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Hälso- och Sjukvårdsnämnden  

Region Skåne    

 

 

Skrivelse angående KAAK:s nedläggning 

 

Vi från Astma- och allergiförbundet är mycket kritiska till nedläggningen av KAAK 

(Kunskapscentrum för astma-, allergi och KOL).  

Astma och allergi är de kroniska sjukdomar som drabbar flest. Var tredje person har 

någon form av allergi och 800 000 personer har astma. Trots detta saknas det 

nationella riktlinjer för allergisjukdomar. Det är också det område där regionerna är 

sämst på att uppfylla vårdgarantin.  

 

Detta gör att skillnaderna mellan regioner och skillnaden mellan olika vårdcentraler i 

en region varierar. För oss på Astma- och allergiförbundet har då KAAK framstått som 

ett gott exempel som vi ofta har lyft fram. Vår bild är att allergivården i Skåne, tack 

vare KAAK ändå har fungerat relativ bra. Som exempel lyfter vi gärna den digitala 

patientutbildningen, certifierade astma-, allergi- och KOL-mottagningar och att Skåne 

länge har haft riktlinjer för vilka som ska erbjudas allergivaccination. Patienter med 

allergier behöver bättre vård och vårdprofessionerna behöver kunskap om nya 

metoder och behandlingar som är baserade på forskningsresultat. KAAK har kunnat 

bidra med att sprida just nya metoder i sin verksamhet, vilket har bidragit till att 

personer med allergier har erfarit en ökad kvalitet i allergivården.  
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Förslaget att lägga ner KAAK kommer därför som en överraskning för oss. När vi tar 

del av beslutsunderlaget ser vi också att allergivården helt tappas bort. I underlaget 

talas om att delar av KAAK:s budget ska överföras till certifieringen av vårdcentraler. 

Men i den certifieringen nämns bara KOL och astma, inte allergi. Idag är 

mottagningarna astma- allergi- och KOL certifierade.   

 

Allergi kan drabba människor på olika sätt. Vissa kan drabbas av pollenallergi under 

några veckor på våren, för en del kan det vara livshotande och för många är det en 

sjukdom som påverkar hela livet. Vi vet att möjligheten att få en korrekt diagnos och 

adekvat behandling innebär en kamp för många. Att helt och håller glömma allergi i 

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsunderlag tycker vi därför är under all kritik. Vi 

tycker också att det är beklagligt att Astma- och Allergiförbundet inte fått information 

om förslaget tidigare. Astma- och Allergiförbundet hade på så vis kunnat bidra med 

värdefull kunskap inför förslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden.  

 

Vi undrar därför: 

 

Vem ska ha uppdraget att sprida kunskap om allergisjukdomar? 

Ska allergi inte längre vara en del av astma-, allergi- och KOL-certifieringen? 

 

Till dessa frågor är besvarade uppmanar vi nämnden att inte fatta beslut om KAAK:s 

framtid. 
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