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Särskilt mycket ökar matallergi hos barn.
Mer än var tredje svensk är drabbad.
Det gör astma och allergi till vår tids största
folksjukdomar – nu är det dags att vända
trenden.
Det är dags för ett svenskt allergiprogram
Forskningen kring hur allergier kan förebyggas har tagit stora kliv framåt det senaste
decenniet. Men det är stora brister i både det
förebyggande arbetet och i astma- och allergisjukvården. Vi måste vända trenden med en
alltmer allergisk befolkning. Det går om bara
den politiska viljan finns.
För den enskilde kan det innebära ett minskat
lidande och en bättre livskvalitet.
För samhället skulle det leda till ett minskat
behov av akutvård, lägre sjukfrånvaro och ett
minskat behov av specialkost.
I Finland infördes för ett tiotal år sedan ett
nationellt allergiprogram. Genom att öka
människors tolerans mot allergener skulle
färre personer utveckla allergier. Samtidigt
skulle de som drabbades få en bättre vård.
Satsningen har gett goda resultat, och trenden
med en alltmer allergisk befolkning i Finland
har brutits.
Det är dags för en nationell allergisatsning
även i Sverige och detta är en fråga som vi
kommer att jobba mycket med under 2022.
Våren innebär också pollentider. Även om
pollen numera tycks dyka upp nästan året om.
Endast hälften av alla pollenallergiker blir
symptomfria av mediciner. De som är värst
drabbade kan sätta sitt hopp till vaccination – i den mån det finns tillgängligt. En ny
undersökning visar dock att tillgången till
vaccination i Sverige är låg. Den varierar
också beroende på var i landet du bor. Störst
är möjligheten i Halland, där 46 av 10 000
invånare får behandling. Lägst är tillgången i

Foto: Bernt Kazmierski

Ombudsmannen har ordet

Norrbotten, där 7 av 10 000 invånare
genomgår behandling.
I mars genomförde vi två digitala astmaskolor
tillsammans med Allergicentrum.
Nästan var tionde svensk – 800 000 personer
- lider av astma. Allt för många av dem har
fortfarande inte sin astma under kontroll.
Den svenska astmavården är bristfällig och
på den internationella astmadagen, vill vi
uppmana till förbättringar.
Astma kan numera behandlas så effektivt att
du kan leva ett vanligt liv och vara symtomfri.
Du kan sova bra, utöva idrott eller gå på
promenad i vårsolen. Allt utan drabbas av
andnöd eller känslan av att kvävas.
Trots det har var tredje person med astma
fortfarande okontrollerad astma. De plågas
av ständig hosta på nätterna, regelbundna
astmaanfall där luftrören dras ihop sig och de
måste anpassa sina liv för att undvika allt för
stor ansträngning. Att leva med astma är som
att stundtals tvingas andas genom ett sugrör.
Missa inte heller möjligheten till att utbilda
dig till forskningspartner. Funktionsrätt
Östergötland erbjuder en ny utbildning med
stöd med Region Östergötland.
Sista anmälningsdag är den 1 juni 2022.

Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen Östergötland
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Symposium Hur kan bättre
diagnostik bidra
till friskare liv?

Inbjudningar för hela länet

Hur hjälper bättre diagnostik dig som
patient och är diagnostik bara för nyligen
insjuknade? Vad kan vi göra idag och vad
kommer gå att göra imorgon?
Under tre korta föreläsningar får du veta
vad som är det senaste inom diagnostik av
astma och allergi, följt av en paneldiskussion med de tre föreläsarna.

• Astma och rinit - Christer Janson,
professor och överläkare vid allergioch lungkliniken vid Akademiska
sjukhuset.
• Matallergi - Anna Undeman Asarnoj,
barnläkare vid Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
och forskare vid Karolinska Institutet.
• Pälsdjursallergi - Jon Konradsen,
Sektionschef, Barnallergi och Lungmedicin Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Därför behövs ett svenskt allergiprogram

Lyssna till en introduktion av ett svenskt
allergiprogram följt av en paneldiskussion
med Dag Larsson (S) och Ulrika Jörgensen
(M), ledamöter i Socialutskottet samt Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och
Allergiförbundet, om varför det behövs
ett svenskt allergiprogram.

Tid: 13 maj, kl 13.00-15.00 (kostnadsfritt)
Anmälan: Anmäl dig här
https://friskareliv.confetti.events/
Plats: Symposiet kommer att sändas live
på länk. Länken får du när du anmält dig.

Seminariet sponsras av: ALK, AstraZeneca, Chiesi, Sanofi, Thermo Fisher

Bild: Pixabay

Det senaste inom diagnostik av astma och allergi

TEMA-eftermiddag
Universell utformning 19 maj
Plats distans genom Zoom
Kostnad Kostnadsfritt

Den 19 maj bjuder Region Östergötlands
råd i frågor om funktionsnedsättning in
till en TEMA-eftermiddag där Universell
utformning är i fokus.
Med hjälp av Myndighet för delaktighet
fördjupas kunskapen om funktionshinderspolitikens fyra arbetssätt och vad de
innebär.
Politikens 4 arbetssätt handlar om:
1. principen om universell utformning,
2. befintliga brister i tillgängligheten
3. individuella stöd och lösningar för
människors självständighet

https://friskareliv.confetti.events/
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Universell utformning innebär att alla
nya tjänster, produkter och miljöer utformas utifrån ett mångfaldsperspektiv. Det
handlar om att redan från början skapa
inkluderande lösningar och göra samhället så tillgängligt som möjligt.
TEMA-eftermiddagen genomförs digitalt och deltagandet är kostnadsfritt. En
inbjudan med program inkl tider, information om anmälan etc. skickas så snart
som möjligt. Vid praktiska frågor kontakta
charlotte.sand@regionostergotland.se
Välkomna!
Rebecca Hägg, ordf
Region Östergötlands råd
i frågor om funktionsnedsättning

4. förebygga och motverka
diskriminering
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Informationsträffar
Linköpings kommun söker fler personer
till kommunens arvoderade och frivilliga
uppdrag: jourhem, familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson och godman.
Det finns ett stort behov av fler personer
till alla uppdrag - men just nu behövs fler
gode män och förvaltare.
I Linköpings kommun finns idag ca 630
ställföreträdare (god man eller förvaltare).
Ca 6 av 10 av dessa är en kvinna. Så ordet
god man är missvisande
En del är god
man för en anhörig men de flesta är engagerade för en medmänniska.
Tycker du att det låter intressant.
Just nu bjuder överförmyndarenheten in
till informationsträffar:

Informationsträff om att bli god man
Under kvällen kommer vi att gå igenom
vad det innebär att vara god man och
berätta mer om överförmyndares uppdrag
och roll. Syftet är att du efter
informationsträffen ska ha tillräckligt
med kunskap för att kunna ta ställning till
om uppdrag som god man är något som
passar dig.
Datum: 19 maj.
Tid:17:30
Plats Mötet genomförs digitalt. En länk
kommer att skickas ut inför mötet.
Anmälan
Mejla Överförmyndarenhetens funktionsbrevlåda,
overformyndarenheten@linkoping.se
Uppge ditt namn och vilken dag du önskar
komma.

Välkommen till en digital informationsträff för dig som
är nyfiken på uppdraget som god man!

Under träffen berättar vi vad uppdraget
innebär, ger några konkreta exempel och
pratar om vilka förväntningar som finns.
Du får också möjlighet att ställa frågor.
Just nu finns det omkring 750 aktiva gode
män i Norrköping. För att bland annat
kunna matcha personer som trivs ihop
samt ta hand om de nya ärenden som
kommer in, behövs det omkring 150-200
nya gode män varje år.
Välj möte eller att bli kontaktad *
(obligatorisk)

Anmäl dig här!

Anmäl dig i formuläret,
https://norrkoping.se/stod-och-omsorg
/god-man-forvaltare-och-formyndare
/bli-god-man/informationstraff
så får du en möteslänk via e-post.
Kolla gärna så att meddelandet inte fastnat
i ditt skräppostfilter.
Om du inte har möjlighet att delta på en
träff, eller hellre vill bli kontaktad för att
få mer information, kan du istället kryssa
i det alternativet.

Välj möte eller att bli kontaktad
• 15 september kl. 17.30–19.00
• 20 oktober kl. 17.30–19.00
• 1 december kl. 17.30–19.00

Bild: Pixabay
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Utbildning för
forskningspartner
En forskningspartner har unika kunskaper
om sin eller en anhörigs funktionsnedsättning och/eller sjukdom och hur det är
att leva med den.
Efter genomgången utbildning till
forskningspartner 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
forskningsprocessens olika delar,
forskningsmetodik, forskningsetik, att
vara forskningspartner i en forskargrupp,
möjligheter och utmaningar som
forskningspartner, forskningsfinansiering
samt att söka och värdera vetenskaplig
information.
Utbildningen genomförs i form av
föreläsningar, 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
tillsammans med ytterligare en
forskningspartner.
• Grundläggande datorvana för att kunna
mejla, söka fakta och delta i
webbinarier vid behov.
• Goda kunskaper om egen eller anhörigs
funktionsnedsättning och/eller
sjukdom.
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• 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.
Preliminära datum för
utbildningstillfällen hösten 2022

♦ Introduktionsträff måndag 29 augusti
klockan 16.00–18.00
♦ Måndag 5 september
klockan 14.00–17.30
Torsdag 8 september
klockan 12.30–16.00

♦ Onsdag 28 september
klockan 14.00–17.30
♦ Torsdag 6 oktober
klockan 14.00–17.30
♦ Uppföljningsträff onsdag 26 oktober
klockan 16.00–18.00
Sista ansökningsdatum
är den 1 juni 2022.

Ansökan görs via mejl till Susanna Ahlström på Funktionsrätt Östergötland.
I ansökan berättar du om dig själv och reflekterar kring dina kvalifikationer gällande kraven under rubriken Vad behövs för
att kunna delta.

För frågor och ansökan kontakta

Funktionsrätt Östergötland
Susanna Ahlström
Västra vägen 32
582 28 Linköping
E-postadress:
susanna@funktionsratt-ostergotland.se
Mobil: 070-256 42 35
Du hittar mer information på
utbildningens facebooksida,
www.facebook.com
/forskningspartnerostergotland
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NÄ R?

Torsdagen 2 juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

VAR ?
N ÄR?
HU
R?

Renströmmen, Drottninggatan 1, Norrköping (2 min gångväg från Resecentrum)
Torsdagen
2 juni 20
2022
9.00
– 16.00
Anmäl
dig senast
majkl.på
bit.ly/3jfqk8c
Konferensen är kostnadsfri.

VAR?

Renströmmen, Drottninggatan 1, Norrköping (2 min gångväg från Resecentrum)

HUR?M
PROGRA
8.30 – 9.00

Anmäl dig senast 20 maj på bit.ly/3jfqk8c Konferensen är kostnadsfri.
Kaffe och smörgås

P R OG
RA M Inledningstalare
9.00
– 9.10
8.30 – 9.00
9.10 – 9.25
9.00 – 9.10

9.25 – 10.10
9.10 – 9.25
9.25 – 10.10
10.10 – 10.30

10.30 – 11.30
10.10 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 12.00

Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Kaffe och smörgås
Inledning av konferensen
Inledningstalare

Susanne Rolfner Suvanto
Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör

14.20 – 14.50

Kaffe och mingel

14.50 – 15.10

Dagverksamheter som en hälsofrämjande
arena för äldre personer
Kaffe och mingel

14.20 – 14.50
14.50 – 15.10
15.10 – 15.30

Jämlik hälsa hos äldre
Inledning av konferensen

Margareta Kristenson, Professor emerita,
Susanne Rolfner Suvanto
Socialmedicin, Region Östergötland

Jämlik hälsa hos äldre
Paus med rörelse

Margareta Kristenson, Professor emerita,
Äldres
psykiska
hälsa
Socialmedicin,
Region
Östergötland
Ingmarie Wieselgren, Psykiater,

Paus med rörelse

Nationell samordnare SKR

Äldres psykiska hälsa
ABC för god psykisk hälsa äldre

Ingmarie Wieselgren, Psykiater,
Processledarna ABC för god psykisk hälsa
Nationell samordnare SKR

12.00 – 13.00
11.30 – 12.00
13.00 – 13.30

Lunch
ABC för god psykisk hälsa äldre
Processledarna
ABC
för äldre
god psykisk
Fysisk
aktivitet
och
inomhälsa
Strategin
Sätt
Östergötland
i
rörelse
12.00 – 13.00 Lunch
Matti Leijon, Folkhälsovetare, PhD, MPH

13.00 – 13.30 Fysisk aktivitet och äldre inom Strategin
13.30 – 14.00 Matvanor
och äldrei rörelse
Sätt Östergötland
Josefin Kilebrand, Dietist, Primärvårdscentrum
Matti Leijon, Folkhälsovetare, PhD, MPH

14.00
äldre i Östergötland
13.30––14.20
14.00 ANDTS-arbete
Matvanor och för
äldre
14.00 – 14.20

Foto: Henry Stahre

Dag om äldres hälsa
Dag om äldres hälsa

Maria Elgstrand Verksamhetschef,
Josefin Kilebrand, Dietist, Primärvårdscentrum
Annika Larsson, Folkhälsostrateg

ANDTS-arbete för äldre i Östergötland
Maria Elgstrand Verksamhetschef,
Annika Larsson, Folkhälsostrateg
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15.10 – 15.30

15.30 – 15.50

Föreläsare Campus Norrköping

Dagverksamheter som en hälsofrämjande
Att åldras i ett främmande land/synen på
arena för äldre personer
ålderdom och hälsa utifrån olika kulturer

Föreläsare Campus Norrköping
Deqa Mohamed Hashi, Hälsokommunikatör,
Emira
Bajric, Enhetschef
Att åldras
i ett främmande land/synen på

ålderdom och hälsa utifrån olika kulturer
Äldrevårdsmottagning/Vårdsamverkan
Deqa Mohamed Hashi, Hälsokommunikatör,
Valdemarsvik

Emira Bajric, Enhetschef
Charlotte Kettle, Verksamhetschef m fl.

15.30 – 15.50
15.50 – 16.00

Äldrevårdsmottagning/Vårdsamverkan
Hur går vi vidare för att främja ett aktivt
Valdemarsvik
och hälsosamt åldrande i Östergötland?
Charlotte Kettle, Verksamhetschef m fl.

Rörelsepaus:
från
15.50 – 16.00Seniorer
Hur går
vi Korpen
vidare för att främja ett aktivt
och hälsosamt åldrande i Östergötland?
Konferencier: Susanne Rolfner Suvanto, Leg sjuksköterska,
fil mag
pedagogik,
Omvårdnadsinstitutet
Rörelsepaus:
Seniorer
från Korpen
och Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Konferencier: Susanne Rolfner Suvanto, Leg sjukVid
frågor kontakta:
sköterska,
fil mag pedagogik, Omvårdnadsinstitutet
Linda.Ev.Karlsson@regionostergotland.se
och Nationellt kompetenscentrum anhörigaeller
Elin.Glad@regionostergotland.se
Vid frågor kontakta:
Linda.Ev.Karlsson@regionostergotland.se eller
Elin.Glad@regionostergotland.se

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening håller
utflykt där alla i länet är välkomna att deltaga.
Lördagen den 27 augusti.

Vi samlas på parkeringen vid Naturrum,
Tåkern kl. 13.00.
Där kommer vi se oss omkring bland
fågeltornen och fåglarna.
Vi hoppas vi får en fin dag och att ni är
många som anmäler er till detta.
Vi avslutar med korvgrillning.

Kostnad: 50:-/person då ingår 2 grillade
korvar med bröd och tillbehör + 1 festis.
Anmälan görs senast 24 augusti till:
Monica på 070-593 73 09 eller
via mail monicajr.mj@gmail.com

Varmt välkomna!

Varmt välkomna!
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Medlems-möte
Där vi kommer få besök av fibr 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.

Intresseanmälan till Skidresa 2023
och/eller 2024 till Branäs.
Nu finns Astma- och
Allergiföreningen i
Östergötland på Facebook
Följ oss gärna
www.facebook.com/astmaoallergiost/

Begränsat antal platser – först till kvarn
kommer att gälla.

Vi i Västra Östergötlands Astma- och allergiförening 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:

Gilla oss och få den senaste informationen om vad som händer i föreningen

12

•
•
•
•

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 lokalföreningarna

Andas Sverige

Historik om astma och astmaläkemedel

Astma- och Allergiföreningen
i Linköping

Göran Wennergren

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 länsföreningens ombudsman Sara Hjalmarsson
på telefonnummer 013-10 34 82

Avdelningen för Pediatrik och Krefting Research
Centre, Göteborgs universitet
goran.wennergren@pediat.gu.se
Göran Wennergren är seniorprofessor i pediatrik vid
Göteborgs universitet och överläkare vid
Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Sammanfattning
Astma är en sjukdom som har varit känd så länge
som vi har skriftliga källor.

Astma- och Allergiföreningen
i Norrköping

Genombrott för förståelse av astmasjukdomen kom
på 1800-talet. John Bostock beskrev 1819 sin egen
astma och hösnuva och Henry Hyde Salter skrev
1860 den första moderna läroboken om astma.

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

Mer sentida framsteg var upptäckten av allergiantikroppen IgE vilken gjordes parallellt av Gunnar
Johansson och Hans Bennich i Uppsala och makarna
Ishizaka i Denver för nu 55 år sedan. Möjligheten
att bestämma förekomsten av allergenspecifikt
IgE i blod, eller i hud med pricktest, gav helt nya
möjligheter till utredning av allergi vilket hade
avgörande betydelse för diagnostiken av astma.

Under 1800-talet kom också uppfinningen av
stetoskopet och spirometern, framsteg som lagt
grunden till vår diagnostik av astma.

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

Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening

Nu finns vi på Facebook
Gilla oss och få den senaste informationen om vad som händer i föreningen.
www.facebook.com/vastraostergotland
.astmaoallergi
Kontakt:
Tel. 070-593 73 09
E-post:
monicajr.mj@gmail.com
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Postadress:
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
c/o Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp 1
596 91 Skänninge

De viktiga framstegen på läkemedelssidan kom
först med introduktion av så kallade selektiva
beta-2-stimulerare för luftrörsvidgning och därefter
för 35 år sedan med brett genombrott för användning av inhalationskortison. Inhalationssteroiderna
har revolutionerat astmavården och dramatiskt
minskat behovet av sjukhusvård för astma.
Under senare år har biologiska läkemedel varit viktiga tillskott för behandling av svår allergisk astma.
Astma är en sjukdom som har varit känd så länge
som vi har skriftliga källor. I de tidiga beskrivningarna kan det dock ibland vara svårt att skilja astma
från andra tillstånd med andningssvårigheter.
Redan den grekiske läkaren och filosofen
Hippokrates, 460–377 f. Kr., beskrev astma,
ursprungligen från det grekiska ordet ”asthmaino”
med betydelsen flämta eller hungra efter luft.
Hippokrates angav andningssvårigheter som någon
form av spasm i bröstet. Vissa medicinhistoriker
har dock hävdat att astma i dagens mening beskrevs
första gången av den grekiske läkaren Aretaios
från Kappadokien som verkade under andra
århundradet e. Kr.

Aretaios beskrev hur astmabesvär utlöstes av löpning och fysisk ansträngning, det vill säga
ansträngningsutlösta astmabesvär ”Om andningssvårigheter uppkommer efter löpning eller annan
kraftig fysisk aktivitet kallas det astma (astma)”.
Han konstaterade också att astma är vanligare hos
kvinnor än män och att barn har bättre förutsättningar att bli av med sjukdomen än vuxna.
Vårt eget ord, astma, kommer närmast från latinets
asthma, som har sitt ursprung i grekiskans astma,
vilket kan översättas med andnöd.
En annan berömd skildring av astma finner vi hos
den judiske rabbinen, läkaren och filosofen Moses
Maimonides, också känd som Moshe ben Maimon
eller RamBam. Moses Maimonides föddes år 1135
eller 1138 i Córdoba i nuvarande Spanien och dog
år 1204 i Kairo. Maimonides verkade alltså under
det arabiska väldets storhetstid. Han var läkare åt
en arabisk prins, Al-Afdal. Prins Al-Afdal led av
astma och bland Maimonides efterlämnade verk
finns en skrift om astma: Sefer Hakatzereth.
Så här drygt 800 år senare känns Maimonides
iakttagelser om sjukdomens karaktär som tidlösa,
medan hans funderingar om lämplig terapi inte
övertygar. Maimonides lade märke till att prinsens
astmabesvär ofta började med en förkylning under
vintern, medan den torra sommaren var bra för
astmapatienter. Mot astma föreskrev Maimonides
riklig sömn, vätska, kycklingsoppa och måttlighet i
sex. ” Källa: Andas Sverige
Vill du läsa vidare hittar du artikeln
här,
https://andassverige.se
/artiklar
/medicinhistoria-om
-astma-och
-astmalakemedel

Bild Astmacigaretter
Astmacigaretter
Läkemedelsform, bestående av cigaretter
innehålleande >spikklubbeblad (ev. andra växtdelar) i st.f. tobak. >Inhalation av röken lindrar
bronkspasmerna hos astmatiker.
Källa: www.apotekarsocieteten.se
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Södergården

Allergisäkra äventyr

Astma- och Allergiförbundet

Läs mer Södergårdens service och närområde här.
Pris & bokning

Boka boende på Södergården här,
https://online3-next
.citybreak.com
/1478775199/sv/sv-se
/boende/751439/s%C3
%B6derg%C3%A5rden-%C3
%A5re-astma-allergianpassat
/detaljer
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.

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 friluftsaktiviteter framtagna av Allergisäkra
Äventyr - ett samarbete med Friluftsfrämjandet Region Öst.
Allergivänliga friluftsrecept

www.astmaoallergiforbundet
.se/wp-content/uploads
/2019/04
/allergiv--nlig_utomhusmat
_A4_utskrift.pdf
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Elda allergivänligt?

Adrian Clarke är ledare inom Friluftsfrämjandet 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 Friluftsfrämjandets gemensamma satsning.
Vill du lära dig elda
med mindre rök
https://youtu.be
/wqvyQGM9XeM

Allergianpassning

Södergården Åre är ett allergivänligt
boende där det är extra viktigt att alla
gäster visar hänsyn. För våra gästers skull
har vi tagit fram följande trygghetsregler:
• Nötter, mandlar, jordnötter, ägg och fisk
tillåts inte på Södergården Åre. Dessa
produkter får inte tas med in på Södergården Åre, varken som ren produkt
eller som ingrediens i en annan produkt.
• Under din vistelse på Södergården Åre
får du inte använda parfymerade produkter.
• Hela anläggningen är rökfri.
• Husdjur får inte tas med
till Södergården Åre.
• Alla produkter som har märkningen
”kan innehålla spår av” är tillåtna att ta
in på Södergården Åre.
• I priset ingår sängkläder, handdukar,
morgonrock och spa-tofflor. I alla rum
och duschar finns oparfymerade
hygienprodukter.
Så allergianpassar vi

• Alla sängar är rekommenderade av
Astma- och Allergiförbundet.
• Vi har kvalsterskydd på alla madrasser
och kuddar.

• Luftrenare finns i alla rum.
• Rummen har allt du behöver för en
trivsam vistelse men vi är sparsamma
med inredning och textilier för att
underlätta städningen.
• Vi städar det mesta utan kemikalier,
endast avjoniserat vatten. Men i de fall
vi använder kemikalier så är de
rekommenderade av Astma- och
Allergiförbundet.
• För besökare som är extra känsliga mot
pälsdjur har vi avsatt två extra rum.
Dessa två rum är garanterat fria från
pälsdjursepitel.
• Allt porslin och alla bestick ska diskas i
diskmaskinen för att de ska bli så rena
som möjligt. Det är inte tillåtet att diska
för hand.
• För våra minsta besökare finns ett barnlekrum. Även här rengör vi
kontinuerligt genom att allergisanera
hela rummet och tvätta leksakerna.
• Hos oss får du självklart ett personligt
bemötande på dina villkor!
Södergården på sociala medier

Facebook: Södergården Åre
www.facebook.com/Sodergardenare
Instagram: Södergården Åre
www.instagram.com/sodergardenare/
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Restaurangers
allergikunskaper
brister – vart
fjärde barn drabbas
– Det är mycket allvarligt att personer
drabbas av allvarliga allergiska reaktioner
för att de får fel information om vad
maten innehåller. Det måste ligga i
restaurangernas intresse att ingen gäst
ska bli sjuk, och det är också restaurangens ansvar att se till att ingen behöver
avsluta fikastunden på akuten, säger
Helena Färnsten, tf generalsekreterare på
Astma- och Allergiförbundet.
Våren är på frammarsch och uteserveringarna hägrar. Att äta på restaurang är
dock inte riskfritt för alla och många avstår helt från restaurang- och cafébesök.
För en person med matallergi kan fikabesöket sluta med ambulans till akuten.
Det var precis vad som hände en kvinna i
Jönköping. En caféägare i Jönköping
åtalades för vållande till kroppsskada för
att ha serverat en kaka med jordnötter
till en nötallergiker. I mars friades dock
caféägaren i Tingsrätten med hänvisning
till att jordnötter och nötter kommer från
olika växtarter. Domen är överklagad.
– Det är helt oacceptabelt att man som
allergiker ska riskera att hamna på akuten
efter en fika eller middag, om man
berättar för restaurangen att man är
allergisk. Det här är tyvärr ingen isolerad
företeelse. Kunskapen om allergier är
alldeles för låg. Det behövs ett stort
kunskapslyft om matallergier, säger
Helena Färnsten.
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Fakta om undersökningen:

Sifo-undersökningen genomfördes av
Kantar Public under perioden
27 september–14 oktober 2021.
Målgruppen är föräldrar till barn med
matallergi. Ett slumpmässigt urval
gjordes bland föräldrarna och därefter
fick endast de föräldrar som uppgav att
deras barn hade matallergi fortsätta att
besvara enkäten. Totalt genomfördes
1001 intervjuer med föräldrar till barn
med matallergi.

Foto Pixabay
Astma- och Allergiförbundet vill att Livsmedelsverket får i uppdrag att ta fram
ett system för incidentrapportering om
matallergier – det måste bli lättare att
rapportera om man utsätts för en allergisk reaktion, så att det går att följa upp
och vidta åtgärder. Det behövs också ett
kunskapslyft om matallergier –
ett nationellt kunskapscentrum för matallergi som kan samla kunskap och kompetens för att förebygga att människor blir
sjuka av mat.

Fakta om matallergier, bland annat hämtade ur en undersökning
bland föräldrar till barn med
allergier som Astma- och Allergiförbundet genomförde under
hösten 2021:

▶ En av fyra föräldrar uppger att barnen
minst en gång, under de senaste tre
åren, fått en allergisk reaktion efter att
ha ätit eller druckit något på restaurang
eller café.
▶ En av sex föräldrar uppger att det har
hänt flera gånger.
▶ Var fjärde familj har under de senaste
tre åren avstått från att äta eller dricka
på restaurang eller café på grund av
barnens allergi. Familjer med allergiska
barn som är tio år eller yngre avstår i
ännu större utsträckning.
▶ En av fem personer i Sverige lever med
matallergi idag och antalet ökar.
▶ Antalet besök i akutsjukvården till följd
av allergiska reaktioner på grund av
matallergi har ökat de senaste 15 åren.

”Restauranger kan beställa utbildningar
med materialet Hurra, en allergisk gäst
för sin personal. Kommuner, skolor och
förskolor kan beställa utbildningar med
materialet Säker mat i förskola och skola
till sin personal. Godkända utbildare kan
åka ut och hålla personalutbildningar
med materialen.
Hurra, en allergisk gäst!

Det uppdaterade utbildningsmaterialet
Hurra, en allergisk gäst! kan beställas
från Astma- och Allergiförbundets
webshop eller laddas ner som PDF.
Utbildningen hjälper personal som
hanterar mat på restauranger att laga mat
som gör alla glada och välmående samt att
bemöta gäster med allergi- eller överkänslighet för mat. Den tar upp alla de särskilda
krav som ställs på mat som serveras på
restauranger.
Beställ utbildningsmateriial:
http://astmaoallergiforbundet.shop.strd
.se/product/8904/0/0/901096
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Rekommenderade
produkter

Nordisk märkning

Sedan 2018 samarbetar vi med Astmaoch allergiförbunden i Norge och
Danmark via det nya märket Asthma
Allergy Nordic. Samarbetet mellan de tre
förbunden ger dig som konsument ett
större utbud att välja mellan, även över
landsgränserna. Det gemensamma arbetet
inom Norden stärker också vår kraft att
påverka industrierna till att producera
bättre produkter för dig med astma, allergi
och annan överkänslighet. Samarbetet
innebär också att den gamla Svalanmärkningen successivt håller på att fasas
ut till förmån för vårt nya märkningssystem
Asthma Allergy Nordic.

Varför välja en rekommenderad
produkt?

När du ser vår logo på en produkt kan du
känna dig säker på att den inte innehåller
parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en
känd risk för allergisjukdom. Produkter
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med vår logo är bra ur allergisynpunkt,
men är självklart bra även för andra som
vill undvika parfym och allergener.
En fullständig garanti kan inte ges att en
produkt inte ger upphov till reaktioner
hos enskilda individer, eftersom alla
människor reagerar olika. Enstaka
människor kan vara så känsliga att de
ändå reagerar på produkten.
Här hittar du en lista över alla
rekommenderade produkter
https://astmaoallergiforbundet.se
/information-rad
/rekommenderade-produkter

Nu öppnas arbetsplatserna
successivt upp igen. Och återigen
väcks frågor om vad som gäller för
att ta med sig hunden till jobbet.
Hundägarna välkomnar tanken,
samtidigt som landets tusentals
hundallergiker oroar sig för utvecklingen.
Det är många som har skaffat
hund under coronapandemin, och
nu när restriktionerna släpper är
det många som planerar att ta med sin
hund till jobbet.
– Jag förstår att man vill ta med sig sitt
älskade husdjur till arbetet, men vi måste
komma ihåg att det som är en kär
familjemedlem för någon kan vara en
allvarlig hälsofara för någon annan, säger
Helena Färnsten, tf generalsekreterare
Astma- och Allergiförbundet.
Ungefär 18 procent av befolkningen har
pälsdjursallergi. En del har så allvarlig
allergi att de kan få svåra astmaanfall
eller reagerar indirekt på allergen även
om hunden inte är där.
Allergiframkallande partiklar från djur
kan finnas kvar lång tid efteråt även om
de inte syns, särskilt i textilier och
stoppade möbler.
– Ingen ska behöva riskera att bli allvarligt
sjuk på jobbet. Därför är det oerhört
viktigt att alla arbetsgivare gör en
noggrann riskbedömning innan de
godkänner hundar på arbetsplatsen,
understryker Helena Färnsten.

Bild: Pixabay

Astma- och Allergiförbundet grundades
1956 och sedan 1970 har vi satt vårt
märke på produkter vi rekommenderar.
Det gör vi för att förenkla livet för dig
med astma, allergi eller annan överkänslighet i din vardag. Det ska vara
lätt att välja produkter som är bra ur
allergisynpunkt.

Hund på jobbet
ställer krav på
arbetsgivare

Enligt arbetsmiljölagen ingår det i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete att bedöma
om förändringar på arbetsplatsen som till
exempel en hund utgör en risk för ohälsa.
En arbetsgivare som överväger att tillåta
hundar att vara på kontoret behöver ta
reda på om någon kan tänkas bli sjuk på
grund av hund och all personal bör
informeras i förväg och få möjlighet att
lämna synpunkter.
Läs mer,
https://astmaoallergiforbundet.se
/information-rad/leva-med-astma-allergi
/pa-jobbet/
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Endast hälften av alla pollenallergiker blir symptomfria av mediciner.
De som är värst drabbade kan sätta sitt
hopp till vaccination – i den mån det finns
tillgängligt. En ny undersökning visar dock
att tillgången till vaccination i Sverige är
låg. Den varierar också beroende på var
i landet du bor. Störst är möjligheten i
Halland, där 46 av 10 000 invånare får behandling. Lägst är tillgången i Norrbotten,
där 7 av 10 000 invånare genomgår
behandling. Det visar nya siffror.
– Det finns en vaccinationsbehandling
mot pollen, numera också i lättillgänglig tablettform. Men den används inte i
tillräckligt hög utsträckning. Det gör att
många med allergi får lida i onödan och
att samhällskostnaderna blir onödigt höga,
säger Helena Färnsten, tf generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet.
Trettio procent av Sveriges befolkning
lever med pollenallergi. Vissa får så stora
besvär att de tvingas stanna hemma från
jobbet eller inte kan arbeta med full
kapacitet. Sammanlagt kostar det samhället cirka 14 miljarder kronor varje år.
Men trots att det finns hjälp att få ligger
Sverige långt efter sina grannländer när
det gäller tillgången till vaccinationsbehandling.
– Vi kan lindra svåra pollenbesvär för
många fler än idag. Fler regioner bör satsa
på den här behandlingsmetoden. Det är
inte bostadsorten som ska avgöra om du
får behandling eller inte, säger Helena
Färnsten.

Med tablettbaserad allergivaccination tar man tabletter i hemmet
istället för injektion på sjukhus,
vilket innebär mindre frånvaro
från både jobb och skola.
Ju tidigare i sin sjukdom man får
vaccinet, desto bättre hjälper det.
Det minskar också risken för barn
att utveckla astma och andra
allergier.
Tillgång till pollenvaccin i olika
regioner:

Antal patienter per 10 000 invånare
med pågående allergivaccinationer*
i Sverige 2022
Källa: ALK och Socialstyrelsen
*I siffran ingår utöver pollen även en mindre
andel vaccinationer mot husdammkvalster, hund,
katt, bi och geting.

Bild: Pixabay

Bild: Pixabay

Det går att bli frisk från p ollenallergi – här är
regionerna som är bäst p å pollenvaccin
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barn med matallergi i viss utsträckning
även lägre psykosocialt fungerande.
Det kan till exempel innebära psykisk
ohälsa i form av ångest och depression,
känslan av att vara alienerad från andra
eller att känna sociala begränsningar
kopplat till allergin.

Bild: Pixabay

Anafylaxi försvårar

Ny forskning: Så är det att leva med matallergi
Forskning visar att matallergier kan
bidra till lägre livskvalitet och mer
ångest och depression bland barn
och unga. Men hur upplever barnen
själva att det är? Det är något som
forskarna bakom en ny översiktsstudie tittat på.
Forskarna har gått igenom och analyserat
vetenskapliga studier som undersökt hur
matallergi påverkar barn och unga, för
att få ett hum om vad vi egentligen vet om
detta.
– Det har gjorts en del forskning om livskvalitet hos unga kopplat till matallergi
tidigare, så vi vet att det finns en negativ
påverkan. Men vi ville även ta reda på hur
barn själva upplever att det är att
leva med matallergi, vad det får för
24

konsekvenser och vad som ligger bakom
att man upplever till exempel mer ångest
och depression, säger Nina V Gunnarsson,
forskare i medicinsk sociologi vid
högskolan i Jönköping.

Olika slags studier

Hon och hennes forskarkollegor vid
Karolinska institutet och Universitetet i
Manitoba i Kanada har både tittat på det
som kallas kvantitativa studier, där ungas
mående undersökts med hjälp av ett
särskilt enkätverktyg, och kvalitativa
studier där det i stället gjorts till exempel
intervjuer med barnen.
Hur mår då barn och unga med matallergi, enligt forskningen? Jo, livskvaliteten är generellt lägre i den här gruppen
än hos barn utan allergi. Dessutom har

Barn och unga som uteslöt flera livsmedel
ur sin kost eller som hade en historia av
anafylaxi, alltså svårare allergiska
reaktioner, upplevde en större psykosocial
påverkan. Dessutom ser livskvaliteten ut
att försämras med åldern – och tonåringar
som grupp mår sämre än barn.
– Vi tror att det har att göra med att du
som tonåring är mer självständig och
måste hantera dina allergier och
situationerna du ställs inför själv. Det gör
dig mer utsatt gentemot omgivningen än
när du är barn och föräldrarna hjälper till
att kontrollera så att du får i dig det du tål.
Mellan 20 och 32 procent av barnen med
matallergi rapporterade att de utsatts för
mobbning. Här behövs dock mer
forskning för att veta hur det ser ut jämfört med barn som inte lever med matallergier, menar forskarna.

Att jämföra sig med de som har det värre
var en strategi vi såg. Ett annat sätt att
skydda sig från utanförskapet många
kan känna i skolan eller på fritiden är att
försöka dölja sin akutmedicin eller sina
astmamediciner.
Varför är det viktigt att veta hur barn med
matallergier mår?
– Av flera skäl. Till exempel är det viktig
kunskap för de professionella kliniker
som jobbar med barn med matallergier
och deras föräldrar, så att de kan fråga om
det och ta oron på allvar.
I studien, som nyligen publicerades
i den vetenskapliga tidskriften Pediatric
Allergy & Immunology, ingick
45 kvantitativa studier och 9 kvalitativa.

Döljer sina allergier

Det fanns en skillnad mellan hur barn och
deras föräldrar svarade på frågor kring
livskvalitet, där föräldrar rapporterade
en sämre livskvalitet än barn och unga.
Men det behöver inte bero på att föräldrar
överrapporterar problem, menar Nina V
Gunnarsson, utan kan också handla om
att barn och unga tenderar att underrapportera sina symtom.
– Vi såg att unga har en tendens att
minimera sin allergi, eftersom man så
gärna vill uppfattas som normal.

https://allergiakademin.
astmaoallergiforbundet.
se/
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Astma- och Allergiförbundet

Att leva med andnöd

Skarpare regler krävs vid ändrad märkning
Astma- och Allergiförbundet vänder sig
nu emot Livsmedelsverkets bedömning
om behovet av ändrad märkning vid
förändrat livsmedelsinnehåll. Förbundet
ser att det finns risk för vilseledande
information och människors hälsa.

Med anledning av kriget i Ukraina informerar Livsmedelsverket om att livsmedelsföretagen kan få svårt att få tag på vissa
ingredienser. Livsmedelsverket skriver
på sin hemsida att det till exempel kan
uppstå brist på solrosolja.
Behöver inte märka om
förpackningarna

Myndigheten menar att de företag som
byter ut ingredienser ska kunna använda
tidigare förtryckta förpackningar utan att
märka om dem. Företagen ska också visa
att bristen på ingredienser beror på kriget
och att de nya ingredienserna inte kan
orsaka allergi. Dessutom ska företagen
informera kunderna på annat sätt och
byta ut felaktiga förpackningar så snart
som möjligt.
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Såhär skriver myndigheten på sin hemsida:
”Vi bedömer att företagen kan göra såhär
utan att det är någon risk för människors
hälsa. Samtidigt är det viktigt att konsumenterna inte blir vilseledda om vad
maten innehåller. Därför menar vi att företagen ska informera om ändringarna på
annat sätt än på förpackningen, säger Jan
Sjögren, chef på Livsmedelsverkets avdelning för Företags- och myndighetsstöd.”
– Astma- och Allergiförbundet tycker att
Livsmedelsverkets ställningstagande är
för svagt och innebär en risk för människors hälsa. Myndigheten bör ställa tydligare krav på företagen. En information
till konsumenterna måste vara tydlig och
finnas på förpackningen. Därför bör till
exempel en extra klisterlapp sättas på
förpackningen som tydliggör att en ingrediens är ersatt med en annan på grund
av rådande läge, säger Sofia Knàz Uppvik,
legitimerad dietist och sakkunnig om matallergier på Astma- och Allergiförbundet.

Astma kan numera behandlas så effektivt
att du kan leva ett vanligt liv och vara
symtomfri. Du kan sova bra, utöva idrott
eller gå på promenad i vårsolen. Allt utan
drabbas av andnöd eller känslan av att
kvävas.
Trots det har var tredje person med astma
fortfarande okontrollerad astma. De plågas
av ständig hosta på nätterna, regelbundna
astmaanfall där luftrören dras ihop sig
och de måste anpassa sina liv för att undvika allt för stor ansträngning.
Att leva med astma är som att stundtals
tvingas andas genom ett sugrör.
Det finns hjälp att få. Och därför behöver
den svenska astmavården förbättras.
• Se till att alla med astma har en skriftlig
personlig behandlingsplan. Idag gäller
det bara för var tredje vuxen och vartannat barn.
• Följ regelbundet upp astmapatienter
med till exempel spirometri. Detta har
tyvärr blivit alltför ovanligt under
pandemin.
• Säkerställ att det finns vårdcentraler
med astma- och allergisköterskor, helst
certifierade enligt SKR:s modell.
Tyvärr saknas certifierade vårdcentraler i vår region
• Anställ allergikonsulenter som bland
annat kan hjälpa till med miljön i
förskola för barn med svår astma eller

Bild: Pixabay

Bild: Pixabay

Nästan var tionde svensk – 800 000 personer - lider av astma. Allt för många av
dem har fortfarande inte sin astma
under kontroll. Den svenska astmavården är bristfällig och på den internationella astmadagen, vill vi uppmana
till förbättringar.

allergi. Utvärderingar visar att de
sparar in sin egen lön genom att
minska akutbesöken för barnen.
Tyvärr finns inte det heller i vår region.
• Se över övergången mellan barn-och
vuxenvård. Det är svårare att få vård
som vuxen, och det kan vara svårt för
en 18–19-åring som har många andra
förändringar att hantera samtidigt.
I stället för en mjuk väl förberedd
övergång innebär den idag ofta ett steg
ut i ingenting. Det är alldeles för vanligt
att 20-åringar helt saknar regelbundna
vårdbesök.
I Luftvägsregistret, kvalitetsregistret för
astma, kan ni som är ansvariga för vården
se hur vi ligger till i vår region. Det är en
bra utgångspunkt för arbetet med att
förbättra astmavården och på så sätt
underlätta andningen för de ca 46 000
personer i vårt län med astma.
Björn Petterson
Ordförande
Astma- och Allergiföreningen
Östergötlands län
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Smidigt fika och mellanmål utan ”spår av”
Det började med en dietists och en
agronoms passion för havre, kostfibrer och folkhälsa. En initial idé om en
fiberdryck blev till en egen fabrik och
tillverkning av smidiga mellanmål och
fikaprodukter av fullkornshavre. På
vägen växte också en allt viktigare ambition fram –att en gång för alla bli av
med den ack så irriterande meningen
’kan innehålla spår av’.

Tillgängligt för alla

Det var uppenbart att det fanns ett hål
på marknaden och en möjlighet att göra
något nytt i kategorin.
– Vi började göra alla våra bars utan nötter
mest av en tillfällighet men vi märkte
snabbt att allergener i den här typen av
produkter är ett stort problem för många
människor. Vi blev genast motiverade att
fortsätta på det spåret och för oss
Färdigförpackade mellanmål i
som produktutvecklare blev det en
alla varianter trängs i butikshylrolig utmaning att ro det i land.
lorna. Nötter och torkad frukt
Det säger Therese Holmsten, livsför den som gillar ’naturligt’
medelsagronom, som har grundat
och dessutom en helt ny geneFibr tillsammans med Adam Bolay,
ration av produkter där proteinleg. dietist. Fibr gör idag sina havinnehållet presenteras på framrebars på glutenfri fullkornshavre
sidan i maximalt antal gram.
från Finland och tar inte in några
Den som har en allergi eller
Fibr Pressbild ingredienser i produktionen som
överkänslighet får vara extra
finns i EU:s lista på de 14 allergener
vaksam över ingrediensförteckningen hos
som
har
särskilda märknings- och infordessa produkter eftersom de flesta allermationsregler.
gener är proteiner. Produkterna tillverkas
oftast hos stora legoproducenter runtom i
– Vårt mål är att alla ska känna sig trygga
Europa vilket gör att varningstexten ’spår
när de plockar upp Fibr. Hela syftet med
av’ är mer regel än undantag.
varumärket är att jobba för en bättre folkhälsa och då vill vi också att det ska vara
tillgängligt för alla i befolkningen.
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Näring ska vara gott

vanlig konsument inte alltid känner till.
Fabriken är belägen i Edsbyn, Hälsingland
– Sedan vi började med detta har vi
och där produceras i skrivande stund ca
verkligen slagits av hur svårt det är att
20 000 havrebars i månaden. Men innovavara konsument idag. Därför försöker vi
tion och kreativitet i provköket har varit
vara transparenta och vi är alltid öppna
hjärtat i verksamheten sedan start och
för att ändra en produkt om vi upptäcker
planer finns på att lansera allt från kex
något alternativ som är bättre. Med vår
och kakor till granola. Närmast till lanseegen produktion har vi ju också möjlighet
ring är en tillsatsfri mjukglass med havretill det. Produkterna finns för
fiber som ska testas skarpt
kundernas skull så vi lyssnar på
under sommaren. Adam
den feedback vi får. Så var det
säger:
till exempel när vi gick över till
– Vi får idag i oss mindre
glutenfri havre, säger Therese.
fibrer än vi behöver för att
Att nå ut med en ny produkt på
förebygga metabola sjukFibr Pressbild marknaden är svårt och därför
domar och det är det vi vill
satsar de främst på e-handeln
uppmärksamma. Kan vi få fler att byta ut
och den kostnadsfria ‘Swishlådan’ som
ett näringsfattigt fika eller mellanmål till
blivit populär på arbetsplatser. På så sätt
ett fiberrikare alternativ så är det en folkgörs det möjligt att handla direkt från
hälsovinst. För att lyckas med det måste
Fibr-fabriken utan mellanhänder och
det vara tillgängligt och framför allt – det
det är enklare att hålla nära kontakt med
måste smaka gott!
kunderna.
Gjort från grunden

Alla recept utvecklas från grunden och
målet är att hela tiden öka användningen
av närodlade råvaror och att göra ingredienslistan så kort som möjligt. Lagstiftning
en kring livsmedelsmärkning är en djungel
där det också kan finnas kryphål som en

Vill du veta mer om Fibr?

Hemsida: www.fibr.se
Instagram: Fibr.se
Facebook: Fibr.se

Text: Therese Holsten
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Vilse i samhället? - Brukarstödcenter
Vilse i samhället? - Brukarstödcenter

Vi kan hjälpa dig!

Vi kan hjälpa dig!
Du som har ett funktionshinder eller är
Drabbad av långvarig sjukdom, anhörig
Du som har ett funktionshinder eller är
Eller övriga intresserade bosatta i ÖsterDrabbad av långvarig sjukdom, anhörig
götland, kan vända sig till oss för att få
Eller övriga intresserade bosatta i Österhjälp, service och vägledning.
götland, kan vända sig till oss för att få
hjälp, service och vägledning.
Vi kan hjälpa till med:
• Rådfrågning
Vi kan
hjälpa till med:
•• Hjälpmedel
Rådfrågning
•• Hjälp
att fylla i blanketter
Hjälpmedel
• Hjälp att fylla i blanketter
Diskutera vad du vill…

Diskutera vad du vill…
Besök hos Brukarstödcenter är helt kostnadsfritt
Besök hos Brukarstödcenter är helt kostnadsfritt
Kontaktuppgifter
Telefon: 013-12 33 10 eller 013-12 30 60
Kontaktuppgifter
E-post: brukarstod@telia.com
Telefon: 013-12 33 10 eller 013-12 30 60
Hemsida: www.funktionsratt-ostergotland.org
E-post: brukarstod@telia.com
Hemsida: www.funktionsratt-ostergotland.org
Brukarstödcenter drivs av Funktionsrätt Östergötland med stöd av
Region Östergötland
Brukarstödcenter drivs av Funktionsrätt Östergötland med stöd av
Region Östergötland

Allergia.se
Medicinska instruktionsfilmer
bra komplement

För dig som använder inhalationsläkemedel eller är utrustad med adrenalinpenna
finns korta pedagogiska instruktionsfilmer som visar hur medicinen ska användas. I sjukvården används de som komplement till instruktioner på plats vilket ökar
chansen att läkemedlet används på ett
korrekt sätt.
Förra året släpptes flera instruktions
filmer för olika adrenalinpennor på
Janusinfo.se, en plattform främst tänkt för
vårdpersonal men som även kan användas av patienter. Marianne Eduards, astma/allergi/KOL-sjuksköterska på Liljeholmens vårdcentral, var med och tog fram
filmerna och är berättarröst.
– När det gäller adrenalinpennor är det
oerhört viktigt att patienten får instruktioner vid ett fysiskt besök och inte bara
tittar på filmerna. Men jag ser filmerna
som ett komplement till att man också
visar patienten på plats när man ses.
Många gör fel med inhalatorer

Flest fel ses dock inte i användningen av
adrenalinpennor utan av inhalatorer. Alla
inhalatorer fungerar på olika sätt vilket
komplicerar saken. Det kan skilja mellan
märken och om det är en inhalator med
pulver eller en med sprayfunktion.
– Inhalatorer används fel hela tiden, även
om man har visat patienten i samband
med ett besök. Det kan vara att man
skakar sin pulverinhalator på fel sätt eller
inte alls, vänder den upp och ner, inte
matar fram dosen på rätt sätt eller andas
ut i inhalatorn så att det kommer in fukt.
Felkällorna är väldigt många. För sprayinhalatorer är det vanligaste felet att man
andas in för snabbt.
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https://allergiakademin.astmaoallergiforbundet.se/

Svårt att få tid

I bästa fall har patienten vid förskrivning
fått instruktioner av vårdpersonalen hur
inhalatorn ska hanteras. Man bör vid det
tillfället även få testa att använda antingen sin egen inhalator eller en placebovariant, liksom att det följs upp vid återbesök.
Om ens vårdcentral har en särskild astma/
allergi/KOL-mottagning med specialistsjuksköterska underlättar det, men alla
vårdcentraler har inte det.
– Astma/allergi/KOL-mottagningarna på
vårdcentralerna är ofta ganska belastade
och det kan vara svårt att få tid. Därför
är det bra att även läkaren som skriver ut
inhalatorn kan instruera i hur den fungerar och ska användas. Och där kommer
filmerna in, man visar dem för patienten,
eller för föräldrarna om medicinen är till
ett barn, där det framgår exakt hur man
ska gå till väga, säger Marianne Eduards.
Företagens filmer

Förutom Janusinfo.se, som innehåller
företagsoberoende filmer för både adrenalinpennor och inhalatorer, finns också
medicinsinstruktioner.se. På den senare
finns läkemedelföretagens egna instruktionsfilmer som visar hur just deras
produkt ska användas och är riktad mot
patienter.
– Jag tycker definitivt att vårdpersonal ska
titta på filmerna, men också patienter.
För det som händer om man använder sin
inhalator fel är att man inte får i sig läkemedlet på ett bra och effektivt sätt.
www.medicininstruktioner.se/
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Välkommen till
Andas Sverige
Resultat från studier inom allergi och
luftvägssjukdomar publiceras framförallt i vetenskapliga tidskrifter. Det
tekniska språket i dessa tidskrifter gör
det ofta svårt för allmänheten (inklusive
patientgrupper, finansiärer av forskning
samt beslutsfattare) att ta till sig informationen.
Allmänheten utgör samtidigt en central
part i forskning genom att själva delta i
studier, engagera sig i insamlingar och
skänka pengar eller på andra sätt finansiera forskningsprojekt, samt praktiskt
använda sig av resultat och framsteg
från forskningsstudier. Det är angeläget
att skapa ett forum där alla kan få tillgång
till forskningsresultat återgivna med ett
okomplicerat språk.
Andas Sverige syftar till att etablera just
ett sådant forum och fylla ett tidigare
tomrum. Det är en webbsajt som riktar sig
till allmänheten, och där den forskning
vi bedriver inom allergi, astma, KOL och
covid-19 sammanfattas ”på ren svenska”.
Andas Sverige är en plattform där forskare delar med sig av sina senaste forskningsresultat om astma, allergi, KOL och
andra luftvägssjukdomar och är en del
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av en större satsning där olika forskargrupper försöker hitta nya sätt att samarbeta och presentera sin forskning om
luftvägssjukdomar. Andas Sverige är ett
samarbete mellan Göteborgs Universitet,
Umeå Universitet och Region Norrbotten.
Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

https://andassverige.se/

Med rätt stöd och förutsättningar
är det enklare att nå sina studiemål, alla har rätt till att lyckas
inom sina studier. Se vad vi har
för stöd att erbjuda inom Komvux.
FR-Kontakten

Intressenter/målgrupp

Om du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och behöver extra stöd
under eller inför dina studier är du välkommen att höra av dig till FR-Kontakten.
Hos oss på FR-kontakten kan du få råd om
eventuella hjälpmedel som hjälper dig att
studera i egen takt. Du kan också få tips
om anpassade studieformer.
Vi kan också hjälpa dig när du pratar med
myndigheter eller skolan så att dina studier blir så bra som möjligt.

FR-Kontakten är till för dig som:
•
•
•
•

är 20 år gammal eller äldre
har en funktionsnedsättning
bor eller studerar i Linköping, eller
är anhörig till en person som ovan.

Vill du veta mer?

Mejla vår konsult Caroline Beinerfelt:
caroline@funktionsratt-linkoping.se eller
ring på telefon 013- 12 30 88 eller
för sms 070- 295 04 51.
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MedsBag- Familjeföretaget som tryggar
och säkrar allergiker i
vardagen
MedsBag är ett familjeföretag som startades för att vår yngsta son och bror föddes
med flera svåra allergier som kräver att
han bär med sig livsviktig medicin i vardagen. Vi som familj har ofta stött på stark
oro, exkludering och rädsla i vardagen när
vår Matteo har varit i skolan, på dansträning och andra ställen som han rör sig
kring. Egentligen överallt förutom i vårt
hem. Mycket forskning visar på att livskvaliteten för familjer med allergiker är
lägre. Vi bestämde oss för att göra något
åt saken, för att förbättra livskvaliteten
hos familjer och för de barn som bär med
sig livskritisk medicin i vardagen.
Den talande väskan

Vi har tagit fram en produkt i form av en
väska som är gjord för att inkludera och
trygga de barn som kan vara i behov av
akutmedicin.
I väskan förvarar man den medicin man
kan komma att behöva och till väskan
kommer en inspelningsbar ljudenhet.
Som vårdnadshavare spelar man själv in
det viktigaste i barnets medicinska handlingsplan; den kortare information som
en tredje part behöver i en akutsituation.
På detta sätt behöver man inte söka efter
den skriftliga medicinska handlingsplanen, förstå den och därefter söka upp
medicinen. Detta innebär att man får direkt höra hur man hjälper barnet och har
snabb tillgång till medicinen och kan på
så sätt agera direkt. Lite så som hjärtstartaren fungerar, men MedsBag är istället
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en unik handlingsplan för just det barn
som bär just den väskan. Detta gör det
enkelt för lärare, fotbollstränare med flera
att hjälpa ert barn i en akut situation. Och
som förälder och barn behöver man inte
oroa sig på samma sätt för om informationen som överlämnats muntligt tagits emot
och helt förståtts.
Till väskan tillkommer en app vars funktion är att på ett smidigt sätt dela viktig
information till tredje part. Dessutom är
väskan gjord av återvunnet plast plockat
från haven, något vi tycker är viktigt.
Varför är den viktig

Samtidigt som väskan skapar trygghet
och säkerhet är ett av våra stora mål att
motverka stigman kring dessa tillstånd.
Många idag försöker att gömma sina tillstånd, vilket både är farligt och exkluderande. Vi hoppas att ni tillsammans med
oss vill arbeta för en mer inkluderande
och tryggare miljö för era barn.
Hur kan man köpa
produkten → Läs QR koden
www.medsbag.se
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Unga Allergiker

Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

Kalendarium 2022
Maj
3 maj

Internationella Astmadagen

13 maj

Symposium - Hur kan bättre diagnostik bidra till friskare liv?

13–15 maj

Kongress Astma- och Allergiförbundet

16 maj

Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen Östergötland
Tobaksfria dagen

Juni
2 juni

Sista ansökningsdag till utbildning för forskningspartner

Juli
Augusti
30 augusti
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?

Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Linköping

September
12 september

Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

14 september

Internationella dagen för atopisk eksem

November
8 november

Styrelsemöte Astma- och Allergiföreningen i Linköping

7–13 november

Parfymfria veckan

14 november

Astma- och Allergiföreningen Östergötland

December

Medlemskap i Unga Allergiker är helt gratis.
Som medlem kan du bland annat:
Träffa 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, medlemsträffar och andra aktiviteter!

Läs mer och bli medlem:
www.ungaallergiker.se
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@ungaallergiker
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Tävling – ”Hör du blåklockans sång”

Tävling – ”Hör du blåklockans sång”

Blåklint

Kungsspira

Blåklocka

Kungsängslilja

Bok

Liljekonvalj

Brunkulla

L------ (6)

Duvkulla
Ek

L----- (5)
M------ (6)

Fjällsippa

Murgröna

Fjällviol

Näckros

Förgätmigej

Storsippa

Ginst

S------------ (12)

Gran

Tall

Gullviva

Åkerbär

I tävlingen finns 24 landskapsblommor som du
säkert känner igen.
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Foto: Pixabay

Orden kan stå fritt eller bildas vågrätt, lodrätt,
diagonalt, baklänges eller haka i varandra
med en eller flera bokstäver. Vi har angett 20
landskapsblommor, de övriga 4 hittar du och
skickar in till oss som lösenord. Som ledtråd
har vi angett första bokstaven i namnet och
det totala antalet bokstäver i hela ordet inom
parentes.
Skicka in lösenorden
senast den 14 augusti 2022
via e-post astma-allergi.ost@fontanen.org
eller
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland
Västra vägen 32,
582 28 Linköping
Glöm inte att ange namn och adress!
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Rätt svar Allergibladet nr 1/2022
”Alla spöken dansar rock ’n roll i
månens sken”
Rätt svar: Alver, Myling,
Svartalver, Varulv,
Vi fick in 14 svar denna gång!
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Returnerade ex återsänds till

Blåsippan ute i backarna står,

Mor i stugan, hon säger så:

niger och säger att nu är det vår.

Blåsippor aldrig snuva få.

Barnen de plocka små sipporna
glatt,

Än få ni gå med strumpor och skor,

rusa sen hem under rop och skratt.
Mor, nu är våren kommen, mor!
Nu får vi gå utan strumpor och
skor.
Blåsippor ute i backarna stå,
har varken skor eller strumpor på.

än är det vinter kvar, säjer mor.
Barnvisa skriven av Anna Maria
Roos (1894) med musik av Alice
Tegnér.
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