiga då det ökar för-
ståelsen för hur allergi och vårt medfödda 
immunförsvar samverkar i luftvägarna.

Bild: Pixabay
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Tidig introduktion minskade tydligt 
risken för jordnötsallergi; en allergi man 
har med sig hela livet, med risk för allvar-
liga allergiska reaktioner och en oro som 
ofta påverkar livskvaliteten, säger Björn 
Nordlund, adjungerad lektor, docent i 
barn och ungdomsallergologi och forskar-
gruppledare vid institutionen för kvinnors 
och barns hälsa, Karolinska Institutet, och 
specialistsjuksköterska på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, där den svenska delen av 
studien är genomförd.

Tidigare introduktion påverkar inte 
amning

I Livsmedelsverkets råd om mat till 
spädbarn står att man tidigast från fyra 
månaders ålder kan låta barnet smaka 
små prov av vanlig mat, så länge det är så 
små mängder att de inte konkurrerar med 
amningen. Den tidigare introduktionen i 
studien tycks inte ha påverkat amningen  
– ungefär 90 procent av barnen i alla 
grupper ammades vid sex månader.  
Studien identifierade inga säkerhets- 
problem och inga allvarliga allergiska 
reaktioner på grund av den tidiga  
födoämnesintroduktionen observerades.

– För säkerhets skull introducerade vi 
jordnötter vid ett besök på kliniken vid tre 
månaders ålder, men det verkar inte nöd-
vändigt. Vi såg inga barn som reagerade 
allergiskt på den första smakportionen 
av jordnöt, så det förefaller lika säkert att 
ge som övriga födoämnen i studien, säger 
Björn Nordlund.

Smakportioner från tre månader

Enligt forskarna stöder deras resultat 
hypotesen att tidig och regelbunden intro-
duktion av allergena livsmedel, snarare 
än senare eller att försöka undvika dem, 
kan minska risken för matallergi.

– Baserat på våra resultat och övriga 
studier kan vi säga att det går att minska 
risken för matallergi genom att ge barn 
smakportioner av jordnötssmör, från tre 
månaders ålder och upprepade gånger, 
och att det verkar vara säkert, säger Björn 
Nordlund.

Undersökte även atopiskt eksem

Studien omfattade 2 397 barn från Norge 
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Forskning.se

Risk för matallergi 
minskar med  
tidiga smakportioner

• Artikel från Karolinska Institutet
Spädbarn som fick smakportioner av 
jordnöt, mjölk, vete och ägg redan från tre 
månaders ålder, hade en minskad risk för 
matallergi när de var tre år jämfört med 
en kontrollgrupp.

Resultaten visar att barn som fick tidiga 
smakportioner hade i genomsnitt 1.1 
procent risk för matallergi mot något av 
de introducerade födoämnena vid tre års 
ålder, jämfört med 2.6 procent risk för 
barn som inte fick smakportionerna.  
I praktiken betyder det att för att förhindra 
födoämnesallergi hos ett enda barn,  
behöver 63 barn exponeras för tidig  
introduktion av allergena livsmedel.

Matallergi hos barn

Matallergi med risk för alltifrån mild 
till akut, livshotande allergisk reaktion 
drabbar ungefär två till fem procent av 
alla barn. Vissa studier har pekat på att 
tidig introduktion av allergena livsmedel, 
som jordnötter och ägg, kan minska ris-
ken för matallergi hos barn med förhöjd 
allergirisk. Men det har saknats belägg för 
att det också skulle ha effekt bland barn i 
allmänhet.

Forskare har undersökt om risken för 
matallergi vid tre års ålder minskar om 
barnen från tre månader får regelbund-
na smakportioner innehållande jordnöt, 
mjölk, vete och ägg. Den så kallade  
PreventADALL-studien har skett i sam-

arbete mellan Karolinska Institutet och 
Universitetet i Oslo, samt Karolinska 
Universitetssjukhuset i Stockholm, Oslo 
universitetssjukhus och Sjukhuset Östfold 
i Norge.

Minskad risk för jordsnötsallergi

Effekten i studien kunde främst förklaras 
av minskad risk för jordnötsallergi, den 
vanligaste allergin i studien, som var  
0.7 procent i interventionsgruppen jämfört 
med 2.0 procent i kontrollgruppen.

– Det är en betydelsefull skyddseffekt med 
tanke på att det här är en enkel åtgärd. 
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och Sverige som lottades till att delta i en 
av fyra behandlingsgrupper. Forskarna 
har i en tidigare rapporterad del av stu-
dien undersökt effekten av mjukgörande 
hudbehandling från två veckors ålder och/
eller tidiga smakportioner på atopiskt 
eksem, som är en riskfaktor för senare 
matallergi.

En grupp fick från tre månaders ålder 
födoämnesintroduktion i form av regel-
bundna smakportioner av jordnötssmör, 
mjölk, vete eller tillagat ägg. En grupp fick 
födoämnesintroduktionen plus mjuk- 
görande hudbehandling, en grupp fick  
endast hudbehandlingen och en grupp 
fick ingen specifik behandling. Föräldrarna 
i de sistnämnda grupperna uppmanades 
att följa de nationella råden för födoämnes- 
introduktion.

Börja med pyttesmå smakbitar

Jordnöt introducerades först, veckan 
därefter komjölk, sedan vetegröt och ägg. 
Föräldrarna fick instruktioner att låta  
barnet smaka minst fyra dagar i veckan 
som komplement till annan matning. 
Efter sex månaders ålder uppmuntrades 
föräldrarna att fortsätta att ge de fyra 
födoämnena som en del av kosten.

– Det här gäller små, små smakportioner; 
att barnet får suga på ett finger med jord-
nötssmör, till exempel, eller smaka från 
en tesked, säger Björn Nordlund.

Vetenskaplig publikation:

Early food intervention and skin emol-
lients to prevent food allergy in young 
children (PreventADALL): a factorial, 
multicentre, cluster-randomised trial,  
The Lancet .

Så gick studien till

Över 80 procent av barnen följdes till  
tre års ålder, då förekomsten av matallergi 
mot något av de fyra födoämnena under-
söktes. Matallergi diagnostiserades hos 
44 barn: 32 med jordnötsallergi, 12 med 
äggallergi och fyra med mjölkallergi.

Födoämnesallergi diagnostiserades hos 
14 (2,3 procent) av 596 barn i kontroll-
gruppen, 17 (3,0 procent) av 574 barn i 
gruppen som fick mjukgörande hudbe-
handling, sex (0,9 procent) av 641 barn i 
gruppen som fick tidig födoämnes- 
introduktion och sju (1,2 procent) av  
583 barn i gruppen som fick både födoäm-
nesintroduktion och mjukgörande hudbe-
handling. Eftersom förekomsten av andra 
allergier än mot jordnöt var låg vid tre års 
ålder, kan studien inte avgöra effekten på 
allergirisk för alla enskilda födoämnen.

En begränsning med studien är att den 
undersökta populationen hade något 
högre utbildningsnivå och något högre 
andel föräldrar med allergisk sjukdom än 
normalbefolkningen. Forskarna kan inte 
dra slutsatsen att det är bättre att intro- 
ducera allergena livsmedel vid tre måna-
ders ålder snarare än fyra, eftersom tiden 
för födoämnesintroduktion varierade i 
kontrollgruppen.



Hur kan vården ta 
bättre hand om  
unga med astma?

Det är viktigt för barns och ungas  
framtida lungfunktion att ha en  
välbehandlad astma. Ändå visar  
forskning att unga med astma riskerar 
att tappas bort i vården när de fyller 18. 
Varför är det så – och hur kan vården ta 
bättre hand om unga astmapatienter? 
Det tittar forskaren Ingen Kull på i ett 
forskningsprojekt.

Vad mer exakt är det du och dina  
kollegor ska undersöka?

– Vi har i tidigare forskning sett att det 
finns brister i vården av unga med astma. 
Många upplever att allt fungerat bra när 
de var små, men att de ”tappas bort” 
av vården efter att ha fyllt 18. Det kan 
både påverka deras livskvalitet och deras 
lungfunktion som vuxna. Men vi vet inte 
varför det är så här. Nu vänder vi oss till 
professionen, alltså de som jobbar som  
läkare och sjuksköterskor, och frågar 
dem. Vad finns det för hinder för att det 
ska bli en bra överföring från barn- till 
vuxenvård? Och vilka möjligheter finns 
för att överföringen ska kunna göras bättre?  
Vi gör både en enkätstudie och intervjuer 
med läkare och sjuksköterskor.

Varför riskerar unga med astma att tap-
pas bort i vården, tror du?

– Jag tror att det finns flera olika skäl. 
Som ung vuxen vill man kanske inte se 
sig själv som sjuk, utan tänker att ”det är 
som det är”. Jag tror också att unga måste 
involveras i sin vård tidigare. Kanske är 
det så att vi i barnsjukvården inte vänt 

oss tillräckligt mycket till de unga själva 
när de kommer på vårdbesök med sina 
föräldrar? Dessutom finns det ingen plan 
för vart unga med astma ska ta vägen när 
de fyller 18 år, så som det gör med en del 
andra kroniska sjukdomar.

Vad är din förhoppning med studien?

– Först och främst hoppas jag kunna 
bidra med ny kunskap om hur vården 
kan förbättras för unga människor med 
astma. Det är ett område som det finns 
väldigt lite forskning om. Men jag hoppas 
också att kunskapen ska kunna utgöra 
underlag till Socialstyrelsens riktlinjer för 
astmavården, eftersom det idag nästan 
inte står någonting alls om överföringen 
från barn- till vuxenvård och hur den ska 
gå till.

Inger Kull är specialistsjuksköterska och 
professor i vårdvetenskap vid Karolinska 
institutet, Södersjukhuset. Hon har fått 
forskningsanslag från Astma- och Allergi-
förbundets Forskningsfond för projektet 
”Ungdomar och unga vuxna med astma 
– hinder och möjligheter för en optimal 
transition”.
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Kalendarium hela länet 2022

Kalendarium 2022
September

12 september Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

14 september Internationella dagen för atopisk eksem

Oktober

26 oktober kl. 18.00–20.00 (Vagnhallen Linköping/ Digitalt –  
Workshop - Ta kontroll över din astma

November

8 november Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Linköping

7–13 november Parfymfria veckan

14 november Astma- och Allergiföreningen Östergötland

December

Unga Allergiker är en ideell organisation för barn och unga 

6-29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet. Våra 

medlemmar och lokalföreningar finns i hela landet. 

Tillsammans jobbar vi för att stärka varandra och visa att det 

är vi som sätter gränserna, inte allergin!

Varför ska jag bli medlem?
Medlemskap i Unga Allergiker är helt gratis. 

Som medlem kan du bland annat:

 Trä�a nya vänner med liknande erfarenheter.
 

 Vara med och påverka. Ju fler vi är, desto starkare röst 

 får vi i samhällsdebatten! 
 

 Engagera dig i en lokalförening och lära dig mer

  om föreningsarbete.
 

 Vara med på läger, medlemsträ�ar och andra aktiviteter!

Läs mer och bli medlem :
www.ungaallergiker.se

@ungaallergiker

Plattform 2022-2026

Funktionsrätt
Funktionsrätt Östergötland arbetar för 
att alla människor ska kunna utkräva sin 
funktionsrätt - rätten att fungera i sam-
hällslivets alla delar på lika villkor. 
Alla människor ska fullt ut kunna ta del av 
sina mänskliga rättigheter såsom de de-
finieras i FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning.
Funktionsrättsperspektivet ska integre-
ras i alla samhällsområden och kan inte 
särbehandlas i särskilda strukturer eller 
åtgärdas genom särlösningar.
www.funktionsratt-ostergotland.se 
/Documents/Funktionsr%c3%a4tt 
%20%c3%96sterg%c3%b6tland 
%20Plattform%202022-2026.pdf
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Tävling – ”Det var en gång en fjäril”

Rätt svar Allergibladet nr 2/2022  
” Hör du blåklockans sång?”

Rätt svar:  
Linnea, Ljung, Mistel, Styvmorsviol

Vi fick in 12 svar denna gång!

Vinnare är
Johanna Alm Karlsson, Norrköping
Monica Jernér, Skänninge
Anders Rundvall, Norrköping

Idé och framtagning: Wilma Kazmierski

W T A X P Ä R L E M O R F J Ä R I L T Y

L I R Ä J F L E G E S O R G M A N T E L

T I S T E L F J Ä R I L M D W M J K N T

Å E R A G Y M S S G N Ä R K N V P H S I

T E R A M R Ä V S R E T S U G I L E Q Z

E L L D A P L Q P W U E Z A Y K I D O Y

L R K W K O B A L R W U G R Z T R Ä P S

S I Z F A P R U M K Q B J K B Q Ä R E R

M K K O O A U R U I T A D C S N J B R E

Y E Y W N U E O O U R D Z I S O F K A G

G G J G F G G R A W F A F T R A L C L Z

A N I K J V N A Q X F S L R D G Å A K Z

R I G R Ä K I F T F L P Q O Q J K H C W

E V K G R D V J D P V F E N C N H C Ä I

M D L N I U Å Ä L R S J F F V M Y S V M

P L M N L Z L R X H E Ä M J F R T C L P

X U F N R Q B I L L A R F Ä L E A A E E

E G A M M A F L Y B H I R R E U F C P F

N Ä S S E L F J Ä R I L I I Q T R J P W

G H J M W Q I P Å F Å G E L Ö G A H Ä M

Tävling – ”Det var en gång en fjäril”

Amiral Aspfjäril 

A------------(12) B--------(8) 

Citronfjäril Gammafly 

Guldvinge K---------(9) 

Ligustersvärmare Makaonfjäril 

Nässelfjäril Påfågelöga 

Pärlemorfjäril Schackbräde 

Segelfjäril Sorgmantel 

Tistelfjäril Tåtelsmygare 

Ängssmygare Ä-------------(13)

I tävlingen finns 20 fjärilar 
som du säkert känner igen

Orden kan stå fritt eller bildas vågrätt, lodrätt, 
diagonalt, baklänges eller haka i varandra 
med en eller flera bokstäver. Vi har angett  
20 fjärilar, de övriga 4 hittar du och skickar in 
till oss som lösenord. Som ledtråd har vi an-
gett första bokstaven i namnet och det totala 
antalet bokstäver i hela ordet inom parentes. 

Skicka in lösenorden  
senast den 6 november 2022
via e-post astma-allergi.ost@fontanen.org 
eller
Astma- och Allergiföreningen 
Östergötlands län 
Västra vägen 32, 
582 28 Linköping 
Glöm inte att ange namn och adress!

Bilder: Pixabay
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Returnerade ex återsänds till

Föreningshuset Fontänen 
Astma- och Allergiföreningen 
Västra vägen 32 
582 28 Linköping

Majas alfabetsånger: R - Rönn
Text: Lena Anderson
Inte tror jag att det kan vara sant,
men såhär sa i alla fall en tant:
Det blir extra kallt när vintern är här
för rönnen har ovanligt rikligt med bär!
Då är det säkrast med dubbla luvor
om man vill slippa midvintersnuvor!
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