Vision 2025
- Friskare liv
Detta dokument beskriver Astma- och allergiförbundets generella målsättningar för de
kommande tio åren. Med Astma- och allergiförbundet avses hela förbundet, såväl den
centrala organisationen som den lokala och regionala. På kongressen fattas det också
beslut om en treårig verksamhetsplan. Den beskriver de mera konkreta målsättningarna för
de kommande tre åren. Detta dokument är också mera allmänt hållet och beskriver främst
den mera generella inriktningen av verksamheten. Den förbundsstyrelse som väljs av
kongressen antar sedan årligen en verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
Detta dokument är det sista ledet i en kedja som börjar med ”Vision 2025 – Friskare Liv!”

Det här vill Astma- och Allergiförbundet uppnå
de kommande tio åren
En av tre i Sverige har någon form av astma, allergi eller annan överkänslighet (i
fortsättningen används allergisjukdomar). För många medför den allergiska sjukdomen en
negativ påverkan på livskvaliteten och hinder i mötet med olika miljöer. När samhället
fungerar optimalt kommer dessa hinder minimeras. Vår vision är att de flesta av dessa
hinder ska vara undanröjda om tio år
Astma- och Allergiförbundet har en lång tradition av verksamhet för att förändra samhället
för att det ska fungera väl för människor med allergisjukdomar. Formerna för denna
verksamhet förändras ständigt som en följd av det omgivande samhällets utveckling.
Förbundet är aktivt på flera olika nivåer; i förhållande till den enskilde medlemmen, till
stöd för de lokala föreningarna och för att påverka centrala beslutsfattare. De olika
nivåerna är sammanflätade och är beroende av varandra.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond är en av de största enskilda
finansiärerna av forskning inom de områden som rör allergisjukdomar samt allergikers
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hälsa, vård och tillgänglighet i samhället. Fonden inriktar sig på att stödja patientnära
klinisk forskning och sådan forskning som har svårt att få stöd från andra finansiärer.

Övergripande vision för
Astma- och Allergiförbundet och
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond





Förbundet är den ledande organisationen som verkar för en fungerande
hälso- och sjukvård och ett tillgängligt samhälle för människor med
allergisjukdomar.
Förbundet är bärare av den senaste kunskapen om allergisjukdomar.
Förbundet har förnyat sin organisation och möter i hög utsträckning
sociala behov hos människor med allergisjukdomar.

Vision för forskningen om allergisjukdomar
Samhällets engagemang för forskning om allergisjukdomar motsvarar inte de stora
behov som finns inom området. Det krävs forskning med hög relevans, komplexa
frågeställningar och tvärvetenskapliga studier. Tillgång till evidensbaserade metoder är
nödvändig. Förebyggande metoder, medicinsk behandling och tvärvetenskapliga
forskningsansatser som synliggör omgivningsfaktorers inverkan på allergikers
livskvalitet och delaktighet i samhället är viktiga områden.





Offentlig finansiering av forskning om allergisjukdomar ökar väsentligt.
Donationerna ökar till Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets
Forskningsfond.
Forskningen om hur allergisjukdomar kan förebyggas och behandlas ökar i
omfattning och resultaten skapar nytta i vården och i hela samhället.

Vision för ett tillgängligt samhälle
Samhället är inte fullt tillgängligt för människor med allergisjukdomar. Offentliga platser
och kommunikationsmedel är ibland helt eller delvis stängda för dessa personer. Pälsdjur,
tobaksrök, kemiska emissioner, dofter, avgaspartiklar, livsmedel och andra ämnens
spridning i inom- och utomhusluften bidrar till att många miljöer blir otillgängliga för
människor med allergisjukdomar.



Miljöers otillgänglighet för personer med allergisjukdomar bedöms som
en form av diskriminering .
All samhällsplanering sker med hänsynstagande till behoven hos personer
med allergisjukdomar.

2

VISION 2025

Vision för skola och förskola
Miljöer där barn till stor del vistas är inte allergianpassade. Detta bidrar till att
allergisjukdomar har blivit barnens folksjukdom. I förskola och skola är bristerna särskilt
tydliga. En stor del av lokalerna är fuktskadade och ventilation samt städning är bristfällig.
Ofta är verksamheten inte anpassad till elever med allergier.




Kunskap om allergisjukdomar är spridd till alla yrkesgrupper inom skolan
och verksamheten är anpassad till elever med allergi.
Skolbyggnader är utformade med hänsyn till elever med allergisjukdomar.

Vision om familjestöd
Familjer med barn och ungdomar med allergisjukdomar har ofta ett bristande stöd från
samhället. Många familjer upplever isolering och ekonomiska svårigheter på grund av
allergisk sjukdom. Vården och sociala myndigheterna har inte tillräcklig kunskap om detta
och har samtidigt brist på resurser att ingripa med stöd och hjälp.



Varje landsting erbjuder familjer med allergiproblem
familjestödsutbildningar.

Vision för vården av människor med allergisjukdomar
Den medicinska vården av människor med allergisjukdomar tilldelas inte tillräckliga
resurser och lider brist på organisation och struktur. Ny kunskap om allergisjukdomar
sprids långsamt inom vården och utnyttjas därför inte optimalt..



En nationell vårdorganisation med regionala allergicentra som utifrån
nationella riktlinjer har ett uppdrag att stödja primärvården med ny
kunskap och metodutveckling.
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Vision om konsumentinformation och
konsumentprodukter
Många av de produkter och tjänster som finns på marknaden är inte anpassade till
allergikers behov. Brister finns när det gäller kemisk-tekniska produkter, kosmetika,
byggmaterial, livsmedel, restaurangtjänster och inom många andra områden.
Konsumentinformationen brister och valmöjligheterna för konsumenten med allergier är
begränsade.






Förbundet rekommenderar tillsammans med systerorganisationer i andra
länder produkter inom alla produktområden som är lämpliga för
människor med allergisjukdomar
Förbundet rekommenderar tjänster som är lämpliga för människor med
allergisjukdomar.
Samtliga producenter av varor och tjänster åläggs att informera om
eventuella allergirisker.

Vision om media och kommunikation
Kunskapen om och attityderna till de allergisjukdomarna brister och ofta finns en tendens
till
bagatellisering. Allmänheten är medveten om de allergiproblem som finns nära den egna
personen, men allmän övergripande medvetenhet saknas till stor del. Media speglar
allergisjukdomar när något dramatiskt skett eller för att rapportera om sensationella
forskningsrön. Resultatet kan bli en förvirrad och motstridig bild.



Media förmedlar i hög utsträckning en korrekt information om
allergisjukdomar.
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