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Nr Område  Rubrik Motionär  Sid  

1 VÅRD  Nationella riktlinjer  Västra Götaland  4  

2 VÅRD  Nationella riktlinjer i vården  Örebro län 6  

3 VÅRD  Nationella riktlinjer Atopikerna  7  

4 VÅRD  Nationellt allergicentrum  Stockholm-Gotland 9  

5 VÅRD  Patientkontrakt  Jönköpings län 10  

6 VÅRD  Information om Nära vård  Östergötland  11  

7 VÅRD  Tillgång till olika professioner Örebro län 12  

8 VÅRD  

Allergikonsulenter anställda av 

förbundet 

Sara Clarstedt, 

Mellansverige 13  

9 VÅRD  Allergitest för studenter  Norrbotten m.fl. 15  

10 VÅRD  ICD-kod för SHR 

Internetföreningen 

oparfymerat m.fl. 16  

11 VÅRD  Definition atopiskt eksem  Atopikerna  17  

12 VÅRD  

Ökad kunskap om atopiskt 

eksem  

Örnsköldsvik/ 

Mellannorrland  19  

13 VÅRD  

Kunskapslyft primärvården 

atopiskt eksem  Atopikerna  20  

14 VÅRD  Behandlingsplan atopiskt eksem  Atopikerna  22  

15 VÅRD  
Täckningsgrad patienter atopiskt 

eksem  Atopikerna  24  

16 VÅRD  

Internationella dagen atopiskt 

eksem  Atopikerna  25  

17 LUFT Prioriterat området luft Ovanåker/Mellannorrland 27  

18 LUFT Parfymfri vård 

Internetföreningen 

oparfymerat m.fl. 28  

19 LUFT Rökförbud Stockholm-Gotland 30  

20 LUFT Parfymfria veckan  

Internetföreningen 

oparfymerat m.fl. 32  

21 MAT Matallergi Ovanåker/Mellannorrland 34  

22 MAT Innehållsförteckningar Stockholm-Gotland 36  

23 MAT Specialkost inom organisationen Luleå 37  

24 PÄLSDJUR Djur på jobbet Jönköpings län 38  

25 PÄLSDJUR Hundar i samhället Mellansverige  39  

26 PÄLSDJUR Ökad information Helsingborg och Höganäs 40  

27 PÄLSDJUR Pälsdjur allmänna rummet  Stockholm-Gotland 41  

28 ÖVRIG POLITIK Bättre skolmiljö Örebro län 44  

29 ÖVRIG POLITIK Barnallergiår Ovanåker/Mellannorrland 46  

30 KOMMUNIKATION Digitala informationsmöten  Norrbotten m.fl. 47  

31 KOMMUNIKATION Lätt svenska  Stockholm-Gotland 48  

32 KOMMUNIKATION Synlighet i media Susanne Lindberg, Åsele 49  

33 KOMMUNIKATION Kommunicera viktiga datum  Susanne Lindberg, Åsele 50  

34 KOMMUNIKATION Avgift för hemsidor Enköping Håbo  51  

35 ORGANISATION Rabatterad medlemsavgift Västra Götaland  53  

36 ORGANISATION Medlemsregistret  Västra Götaland  54  

37 ORGANISATION Mer flexibelt medlemskap  Atopikerna  55  
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38 ORGANISATION Månadsgivare Västra Götaland  57  

39 ORGANISATION Blomsterfonden  Luleå 61  

40 ORGANISATION Regionbidrag Ovanåker/Mellannorrland 62  

41 ORGANISATION Bidrag ombudsmän  Mellansverige  63  

42 ORGANISATION Avståndsbidrag  Luleå 64  

43 ORGANISATION Landstingsbidrag Örebro län 66  

44 ORGANISATION Fler regioner Örebro län 67  

45 ORGANISATION Samverkan temaföreningar  Atopikerna  68  

46 ORGANISATION Kongressombud Luleå 70  

47 SÖDERGÅRDEN Allergianpassning Södergården  Luleå  72  

48 SÖDERGÅRDEN Tillgänglighet latex Södergården  Ovanåker/Mellannorrland 74  

 

Astma- och Allergiförbundets verksamhet har under den gångna kongressperioden varit starkt 

präglat av covid-19-pandemin som började hösten 2019 och nådde Europa i början av 2020. Den har 

skapat oro hos många, utmanat och begränsat oss och våra traditionella sätt att mötas och umgås. 

Trots att dessa tre år har varit utmanande på många sätt har de också sporrat oss som organisation 

att tänka i nya banor, ställa om verksamheten och framför allt att testa nya metoder och arbetssätt.  

Detta har tillsammans med ett ökat strategiskt fokus på bland annat påverkansarbete, 

kommunikation och intern samverkan lett till flera stora framgångar för Astma- och Allergiförbundet. 

Vi har tydliggjort oss som en stark röstbärare för de målgrupper vi representerar. 2020 blev vi 

utsedda till Årets Patientföreträdare och både 2020 och 2021 hamnade vi i topp i SIFO-Kantars 

anseendeindex. Genom att prioritera några områden och frågor (vård-luft-mat), samt ta fram tydliga 

ståndpunkter och mål på dessa områden, har vi nått fram till politiker och nått ut i media. Att just 

dessa prioriteringar engagerar föreningarna märks också i att många motioner rör dessa områden. 

Genom att fortsätta hålla i och hålla ut i dessa prioriteringar kommer vi kunna nå nya framgångar 

även de kommande åren. 

Ett annat område som engagerar är organisationsfrågor där många motioner handlar om samverkan 

och föreningsstöd i olika former. Genom uppmuntran, stöd och samarbete har allt fler föreningar 

också kunnat ställa om sin verksamhet och ordnat årsmöten på distans, digitala föreläsningar eller 

andra smittskyddssäkra aktiviteter. Det har många gånger lett till att man nått nya personer och 

dessutom många fler än tidigare. Att enas och samarbeta mer har varit två framgångsfaktorer – Att 

jobba tillsammans mot gemensamma mål.  

Under kongressperioden har ännu fler länsföreningar gått samman till större och starkare 

region/distriktsföreningar. För många har det inneburit ny inspiration, nya föreningsaktiva och nya 

möjligheter till påverkansarbete. Men för att distrikten ska få rätt förutsättningar att påverka 

allergivården och stötta sina lokalföreningar ännu mer behöver förbundet prioritera vilket stöd man 

ska ge. Är det ökat ekonomiskt bidrag eller andra former av stöd som distrikten har störst behov av? 

Till exempel stöd i form av ökad samverkan, ökat stöd i påverkansarbetet, ökad kunskap om digitala 

verktyg, utbildning i föreningsfrågor etc.  

Ni som väljs till kongressombud bestämmer Astma- och Allergiförbundets kommande inriktning och 

prioriteringar. Det är ett viktigt, ansvarsfullt och ärofyllt förtroende från medlemmarna. Vi ser därför 

fram emot en inspirerande kongress där vi tillsammans kan diskutera och staka ut vår framtid! 
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Att vårdfrågor engagerar Astma- och Allergiförbundets medlemmar märks i många sammanhang 

men definitivt i motioner till kongressen. Just engagerade medlemmar är också förbundets starkaste 

kort när det gäller vårdfrågor. Vi driver frågorna utifrån erfarenheten hos över 15 000 medlemmar. 

När vi har tagit fram förslagen i ett svenskt allergiprogram baseras de på tidigare motioner och 

förslag, vad som framkommer i vår medlemsenkät, erfarenheter som lyfts fram under möten och 

seminarier och mycket mer. Många av förslagen i motionerna kommer också att kunna genomföras 

inom ramen för ett svenskt allergiprogram. Samtidigt kan vi inte alltid driva alla frågor utan behöver 

prioritera vad som är möjligt och vad vi kan mäkta med. Därför föreslås avslag på några motioner 

även om grundidén är god.  

Vi har haft en mycket aktiv period inom vårdområdet sedan förra kongressen trots att pandemin har 

legat som en våt filt över oss de senaste åren. Vi har lanserat idén om ett svenskt allergiprogram och 

fått gehör för den hos ledande politiker, vi gör numera en årlig medlemsenkät om situationen i 

vården, vi har tagit fram Astma- och allergirapporten och hunnit att uppdatera den bara för att 

nämna några exempel. Vi har också försökt vara rösten för personer med astma, allergi och annan 

överkänslighets under pandemin. Tillgängligheten till vården har tyvärr inte blivit bättre och 

allergivården har fortfarande sämre tillgänglighet jämfört med andra vårdområden. Det finns förstås 

oändligt mycket att göra och förhoppningsvis har vi till nästa kongress kommit ännu en bit på väg. 

 

MOTION 1: Nationella riktlinjer för allergivården  
Vi föreslår kongressen besluta att förbundet jobbar för: 

• Att Astma- och Allergiförbundet i sitt framtida intressepolitiska arbete särskilt 
prioriterar att påverka Socialstyrelsen att ta fram Nationella riktlinjer för 
allergivården. 

 
Motivering: Allergi är Sveriges vanligaste kroniska sjukdom Var tredje svensk lever med 
allergi. Allergi är en sjukdom med stor bredd som kan vara svår att diagnostisera och 
behandla. Det är stor skillnad på hur allergivården fungerar i olika delar av vårt land. Idag 
saknas kunskapsstöd både för primärvård och specialistvård, därför behövs nationella 
riktlinjer. 
 
/Astma- och Allergiföreningen region Västra Götaland 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 
Förbundsstyrelsen instämmer helt med motionärerna om den stora bristen med att 

nationella riktlinjer för allergivården saknas. Precis som motionärerna anför ökar bristen på 

riktlinjer ojämlikheten i vården. Ytterligare en aspekt är att riktlinjer ger en annan möjlighet 

till uppföljning av vården och bristen på riktlinjer bidrar därför till att allergivården 

osynliggörs. Därför har förbundet under det senaste året arbetat aktivt med frågan, bland 

annat genom följande aktiviteter: 

- Frågan lyftes med Socialstyrelsen vid allergilyftet 
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- Förbundet har lyft frågan vid ett flertal möten med Socialstyrelsens enhet för 

nationella riktlinjer 

- Förbundet har tillsammans med allergologer skrivit debattartiklar i frågan i bland 

annat Dagens medicin  

- Riksdagsledamöter har efter dialog med förbundet skrivit riksdagsmotioner i frågan 

- Förbundet har tillsammans med två riksdagsledamöter arrangerat ett 

riksdagsseminarium om frågan 

- En fortsatt dialog förs med beslutsfattare och myndigheter 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla motionen 
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MOTION 2: Nationella riktlinjer i vården för astma-allergi och annan 

överkänslighet 

Vi föreslår kongressen besluta att förbundet jobbar för: 

• Att nationella riktlinjer genomförs för att människor med astma-allergi eller annan 
överkänslighet ska uppnå en bättre livskvalitet.  

• Att vården ska se till hela människan och involvera hela vårdkedjan.  

• Att primärvården får resurser för gedigen grundutbildning och fortbildning 

• Att en ordentlig allergiutredning görs vid misstänkt allergisjukdom eller misstanke 
om annan överkänslighet. 

• Att vården upprättar en skriftlig vårdplan där regelbunden uppföljning ingår. 

• Att vid allvarliga bekymmer ska det vara lätt att få tillgång till avancerad hjälp på rätt 
nivå.  

• Att patienten är fullt delaktig i all vård och behandling.  
 
Motivering: Allergin visar sig sällan som besvär från ett enda organ.  Den kan visa symptom 

från öron, näsa, hals, ögon, lungor, magen, som allergisk chock eller migrän. Det är av vikt att 

vården tar hänsyn till detta och med goda kunskaper arbetar för en helhetssyn på patienten.  

Eftersom de flesta med allergisjukdomar först hamnar i primärvården måste mer kunskap 

och resurser till stor del riktas dit. För att inte hamna i en återvändsgränd är det viktigt att 

patienten får tillgång till specialisthjälp tex allergolog. Det är viktigt att patienten får ta del av 

kunskap som finns för att bättre kunna samverka med vården.  

/Astma- och Allergiföreningen i Örebro län och dess lokalföreningar 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 
Förbundsstyrelsen instämmer i motionärernas argumentation för varför det behövs ett 

större fokus på allergivården. Förbundsstyrelsen instämmer även i motionens att-satser och 

det sker redan idag ett kontinuerligt arbete med frågorna. Några av de aktiviteter som har 

genomförts beskrivs i motionssvaret ovan. Andra aktiviteter som täcker de frågor denna 

motion berör är bland annat Patientriksdagen som vi arrangerar i samarbete med ett antal 

andra patientorganisationer och där Astma- och Allergiförbundet har medverkat de tre 

senaste åren. Där har vi lyft frågor om patienters delaktighet, med fokus på bland annat 

primärvårdens kompetens och en skriftlig vårdplan. Det finns också evidens för att 

exempelvis skriftlig behandlingsplan drastiskt ökar möjligheten till astmakontroll.  Vi lyfter 

också ofta hur astma, allergi och annan överkänslighet kan leda till ångest och oro och ett 

socialt utanförskap. Det är också frågor som vården behöver ta på allvar och arbeta med. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla motionen 
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MOTION 3: Nationella riktlinjer 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att Astma- och Allergiförbundet tillsammans med temaföreningen Atopikerna ska 

driva frågan om att ta fram nationella riktlinjer för den kroniska inflammatoriska 

hudsjukdomen atopiskt eksem. 

• Att Astma- och Allergiförbundet tillsammans med temaföreningen Atopikerna ska 

verka för att följa upp implementeringen och följsamheten till riktlinjerna som ett 

mått på att regionerna bedriver en god och jämlik vård. 

Motivering: Detta innebär uppvaktning av Socialstyrelsen, politiker och eventuellt även SKR 

(via NPO). AoA-förbundet stöttar sedan tidigare styrgruppen för SwedAD i framtagandet av 

kvalitetsregister, så detta arbete skulle vara en förlängning av ett redan lyckosamt arbete. 

Styrgruppen för SwedAD kvalitetsregister har nämligen redan erbjudit sig som frivilliga 

författare till sådana nationella riktlinjer då gruppen innehåller överläkare och professorer 

från landets samtliga sjukvårdsregioner och universitetssjukhus. Här finns hela expertisen 

och kompetensen samlad vad det gäller forskningen och kunskapsläget om atopiskt eksem. 

Samt en forskningspartner tillika patientrepresentant från Atopikerna. Att nyttja SwedAD 

styrgrupp som författare skulle inte bara snabba på processen att ha färdiga nationella 

riktlinjer, utan också säkerställa att hela landet har varit representerade i arbetet.  

Frågan om nationella riktlinjer är förmodligen Atopikernas viktigaste och mest aktuella fråga. 

Nationella riktlinjer behövs för att säkerställa en god och jämlik vård för denna målgrupp. 

Det innebär att få en personcentrerad vård och få bli erbjuden behandling enligt 

behandlingstrappan, men också få ta del av de nya innovativa läkemedel som kommer ut på 

marknaden i allt snabbare takt.  

Det handlar också om ett kunskapslyft där BUM och primärvård med rätt kunskap skulle 

kunna vårda mer korrekt och därmed avlasta specialistvården på akutsjukhusen än mer. Det 

skulle också innebära rätt vård från start med en läkare som handhar patienternas atopiska 

eksem enligt vetenskap och evidens. Och detta skulle gälla oavsett var i landet man bor som 

patient. I dessa nationella riktlinjer skulle också kvalitetsregistret få en naturlig del och 

därmed skulle chanserna öka för en högre täckningsgrad. Ett arbete med att ta fram 

nationella riktlinjer skulle också tvinga professionen att mäta symtom och effekt, vilket i sin 

tur kräver att man skapar konsensus om målvärden. Ex att en lyckad behandling innebär ett 

EASI-poäng på x, eller ett DLQI-värde på y eller en skattning av 3 eller lägre på NRS-skalan (0-

10) gällande klåda. Dessa målvärden är helt nödvändiga för att kunna mäta att denna 

enorma målgrupp faktiskt får den vård de har rätt till och att behandlingen ger resultat med 

maximal effekt.  

/Atopikerna 
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Förbundsstyrelsens yttrande: 
Förbundsstyrelsen instämmer helt med motionärerna om den stora bristen med att 

nationella riktlinjer för såväl allergi som atopiskt eksem saknas. Därför har förbundet under 

det senaste året arbetat aktivt med frågan, bland annat genom följande aktiviteter:  

• Frågan lyftes med Socialstyrelsen vid allergilyftet  

• Förbundet har lyft frågan vid ett flertal möten med Socialstyrelsens enhet för 

nationella riktlinjer  

• Förbundet har tillsammans med allergologer skrivit debattartiklar i frågan i bland 

annat Dagens medicin   

• Riksdagsledamöter har efter dialog med förbundet skrivit riksdagsmotioner i frågan  

• Förbundet har tillsammans med två riksdagsledamöter arrangerat ett 

riksdagsseminarium om frågan  

• En fortsatt dialog förs med beslutsfattare och myndigheter  

Även om atopiskt eksem inte är en allergisk sjukdom finns det en hög samsjuklighet med 

allergi. Arbetet bedrivs därför inom ramen för ett svenskt allergiprogram. 

Motionens andra att-sats lyfter behovet av uppföljning av riktlinjer för såväl allergi som 

atopiskt eksem när de väl finns på plats. Även om det ligger några år framåt är det en viktig 

fråga.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla första att-satsen  

Att uppmärksamma vikten av att implementering och uppföljning av nationella riktlinjer följs 

upp och med detta anse den andra att-satsen besvarad 
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MOTION 4: Nationellt Allergicentrum 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att Astma- och Allergiförbundet behöver driva på för att ett Nationellt 

Allergicentrum bildas. 

Motivering: Astma- och Allergiförbundet behöver driva frågan om att ett nationellt 

Allergicentrum inrättas. Det ska samla forskning, utbildning, utbytesverksamhet, litteratur 

och information.  

Politikerna har drivit frågan om en ”En god och nära vård” vilken nu är beslutad och 

påbörjad i hela landet. Mer hälso- och sjukvård ska ske utanför sjukhusen, det vill säga i nära 

vård. Redan nu är resurserna små för vårdcentralerna för den vård de bedriver enligt 

primärvårdsuppdraget.  

”En god och nära vård” kommer att innebära fler patienter i primärvården. Det kommer 

sannolikt att bli fler och sjukare sjuka patienter inom primärvården när slutenvårdsplatserna 

blir färre. Risken finns att vården för astmatiker och allergiker blir nedprioriterad och 

ojämlik. För att denna vård ska bli likvärdig behöver ekonomiska och kunskapsmässiga medel 

finnas. De behoven kan tillfredsställas genom att ett Nationellt Allergicentrum inrättas. 

/Astma- och Allergiföreningen region Stockholm-Gotland 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 
Förbundsstyrelsen delar synen på att det finns ett behov av ökad forskning och utbildning 

samt kunskapsspridning kring astma och allergi. Detta är också grunden till arbetet med ett 

svenskt allergiprogram. 

Att driva frågan om ett Nationellt kunskapscentrum passar inte riktigt in i den modell som 

antagits och som vårdorganisationen nu arbetar efter. Även om vi skulle lägga stor kraft och 

stora resurser på att driva frågan och lyckas så skulle kunskapscentret inte ha en given plats i 

hur övrig kunskapsstyrning av vården fungerar. Fokus för vårt arbete skulle lätt kunna hamna 

på vårdens organisation snarare än dess innehåll. Förbundsstyrelsen föreslår istället att 

arbetet med behovet av att samla forskning, frågor om fortbildning och kunskapsspridning 

ska hanteras och drivas som en del i ett svenskt allergiprogram. Vi trycker redan idag på 

vikten av att bygga ny kunskap och fortbilda i allergifrågor inom den nära vården, innan fler 

patienter med astma och allergi ska kunna hanteras där, liksom att en god och nära 

samverkan mellan primärvård och specialistsjukvård är grundläggande. I det beslut som 

riksdagen tagit om God och nära vård förutsätts en utbyggnad av primärvården med fler 

utbildade allmänspecialister, planer för fortbildningsinsatser och ett ökat interprofessionellt 

arbete. Detta fortsätter förbundet att bevaka. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att anse motionen besvarad 
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MOTION 5: Vägledning för att ta fram ett patientkontrakt specifikt för 

personer med astma och allergi 

Vi föreslår kongressen att besluta:  

• Att ta fram ett underlag som kan hjälpa våra medlemmar i samband med att ett 

patientkontrakt skall formuleras. 

Motivering: Vår region arbetar nu med att införa patientkontrakt/överenskommelser inom 

ramen för det nationella projektet ”God och nära vård”. Just patientkontraktet lyfts fram 

som en av de viktigare delarna. I Region Jönköpings Län deltar vi (länsföreningen) i ett 

nätverk som under 2021 träffats tio gånger för att diskutera hur projektet skall införas och 

hur patientföreningarna kan medverka. I nätverksgruppen finns 12 personer som företräder 

36 patientföreningar. Regionen har tagit fram ett förslag till stöd för att upprätta ett 

kontrakt. Det blir dock mycket uppenbart att våra olika medlemmars resurser, svårigheter 

och behov skiljer sig väldigt mycket åt. Vi behöver ta fram ett särskilt stöd för personer med 

astma- och allergisjukdom. 

/Astma- och Allergiföreningen i Jönköpings län 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 
Motion 5 och 6 lyfter frågor där det pågår arbete ute i regionerna där vi som 

patientorganisation ofta blir involverade. Det är då rimligt att ge stöd till och hjälpa till att 

samordna våra lokalt och regionalt aktiva så att vi tillsammans kan lyfta vad som är viktigast 

för personer med astma och allergi. Även om vårdens organisation skiljer sig från region till 

region är många av behoven lika.  

Förbundsstyrelsen instämmer dessutom med motionären om vikten av patientkontrakt. 

Detta har även framkommit som en prioriterad fråga i våra medlemsundersökningar. 

Förbundsstyrelsen vill gärna fortsätta detta arbete, och gärna i samarbete med professionen.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla motionen 

Förbundsstyrelsen föreslår dessutom kongressen besluta  

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under mandatperioden (exempelvis genom 

Vårdnätverket) bevaka liknande områden där stöd till regionerna skulle bidra till ett effektivt 

påverkansarbete 
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Motion 6: Nära vård vad vill Astma- och Allergiförbundet? 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att Astma- och Allergiförbundet tar fram digitalt material som stöd till 

föreningar och regioner i påverkansarbetet och implementeringen av ”Nära vård” 

kopplat till människor som lever med astma och allergi.  

Motivering: Astma- och Allergiförbundet har sedan 2013 arbetat med regionalisering med 
ambition att på frivillig basis slå ihop länsföreningar till större regionala föreningar med 
anställd personal och ett kansli sedan 2013. Ambitionen var att påverka allergivården genom 
hälso- och sjukvårdsregionerna.  
 
Inom ”Region Östergötland” har man valt att arbeta inom länet, för att tillsammans med de 
idéburna organisationerna skapa en gemensam överenskommelse inför införandet att Nära 
vård, där vi i de idéburna organisationerna har en viktig uppgift. Det kräver också ett tätare 
arbete tillsammans med kommunerna, inte enbart regioner eller hälso- och 
sjukvårdsregioner. Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens 
primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare 
ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som 
patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner 
kan ge för att möjliggöra detta. 
 
En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att 
resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Detta 
kräver att Astma- och Allergiförbundet anpassar budskapen. Hur blir Astma- och 
Allergiförbundets föreningar och regioner aktiva medskapare i Nära vård? Idag saknas ett 
gemensamt material (gärna digitalt) kopplat till Nära vård där det framgår hur Astma- och 
Allergiförbundet ser på den fokusförflyttning som ska ske i samhället kopplat till Nära vård.  
 
Vi ser att det behövs både utbildning till förtroendevalda samt att våra frågor lyfts fram ur 
ett ”nära vård” perspektiv så att vi fortsätter att vara en viktig aktör i samskapande både 
kommunalt, regionalt och nationellt. Det är oerhört viktigt att vi har en samsyn och 
använder samma argument i hela landet. 
 
/Astma- och Allergiföreningen i Östergötlands län  

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 
Utredningen God och nära vård har stimulerat ett utvecklingsarbete kring nära vård i landets 

regioner och som motionärerna skriver eftersträvar många regioner att 

patientorganisationer aktivt deltar hur detta utformas. Precis som motion 5 är detta därför 

ett område där vi sannolikt har större chans att bidra om vi samordnar oss och utbyter 

erfarenheter mellan olika delar av landet. Att detta mynnar ut i ett material till stöd för 

föreningar i enlighet med motionärernas förslag vore också utmärkt.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla motionen 
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Motion 7: Vårdens tillgång till olika professioner 

Vi föreslår kongressen besluta att förbundet arbetar för: 

• Att varje region har allergimottagning, som är specialiserad på allergier i dess olika 

former.   

• Att det finns allergologer i tillräcklig omfattning både barn- och vuxenallergologer 

• Att det finns minst en allergikonsulent i varje region/landsting  

• Att dietister för allergier och annan överkänslighet finns tillgängliga 

• Att samordning och samverkan mellan olika vårdnivåer fungerar 
 

Motivering: Allergin visar sig sällan som besvär från ett enda organ.  Den kan visa symptom 

från öron, näsa, hals, ögon, lungor, magen, som allergisk chock eller migrän.  

Det är av vikt att vården tar hänsyn till detta och med goda kunskaper arbetar för en 
helhetssyn på patienten.  Vid allvarliga bekymmer ska det vara lätt att få tillgång till 
avancerad hjälp på rätt nivå. Dietister för dem med matallergier är det brist på, men de 
skulle göra stor nytta genom att underlätta för matallergiker och undvika ”försäkerhetsskull- 
tänk”. 
 
En ordentlig allergiutredning görs vid misstänkt allergisjukdom eller misstanke om annan 
överkänslighet. Den ”följer” patienten och bildar den röda tråden. Livshotande allergier bör 
vara tydligt noterade i journal. Vården upprättar en vårdplan där regelbunden uppföljning 
ingår.  
 
/Astma- och Allergiföreningen i Örebro län och dess lokalföreningar  

 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionärerna om vikten av samtliga attsatser. Samtliga 

dessa delar täcks även av det nationella allergiprogram som förbundet arbetar aktivt för och 

som även är organisationens största fråga inför valet 2022. Förbundsstyrelsen avser att 

fortsätta detta arbete även efter valet. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla motionen 
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MOTION 8: Allergikonsulenter anställda av Astma- och Allergiförbundet 

Jag föreslår kongressen besluta: 

• Att förbundet ser över möjligheten att tillhandahålla tjänster i form av 

allergikonsulenter runtom i landet. 

Motivering: Vi vet sedan länge att det finns alldeles för få allergikonsulenter runtom i 

Sverige. Vissa regioner/landsting har aldrig haft någon och i flera andra avvecklas dessa 

genom åren. Inte för att behovet inte finns, utan av andra orsaker så som resursindrag och 

svårigheter att finna någon som är beredd att ta en anställning under gällande villkor där det 

ofta exempelvis behöver pendlas och samverkas över stora områden. Dessutom kan behovet 

variera och det kan därför vara svårt att upprätthålla en tjänst inom regionen där 

arbetsbördan och behovet växlar kraftigt. 

Vi vet också att många allergiker dagligen drabbas av reaktioner i sin vardag, framför allt 

allergiska barn i skolan och allergiska vuxna på sina arbetsplatser. Det kan både vara svårt att 

få gehör för sitt tillstånd och sina behov och det kan också vara svårt att se samband och 

finna orsaken till reaktioner. Därtill saknas inom många arbetsplatser och skolor också både 

förståelse och framför allt kunskap om allergisjukdomar och därmed även kunskap kring 

vilka åtgärder som man kan ta till som anpassningar. Detta trots att starka vetenskapliga 

stöd finns att luta sig mot. 

Eftersom behovet är tydligt och då ingen ljusning i nuläget finns i sikte när det gäller att göra 

allergikonsulenter anställda av regioner mer tillgängliga för allergiker på lika villkor över hela 

landet föreslår vi en annan huvudaktör. Då Astma- och allergiförbundet troligen både har 

den största kunskapen kring behovet i allergikers vardag och därtill har den status som krävs 

föreslår vi att förbundet tillhandahåller tjänster i form av allergikonsulenter runtom i landet. 

Genom intern utbildning, nätverksmöten och personlig lämplighet kunde Astma- och 

allergiförbundet förslagsvis godkänna och certifiera lämpliga styrelsemedlemmar eller andra 

aktiva medlemmar att å förbundets vägnar arbeta som allergikonsulenter. Dessa tjänster 

kunde hyras ut eller lånas ut både till regioner och kommuner, företag och även 

privatpersoner för att samverka och vara behjälplig för att guida för anpassningar. 

Sekretessfrågor kunde enkelt lösas med fullmakter. Detta kunde möjligen både generera en 

ny form av inkomst åt förbundet genom fakturering men också en nytänkande roll i 

samhället gentemot medlemmarna. 

/Sara Clarstedt, Region Mellansverige 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 
Motionären lyfter en mycket viktig fråga. Allergikonsulenter har visat minska behovet av 

akutvård och öka närvaron i skola/förskola för svårt allergiska barn. Detta har naturligtvis 

också en stor betydelse för livskvalitén för de familjer som får hjälpen. 

Tyvärr är dock vår bedömning att den lösning som föreslås, nämligen att förbundet skulle 

anställa allergikonsulenter, inte är en framkomlig väg. Det finns flera skäl. Idag har de 

allergikonsulenter som regionerna anställt en vårdutbildning i grunden. Det innebär att de 
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också blir en del av vården och deras insatser kan journalföras och tystnadsplikten 

garanteras. Om förbundet skulle tillhandahålla allergikonsulenter måste vi även ansvara för 

deras kompetens och kvalitetssäkra arbetet, något som skulle kräva mycket resurser.  
 

Kommuner och regioners köp av tjänster regleras också genom lagen om offentlig 

upphandling. Utan att ha vunnit en upphandling har förbundet därför ingen möjlighet att 

sälja tjänster till regioner eller kommuner och vi bedömer sannolikheten som liten för att en 

region som inte ser vikten av allergikonsulenter skulle välja att upphandla tjänsten. Risken är 

därför att kostnaden istället skulle hamna på den enskilda familjen. 

Förbundsstyrelsen föreslår istället att föreningar/regioner och förbundet tillsammans 

arbetar vidare med påverkansarbete för att säkerställa att alla regioner tillhandahåller 

allergikonsulter. Här har ett framgångsrikt arbete bedrivits där aktiva i bland annat 

Västmanland och Stockholms län har påverkat politiker att framgångsrikt driva frågan i 

regionfullmäktige.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att avslå motionen 
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MOTION 9: Allergitest för studenter 
 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att förbundet försöker förmå något av de svenska universiteten, som har 
vårdutbildningar, att likt universitetet i Bodö genomföra något liknande. Då gärna vid 
ett universitet i norra Sverige då det i norra landsdelen är stor brist på allergologer. 

 
Motivering: Vid Nord Universitet i Bodö Nordnorge testas årligen de nyinskrivna 
studenterna för allergier. Resultatet får de sedan i en tygväska från den lokala Astma-och 
Allergiföreningen tillsammans med material från det norska Astma-och Allergiförbundet. Det 
innebär att de som börjar sin utbildning på något av de hälsovetenskapliga programmen, 
direkt också får en bra introduktion om allergier. Detta kan då göra att man får ett intresse 
till vidare utbildning i ämnet. Något motsvarande finns så vitt vi vet inte vid något av de 
svenska universiteten. Kanske skulle intresset att utbilda sig till exempelvis allergolog, 
allergisjuksköterska, m.m. kunna öka om något liknande genomfördes på prov vid något 
universitet i Sverige. 
 
/Astma och Allergiföreningen i Norrbottens Län, Astma Allergiföreningen i Piteå-Älvdal och 
Astma och Allergiföreningen i Gällivare-Malmberget 
 

 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
Motionärerna lyfter en viktig fråga, om att öka studenters kunskaper om allergi och att 

skapa ett intresse för vidareutbildning inom allergologi. Det finns ett stort behov av fler 

allergologer och allergisköterskor och förbundet jobbar på olika sätt tillsammans med 

professionen och studentföreningar för att lyfta kompetensförsörjningsbehovet. Förbundet 

ser mycket positivt på om föreningar och regioner samverkar med universitet och högskolor 

och försöker öka intresset för våra frågor.  

Såvitt förbundet känner till är det ovan nämnda projektet ett samarbete tillsammans med 

företag och läkemedelsbolag och syftet var att studenter inte skulle misslyckas i sina studier 

på grund av obehandlad pollenallergi. Vi arbetar aktivt med att uppmärksamma pollenallergi 

och vilka konsekvenser det kan få på en persons arbetsprestation om man inte får en bra 

behandling. Detta är en del av det kunskapslyft vi arbetar för inom ett svenskt 

allergiprogram, vi lyfter det i Astma- och allergirapporten och vi har en årlig pollenkampanj. 
 

Vi bedömer däremot att det finns träffsäkrare sätt att förmå sjuksköterskor och läkare att 

välja att inrikta sig på astma- och allergi. Att öka tillgången av specialister är också en av 

huvudpunkterna i ett svenskt allergiprogram. Exempelvis var det en av frågorna som lyftes i 

Allergilyftet och det riksdagsseminarium vi hade i november 2021.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att avslå motionen  
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MOTION 10: ICD kod för Sensorisk Hyperreaktivitet SHR 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att (fortsätta) arbeta för en ICD kod för Sensorisk Hyperreaktivitet 

Motivering: Forskning visar att en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige upplever 

hälsobesvär av dofter och kemikalier. Sensorisk hyperreaktivitet, SHR, är ett tillstånd där de 

sensoriska nerverna överreagerar mot parfym och andra dofter eller kemiska ämnen. 

Tillståndet kan diagnosticeras med ett Capsaicintest och ca sex procent beräknas uppnå 

kriterierna.   

Möjligheten till utredning och diagnos ser mycket olika ut beroende på var i landet man bor. 

Detta förstärks, menar vi, av att det saknas en ICD- kod för tillståndet. Ett läkarintyg baserat 

på en ICD-kod för SHR kan utgöra ett första steg för att tillgängliggöra skolor och 

arbetsplatser för människor med denna problematik.   

/Internetföreningen Oparfymerat,  

Astma- och Allergiföreningen i region Stockholm-Gotland ställer sig bakom motionen 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

En ICD-kod för SHR skulle troligtvis underlätta för personer som behöver anpassning i skola 

eller på arbetsplatser samt för möjligheten att få ersättning från Försäkringskassan och 

exempelvis barnförsäkringar. Förbundet kan driva frågan genom att belysa situationen för 

personer med SHR och sprida kunskap om diagnosen. 

Förbundet har tillfrågat professor Eva Millquist om vad som gjorts tidigare i frågan och fått 

svaret att Eva m.fl. ansökte om ICD10-kod för SHR/doftöverkänslighet för 8-9 år sedan, men 

fick då inget gehör eller svar från Socialstyrelsen. Men i slutet av 2021 gjorde Eva en ny 

ansökan till Socialstyrelsen tillsammans med allergiprofessionen SFFA:s ordförande Christer 

Jansson och ordförande för Svensk Lungmedicinsk Förening Cecilia Bredin. Denna gång 

söktes för Kronisk Hosta. Det är en diagnoskod som exempelvis finns i Tyskland. Många med 

SHR har kronisk hosta och en diagnoskod för kronisk hosta kommer förhoppningsvis visa på 

behovet av en diagnoskod även för SHR. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla motionen 

 

  



17 
 

MOTION 11: Definitionen av atopiskt eksem  

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att kommunicera (både internt och externt) atopiskt eksem som den sjukdom det är, 

dvs en kronisk inflammatorisk hudsjukdom (ej överkänslighet eller allergisjukdom).  

• Att tydliggöra att AoA-förbundet arbetar med diagnosen atopiskt eksem genom att 

omformulera i förbundets diverse beskrivningar och presentationer av sin 

verksamhet vilka diagnoser de arbetar med, så att det blir tydligt att man verkar även 

för personer med atopiskt eksem, så att vi lättare kan attrahera fler medlemmar, 

men också få potentiella medlemmar att hitta till oss. För att inte texten ska bli 

jättelång kan man överväga att punkta diagnoserna i tydliggörande syfte. Det ska 

vara enkelt att se att ”ah här hör jag hemma, ah här vill jag bli medlem, ah denna 

organisation jobbar för sådana med min diagnos”.  

Motivering: Denna förvirring har under Atopikernas existens kommit upp lite då och då 

bland medlemmar, professionen och andra aktörer. Nu senast var det flera av våra 

medlemmar som fick förbundets medlemsenkät skickad till sig fylld av frågor gällande astma 

och allergi där många inte förstod varför den hade skickats till dem, de kände sig inte 

träffade eller sedda av förbundets eftersom deras diagnos inte fanns med. Således kändes 

den inte aktuell för många och man undrade hur det kom sig att eksem inte stod med. Ett 

par andra medlemmar hörde av sig till Atopikernas styrelse och undrade över 

inbetalningstalongen som skickats hem om förnyat medlemskap i förbundet där det endast 

stod om att förbundet arbetat med frågor inom astma och allergi. De undrar var eksem 

kommer in i bilden. 

AoA-förbundet skriver i sin vision 2025 att ”Förbundet är bärare av den senaste kunskapen 

om allergisjukdomar”.  

Atopikerna upplever emellertid att detta blir motsägelsefullt eftersom AoA-förbundet 

nämner atopiskt eksem (hädanefter förkortat AE) som en allergisjukdom, medan SKR har ett 

eget nationellt programområde (NPO) där atopiskt eksem går under område HUD. Likaså 

definierar expertisen, professorer, forskare och professionen AE som en inflammatorisk 

hudsjukdom. Visserligen finns en samsjuklighet mellan atopiskt eksem och allergier, dvs att 

många som lever med atopiskt eksem också har allergier, men det är inte så att eksemet 

beror på allergier eller att det är en allergisjukdom. Således blir det förvirrande för 

medlemmar, drabbade och närstående när förbundets kommunikation internt och externt 

omnämner diagnosen som en allergisjukdom eller en överkänslighet (läs: astma, allergi och 

annan överkänslighet). 

När man läser vidare i förbundets ”Vision 2025” blir det svårt att veta och förstå om AE är 

det som avses exempelvis i frasen: 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.  
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Det råder otillräcklig kunskap som det är i samhället om AE. Om då AoA-förbundet 

benämner AE som en allergisjukdom så riskerar förvirringen att öka ytterligare. Alltmedan 

föreningen Atopikerna jobbar hårt för att upplysa medlemmar och samhället om korrekt 

information och fakta om AE som en hudsjukdom.  

Vidare föreslås i Vision 2025 en ”…nationell vårdorganisation med regionala allergicentra 

som utifrån nationella riktlinjer har som uppdrag att stödja primärvården med ny kunskap 

och metodutveckling”. När man läser detta framgår det inte om AE är inkluderat. Likaså står 

det i stadgarna att ”…förbundet har som ändamål att arbeta för människor med allergiska 

sjukdomar…”. I samma stycke förtydligas att allergiska sjukdomar innefattar astma, allergi 

och annan överkänslighet. Om förbundet avser att arbeta med atopiskt eksem som en av 

sina diagnosgrupper behöver denna beskrivning uppdateras, då AE inte är en allergisjukdom.  

Således önskar Atopikerna att detta förtydligas. 

/Atopikerna 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Atopiskt eksem eller atopisk dermatit är en inflammatorisk hudsjukdom och liksom för 

astma finns en hög samsjuklighet med allergi. Förbundet arbetar redan idag med att öka 

kunskapen och få en bättre vård för atopiskt eksem. I det arbetet ingår bland annat att 

sprida kunskap om att sjukdomen är en inflammatorisk hudsjukdom och att många har 

atopiskt eksem utan att ha en allergi. Samtidigt är en allergiutredning en del av den vård 

personer med atopiskt eksem bör erbjudas eftersom allergi är en vanlig trigger till eksemen. 

Som motionären påpekar beskriver vi vårt uppdrag som att vi arbetar med astma, allergi och 

annan överkänslighet. Rent medicinskt ryms inte atopiskt eksem inom den definitionen 

vilket kan upplevas som förvirrande. Det skulle därför underlätta i vår kommunikation om 

förbundet kan beskrivas arbeta med astma, allergi, annan överkänslighet samt atopiskt 

eksem i de sammanhang där så är relevant. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att anse första att-satsen besvarad 

Att bifalla andra att-satsen 
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MOTION 12: Öka kunskapen om atopiskt eksem 
 
Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att jobba för ökad kunskap om atopiskt eksem 
 
Motivering:  Att öka kunskapen för atopiskt eksem är viktigt. På landets alla vårdenheter så 
finns det alldeles för lite kunskap om hur det är att leva med ständigt torr hud, kliande och 
kanske vätskande sår över olika delar av kroppen. Vad gör vi när livet blir en plåga på grund 
av detta?  
 
Enligt WHO så är atopiskt eksem på plats 10 i sjukdomsbörda för icke dödliga sjukdomar och 
det säger en hel del om hur svårt det kan vara för dem som drabbas. Att få ut mer kunskap 
om att det faktiskt finns en behandlingstrappa om hur huden skall behandlas, det är det inte 
många som vet om den och att nya mediciner är på gång, den informationen kommer oftast 
inte fram till alla läkare som skall förs på att behandla denna kroniska inflammatoriska 
hudsjukdom.  
 
Atopiskt eksem är en synlig sjukdom som påverkar utseende vilket kan göra att vissa 
undviker skola, arbete och sociala sammanhang. Flera studier har även visat samsjuklighet 
med depression och självmord. 
 
/Astma- och Allergiföreningen Svalan i Örnsköldsvik och Astma och Allergiföreningen 
region Mellannorrland 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 

Trots att nästan en miljon personer har atopiskt eksem är kunskapsnivån hos såväl vården 
som allmänheten låg. Konsekvensen blir att många inte får den utredning, behandling och 
uppföljning som de behöver. Inom ramen för ett svenskt allergiprogram arbetar förbundet 
därför för en kunskapshöjning inom vården för bl.a. atopiskt eksem. Vi arbetar också för att 
det ska utbildas fler specialister samt att det ska tas fram nationella riktlinjer för allergiska 
sjukdomar och atopiskt eksem. Vi arbetar också för att medvetenheten hos allmänheten ska 
öka för hur det är att leva med sjukdomarna.  
 
Sverige är ett få länder i Europa som inte har krav på obligatorisk fortbildning av legitimerad 
vårdpersonal. Vi tror att ett sådant krav skulle öka möjligheterna att patienter får en bra 
diagnos och behandling, särskilt för sjukdomar som astma, allergi och annan överkänslighet 
samt atopiskt eksem. De har gemensamt att symtom och behandling skiljer sig mycket från 
person till person men också varierar över tiden. Därför föreslås att kongressen även 
beslutar att driva kravet på obligatorisk fortbildning av legitimerad sjukvårdspersonal. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla motionen 

Förbundsstyrelsen föreslår dessutom kongressen besluta  
Att driva kravet på obligatorisk fortbildning för legitimerad vårdpersonal 
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MOTION 13: Kunskapslyft av primärvården inom atopiskt eksem 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att förbundet ska verka för att primärvården genomgår en rejäl och omfattande 

kunskapshöjning / kompetensökning för att kunna behandla personer med atopiskt 

eksem på ett optimalt och framgångsrikt sätt.  

• Att ge experter i uppdrag att ta fram en utbildning för BUM och primärvården. 

Motivering: Omställningen till god och nära vård innebär många gånger att primärvården 

ska kunna vårda mycket av vårt samhälles ohälsa. Detta förutsätter då att denna primärvård 

står rustad och redo att möta dessa sjukdomar; inte minst folksjukdomar såsom atopiskt 

eksem som närmare en miljon svenskar är drabbade av. 

Majoriteten av personer som lever med atopiskt eksem befinner sig i vårdnivån primärvård. 

Detta är säkerligen som det ska, då mild och måttliga eksem ska kunna vårdas på denna nivå. 

Dock kräver även milda atopiska eksem god vård för att inte försämras och därmed bli 

måttliga eller svåra. På vårdcentralerna arbetar allmänläkare som allt som oftast saknar 

kunskap om atopiskt eksem. Patienter med atopiskt eksem får helt enkelt hoppas eller hålla 

tummarna för att de hamnar hos en allmänläkare som råkar vara påläst eller har ett intresse 

för denna hudsjukdom. Vidare läser läkarna mycket sparsamt om hud och framför allt eksem 

under sin utbildning.  

Många patienter, däribland många av Atopikernas medlemmar, upplever att vården är 

otillräcklig på vårdcentralerna; att man ges samma behandling år ut och år in (ofta 

kortisonkrämer) och att man får informationen att man får lära sig att leva med denna 

sjukdom samt att man får räkna med besvären och klådan som medföljer. Därmed lever 

väldigt många med sina eksem på ett sätt som inte alls är nödvändigt eftersom det idag finns 

så pass bra behandling att man ska kunna vara besvärsfri och klådfri efter en lyckad 

behandling. Om den bara vore tillgänglig för alla… 

Alla dessa patienter med atopiskt eksem som befinner sig i primärvården måste kunna få 

god vård för sina eksem, dvs att behandlingsalternativen finns tillgängliga, men också att den 

blir utvärderad och justerad om den inte ger avsedd effekt. Vidare behöver vårdcentralens 

läkare skicka remiss till specialist om behandlingen inte hjälper och då den kräver 

intensifiering med mer potenta läkemedel. Detta sker alldeles för sällan idag. 

Således behöver primärvården ett rejält kunskapslyft; inte bara om sjukdomen, utan även 

om omhändertagandet och behandlingsalternativen (läs behandlingstrappan).  

/Atopikerna 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Precis som beskrivs i svaret till motion 12 så delar förbundsstyrelsen att det finns ett behov 
av kunskapslyft för atopiskt eksem. Trots att nästan en miljon personer har atopiskt eksem 
är kunskapsnivån hos såväl vården som allmänheten låg. Konsekvensen blir att många inte 
får den utredning, behandling och uppföljning som de behöver. Inom ramen för ett svenskt 
allergiprogram arbetar förbundet därför för en kunskapshöjning inom vården för bl.a. 
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atopiskt eksem. Vi arbetar också för att det ska utbildas fler specialister samt att det ska tas 
fram nationella riktlinjer för allergiska sjukdomar och atopiskt eksem.  
 
Tyvärr har förbundet ej resurser att ta fram en utbildning för BUM och Primärvård. En 
utbildning behöver också regelbunden uppdatering för att hållas aktuell. Vår bedömning är 
inte heller att det stora problemet ligger i brist på tillgänglig utbildning utan bristen ligger i 
att det finns för lite tid avsatt för utbildning.  
 
Sverige är ett av få länder i Europa som inte har krav på obligatorisk fortbildning av 
legitimerad vårdpersonal. Vi tror att ett sådant krav skulle öka möjligheterna att patienter 
får en bra diagnos och behandling, särskilt för sjukdomar som astma, allergi och atopiskt 
eksem där symtom och behandling skiljer sig mycket från person till person men också 
varierar över tiden. Därför föreslås att kongressen även beslutar att driva kravet på 
obligatorisk fortbildning av legitimerad sjukvårdspersonal. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla motionens första att-sats 

Att avslå motionens andra att-sats 

Förbundsstyrelsen föreslår dessutom kongressen besluta  
Att driva kravet på obligatorisk fortbildning för legitimerad vårdpersonal 
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MOTION 14: Skriftlig behandlingsplan för personer som lever med atopiskt 

eksem 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Atopikerna verkar för rätten till en 

skriftlig individuell behandlingsplan (kontrakt/överenskommelse/vårdplan) för 

personer med atopiskt eksem med möjligheten att justera behandlingen om den 

pågående inte ger resultat eller effekt.  

• Att Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Atopikerna verkar för patientens 

rätt till en remiss till specialist när vården är otillräcklig på primärvårdsnivå och då det 

krävs systembehandling.  

Den senare punkten är tänkt att ingå i den skriftliga behandlingsplanen, dvs om 

behandlingen är otillräcklig ska det ligga i planen att en remiss kan komma att skrivas till 

specialist.  

Motivering: Detta gäller i såväl primärvård som specialistvård. En skriftlig behandlingsplan är 

inte bara en rättighet hos patienten. Det ligger också i linjen med SKR:s rekommendation om 

att skapa kontrakt eller överenskommelse mellan vårdgivare och patient för att göra vården 

så personcentrerad som möjligt och utifrån patientens behov, resurser och förutsättningar.  

Ur ett patientperspektiv skapar en behandlingsplan en meningsfullhet och en ökad 

förståelse för patientens sjukdom, förlopp och behandling – vad vi har för gemensam 

målsättning, vilka insatser vi ska genomföra samt när vi ska utvärdera om detta haft avsedd 

effekt? Det är en känsla av att det finns en plan och att någon har situationen kring eksemen 

under kontroll. Idag uteblir ofta en uppföljande tid då man ska utvärdera hur behandlingen 

gått, vilket gör att många går runt med underbehandlade eksem och därmed ett onödigt 

lidande och sänkt livskvalitet.  

Således menar vi på Atopikerna att en individuell behandlingsplan både säkerställer en 

målsättning, men också att behandlingen blir utvärderad och justerad om den är otillräcklig. 

Det ger också en känsla av delat ansvar där patienten ansvarar för egenvården och 

följsamhet till överenskomna åtgärder.  

Ovan argument säkerställer inte bara en livskvalitet och ökad hälsa, utan skulle också 

innebär en kostnadseffektivitet ur ett samhällsperspektiv.  

/Atopikerna  

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Precis som motionärerna lyfter är en personlig behandlingsplan en grundförutsättning för en 

god vård för astma, allergi och atopiskt eksem. Trots det visar våra medlemsundersökningar 

att hälften av de svarande inte har en personlig behandlingsplan. Planen har flera viktiga 

syften. Planen ska både hjälpa patienten att variera behandlingen efter behov och se om 

man når målen med behandlingen eller om behandlingen behöver ändras, exempelvis 
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genom att kliva upp ett steg i behandlingstrappan. Förbundet har därför drivit kravet om att 

lagstadga rätten till patientkontakt där en behandlingsplan är en del.  

En annan fråga vi ofta lyfter är att vårdkedjorna måste fungera. Även här visar våra 

medlemsundersökningar att det finns stora brister i hur samverkan mellan primärvård och 

specialistvård fungerar. Eftersom vårdpersonal inte får tillräcklig tid för fortbildning saknas 

många gånger kunskap om vilken behandling en patient skulle kunna få. Det gör att 

patienter stannar på primärvårdsnivå istället för att remitteras vidare precis som 

motionärerna beskriver. Tyvärr tror vi att grunden till problemet främst är okunskap, brist på 

tydliga vårdkedjor och brist på resurser. Att lagstadga om en rätt till remiss skulle inte lösa 

problemet. Tyvärr är det också svårt att precisera när en patient skulle ha rätt till en remiss. 

Som exempel ges idag systembehandling vid atopiskt eksem endast inom specialistvården 

men så kanske det inte är om några år. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla första att-satsen 

Att avslå andra att-satsen 
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MOTION 15: Öka täckningsgraden av registrerade patienter med atopiskt 

eksem i SwedAD kvalitetsregister 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att verka för att samtliga vårdgivare som behandlar patienter med atopiskt eksem 

med systemläkemedel ska registrera patienterna i det nationella kvalitetsregistret 

SwedAD.  

Motivering: Registrering i SwedAD möjliggör att kunna följa resultat och effekt av 

behandling hos personer med atopiskt eksem. Det innebär också fynd av biverkningar, 

samsjuklighet, vilka behandlingar som tycks effektiva och vilka som inte ger effekt. Detta blir 

extra viktigt när vi nu befinner oss i en tid där det kommer att komma en hel uppsjö av nya 

systemiska behandlingar (biologiska läkemedel samt syntetiska molekyler). Dessa är dyra och 

påverkar kroppen på systemisk nivå – då är det också oerhört viktigt att vi lär oss så mycket 

som mjöligt kring dessa behandlingars effekter, biverkningar och funktioner. I swedAD 

registreras också mått av sjukdomens svårighetsgrad, symtom, depression, livskvalitet och 

klåda (varav de fyra senare är patientrapporterade). Det är en oerhört viktig och intressant 

data som både kan optimera behandling, men som också kan utgöra underlag för vidare 

forskning.   

SwedAD möjliggör att följa behandlingsresultat, men också att erhålla ny kunskap om denna 

hudsjukdom atopiskt eksem. Men för att all denna registrering ska göra nytta och alla denna 

data ska vara möjlig att samla in måste vårdgivarna (offentliga som privata) registrera. De 

måste motiveras, informeras och sättas press på. Där tror vi att patientorganisationen har en 

viktig röst och funktion.  

Atopikernas ordförande sitter med i SwedAD.s styrgrupp och är en del av implementerings- 

och spridningsarbetet för att försöka att få fler vårdgivare att registrera i SwedAD.  

/Atopikerna 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Kvalitetsregister har stor betydelse för möjligheten för att följa och utveckla vården. 

Registren ger en möjlighet att skapa ny kunskap om vilka behandlingsalternativ som fungerar 

bäst och de ger också en möjlighet för olika kliniker att jämföra sig med andra. Att verka för 

en ökad registrering även i SwedAD ligger därför i linje med det arbete som förbundet 

kommer att bedriva inom ramen för ett svenskt allergiprogram. Möjliga insatser skulle kunna 

vara att lyfta positiva exempel från kliniker som har hög täckningsgrad, lyfta frågan i möten 

med regionala beslutsfattare och samverka med ledande företrädare för professionen som 

betonar vikten av att registrera i registret. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att bifalla motionen 

  



25 
 

MOTION 16: Uppmärksammande av den internationella dagen för atopiskt 

eksem 14 september 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att årligen uppmärksamma den internationella dagen för atopisk dermatit som varje 

år infaller 14 september. Detta görs fördelaktigt i media, sociala medier, på 

hemsidan, i samhällsdebatten och i andra kanaler.  

Motivering: Detta uppmärksammande får gärna göras i samarbete och i dialog med 

temaföreningen Atopikerna. Ofta kan olika frågor med fördel drivas på olika nivåer, där 

förbundet tex driver frågor på samhälls- och vårdpolitisk nivå, medan temaföreningen 

kanske driver mer vårdnära kampanjer och som belyser patientperspektivet tydligare.  

När förbundet och Atopikerna kan samarbeta i frågor och events gällande atopiskt eksem, 

såsom den internationella dagen för atopiskt eksem, tror vi att vi dels undviker 

dubbelarbete, dels når ut till en större massa, ökar chanserna till effekt, men också att vi ser 

mer synkade ut och därmed ökar trovärdigheten varför man ska vara medlem i förbundet 

som patient med atopiskt eksem.   

Vi har stor anledning att anta att bland förbundets alla medlemmar finns många som lider av 

atopiskt eksem då det har en stark samsjuklighet med astma och allergi. Därför bör den 

internationella dagen för atopiskt eksem vara en prioritet att uppmärksamma då 

målgruppen är långt många fler än bara bland temaföreningens medlemmar. Tillsammans är 

vi starka! ☺ 

Jämför gärna med hur förbundet uppmärksammar Astmadagen i maj.  

/Atopikerna 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Förbundet brukar uppmärksamma Internationella dagen för atopisk dermatit (AD-dagen) 

under september varje år. Arbetet sker i samverkan med Atopikerna och syftet är ökad 

kunskap och bättre vård. Vi vill också uppmärksamma den forskning som forskningsfonden 

stödjer kring atopiskt eksem. Vi håller med om att AD-dagen bör fortsätta uppmärksammas 

under den kommande kongressperioden.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla motionen 
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Astma- och Allergiförbundet har de tidigare kongressperioderna främst prioriterat frågor om 

inomhusluft i skolan och tillgänglighet, som rökfria miljöer, utifrån behov hos medlemmarna. 

Under den senaste kongressperioden har vi exempelvis bidragit till att uppnå målet om en 

skärpt tobakslag i vissa offentliga utemiljöer (bland annat rökfria uteserveringar). 2020 

genomförde vi även en medlemsenkät om hur den nya tobakslagen fungerat. Två av tre som 

besväras av tobaksrök svarade att den nya lagen gjort skillnad och underlättar besök i 

offentliga miljöer. 

De senaste två åren har förbundsstyrelsen beslutat att prioritera frågor om uteluft. Syftet är 

att öka ambitionsnivån för bättre luftkvalitet, förebygga och minska astma (med fokus på 

barn), nå nya målgrupper även utanför vår egen organisation, bli en viktig aktör och 

samverka med nya partners inom miljö- och klimatområdet. I Sverige dör årligen 7600 

personer i förtid på grund av luftföroreningar (enligt en studie från IVL Svenska 

Miljöinstitutet och Umeå universitet från 2018). Personer med astma och luftvägsbesvär är 

extra känsliga och undersökningar visar att förorenad luft orsakar uppåt 1200 akuta 

astmarelaterade sjukhusbesök varje år. 
 

Under 2021 antog förbundsstyrelsen ett intressepolitiskt program för luft med fyra 

prioriterade mål. Ett av målen, säkrade pollenmätningar, har förbundet arbetat för i många 

år, men särskilt intensivt under 2021. Det var en stor seger för förbundet när målet 

uppnåddes och regeringen hösten 2021 beslutade om statlig finansiering och samordning av 

pollenmätningarna. Uppdraget gavs till Naturhistoriska riksmuseet. Förbundsstyrelsen har 

beslutat fortsätta prioritera luftområdet under den kommande kongressperioden (se förslag 

till långsiktig verksamhetsplan). 

Även i den europeiska paraplyorganisationen för Astma- och Allergiförbund (EFA) är uteluft 

ett prioriterat område. Revideringen av EU:s luftkvalitetsdirektiv framöver kommer 

exempelvis vara viktig och påverka det svenska regelverket för luft. För att kunna samla 

resurserna och fortsätta uppnå mål inom luftområdet kommer intressepolitiska 

prioriteringar behövas. Det kommer då bli svårt att samtidigt hinna driva andra frågor i 

större omfattning, exempelvis inom innemiljö- och tillgänglighetsområdet. Men förbundet 

planerar även fortsättningsvis fortsätta med bland annat rådgivning, omvärldsbevakning, 

delta i vissa samråd med myndigheter och göra uttalanden i media inom dessa områden.  
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MOTION 17: Prioriterat område Luft 

Vi föreslår kongressen besluta: 

Att fortsätta arbetet med området luft och då även inkludera inomhusluft exempelvis i 

skolor, förskolor, vid arbetsplatser och bostäder. 

Motivering: I Sverige tillbringar vi en stor del av dygnet inomhus, ofta i miljöer där vi också 

förväntas prestera vårt bästa. Det gör att inomhusluften är en mycket viktig del av vår 

boende- och arbetsmiljö. Att den är hälsosam är en förutsättning för att vi ska vara friska, 

kunna delta och prestera. Vi vet också att barn idag tillbringar de flesta av dygnets timmar 

inomhus och att barn och unga är extra mycket beroende av att inomhusluften är hälsosam. 

I synnerhet barn och unga med astma och allergi. Därför yrkar vi på att Astma- och 

Allergiförbundet ska arbeta även med dess aspekter 

/Astma- och Allergiföreningen i Ovanåker och Astma- och Allergiföreningen region 

Mellannorrland 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Motionärerna lyfter fram ett av förbundets prioriterade politiska frågor, luft. Luften, såväl 

utomhus som inomhus är viktigt för alla, men särskilt viktig för personer med astma och 

allergi. Barn är särskilt känsliga. Uteluften i Sverige är inte så bra som vi tror. Årligen dör 

7600 personer i förtid på grund av luftföroreningar. Barn är särskilt känsliga och 600 barn får 

varje år nedsatt lungfunktion av förorenad luft. Personer med astma och allergi är extra 

känsliga och undersökningar visar att smutsig luft orsakar uppåt 1200 akuta astmarelaterade 

besök per år på sjukhus.  

Flera studier visar även att luftföroreningar ökar risken för att barn utvecklar astma. Därför 

är det särskilt allvarligt att höga halter luftföroreningar (över gränsvärden) uppmätts på 

förskolegårdar. Befolkningen har rätt att veta hur luftkvalitén är i kommunen. För att kunna 

skydda sig mot luftföroreningar behövs information om var och när höga halter förekommer. 

Motionärerna lyfter vikten av att fokusera på inomhusluften. Förbundet har under många år 

drivit frågor om inomhusluft och skolan, särskilt valåret 2013/14 och under Barnallergiåret 

2003 och 2013/14. Förbundets arbete med att sprida och informera om allergironder i 

skolan planeras fortsätta under den kommande kongressperioden. Vi räknar även med att 

uttala oss i media när tillfälle ges och fortsätter samverka med myndigheter som Boverket 

och Arbetsmiljöverket när det gäller allergi och inomhusmiljö.  

Dock menar förbundsstyrelsen att det är ett framgångsrecept att våga fokusera och 

prioritera. För att kunna påverka beslutsfattare, skapa nätverk med relevanta aktörer, få 

genomslag i media och gehör för de frågor vi driver behöver förbundet samla resurserna och 

fokusera på att påverka frågor om uteluften utifrån det intressepolitiska program om uteluft 

som tagits fram. Risken finns annars att vi inte uppnår resultat om vi splittrar våra resurser 

på för många olika frågor. Ett gott exempel på när vi nått resultat är ett samlat fokus för att 

påverka statlig finansiering och samordning av pollenmätningarna 2020–2021.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att anse motionen besvarad  
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MOTION 18: Parfymfri vård och omsorg 

Vi föreslår kongressen besluta: 

Att arbeta för att Myndigheten för delaktighet, MFD, i sina vägledningar och verktyg, till 

framförallt kommuner och regioner, tydliggör vikten av att inte använda parfymerade 

produkter framförallt inom vård och omsorg. 

Motivering: Forskning visar att en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige upplever 

hälsobesvär av dofter och kemikalier. Cirka 6 procent beräknas uppnå kriterierna för 

Sensorisk hyperreaktivitet, SHR, vilket är ett tillstånd där de sensoriska nerverna 

överreagerar mot parfym och andra dofter eller kemiska ämnen. För dessa är det absolut 

viktigaste området, där det behöver vara parfymfritt, inom sjukvården och inom omsorgen.  

Sjukvårdsbesök och omsorg är den plats och den situation som man inte kan avstå eller 

delegera till någon annan och är dessutom en situation då personen redan är som mest 

känslig, sjuklig och utsatt. Många gånger är man i ett tillstånd då man inte orkar eller till och 

med inte kan värna om sig själv och sin hälsa. Det är också en situation som många oroar sig 

för i takt med att vi generellt blir äldre och mer beroende av dessa tjänster. 

Föreningens medlemmar vittnar om att kunskapen om effekten av parfymerade produkter 

är förvånansvärt liten bland arbetsgivare och dess personal inom vård och omsorg. Samtliga 

aktiva medlemmar har dåliga erfarenheter av vård- och omsorgspersonal som använder 

parfym/rakvatten eller andra parfymerade hygienprodukter eller att det används vid städ, 

tvätt och rengöring.  

Vi är övertygade om att det effektivaste sättet att nå vården och omsorgen är via 

Myndigheten för delaktighet, MFD, vars uppdrag är att främja genomförandet av 

funktionshinderspolitiken, och som redan berör parfymfrihet till viss del, tex i uppföljningen 

av myndigheter, men inte konsekvent eller tillräckligt tydligt, framför allt för regioner och 

kommuner eller arbetsgivare generellt. 

/Internetföreningen Oparfymerat,  

Astma- och Allergiföreningen region Stockholm-Gotland ställer sig bakom motionen 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det är viktigt med kunskap om 

doftöverkänslighet i vården och att vårdpersonal är parfymfri vid arbete. Förbundet har 

tidigare tagit fram ett utbildnings- och informationsmaterial om doftöverkänslighet som 

spridits och kunnat användas på vårdutbildningar. Förbundet tog 2017 även fram en folder 

om allergi och tillgänglig vård och omsorg, riktad till personal. Information om foldern 

skickades till landstingspolitiker i dåvarande SKL:s sjukvårdsdelegation, landstingsdirektörer 

och primärvården i början av 2018 med ett särskilt följebrev om vad ansvariga i vården bör 

tänka på. I foldern nämns bland annat vikten av att personalen är parfymfri och att besökare 

bör informeras om att komma parfymfria till vården vid besök. 
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Förbundet har även skrivit till Myndigheten för delaktighet (MFD) om vikten av att 

parfymfritt beaktas vid upphandling av färdtjänst med anledning av deras regeringsuppdrag 

2018 om tillgänglig färdtjänst. Vi planerar att under den kommande kongressperioden 

kontakta MFD för att ta med vikten av parfymfri personal i vård och omsorg i verktyg om 

tillgänglighet som vänder sig till kommuner och regioner. De verktyg som myndigheten 

erbjuder kommuner och regioner idag är dock utformade med frågor på en mer 

övergripande nivå och inte om specifika funktionsnedsättningar, till exempel Fokus 

Delaktighet för regioner respektive kommuner. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att bifalla motionen 
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MOTION 19:  Rökförbud på allmän plats och påföljd vid överträdelse 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att Astma- och Allergiförbundet arbetar för en tydligare utformning gällande 

rökförbud på allmän plats och i bostäder om det utgör en störning för andra boende 

samt att en kännbar påföljd vid överträdelse utdöms i form av böter. 

Motivering: Vi vill arbeta för ett rökfritt samhälle! Vi upplever och ser att den nya tobaks-

lagen har vissa begränsningar i sin genomslagskraft då en överträdelse saknar påföljd. Vi vill 

därför arbeta för att strama upp lagstiftningen med ett tydligare rökförbud på allmän plats 

särskilt i nära anslutning till exempelvis perrong, ingångar till köpcentra, offentliga 

byggnader, lekplatser, skolor e t c samt även i nära anslutning till bostad om det medför 

störning och skada för andra närboende och förhindrar tillgänglighet.  

Vi vill genom tydliggörande av var man får röka (skyltning) och var man inte får röka med en 

tydligare angivelse av avstånd och till detta ett tillägg av en kännbar påföljd såsom böter, så 

att rökare förhindras utsätta andra människor för passiv rökning eller skada exempelvis 

astma och andra luftvägsbesvär. Vi önskar därför att det avsätts resurser för att tillse att 

rökförbud följs och att böter delas ut direkt på plats till de som bryter mot förbudet.  

/Astma- och Allergiföreningen region Stockholm-Gotland 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Enligt förarbete (SOU 2016:14) till den nuvarande tobakslagen konstaterades att det i 

allmänhet torde vara tillräckligt med information och tillsägelser för att bestämmelserna om 

rökfria miljöer ska respekteras men att det även ska finnas en möjlighet att avvisa en person 

som röker som trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten. Kommunerna får enligt 

tobakslagen (19 §) i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som 

behövs för att lagen ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får kommunerna ålägga 

vite. Däremot innehåller inte den svenska tobakslagen sanktionsmöjligheter som böter för 

den som bryter mot rökförbud i rökfria miljöer. Förbundet ser inte att det är möjligt att 

ändra det efter att lagen trätt i kraft då detta kräver stora resurser. 

Förbundet har påtalat i remissvar och även skrivit till regeringen om vikten av att ge 

Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en informationssatsning om lagen. Detta väckte 

gehör och myndigheten genomförde våren 2020 en informationskampanj tillsammans med 

kommuner och andra aktörer. En medlemsenkät som förbundet gjorde sommaren 2020 

visade att ganska många ansåg att lagen fungerade väl, särskilt på uteserveringar. Vi har 

delgett Folkhälsomyndigheten resultatet av enkäten. 

Däremot har en lagändring om nedskräpning gjorts i miljöbalken som trädde i kraft 1 januari 

2022 med sanktionsmöjlighet. Det handlar om att det blir straffbart att skräpa ner med till 

exempel en cigarettfimp eller ett tuggummi.  

Förbundet har bedrivit mycket opinionsbildning i media om rökfria bostäder, bland annat 

under 2019 och gjorde då en kartläggning av vilka fastighetsägare inom allmännyttan som 

erbjuder rökfria flerbostadshus. Vi har skrivit ett flertal debattartiklar, träffat 
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riksdagsledamöter och under hösten 2021 uppvaktades ANDT-samordnaren på 

Socialdepartementet inför arbetet med en ny ANDT-strategi. Förbundet framförde 

synpunkter om: 

• Fortsatta insatser för att implementera nuvarande tobakslag. 

• Utredning för att se över nuvarande regelverk för att göra det juridiskt möjligt att bo 

rökfritt i flerbostadshus. 

• Se över möjligheten att införa regelverk för tobaksfri skoltid. 

• Konkret handlingsplan för att nå målet om ett rökfritt Sverige 2025. 

I regeringens förslag till ANTDS-strategi för 2021–2025 finns målet om ett rökfritt Sverige 

2025 nämnt men det finns inget skrivet om rökfria bostäder, trots att vi har påtalat behovet 

av detta. Riksdagen har sagt nej till regeringens förslag om en ny ANTDS strategi och vill 

bland annat se en större tydlighet när det gäller regeringens prioriteringar. Riksdagen har 

därför uppmanat regeringen att återkomma med ett förslag till en reviderad och förbättrad 

ANDTS-strategi. I den ska det vara tydligt vilka olika insatser som måste vidareutvecklas och 

genomföras samt var ansvaret för insatserna ska ligga. Förbundets åsikter har framförts inför 

detta arbete.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att anse motionen besvarad  
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MOTION 20: Parfymfria veckan 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att (fortsätta) anordna den parfymfria veckan 

Motivering: Forskning visar att en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige upplever 

hälsobesvär av dofter och kemikalier. Cirka 6 procent beräknas uppnå kriterierna för 

Sensorisk hyperreaktivitet, SHR, vilket är ett tillstånd där de sensoriska nerverna 

överreagerar mot parfym och andra dofter eller kemiska ämnen. Våra medlemmar vittnar 

om att detta skapar stora praktiska svårigheter i det dagliga livet vid tex besök hos vård och 

omsorg, på arbetsplatser och vid övriga sociala kontakter.  

Den parfymfria veckan, som anordnats av Astma- och allergiförbundet sedan 2015, har ett 

viktigt syfte att sprida kunskap och lyfta vikten av att visa hänsyn. Efter att ha tagit del av 

våra medlemmars erfarenheter ser vi att den parfymfria veckan fortsättningsvis har en viktig 

uppgift eftersom det fortfarande saknas kunskap hos allmänheten om denna problematik.  

Genom att under en vecka fokusera på ”parfymfria veckan” och uppmärksamma de 

doftöverkänsligas situation kan vi sprida viktig kunskap och skapa ett bättre och friskare liv 

för så många som en tredjedel av befolkningen och framförallt för personer med Sensorisk 

hyperreaktivitet, SHR. 

/Internetföreningen Oparfymerat,  

Astma- och Allergiföreningen region Stockholm-Gotland ställer sig bakom motionen 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Förbundet har årligen anordnat informationsaktiviteter under den parfymfria veckan sedan 

2014. Syftet med kampanjen under parfymfria veckan i november är att sprida kunskap om 

doftöverkänslighet till allmänheten och lyfta vikten av att visa hänsyn och använda 

parfymfria produkter. 

Det är en viktig fråga motionären tar upp och vi håller med om att kampanjen parfymfria 

veckan bör fortsätta under den kommande kongressperioden. Men vi vill upplysa om att 

aktiviteter under veckan kan ske i olika omfattning och på olika sätt och gärna i samarbete 

med andra aktörer som exempelvis företag som har rekommenderade produkter (med 

märkningen Asthma Allergy Nordic), apoteksbolag eller andra berörda funktionshinder-

organisationer och där föreningen Internetföreningen Oparfymerat även på något sätt själva 

är engagerade. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla motionen 
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Mat och näring spelar en viktig roll i allas liv. Att ha en matallergi påverkar ofta vardagen, det 

kan orsaka sänkt livskvalitet och kan innebära allvarliga konsekvenser för den drabbade och 

anhöriga under stora delar av livet. Ett av förbundets tre prioriterade områden är matallergi.  

Matallergi, intoleranser och överkänslighet engagerar och går in i flera av samhällets 

sektorer vilket visar på komplexiteten, bredden och behovet av tydlig styrning. Vi arbetar för 

att någon myndighet ska ansvara för matallergifrågor. Vi är och ska fortsätta vara det 

förbund som sprider evidensbaserade fakta och information om matallergier, vi vill visa på 

bredden och komplexiteten men även vara en självklar aktör som lyfter patientperspektivet 

och erfarenheter av allergisjukdomar. Under senaste åren har förbundet via 

matallergiprojektet Bra mat för alla samlat akademin, kommuner, regioner, hälso- och 

sjukvården, livsmedelsindustrin, myndigheter, patientorganisationer, intressenter, politiker, 

beslutsfattare, drabbade och deras anhöriga för att identifiera behov, styrkor och 

utmaningar som finns inom matallergiområdet. Vi har ihärdigt arbetat för att få träffa 

nyckelpersoner för att presentera fakta, problem och lösningar baserade på de identifierade 

behoven. Det är en nyckelfaktor för att få till förändring till det bättre. Vi går en framtid till 

mötes där fler barn, unga och vuxna utvecklar matallergi och där vill vi på förbundet vara 

den aktör som påverkar till det bättre, är med och förebygger allvarliga reaktioner och att vi 

som förbund väljer en hållbar, realistisk och lösningsorienterad approach. 
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MOTION 21: Matallergi 
 

Vi föreslår kongressen besluta: 
Att fortsätta arbetet med att sprida kunskap om matallergi. 
Att tydliggöra att luftburna reaktioner förekommer även om de inte leder till anafylaxi. 
Att lyfta fram forskning som visar hur matallergier påverkar barn och familjer. 
Att lyfta fram och kommunicera kostnader för olika matallergier. 

 
Motivering: Medlemmar som söker vård på grund av allergi mot födoämnen får idag mycket 
olika information, råd och stöd. Inte sällan har patienten själv mer kunskap än vad man möts 
av inom vården. Det finns en inställning om att luftburna reaktioner är något forskningen 
säger inte existerar och att provokationer efter reaktioner är enkla att gå hem och göra 
själva, utan scheman eller uppföljningar. 
 
I kontakter med Försäkringskassan är det tydligt att det finns en föreställning om att 
matallergier inte blir en extra kostnad då Livsmedelsverket inte längre beräknar detta. Den 
föreställningen måste bort! En kunskapshöjning och en informationskampanj riktad till både 
primärvård, specialistsjukvård, skola, samhälle och myndigheter behövs. 
 
/Astma- och Allergiföreningen i Ovanåker och Astma- och Allergiföreningen region 
Mellannorrland 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Förbundet arbetar aktivt med att sprida kunskap och fakta om matallergier. Vi vill ge hela 

bilden av allergi genom att lyfta fram flera perspektiv vilket innefattar den som lever med 

allergier, den som lever med någon som har allergier, den som arbetar med personer som 

har allergier och om hur samhället behöver visa hänsyn till personer med allergisjukdomar.  

Matallergier är en högt prioriterad fråga inom förbundet. Den senaste 

informationssatsningen är det nya utbildningsverktyget Allergiakademin som har till syfte att 

höja kunskapen kring allergier hos den allergiske men ett stort fokus ligger på att upplysa 

anhöriga, personal och andra som kommer i kontakt med andras allergier.  

Projektet Bra mat för alla har lagt ner mycket arbete på att få upp intresset för matallergi 

och andra allergisjukdomar med ett gediget påverkansarbete bland politiker och andra 

beslutsfattare. Vi strävar efter att sprida evidensbaserade fakta. Detta görs genom en 

ständigt pågående omvärldsbevakning och en dialog med professionen och personer som 

lever med matallergi. Viktigt att poängtera är dock att det kan uppkomma livshotande 

reaktioner och i värsta fall dödsfall efter intag av mycket små mängder av det som någon är 

allergisk mot.  

Vi tar även med oss att vi ska fortsätta kommunicera att luftburen reaktion kan ske även om 

det inte leder till en livshotande situation. Svenska siffror visar att allergisjukdomar kostar 

mycket för individen och samhället. Det använder vi i vårt påverkansarbete och i vår 

kommunikation, men vi pekar samtidigt på behovet av tillgång till mer data på området.  
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Förbundet har inte resurser att bedriva den typen av datainsamling och sammanställning 

men vi ser positivt på om föreningar i samröre med medlemmar och andra sammanställer 

kostnader som kan bidra till bättre underlag för Försäkringskassan och Konsumentverket, 

vilket kan ligga till grund för bidrag.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla motionen 
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MOTION 22: Innehållsförteckningar på förpackningar av mat, födoämnen 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att Astma- och Allergiförbundet arbetar för att påverka EU så att 
innehållsförteckningar för födoämnen (mat) utvecklas och på sikt kommer att 
omfatta allt som ingår i ett livsmedel.   
 

Motivering: Sträva efter att alla ingredienser ska skrivas ut på förpackningar samt att texten 
ska vara stor, tydlig och väl synlig. Inte enbart de 14 allergener som det finns särskilda 
märknings- och informationsregler för. Det händer inte alltför sällan att personer får i sig 
ämnen de inte tål på grund av bristande innehållsförteckning. Text som finns på 
förpackningar kan lätt missuppfattas. Det finns innehåll som heter ”arom” eller 
”kryddextrakt” med mera. Det anser vi är en väldigt diffus beteckning när man måste veta 
precis vad produkten innehåller. Man måste veta för att inte bli sjuk. 
 
/Astma- och Allergiföreningen region Stockholm-Gotland 

 

Förbundsstyrelsens yttrande:  

För den som är allergisk eller överkänslig mot mat är det viktigt att veta vad maten 

innehåller. Därför finns särskilda regler för hur de 14 vanligaste allergiframkallande 

ingredienserna ska märkas ut på förpackningen och hur man kan få information om dessa 

ingredienser i maten på restaurang. Olika regler gäller om måltiden är färdigförpackad eller 

inte färdigförpackad. Reglerna för märkning av färdigförpackade livsmedel är samma inom 

hela EU. Sverige har även egna nationella regler om livsmedelsmärkning som inte är 

färdigförpackade som kallas branschöverenskommelsen.  

Förbundsstyrelsen instämmer i att i den bästa av världar står det exakt allt som varan 

innehåller, men bedömningen är att vi idag står långt ifrån en fullständig 

ingrediensförteckning. Idag är regeln att alla ingredienser som kan orsaka allergi (de 

vanligast förekommande äkta allergier eller intoleranser) måste framhävas i 

ingrediensförteckningen, till exempel med hjälp av typsnitt, teckenstorlek eller 

bakgrundsfärg. Att påverka EU:s märkesförordning är ett mycket omfattande projekt och 

förbundsstyrelsens bedömning är att vi inte har resurser eller möjligheter för att ensamma 

påverka detta.  

Däremot ingår vi i sammanhang och nätverk (både nationella och europeiska) vars syfte är 

att förbättra situationen för den allergiske och göra det tydligt för producenten kring vad det 

är som gäller. Nätverkande och påverkansarbete sker bland annat tillsammans med 

Livsmedelsverket, Svensk Dagligvaruhandel, nationellt livsmedelsindustrinätverk, EFA och 

andra patientorganisationer.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att anse motionen besvarad 
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MOTION 23: Specialkost inom organisationen 
 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att specialkost ska beställas vid alla tillfällen mat eller fika köps in och 
finansieras av förbundet eller föreningarna. 

 

 
Motivering: Ett av Astma- och Allergiförbundets centrala mål är att skolor, restauranger och 
andra offentliga miljöer ska bli tillgängliga för alla. För att påverka restauranger, caféer, 
kiosker, matvarubutiker etc. att erbjuda produkter fria från olika former av allergen krävs 
bland annat att det finns en efterfrågan. För att åstadkomma en utveckling i denna riktning 
föreslår vi att specialkost alltid beställs eller köps in i samband med styrelsemöten, 
konferenser, kongresser osv, oavsett om deltagarna har födoämnesallergier eller inte. 
 
På senare tid har den ökade efterfrågan på vegansk kost i butiker och på restauranger och 
caféer blivit tydlig. För att åstadkomma motsvarande effekt när det gäller specialkost bör 
förbundet införa en policy om att specialkost ska inköpas eller beställas vid de tillfällen 
förbundets eller föreningarnas medel används för att finansiera detta. 
 
/Astma- och Allergiföreningen i Luleå 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Vår efterfrågan styr utbudet och priset av varor och tjänster. Obalans mellan efterfrågan och 

utbud är en av utmaningarna för personer med svåra allergier som besöker restaurang och 

caféer, då utbudet ofta är litet och i värsta fall finns inget alls att välja på. Det som skiljer 

efterfrågan på varor som är veganska, ekologiska eller rättvisemärkta från varor som är 

allergivänliga och Fri från-produkter är att om en person som är allergisk får i sig något den 

inte tål kan resultatet bli väldigt allvarligt vilket inte är fallet om man är vegan, vegetarian 

etc.  

Förbundet arbetar aktivt med att lyfta behovet och vikten av kompetensutveckling om 

matallergier, intoleranser och överkänslighet inom café och restaurangbranschen. Detta är 

ett viktigt arbete som behöver få mer fokus, men förbundsstyrelsen menar att det inte är 

rätt väg att gå att personer utan allergier ska efterfråga allergisäkra måltider. Allergisäkra 

måltider måste kvalitetssäkras och i den bästa av världar lagstadgas det likt skyldigheten att 

upplysa om matens innehåll så att restaurangen och caféet kan tillgodose och säkra måltiden 

för just den personen som är allergisk mot något specifikt. Att föreningar skulle ha krav på 

sig att ansvara för att kontrollera och kräva specialkost i besöksnäringen trots att personerna 

som ska äta inte har allergier är inte rätt sätt att agera. Det kan vagga in restaurangen i falsk 

trygghet om personen sedan inte får en reaktion även om maten skulle råka innehålla det 

aktuella allergenet, och därmed skapa en potentiellt farlig situation för nästa eventuellt 

allergiske gäst.  

Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta  

Att avslå motionen 
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För att kunna samla resurserna och fortsätta uppnå målet om ett svenskt allergiprogram och 

de tre politiskt prioriterade områdena vård, luft, mat, kommer intressepolitiska 

prioriteringar behövas. Det kommer då bli svårt att samtidigt hinna driva andra frågor i 

större omfattning, exempelvis inom innemiljö- och tillgänglighetsområdet. Men förbundet 

planerar även fortsättningsvis arbeta med bland annat rådgivning, omvärldsbevakning, delta 

i vissa samråd med myndigheter och göra uttalanden i media inom dessa områden. 

 

MOTION 24: Minska risken för att pälsdjursallergiker drabbas av trenden ”att 

ha med sitt husdjur på arbetet” 

Vi föreslår kongressen att besluta:  

• Att utreda möjligheten att märka ut de lokaler där pälsdjur (vanligtvis hundar) 

vistas i. I dag finns märket ”hund med ett snett draget streck över” för att markera 

att hundar inte får vistas i lokalen. En hund med en varningstriangel skulle kunna 

markera och varna för att i lokalen vistas en hund. 

Motivering: Antalet hundar har ökat kraftigt under den pågående pandemin. Vi har kunnat 

läsa i massmedia att det numera är en vanlig företeelse att ta med hunden till sitt arbete. 

Här innefattas kontor, affärer, frisörsalonger, shoppingcentra mm. Utöver detta är det mer 

vanligt än ovanligt med hund/katt på äldreboendena. Genom att varna kan risken för att 

drabbas av en allergireaktion minska. Här kan nog en sekundärvinst uppstå i form av dels 

insikten att jag som tex affärsinnehavare kan tappa en del kunder genom att ta med hunden 

till arbetet dels att allmänheten får information om konsekvenserna av att en ganska stor 

andel av befolkningen blir sjuka av andras beteende. 

/Astma- och Allergiföreningen i Jönköpings län 

 

Se förbundsstyrelsens samlade yttrande för motionerna 24–27 efter motion 27. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att anse motionen besvarad 

 

  



39 
 

MOTION 25: Hundar i samhället 

Vi föreslår Kongressen besluta: 

• Att allergikers ställning i förhållande till att man mer och mer får ta med sig 

sina hundar överallt i samhället ses över och det blir en reglering samt skyltningar när 

det gäller detta stora problem. Idag är det många hundallergiska personer som blir 

utanför och isolerade. 

Motivering: Vi ser att fler och fler hundar tillåts och tas med ut i samhället, på arbetet, 

restaurangen, hotell, skolor, affärer.  Vi förstår att hunden är viktig för många. Det får dock 

inte bli så att man utestänger allergiker. Vi vill att förbundet intensifierar arbetet med hur 

och var man får ta med sig sin hund i samhället. 

/Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige 

 

Se förbundsstyrelsens samlade yttrande för motionerna 24–27 efter motion 27. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att avslå motionen 
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MOTION 26: Ökad information om pälsdjur 
 
Vi föreslår kongressen besluta: 
 

• Att förbundet ska arbeta aktivt för att informera via tidningar, TV hur det är för 
pälsdjursallergiker i dagens samhälle, se motivering. 

• Att förbundet via politiker ska påverka för att ändra lagstiftning och göra det 
synligt vad det innebär för en pälsdjursallergiker att inte kunna gå på restaurang, kafé, 
affärer som andra i samhället och vad det innebär att bli diskriminerad, ofta på grund av 
dålig information.  

• Att förbundet skickar information till kommuner (vård) och privata vårdföretag 
som man gjorde när det gällde skolan. Samma material kan appliceras för vårdboende. 

• Att förbundet uppmuntrar myndigheter som Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket 
och kommuner att ge konkreta råd för riskbedömningar i sina föreskrifter, allmänna råd och 
handböcker när det gäller minskning eller eliminering av skadeeffekter från pälsdjur inom 
deras verksamhetsområde. 
 
Motivering: Idag begränsas pälsdjursallergikerns liv i samhället på grund av att det numera 
är tillåtet att ta med sig hunden (oftast en hund) in i affären, i restaurangen, i caféet, på 
flyget, på bussen, hotellet, vårdboendet, tandläkaren och så vidare. I och med att 
lagstiftningen ändrades i enlighet med EU:s lagstiftning när det gäller livsmedel så möter 
pälsdjursallergiska allt fler svårigheter att delta i samhället. Vi måste ringa och kolla om det 
är djurfritt vilket det ofta inte är eftersom det är på modet att hunden ska följa med överallt. 
Man erbjuder till och med provsmakningsmeny för hunden på vissa restauranger. 
 
Vi ska kunna delta i aktiviteter som att luncha med arbetskamrater, fira på restaurang med 
familjen och gå och handla i delikatessbutiken utan att mötas av pälsdjur. Vi/våra anhöriga 
ska kunna bo på och arbeta på ett äldreboende/vårdboende utan att mötas av oförståelsen 
att de inte tål pälsdjur. Vi vill inte diskrimineras utan anser att det är hög tid att arbeta både 
preventivt, snart möts vi av djur på vårdcentralen och sjukhusen också, samt att se till så att 
djuren får gärna vara med men utomhus.  
 
/Astma- och Allergiföreningen i Helsingborg och Höganäs 
 

Se förbundsstyrelsens samlade yttrande för motionerna 24–27 efter motion 27. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att bifalla första och fjärde att-satsen i motionen 

Att avslå andra och tredje att-satsen i motionen 
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MOTION 27: Pälsdjur i det allmänna rummet 

Vi föreslår kongressen besluta:  

• Att Astma- och Allergiförbundet arbetar för att lagstiftning angående var 

pälsdjur får vistas i de allmänna rummen i samhället stramas upp!  

Motivering: Antalet pälsdjur i de allmänna rummen i samhället fortsätter att öka för varje år 

och därmed minskar tillgänglighet och delaktighet för människor med pälsdjursallergier och 

orsakar sjukdom och ohälsa. Pälsdjur ökar i förskolor och skolor, äldre- och särskilda 

boenden, sjukhus, butiker och köpcentrum, caféer och restauranger, inom kollektivtrafiken 

och andra allmänna utrymmen samt nu efter pandemin även i större uträckning på 

arbetsplatser.  

Vi föreslår därför att Astma- och Allergiförbundet arbetar för att lagstiftning och föreskrifter 

stramas upp angående var pälsdjur får vistas i de allmänna rummen i samhället samt en 

tydligare skyltning där pälsdjur kan vistas.  

/Astma- och Allergiföreningen region Stockholm-Gotland 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att avslå motionen 

 

Förbundsstyrelsens yttrande till motionerna 24–27: 

Vi instämmer med motionärerna om att situationen för personer med pälsdjursallergi är en 

viktig fråga och att det verkar finnas en trend där antalet hundar ökar i samhället som gör att 

tillgängligheten begränsas. Vi får rapporter bland annat om att hundar tas med allt oftare i 

offentliga inomhusmiljöer och på arbetsplatser, även om vi inte känner till att detta finns 

undersökt. 2019 gjorde vår medlemstidning Allergia en undersökning som visade att 12 av 

15 klädkedjor tillåter hundar i sina butiker. 

Astma- och Allergiförbundet har på olika sätt arbetat för att informera och opinionsbilda i 

media om konsekvenser och risker för personer med pälsdjursallergi (bland annat en 

debattartikel i SvD om hundar på jobbet och intervjuer/inslag i tidningen Chef och Sveriges 

Radio). I samband med att corona-restriktionerna släpptes i höstas var vi mycket aktiva i 

debatten om hundar på jobbet.  

Men liksom motionärerna också beskriver är djur positivt för många vilket gör att media inte 

alltid är intresserade av att ta upp risker ur allergisynpunkt. Förbundet har även tagit fram en 

modul om pälsdjursallergi i utbildningsplattformen Allergiakademin som riktas till föräldrar 

och andra som har kontakt med barn. Sedan lanseringen i april och till årsskiftet har 

plattformen haft 16 000 unika besökare. 

Enligt Astma- och Allergiförbundets policy om pälsdjur ska pälsdjur i största möjliga mån 

undvikas i butiker, på restauranger, caféer och liknande lokaler. I andra hand ska det finnas 

tydliga skyltar som talar om att det förekommer pälsdjur i lokalen. Förbundets grundpolicy 

är att pälsdjur inte ska förekomma inom förskolan och den obligatoriska skolan och inte 

heller i övriga lokaler avsedda för undervisning och/eller barnomsorg.   
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När det gäller förslaget om att utreda möjligheten att ta fram varningsskyltar/dekaler för 

hund ser vi att det kan finnas en risk att ägare till olika offentliga lokaler inte kommer att vilja 

sätta upp sådana. Vi tror inte heller det är en möjlighet för Astma- och Allergiförbundet att 

ta fram dekaler med budskapet “här tillåts hund” eftersom detta kan få motsatt effekt, alltså 

att fler ägare vill tillåta hundar i sina lokaler istället. Idag är det varje enskild ägare till lokaler 

som bestämmer om pälsdjur tillåts i lokalen eller ej. En hjälp för personer med 

pälsdjursallergi skulle istället kunna vara att använda sig av guider om var hundar tillåts och 

undvika dessa ställen, till exempel med hjälp av appen “Ta med hunden”.  

Förbundets bedömning är att det främst är genom kunskapsspridning och information vi kan 

arbeta med frågan då vi bedömt att det saknas tillräckligt stöd i opinionen för att lagreglera 

var sällskapsdjur får vistas i samhället. I jämförelse med exempelvis passiv rökning, som är 

hälsofarligt för alla och där det finns tydligt stöd för detta i forskning, blir det svårt att 

motivera lagreglering av var pälsdjur får vistas i offentliga miljöer då det är en mindre del av 

befolkningen som har så svår pälsdjursallergi att det medför ett funktionshinder och det 

saknas tydligt stöd i studier för hur stora problemen är. 

I skolor och på arbetsplatser gäller dock redan arbetsmiljölagen som har regler bland annat 

om att göra en riskbedömning och vidta åtgärder vid förändringar som kan påverka hälsan 

hos elever och anställda. Det saknas idag vägledning från myndigheter om detta som 

specifikt rör pälsdjursallergi. 

Förbundet tog fram en folder om tillgänglig vård och omsorg i slutet av 2017 och information 

om foldern skickades till landstingspolitiker i SKL:s sjukvårdsdelegation, landstingsdirektörer 

och primärvården i början av 2018. I foldern nämns särskilt allergiaspekter vid insats med 

tjänstehund - ett utdrag ur praktisk vägledning Hund i vård och omsorg som tagits fram av 

olika organisationer, bland annat Astma- och Allergiförbundet. 

Eftersom förbundet inte har kontaktuppgifter till vårdboenden i kommuner och olika privata 

aktörer/företag inom omsorgen på lokal nivå bedömer vi inte att det är möjligt och medför 

alltför stora kostnader (till låg nytta) att sprida informationen om vägledningen i kommuner 

och regioner. Detta behöver i så fall göras av föreningar på regional och lokal nivå. 

Under 2019 hade vi rundabordssamtal med allergiprofessionen för att få fram den senaste 

kunskapen om pälsdjursallergi och detta sammanställdes. Det saknas dock specifik forskning 

kring hur hundar i offentliga miljöer, skolor och arbetsplatser påverkar personer med 

pälsdjursallergi och när det gäller skolmiljö finns några studier om pälsdjursallergen från 

bland annat katt. Förbundet har främst prioriterat och lagt resurser och fokus på att ta fram 

vägledningar om användning av arbetande hundar/tjänstehundar i vård och omsorg samt 

skola eftersom detta är miljöer som är nödvändiga att kunna vistas i. Vi medverkade i att ta 

fram en praktisk vägledning om hundar i vård och omsorg (klar 2015) och tog på eget 

initiativ fram en praktisk vägledning om arbetande hundar och allergi i skolan 2021 

tillsammans med allergiprofessionen och Unga Allergiker. Vägledningen om skolan skickades 

till alla landets rektorer inför skolstarten 2021. 

Myndigheter som Socialstyrelsen med flera har tagit fram en egen vägledning utifrån 

gällande regelverk för hund i vård och omsorg. Förbundet har även påverkat för att 

Skolverket ska fortsätta informera på sin webbplats om sitt ställningstagande om 
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arbetsmiljörisker med så kallade läshundar som särskilt stöd och anpassning för elever med 

funktionsnedsättning. Skolverket nämner att de inte fått in några rapporter om 

allergiproblem på grund av läshundar, så om det finns problem med detta är det viktigt att 

detta rapporteras in till Skolverket eller Skolinspektionen.  

Vi har också haft en dialog med Arbetsmiljöverket om att i sina vägledningar tydliggöra 

vikten av riskbedömningar av arbetsmiljön vid förändringar, till exempel när hund införs på 

arbetsplatser. Detta planerar vi följa upp framöver. Vi planerar också fortsätta arbetet under 

den kommande kongressperioden med att lyfta goda exempel, informera om hur det är att 

leva med pälsdjursallergi och vilka behov som finns för att få ett inkluderande och tillgängligt 

samhälle. Detta planeras ske i olika kanaler, via media och i kontakter med olika aktörer i 

samhället. Frågor som vi tror särskilt behöver följas och informeras om framöver är bland 

annat hundar på jobbet och arbetande hundar i skolor. Några aktörer som kan vara aktuella 

att kontakta är bland annat organisationerna Sunt Arbetsliv och Prevent (som arbetar med 

kunskap och kompetens om arbetsmiljö) samt fackförbund. Vi planerar även att lyfta 

behovet av forskning om effekter på personer med pälsdjursallergi av den ökade trenden 

med hundar i samhället - i offentliga miljöer, skolor och arbetsplatser. Det kan också bli 

aktuellt för förbundet att göra vissa undersökningar som underlag för opinionsbildning. 
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MOTION 28: Bättre skolmiljö  
 
Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att förbundet fortsätter sitt arbeta för en bättre skolmiljö ur aspekterna fysisk, 
social och pedagogisk miljö 

• Att förbundet verkar för att kommuner antar en enkel allergipolicy.  

• Att förbundet verkar för att alla skolor genomför digital allergirond 

• Att förbundet verkar för att de lokaler som nyttjas i flera verksamheter där 
skolan är en, omfattas av samma regler som skolan har i övrigt.   

 
Motivering: Vi behöver med förbundets hjälp hitta verktyg för att implementera 
ovanstående.  Det kan också bli en hjälp att få större likvärdighet inom området.  
Det är viktigt att alla som arbetar i skolan har kunskap om och är medvetna om vad astma, 
allergi och annan överkänslighet innebär för de elever som drabbats.  
 
En allergipolicy kan också användas som information till föräldrar och andra elever. När det 
är tydligt vad som gäller, minskar riskerna betydligt att enskilda elever blir utpekade. Det 
verkar förebyggande och underlättar anpassningar i verksamheten. 
 
Allergipolicyn bör förslagsvis ta upp nötter/ jordnötter, pälsdjur och parfymerade produkter 
samt att allergirond ska genomföras. Det blir allt vanligare med samverkan och 
samutnyttjande av lokaler mellan olika verksamheter. Då är det angeläget att miljökraven 
inte sänks, så att det finns risk för att elever får hälsoproblem.  
 
/Astma- och Allergiföreningen i Örebro län och lokalföreningarna i länet 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Vi håller med motionären om att det är viktigt att arbeta för att förebygga allergi i skolan. 
Förbundet planerar att fortsätta arbeta med att sprida och informera om allergironder i 
skola och förskola under den kommande kongressperioden. Det behövs dock en hel del 
resurser för att underhålla och uppdatera databasen allergironden.se samt för att 
marknadsföra den. Verktyget är frivilligt att använda för förskolor och skolor så det varierar i 
vilken omfattning den används.  
 
Vi har försökt få stöd från olika aktörer i samhället som har mer upparbetade kontakter om 
arbetsmiljö, hälsa och skola när det gäller spridning av allergironden. Hittills har vi fått visst 
gehör hos organisationen Sunt Arbetsliv som beslutat marknadsföra allergironden som “våra 
vänners checklista”. Sunt Arbetsliv tar fram utbildningar och verktyg för arbetsmiljö i 
offentlig sektor. Centrum för Arbets- och Miljömedicin i region Stockholm (CAMM) har även 
tagit fram Elevhälsoportalen - ett verktyg för att förebygga hälsa i förskola och skola, bland 
annat allergi. I denna finns information och hänvisningar till allergironden och förbundet har 
även föreläst om allergironden vid utbildningar som anordnas av CAMM. Vi arbetar med 
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spridning av allergironden vid föreläsningar om allergi som arrangeras av föreningar och 
kommuner. 
 
När det gäller allergipolicy har förbundet tidigare sammanställt kommuner som infört 
sådana och lagt information om detta på föreningssidorna. Det är dock resurskrävande att 
kontinuerligt på nationell nivå följa upp vilka kommuner som har allergipolicies och vad 
dessa innehåller och hur de stämmer med den senaste kunskapen som finns om allergi. 
Förbundet föreslår istället en rekommendation om att råden om allergi i den evidens-
baserade Elevhälsoportalen följs. Denna uppdateras kontinuerligt av CAMM utifrån ny 
kunskap om allergi. 
 
Att ta fram allergipolicies är främst en fråga för de lokala Astma- och Allergiföreningarna 
eftersom det rör skolor på lokal/kommunal nivå.  Sådana policies eller handlingsplaner har 
ibland kommit till i samverkan mellan Astma- och Allergiföreningar och finns i kommuner 
som exempelvis Ovanåker, Laxå, Laholm och Sundsvall. 
 
I allergironden finns det med en fråga om verksamheten ger information om allergifrågorna 
vid uthyrning av lokaler (under Rutiner och information, fråga 6). Eftersom förbundet inte 
har några egna direkta andra kontakter med skolor förutom genom allergironden planeras 
inte någon ytterligare information än denna om samutnyttjande av skolans lokaler med 
andra verksamheter. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att bifalla första och tredje att-satsen i motionen 
Att anse andra och fjärde att-satsen i motionen besvarade 
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MOTION 29: Barnallergiår 
 

Vi föreslår kongressen besluta: 
 

• Att organisera år 2023 som ett Barnallergiår och under året på olika sätt lyfta 
situationen för barn och unga med astma och allergisjukdom. 

 
Motivering: Astma- och Allergiförbundet har ett antal gånger organiserat Barnallergiår, 
senast år 2013. Det är nu tio år sedan och dags att åter lägga fokus på situationen för barn 
med astma och allergi. Arbetet kan koncentreras till de prioriterade områden förbundet nu 
har, vård för barn, matallergier hos barn och skolmat samt luft i barns arbetsmiljö 
 
/Astma- och Allergiföreningen i Ovanåker och Astma- och Allergiföreningen region 
Mellannorrland 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
Precis som motionärerna skriver har Astma- och allergiförbundet tidigare (2003 och 2013) 
arrangerat ett Barnallergiår för att öka medvetenheten kring barns allergier. Tyvärr är vår 
bedömning att det har blivit svårare att få medial uppmärksamhet kring temaår hur viktiga 
frågorna än är. Ett temaår skulle också behöva planeras under en längre tid för att kunna 
genomföras.  
 
Naturligtvis är det fortfarande lika viktigt att lyfta situationen för barn med allergier. Redan 
idag lyfter vi barnperspektivet löpande i vårt externa arbete. I forsknings-kommunikationen 
lyfter vi barn, Allergiakademin handlar uteslutande om barns allergier, i kommunikationen 
om matallergi har vi gjort en SIFO-undersökning om matallergi hos barn och så vidare. 
 
Styrelsens förslag är att det görs inom ramen för ett svenskt allergiprogram, att barns 
perspektiv genomsyrar vår externa kommunikation och att vi använder erfarenheter från 
arbetet från Barnallergiåren som förebild. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
Att anse motionen besvarad 
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Astma-och Allergiförbundet har satsat på såväl intern som extern kommunikation de senaste 
åren. Den grafiska profilen har uppdaterats och webbplatsen har gjorts om för att underlätta 
för besökarna och lättare nå ut med relevant information. Under pandemin har förbundet 
med stor framgång satsat särskilt på digitala seminarier och konferenser. Allergilyftet våren 
2021 lockade närmare 1 000 deltagare. Förbundet har också flyttat fram positionerna i 
media och kan till framgångarna räkna främst det stora genomslaget för pollenmätningarna, 
som också ledde till säkrad finansiering och genomförande av pollenmätningarna på längre 
sikt. 
 

MOTION 30: Digitala informationsträffar 
Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att förbundet lägger dessa träffar på kvällstid så att fler kan delta 
 
Motivering: Astma-och Allergiförbundet har börjat med korta informationsträffar på 
Internet. Dessa är mycket bra och givande för oss aktiva ute landet. Problemet är att dessa 
träffar genomförs på dagtid. Då stora flertalet av de aktiva i våra föreningar är 
förvärvsarbetande, är möjligheten att delta väldigt begränsad. Vi vill därför att förbundet 
beaktar detta i fortsättningen. 
 
/Astma och Allergiföreningen Norrbottens Län, Astma- och Allergiföreningen i Piteå-
Älvdal, Astma och Allergiföreningen i Gällivare-Malmberget och Astma och 
Allergiföreningen i Luleå 
 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Det är mycket glädjande att höra att förbundets digitala informationsmöten är uppskattade. 

Detta har varit en ny form av informationsmöjlighet som har prövats under pandemin och 

som har visat sig vara uppskattad i organisationen. Exempelvis genomfördes 

föreningskonferensen 2021 i digital form, vilket många upplevde som mer tillgängligt. Andra 

möten som har arrangerats under pandemin är informationsträffar och föreläsningar i 

aktuella frågor. För att säkerställa allas möjlighet att delta, har dessa möten och 

föreläsningar också förlagts till växelvis dagtid och kvällstid. För vissa passar dagtid bra, 

medan andra föredrar kvällstid. Utöver de digitala mötena har förbundet ökat utgivningen 

av det digitala föreningsbrevet, för att ytterligare öka kommunikationen med hela 

organisationen.  

Förbundet bedömer det som svårt att hitta en tid som passar alla, och föreslår att även 

fortsättningsvis alternera mellan olika tider och dagar för att kunna täcka in så många olika 

behov och önskemål som möjligt. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att anse motionen besvarad 
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MOTION 31: Lätt Svenska  

Jag/vi föreslår kongressen besluta: 

• Att Astma- och Allergiförbundets informationsmaterial finns tillgängligt på 

”Lätt svenska” samt bildspråk. 

Motivering: När vi informerar om vårt förbund och vad vi kan erbjuda medlemmarna som 

stöd kommer frågan om att kunna ta till sig information upp. Önskemål har framförts att 

material borde finnas på ”Lätt svenska” och bildspråk så de som har astma och allergi själva 

kan ta till sig informationen. De personerna som har behov av att få information på ett 

annorlunda sätt är ofta beroende av andra personer för att få reda på fakta om astma, allergi 

och annan överkänslighet. 

/Astma- och Allergiföreningen region Stockholm-Gotland 

 

Förbundsstyrelsens yttrande: 

Astma- och Allergiförbundet är väl medvetna om behoven av lättillgänglig information. Vi 

arbetar kontinuerligt med att allt vi producerar ska vara lätt för alla att ta till sig och förstå. 

Vi följer självklart de tillgänglighetskrav som ställs på webbplatser och som också nyligen har 

skärpts betydligt genom EU:s tillgänglighetsdirektiv. Det innebär bland annat att 

informationen på webben kan läsas upp och att det finns en möjlighet till enklare 

översättning till andra språk.  

Vår ambition är att i alla sammanhang formulera oss på ett enkelt och lättbegripligt sätt och 

vi har av den anledningen bland annat anordnat skrivkurser för kansliets personal. Vi arbetar 

också allt mer med illustrationer, faktarutor och infografik för att ytterligare underlätta och 

förenkla vårt sätt att kommunicera.  

Att kunna erbjuda allt material på lätt svenska är dock en resursfråga. Det ryms inte inom 

ramen för förbundets ekonomi, varför vi får arbeta på andra sätt för att säkerställa god 

tillgänglighet. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att avslå motionen 
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MOTION 32: Astma- och Allergiförbundet i media 

Jag föreslår kongressen besluta: 

• Att Astma- och Allergiförbundet synliggör sig bättre i massmedia att de finns. 
 
Motivering: Det behövs information i massmedia att ni finns. Det kan väl inte vara 
meningen att det bara är de ideella föreningarna som ska sprida den informationen. 
En person som börjar få något besvär googlar ofta sina symtom och går kanske 
till läkare. Därifrån och till Astma- och Allergiförbundets hemsida är det väldigt 
långt och de flesta kommer inte fram. 
 
/Susanne Lindberg, ordförande i Åsele Astma- och Allergiförening 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
Förbundet delar helt motionärens åsikt om att det är viktigt att människor hittar rätt 
information om astma, allergi och överkänslighet och vi ser gärna att de söker information i 
våra kanaler eller ser oss i media. Att synas i media är därför ett viktigt uppdrag som vi lägger 
ner mycket arbete på. Vår ambition är att medverka i media så fort tillfälle ges, för att på så 
sätt sprida kunskap om astma, allergi och annan överkänslighet. Förbundets genomslag i 
media har också ökat under senare år, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är vi 
som bestämmer vem som syns i media, det är mediernas egna beslut. Vi delar dock 
motionärens poäng om att det är viktigt att vi syns ofta och vi jobbar kontinuerligt med 
detta. 
 
Under 2021 hade Astma- och Allergiförbundet 35 232 besök i förbundets digitala pressrum. 
Förbundet har nästan tre gånger fler sidvisningar än andra pressrum i motsvarande 
organisationer. Under föregående år förekom Astma- och Allergiförbundet i 604 pressklipp 
och förbundets debattartiklar publicerades i drygt 30 olika medier.     
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
Att bifalla motionen 
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MOTION 33: Kommunicera viktiga datum 

Jag föreslår att kongressen besluta: 

• Att Förbundet i god tid meddelar viktiga datum och gärna skickar en samlad 
lista i början av året så att inget faller mellan stolarna. 

 
Motivering: För att en lokal förening ska jobba sig starkare och nå ut till både gamla 
och nya medlemmar är det viktigt att alla vet vad som är på gång från Förbundets sida. 
Det kan vara svårt att nå ut till medlemmar i tid, framför allt äldre som inte är lika upp- 
kopplade som dagens unga. För att nå ut till sina medlemmar och andra intresserade 
är det viktigt att man har tid på sig att nå ut med information i olika kanaler, såväl digitala 
som i fysiska tidningar. 
 
För det mesta fungerar det med information angående temaveckor och andra aktiviteter 
men inte alltid. Ett exempel var när Förbundet firade 65 år. Den 17/9, kl 15.26 kom det ett 
extra föreningsbrev. Man kunde bli medlem för 65,- under tiden 20-26/9. Som lokalförening 
fanns ingen möjlighet att kunna annonsera i ett lokalblad i kommunen för att få fram denna 
information. Dessutom är det inte heller alla som läser mailen samma dag som de kommer. 
Med större framförhållning har man som lokalförening mera tid att ordna egna aktiviteter 
och marknadsföra evenemang bättre. 
 
/Susanne Lindberg, ordförande i Åsele Astma- och Allergiförening 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
Förbundet har stor förståelse för föreningarnas behov av information om vad som är på 
gång. Det är också viktigt för kansliet att den informationen finns tillgänglig från 
föreningarna. Att förbundet och föreningarna växeldrar och stärker varandra i olika 
aktiviteter är ovärderligt för en organisation som Astma- och Allergiförbundet, inte minst för 
att sprida kunskap om astma och allergier samt kännedom om förbundet. Vi har därför ett 
kalendarium med relevanta datum på föreningswebben, med en länk i 
föreningsnyhetsbrevet. Vår ambition är alltid att förmedla datum i god tid, även om 
omvärldsfaktorer ibland kan göra det svårt. 
 
Förbundet föreslår kongressen besluta  
Att bifalla motionen 
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MOTION 34: Avgifter för föreningarnas hemsidor 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att avgiften för en levande hemsida ska baseras på föreningarnas ekonomiska 
situation.  

Motivering: Vi är mycket positiva till det arbete som lagts ner för att skapa enhetliga 
hemsidor för alla föreningar inom Förbundet. Det skapar möjlighet till gemensam utåtriktad 
information som innebär förutsättningar för ökad kunskap om våra levnadsvillkor i dagens 
samhälle. 
 
När det informerades om kostnaderna blev vi förvånade. Eftersom vi gärna vill ha en levande 
hemsida, men inte ser oss ha möjlighet att betala 300 kronor varje månad, hamnar vi i en 
problemsits. Det blir ett slags moment 22. Vi behöver en levande hemsida. För att kunna 
betala för den behöver vi fler medlemmar. För att få fler medlemmar behöver vi en levande 
hemsida… 
 
Förmodligen är det fler föreningar i samma situation som vår. Relativt små föreningar som är 
beroende av våra medlemsavgifter, från Förbundet, och av våra kommunala bidrag. Bidrag 
från kommunerna kan variera stort vilket ger föreningarna olika möjligheter. Det finns 
föreningar med anställd personal, det innebär andra möjligheter för att på egen hand 
hantera en hemsida. Att vi alla ska landa i samma kategori känns inte genomtänkt. 
 
/Astma- och Allergiföreningen i Enköping Håbo 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
Det är glädjande att arbetet med att harmonisera förbundets och föreningarnas webbplatser 

är uppskattat. Vårt mål har varit att ta fram en mall som är modern, ser professionell ut, är 

driftssäker och som tydligt anknyter till förbundets webb. Ett professionellt och enhetligt 

uttryck bidrar till att Astma- och Allergiförbundet uppfattas som ett förbund med kompetens 

och trovärdighet.  

Motionären pekar på föreningarnas skilda förutsättningar. Det är just dessa olikheter som är 

grunden till de olika nivåerna i erbjudandet om en egen webbsida på förbundets webbplats.  

Det finns ett helt kostnadsfritt alternativ med grundläggande information om föreningen och 

dess kontaktuppgifter. Det är ett bra och snyggt alternativ som inte kräver någon 

arbetsinsats från föreningen och som dessutom speglar förbundets aktiviteter och därför 

ändå bidrar till en levande hemsida. Här finns också möjligheter att ha ett flöde från 

föreningens sociala medier synligt. Att kommunicera med nuvarande och potentiella 

medlemmar via sociala medier är ett mycket kostnadseffektivt alternativ till en webbsida. 

Utöver det kostnadsfria alternativet finns ytterligare tre olika mer avancerade nivåer till en 

kostnad av 150, 300 eller 500 kronor i månaden. Dessa sidor kräver dock en större 

arbetsinsats från föreningen. Samtliga avgifter går direkt till driften av webbsidorna. Astma- 

och Allergiförbundet tar inte ut någon avgift för föreningssidorna.  

Förbundet föreslår kongressen besluta  

Att anse motionen besvarad 
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2013 inleddes arbetet med att slå samman länsföreningar till större och starkare 

regionföreningar. När samhället gått från landsting till större vårdregioner behöver även vi 

anpassa vår organisation för att fortsätta vara en relevant aktör som kan påverka 

allergivården för våra medlemmar och målgrupper.  

Det är en process som tagit mycket tid i anspråk, men i takt med att fler länsföreningar ser 

fördelar och går samman, kan förbundet nu lägga mer tid och resurser på att faktiskt stötta 

och samordna regionföreningarnas arbete, för att på så sätt kunna påverka allergivården 

ännu mer och stötta lokalföreningarna ännu bättre. Exakt hur stödet ska se ut behöver 

arbetas fram under den kommande kongressperioden i dialog med berörda region-

/distriktsföreningar. 

Organisationen är ett medel för att nå våra ändamål och i takt med att samhället, omvärlden 

och människor förändras över tid behöver även organisationen anpassa sig när 

förutsättningarna förändras. Ovan beskrevs en sådan samhällsförändring av vårdpolitiken 

som inneburit en organisatorisk anpassning av förbundet. Här följer några andra exempel 

som kan komma att påverka oss och vår verksamhet. 

Enligt Internetstiftelsens årliga rapport “Svenskarna och internet” använde 9 av 10 svenskar 

internet varje dag under 2021 och lika många använder digitala samhällstjänster. Under 

pandemin har hälften av Sveriges yrkesverksamma arbetat hemifrån, mycket tack vare 

digitala verktyg och hjälpmedel. Digitaliseringen innebär möjligheter för oss att nå fler 

medlemmar och nya målgrupper men innebär också utmaningar för många föreningar och 

aktiva. Men i grunden handlar digitalisering om ”att med teknik göra vad folk behöver, fast 

på nya sätt”, för att citera framtidsforskaren Anders Ekholms definition av digitalisering 

(hämtat från vår egen digitala konferens Allergilyftet 17 mars 2021). Vi kommer därför 

behöva hitta sätt att kombinera klassiskt folkrörelsearbete med nya digitala verktyg. 

Människor förändras också, idag kan till exempel engagemang ta sig många olika uttryck, fler 

lever längre och många medborgare har en annan bakgrund än svensk. För att vara en 

organisation som upplevs som relevant och lockar till medlemskap och engagemang behöver 

vi kunna spegla människors olika åldrar, kulturer, intressen, värderingar, diagnoser med 

mera på ett bättre sätt. Detta måste ske utan att ställa den enes behov, intressen eller 

diagnos mot någon annans. Att kunna göra det och samtidigt öka samverkan och samarbetet 

inom förbundet kommer bli allt viktigare för oss den närmaste framtiden. 

Förbundsstyrelsens ambition är att vara en enad organisation som befinner sig i framkant 

och talar med en samlad röst men låter tusen olika ansikten synas. 
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MOTION 35: Medlemsavgifter 
Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att Astma- och Allergiförbundet använder sig av en enhetlig medlemsavgift. 
 
Motivering: Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland upplever det som problematiskt 
när våra medlemmar som möts på olika aktiviteter uppmärksammar att de betalat helt olika 
medlemsavgifter. Ett otal rabattsystem florerar. I samband med 65-års jubiléet kunde man 
bli medlem för 65 kr för både ett kvartal 2021 och hela 2022. Den som plikttroget betalat 
250 kr blir självklart missnöjd när det uppdagas att vissa fått stora rabatter. 
 
/Astma- och Allergiföreningen region Västra Götaland  
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande:  
Förbundet har sedan kongressen 2016 en enhetlig medlemsavgift på 250 kr för 
huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem. Förbundet har också sedan 2019 begränsat 
antalet rabatter och värvningskampanjer. 
 
Förbundsstyrelsen menar dock att det är viktigt att kunna genomföra värvningskampanjer 
under en begränsad tidsperiod då det kan resultera i ett ökat medlemsantal. Under 2021 
genomfördes två värvningskampanjer. Den ena var en sommarkampanj under perioden maj-
aug om att bli medlem för resten av året för 100 kr. Den andra kampanjen var i samband 
med att förbundet fyllde 65 år i september, då kunde man under en vecka gå med som ny 
medlem för endast 65 kr. Kampanjen marknadsfördes i bland annat sociala medier och gav 
ett gott resultat med över 80 nya medlemmar på en enda vecka.  
 
Förbundet har alltså redan en enhetlig medlemsavgift och vi är redan restriktiva med 
rabatter på medlemsavgiften, men förbundsstyrelsen bör ändå kunna ha möjligheten att 
ibland bedriva kampanjer för att både kunna behålla och värva fler medlemmar till 
organisationen, något som gagnar hela förbundet och alla föreningar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att anse motionen besvarad 
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MOTION 36: Medlemsregistret 
 
Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att rutinerna att registrera och stryka medlemmar omedelbart skärps så att 
kongressbeslutet från 2019 blir verklighet. 

 
Motivering: Det är idag i stort sett omöjligt att få en bild av vilka medlemmar som faktiskt är 
medlemmar och har betalat medlemsavgift för innevarande år. Detta trots att kongressen 
2019 beslutade: 

- Att rutinerna för medlemsregistrering ändras så att ingen blir registrerad som 
medlem förrän betalning fullgjorts. 

- Att rutinerna för utebliven betalning stramas upp (två påminnelser därefter stryks 
medlemmen ur registret senast 3 månader efter förfallodagen). 
 

/Astma- och Allergiföreningen region Västra Götaland  
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande:  
När man idag anmäler sig som medlem via webben eller när man manuellt registrerar en ny 
medlem hamnar man i medlemsregistret som person för att sedan koppla på ett (eller flera) 
medlemskap på den personen. Efter det kan man fakturera medlemsavgiften och eventuellt 
registrera en inbetalning. Under tiden man inväntar inbetalningen står medlemmen som 
obetald. Samma sak gäller befintliga medlemmar som ännu inte betalat innevarande års 
medlemsavgift. 
 
Om man endast ska kunna se betalda medlemmar skulle medlemsregistret i princip vara 
tomt i början av året. Man skulle i praktiken också behöva ha två parallella register, en med 
obetalda medlemmar i föreningen och en med betalda medlemmar. Förbundsstyrelsen tror 
att med ett sådant system skulle det bli ännu svårare att få fram en lista på vilka medlemmar 
föreningen egentligen har. 
 
Dessutom finns det en principiell invändning mot att kongressen ska ta beslut kring hur den 
centrala administrationen av medlemmar och medlemsregistret ska skötas och därmed låsa 
fast detaljerade rutiner för de kommande tre åren. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
Att avslå motionen 
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MOTION 37: Smidigare process för att bli medlem och ett mer flexibelt 

medlemskap i förbundet  

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att det blir möjligt att vara medlem i flera föreningar samtidigt (utan att det uppstår 
konkurrens föreningarna emellan (exempelvis en lokalförening och en temaförening). 
Förbundet behöver då också besluta om hur medlemsavgiften ska fördelas.  

• Att förbundet tar fram en enklare process för att bli medlem där valet om vilken 
lokal/temaförening man önskar tillhöra görs tydligare och enklare för medlemmen. 
Gärna genom tex klickfunktioner på hemsidan samt en rullgardinslista på alla 
föreningar man kan välja från. 

 
Motivering: Mot bakgrund av att det råder samsjuklighet exempelvis mellan astma och 
atopiskt eksem måste vi göra det möjligt för våra medlemmar att bejaka och bevaka två 
(eller fler) intresseområden samtidigt. 
Upplägget idag skapar konkurrens mellan lokalföreningar och temaföreningar som sliter för 
att behålla varenda medlem. I slutändan vill vi ju alla göra gott, sprida kunskap, bilda 
gemenskap och göra skillnad – oavsett var medlemmen väljer att lägga sitt medlemskap.  
Kanske ska man låta medlemmen vid ansökan om medlemskap få klicka i vilka intressen hen 
har och önskar bevaka. Ex atopiskt eksem och matallergier. Eller pollen och astma. Osv.  
 
I nuläget är processen för att bli medlem väldigt krånglig och omständlig där man - förutom 
ifyllandet på hemsidan - aktivt måste maila medlemsregisteransvarig och meddela att man 
vill tillhöra en temaförening, vilket riskerar att vi tappar medlemmar.  
 
/Atopikerna 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande:  

Idag går det redan att bli betalande medlem i en förening och så kallad frimedlem i en annan 

förening. Det går att läsa mer om detta i regionaliseringsgruppens rapport under avsnitt 

3.2.2. Då behöver man också kontakta förbundskansliets medlemsservice för att manuellt 

bestämma vilken lokalförening där man ska vara betalande medlem och vilken förening ska 

man vara frimedlem i.  

Det finns naturligtvis också alltid en möjlighet för en privatperson eller medlem att när som 

helst ekonomiskt stötta en förening genom att överföra ett bidrag till föreningens konto, 

oavsett vilken medlemskategori man råkar vara. 

Att däremot öppna upp för möjligheten att kunna bli betalande medlem i fler än en förening 

öppnar också upp för en rad problem och utmaningar. 

Dels går det inte rent tekniskt idag att registrera betalande medlemskap på fler än en 

förening per person. Det skulle medföra en dyr utvecklingskostnad av medlemsregistret att 

utveckla en sådan funktion då inga andra kunder/medlemsorganisationer idag har en sådan 

lösning. Dels medger inte heller myndigheternas bidragsregler för statsbidrag att en person 

kan vara betalande medlem i fler än en förening samtidigt, det ses i myndigheternas ögon 

som bidragsfusk och ett sätt att blåsa upp organisationens medlemsantal. 
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Idag är behovet av att vara betalande medlem i fler än en förening dessutom väldigt lågt. 

Det finns ett tjugotal medlemmar som uttryckt ett sådant önskemål de senaste åren. 

Däremot är det rent tekniskt möjligt att utveckla funktionen att kunna välja sin lokalförening 
vid anmälan som ny medlem. Men det kan också finnas andra funktioner som förbundet vill 
utveckla i medlemsregistret.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför att ta med sig önskemålet om att kunna välja sin 
lokalförening vid anmälan i den fortsatta planeringen där det får vävas in med övriga 
önskemål kring olika funktioner att utveckla. Det handlar om en avvägning av vad det skulle 
kosta och vad det skulle kosta att utveckla andra funktioner, samt vilket budgetutrymme 
som finns tillhands. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
Att anse motionen besvarad 
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MOTION 38: MÅNADSGIVARE 
Uppmaning att lämna särskilt personligt stöd till Förbundets arbete 
 
Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att Astma- och Allergiförbundet gör en budget och verksamhetsplan så att 
övriga inkomstkällor såsom medlemsavgifter, statsbidrag, 
produktrekommendationer, Postkodlotteriet och övriga gåvor täcker verksamhetens 
ekonomiska behov. 

 
Motivering: Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland har fått flera negativa reaktioner 
från medlemmar som blivit uppringda med uppmaning att man skall bli månadsgivare för att 
stödja Förbundets verksamhet. Känslan av att det inte är nog att vara långvarig medlem och 
kanske även arbeta ideellt för organisationen är obehaglig och kan leda till att medlemmen 
väljer att avsluta sitt medlemskap. 
 
/Astma- och Allergiföreningen region Västra Götaland  
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande:   
Engagemang kan ta sig många uttryck. För någon är det att lägga ett antal timmar varje 
vecka eller månad på en ideell organisation, för andra är det att betala en medlemsavgift och 
ta del av en medlemstidning. För en tredje kan det vara att swisha en gåva på 50 kronor till 
en organisation man sympatiserar med.  
 
Insamling är en engagemangsform som ökar alltmer i Sverige samtidigt som många 
organisationer i Sverige tappar i medlemmar (se grafer nedan som illustrerar ökat 
månadsgivande i fyra organisationer samt minskat medlemsantal i tre av dessa, källa 
”Förändringar i rekrytering och organisering av Medborgerligt engagemang”, Karin 
Robertson, Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2021).  
   
Antal månadsgivare 2011-2020 inom IOGT-NTO, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och 
Stadsmissionen: 
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Fördelningen av förbundets intäkter såg 2020 ut enligt diagrammet nedan. Vår verksamhet 
är väldigt beroende av statsbidrag och basstödet från Postkodlotteriet, två intäktskällor som 
potentiellt sett skulle kunna minska om vi får ett regeringsskifte och/eller om exempelvis 
Postkodlotteriet ändrar sin fördelningsnyckel. Förbundet ser därför möjligheten att bredda 
sin intäktsbas genom att göra en satsning på insamling som kommer generera mer intäkter 
och möjliggöra ett mer kontinuerligt arbete i verksamheten för våra ändamål.  
 

  
 

Liksom illustrerat i utdraget från den avhandling som refereras till ovan, har antalet 
medlemmar minskat även i förbundet (se graf nedan) vilket är ytterligare en anledning till att 
vi ser att en kompletterande satsning på insamling skulle vara gynnsam för att bredda 
intäktsbasen i vår verksamhet. 
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En intressant iakttagelse är också den utveckling vi ser i hela den ideella sektorn avseende 
den privata finansieringen som visar att medlemsavgifter under de senaste åren sjunkit som 
andel av intäkterna medan privata gåvor och transfereringar har ökat (se graf nedan, källa 
”Vem finansierar civilsamhället?”, PwC och Giva Sverige, 2018). Det ger oss än mer stöd att 
satsa på just insamling.  
 

   
 
Med tanke på att 30% av befolkningen lever med våra frågor borde det finnas en stor 
potential att öka Astma- och Allergiförbundets insamling. För att kunna förändra politiska 
beslut, arrangera familjeläger eller driva vår medlemsgård Södergården-Åre behöver vi 
resurser. Ökad insamling skulle kunna vara en möjlig väg för att förbättra livet för de som 
lever med astma, allergi och annan överkänslighet.  
 

Under 2021 har vi gjort ett antal piloter gällande insamlingskampanjer. Bland annat har vi 
skickat ut två insamlingsbrev som genererat 145 000 kr, fördelat på närmare 1300 givare. 
Vidare fick vi under 2021 in 77 st nya månadsgivare vilket ger oss 7785 kr/mån, och totalt 93 
420kr på ett år.  
 
Sammanlagt har vi idag 230 st månadsgivare som totalt ger oss drygt 200 000 kr/år. Utöver 
detta får vi minnesgåvor om ca 130 000 kr/år samt spontana gåvor via hemsidan om  
ca 50 000 kr. Vi vill med de här siffrorna visa att vi med några relativt enkla insatser lyckats 
öka våra intäkter och intresse för vår verksamhet och här tror vi att vi kan göra så mycket 
mer. 
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Förbundsstyrelsen tycker att det vore olyckligt om förbundet inte kan använda sig av 
insamlade medel som en intäktskälla. Ökade resurser innebär mer och bättre verksamhet, 
vilket gynnar medlemmar och alla andra som lever med våra frågor. Att begränsa 
intäktsmöjligheterna innebär att viktig verksamhet kan få stryka på foten. Det kan även i 
framtiden uppstå intäktskällor som inte listas i motionärens att-sats. Att på förhand låsa sig 
till vissa intäktskällor vore olyckligt och skulle inte gynna föreningens ändamål.   
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
Att avslå motionen 
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MOTION 39: Kriterier för Blomsterfonden 
 
Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att Blomsterfondens kriterier för utdelning av medel till föreningar som antogs 
2019 ska gälla tillsvidare. 

 
Motivering: Vid kongressen 2019 antogs nya kriterier för utdelning av medel till föreningar 
från Blomsterfonden, som skulle gälla år 2019–2022. Vi anser att detta tillägg av kriterier var 
ett bra beslut och föreslår att de bör gälla fortsättningsvis och tills vidare. 
 
/Astma- och Allergiföreningen i Luleå 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande:  
Blomsterfonden är en uppskattad fond hos föreningar och regioner som genom fonden kan 
genomföra verksamhet som kommer medlemmarna till nytta. Blomsterfondens kriterier 
beslutas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen föreslår att denna fråga även 
fortsättningsvis hanteras av styrelsen.  
 
Detta av några olika skäl, utdelningen behöver anpassas till de tillgängliga medlen i fonden 
vilket förändras under en mandatperiod. Det är svårt för en kongress att förutse den 
ekonomiska utvecklingen i fonden de kommande åren och styrelsen bör därför ges mandat 
att ansvara för en ansvarsfull hantering av fonden.  
 
Det kan även uppstå andra faktorer eller händelser som förbundet särskilt önskar 
uppmärksamma eller möjliggöra stöd till. Ett exempel är när föreningar gavs möjlighet att 
under en period söka medel för att kunna uppmärksamma förbundets 65-årsjubileum.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
Att avslå motionen 
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MOTION 40: Regionbidrag 
 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att regionbidraget höjs till 200 000 kr/år för regioner med anställd personal 
 
Motivering: År 2013 togs beslut i kongressen om bildande av sju regionföreningar och 
regionbidrag på 150 000 kr/år till dessa regioner enl. vissa kriterier. Det har nu gått snart 10 
år och det har bildats regionföreningar runt om i landet som har anställda och arbetar med 
bl.a. påverkansarbete för bättre vård, tillgänglighetsfrågor, kunskapsspridning, stöd till 
medlemmar och kansli. Allt blir dyrare. Efter 10 år med samma bidrag är det hög tid att höja 
bidraget (konsumentprisindex) och säkerställa att fortsatt arbete med allergifrågor kan ske 
utspritt i hela landet, nära medlemmarna med anställd personal i regionföreningarna. 
 
En höjning på 50 000 kr fördelat på 10 år ger 5 000 kr/år en helt rimlig höjning per år för 
regionförening med många medlemmar och aktivt arbete som gynnar lokala föreningar och 
enskilda medlemmar. 
 
/Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland och Astma- och Allergiföreningen i 
Ovanåker 
 

 

Se förbundsstyrelsens samlade yttrande till motionerna 40- 42 efter motion 42 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
Att avslå motionen 
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MOTION 41: Bidrag till regionerna som anställt ombudsman 

Vi föreslår Kongressen att besluta: 

• Att det bidrag som idag betalas ut till regionerna för anställda ombudsmän 

skall höjas i enligt med detta förslag: 150.000 kr till regioner som innefattat 2 län 

därefter 50.000 kr för varje län som ytterligare ingår i en region. 

Motivering: Region Mellansverige består idag av 5 län och eventuellt är ett län på väg att 

ansluta sig till regionen. Vårt behov av anställda ombudsmän är minst två. Placeringen av 

anställda bör vara lämpliga platser i regionen för att arbetet skall fungera smidigt. Fler 

kanslier kostar pengar. Det har visat sig att det är svårt att hitta personer som är lämpliga för 

att vara ombudsmän med den budget som vi har. Regionernas prioriterade arbetsområden 

är astma- och allergisjukvården och andra regionala intresseområden samt att stödja 

lokalföreningarna. Som sjukvården är uppbyggd idag har vi fem olika system i fem olika 

sjukvårdsregioner att förhålla oss till. Det kräver extra arbete av ombudsmännen och 

styrelsen. Vi finner det rimligt att Förbundets bidrag till regionerna anpassas efter antalet 

sjukvårdsregioner inom vilka våra regionföreningar är verksamma. 

/Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige 

 

Se förbundsstyrelsens samlade yttrande till motionerna 40- 42 efter motion 42 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
Att avslå motionen 
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MOTION 42: Avståndsbidrag 
 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att förbundet inför ett avståndsbidrag som lokal-/läns-/regionföreningar kanta del av 
för resor till uppsamlingsplats för avresa eller till evenemang på ”hemorten” för 
föreningen. Ska gälla endast när resan överskrider 10 mil enkel väg för att delta. 

 
Motivering: Länsföreningar och regionföreningar har idag stora kostnader när man vill 
erbjuda medlemmarna i de föreningar som ingår i länet respektive regionen på 
gemensamma utflykter/träffar. Exempelvis Länsföreningen Norrbotten, som har 3 ingående 
lokala föreningar av olika storlek, där har Gällivareföreningen ca 30 mil till kusten. I 
Piteåföreningen som täcker hela Piteå Älvdal har medlemmar som bor i Arjeplog ca 20 mil till 
Piteå. Länsföreningen Norrbotten har som policy att när man anordnar resor till olika orter 
samt båtutflykt i Luleå skärgård och andra arrangemang ska kostnaden för detta vara 
densamma för samtliga medlemmar oavsett bostadsort. Det har ibland inneburit att 
länsföreningen betalat resor (samåkning, ibland hyra av minibuss) samt ibland enklare 
övernattning (vandrarhem el. liknande) för att samtliga medlemmar som så önskar ska 
kunna delta i olika evenemang. Vi önskar därför att det skulle finnas ett ”avståndsbidrag” att 
söka vid sådana tillfällen. 
 
/Astma- och Allergiföreningen Norrbottens Län, Astma- och Allergiföreningen i Piteå-
Älvdal, Astma- och Allergiföreningen i Gällivare-Malmberget samt Astma- och 
Allergiföreningen i Luleå 
 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
Att avslå motionen 
 

Förbundsstyrelsens samlade yttrande till motionerna 40, 41 och 42: 

Förbundsstyrelsen anser att stimulansbidraget till region/distrikt-föreningarna är en viktig 

intäktskälla för föreningen som möjliggör att man kan ha en anställd resurs. Bidraget är dock 

inte tänkt att på egen hand kunna finansiera en eller flera tjänster inom föreningen, utan 

intäkter måste även hittas på annat håll. 

Omkostnader och utgifter i ett distrikt handlar inte enbart om hur många lokalföreningar 

man har inom sitt område, hur många länsföreningar som slagit sig samman eller hur stort 

de geografiska avstånden är mellan orterna. Det är också svårt att komma överens om vad 

som är en stor region. Är det de geografiska avstånden som ska räknas eller kanske snarare 

folkmängden/medlemsantalet inom regionen? Att differentiera ett bidrag på andra grunder 

än kriterier som är lika för alla riskerar att skapa en slitning mellan föreningarna och en 

känsla av orättvisa, oavsett hur man väljer att fördela bidraget. 

Förbundets inventering av nuvarande regionföreningar under 2020 visade att 

regionföreningarna hade en stabil ekonomi i balans och att man hade hittat fler intäktskällor 

än bara förbundets bidrag. Dessutom har pandemin skyndat på omställningen till möten och 

verksamhet på distans i många föreningar, en åtgärd som visat sig spara både tid och pengar 
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för många. Minst två regioner (Mellannorrland och Syd) har dessutom inte ett fysiskt kontor 

man hyr utan den anställde jobbar hemifrån. Digitaliseringen har öppnat nya möjligheter för 

hemarbete och att kunna utföra sitt arbete oavsett var man befinner sig. 

Däremot framkom det i inventeringen önskemål om att förbundet skulle bistå mer med 

samverkan mellan föreningarna, kompetensutveckling av styrelse och anställda, 

tillhandahållande av verktyg och andra typer av kunskapsstöd samt tekniskt stöd till 

regionföreningen. För att kunna göra det behöver förbundet avsätta resurser till det under 

den kommande kongressperioden. Det blir då svårt rent ekonomiskt att både avsätta 

resurser för att öka stödet till föreningarna och samtidigt öka de ekonomiska bidragen. 

En av motionärerna föreslår att bidraget ska följa KPI, men den har endast ökat måttligt 

under perioden 2013–2021, på grund av en blygsam inflation. Totalt har den under 

tidsperioden ökat med 9% vilket skulle motsvara en ökning av bidraget på 14 000 kr (1750 kr 

per år), inte 50 000 kr (5 000 kr/år) som är föreslaget. Att höja bidraget med låt säga 50 000 

kr per region/distrikt är inte en höjning som löser problemet som motionärerna adresserar, 

man måste fortfarande söka intäkter på annat håll för att kunna finansiera en anställd. 

Däremot skulle det för förbundets del innebära en höjning av den årliga budgetkostnaden 

för regionbidrag med cirka 250 000-350 000 kr, kostnader som då måste tas från annan 

verksamhet och skulle innebära minskade resurser till föreningsstöd. 

Förbundsstyrelsen är ändå beredd att titta på bidragsnivån till regionföreningar/distrikt och 

även att eventuellt ta hänsyn till KPI, men det handlar om vilket ekonomiskt utrymme som 

finns de kommande åren. Om ekonomin så tillåter vill förbundsstyrelsen kunna höja nivån på 

ett ansvarsfullt sätt utan att det sätter andra satsningar på spel eller budgeten som helhet ur 

balans. Det kräver i sin tur att förbundsstyrelsen får mandat och utrymme att ändra 

bidragsnivån under kongressperioden. Det blir svårt om kongressen ska fastslå en viss 

bidragssumma som inte går att ändra förrän på nästa kongress 2025. Förbundsstyrelsen 

behöver kunna ha utrymme för att planera en ekonomi i balans där intäkter och utgifter 

hänger samman i sin helhet. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta  

Att avslå motionerna 40, 41 och 42 

Förbundsstyrelsen föreslår också kongressen besluta  

Att ge förbundsstyrelsen mandat att besluta om bidragsnivån till regioner/distrikt  
 

(se vidare under rapport från regionaliseringsarbetet och förbundsstyrelsen förslag till 

beslut) 
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MOTION 43: Landstingsbidrag till lokalt arbete inom regionens ram 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att lokalföreningarna inom de olika regionerna får ta del av Landstingets 

verksamhetsbidrag, den del som riktar sig till det nära arbetet bland våra 

medlemmar.  

Motivering: För att kunna stärka lokalföreningarna och förbättra det nära arbetet för och 

med medlemmarna behöver det finnas ekonomiska förutsättningar till detta. En del av 

landstingsbidraget är verksamhetsbidrag. Det fördelas enkelt uttryckt mellan  

a) Intressepolitiskt påverkansarbete och samverkan med hälso- och sjukvård och 

b) arbetet nära medlemmar med information, medlemsstöd och medlemsaktiviteter.  

När en region söker bidrag från ett landsting, kan de söka för arbete på lokal nivå, vilket 

innebär att dessa pengar också ska gå till det lokala arbetet. Alternativet är att man helt går 

miste om denna del av bidraget.   

/Astma- och Allergiföreningen i Örebro län och dess lokalföreningar  

 

Förbundsstyrelsens yttrande:  

Motionärerna tar upp frågan om verksamhetsbidrag från Landsting (idag regioner) och hur 

dessa fördelas till lokalföreningar. Detta är en fråga som rör Regionernas (tidigare 

Landstingens) bidragsregler i kombination med hur förbundets läns- och distriktsföreningar i 

sin tur väljer att fördela medlen. Det är med andra ord en fråga för lokala/regionala 

årsmöten och deras styrelser och ingen fråga som förbundet kan besluta om. 

Förbundsstyrelsen ser inte ett behov av att fatta ett nationellt beslut kring detta utan menar 

att regioner och distrikt själva är bäst lämpade att fatta beslut i frågan. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att avslå motionen  
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MOTION 44: Fler än sju regioner genom delning  

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att totalt fler än sju regioner bildas, så att de med många lokalföreningar delas. 
 
Motivering: Om regionerna blir alltför stora försvårar det delaktigheten för 
lokalföreningarna, vilket kan resultera i att fler lokalföreningar läggs ner. Deras arbete i 
kontakt med medlemmar går förlorad. Risken är stor för anonymitet om det blir för många 
lokalföreningar. 
 
För att öka vi-känslan är det viktigt att lokalföreningarna finns med i regionens styrelse med 
en ordinarie och en ersättare. Det blir också enklare för regionerna att stötta 
lokalföreningarna inom sitt område på olika sätt. För det viktiga påverkansarbetet ute i 
kommunerna ska fungera behöver man samverka kring tillgänglighetsfrågor.  
 
För att inte förlora den gemensamma effekten av påverkan inom vårdområdet, föreslås 
samarbete mellan regionerna/distrikten inom vårdområdet.  
 
/Astma- och Allergiföreningen i Örebro län och dess lokalföreningar 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
Det finns i förbundets kriterier för regionbildning inget formellt hinder att bilda fler 
region/distriktsföreningar än sju. Däremot finns det ett ekonomiskt tak på max sju bidrag. 
Det är också frivilligt att gå samman och bilda region/distrikt, de länsföreningar som går ihop 
måste själva vilja det och fatta ett formellt beslut på sina årsmöten innan samgåendet kan 
ske. Det är sen regionens/distriktets årsmöte som fattar beslut om hur styrelsen ska se ut 
och hur representationen från lokalföreningarna ska vara eller hur arbetet och samverkan 
inom distriktet ska ske. Styrelsen för regionen/distriktet har vidare ansvar för att säkerställa 
samarbete och delaktighet inom sin egen region. Det kan inte förbundet eller förbundets 
kongress ta beslut om. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
Att anse motionen besvarad 
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MOTION 45: Samverkan med temaföreningar  

Vi föreslår kongressen besluta: 
1) Att utöka stadgarna med en del riktad gentemot endast temaföreningarna, ex med 

rubriken: ”Normalstadgar för temaföreningar”.  
2) Att förbundet författar en beskrivning hur förbundet (och dess lokalföreningar) ska 

samverka med temaföreningarna genom att författa en mindre formell 
samverkansbeskrivning eller dylikt. Här nedan görs ett försök till att ge exempel på 
vad en sådan skrift skulle kunna innehålla: 

• Vid temaföreningars initiering av ett nytt projekt kan x kontaktas på förbundet för 
frågor om a 

• För att underlätta kommunikation, samverkansmöjligheter och nätverkande finns 
en färdig sammansatt maillista som går ut till samtliga lokalföreningars 
ordföranden/föreningsmail.  

• Vid planering av en webföreläsning kan ni vid behov ta stöd av y på förbundet  

• För teknisk support kan ni ta hjälp av z på förbundet 

• I projekt som tex xx kan inte förbundets kansli vara behjälpliga, utan 
temaföreningen behöver ansvara för det själva.  

• Vid behov av ekonomiskt stöd kan temaföreningen ansöka om max yy kr och på 
följande villkor… 
 

Motivering: Idag hanteras temaföreningar som lokalföreningar, men i praktiken är ex Alfa 
Gal och Atopikerna rikstäckande och arbetar därmed gentemot samtliga regioner i hela 
landet. Därmed blir det viktigt att samarbeta med förbundet, men potentiellt även berörda 
lokalföreningar för att enklare nå ut.  
 
Vidare blir temaföreningars satsningar, aktiviteter och kampanjer ofta nationella, dvs en 
bredare målgrupp än bara i ex en region. Det gör att kommunikationen blir mer utmanande, 
kostnaderna ofta högre och samordningen/projektledningen av allt blir mer omfattande än 
om det endast skedde lokalt. Då behövs stöd och här tror vi att förbundets kansli skulle 
kunna vara behjälpliga. 
 
Förbundet behöver ta ställning till hur rikstäckande temaföreningar kan få stöd i ex projekt, 
marknadsföring, kommunikation mm. Det kan också vara motiverat att som nationell 
temaförening kunna söka om ett större bidrag än det som idag är maxbelopp för 
lokalföreningar pga ovan argument. 
 
Idag saknas hur temaföreningar ska samverka med förbundet och lokalföreningar för att nå 
ut. Vi tror att alla skulle vara behjälpta av att en sådan samverkansgång skulle författas.   
 
/Atopikerna  
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande:  
Motionären vill skapa en särskild stadga för temaförening. Förbundsstyrelsen anser att det 
redan idag tydligt framgår i stadgarna för förening att man kan bilda en förening på annan 
grund än geografi. Därmed finns det enligt förbundsstyrelsen inget behov av att särreglera 
stadgar för en temaförening och för en lokalförening, de är på många sätt likalydande i 



69 
 

praktiken men olika till namnet och grund för medlemmar och verksamhet. Det finns i 
dagsläget inga andra skäl eller motiv såvitt förbundsstyrelsen kan se till att skapa särskilda 
stadgar som reglerar just temaföreningar. Skulle ett behov hos en enskild temaförening att 
ha en annan stadgeskrivning kan föreningens årsmöte anta ändringar i normalstadgarna (så 
länge de inte strider mot normalstadgarna). 
 

Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt att samverkan inom förbundet är viktigt och att 
det bör utvecklas ännu mer. Förbundet samverkar redan med temaföreningarna på ett sätt 
som vi inte gör i samma utsträckning med andra lokalföreningar, det kan t.ex. handla om 
samverkan inför temadagar (AD-dagen, parfymfria veckan) eller om mediala utspel 
(gemensamt pressmeddelande om köttallergi under fästingsäsongen). Att exakt slå fast 
formerna för denna samverkan kan bli ett trubbigt verktyg som istället för att underlätta 
låser fast formerna.  
 
Stöd till enskilda föreningar kan se ut på många olika sätt, det kan vara i form av ett 
samarbete, i form av bidrag, i form av stöd och utbildning, verktyg m.m. 
Det går till exempel redan idag att söka bidrag via Blomsterfonden för föreningsverksamhet. 
Även forskningsrelaterad verksamhet går att söka bidrag för från vår Forskningsfond. 
 

Däremot är det en god idé att se över samverkansformerna och hur man kan utveckla 
samarbete och samverkan inom förbundet framgent. Förbundsstyrelsen föreslår till 
kongressen (se förslaget om regionalisering) att under kongressperioden utse en särskild 
arbetsgrupp som får i uppdrag se över formerna för samverkan i hela organisationen och 
arbeta fram rutiner för att på så sätt tillsammans nå ut ännu mer i fler av våra frågor. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
Att anse motionen besvarad 
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MOTION 46: Kongressombud  
 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att ändra följande mening i 6 § första stycket i förbundets stadgar: 
 ”Återstående ombud fördelas till regionerna/länsföreningarna på grundval av deras 
medlemsantal vid ovan nämnda tidpunkt. Regionerna/länsföreningarna utser 
kongressombuden”. 
 
Vi föreslår istället följande lydelse: ”Återstående ombud fördelas till de i 
regionerna/länsföreningarna 
ingående lokalföreningarna på grundval av deras medlemsantal vid ovan nämnda tidpunkt. 
Respektive lokalförening utser sitt/sina kongressombud”. 
 

Motivering:  Kongressombud bör utses så nära respektive medlem som möjligt, dvs. från 
lokalföreningen. För att på bästa sätt spegla den aktuella lokalföreningens storlek bör antalet 
kongressombud från respektive lokalförening fastställas i proportion till lokalföreningens 
medlemsantal. Nuvarande skrivning i förbundets stadgar på detta område gör det möjligt för 
en region/länsförening att godtyckligt fördela kongressombudsplatser till olika 
lokalföreningar oberoende av deras storlek/medlemsantal. Med vårt förslag till 
stadgeändring stärks inslagen av direktdemokrati gentemot de enskilda medlemmarna. 
 
/Astma- och Allergiföreningen i Luleå 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
Astma- och Allergiförbundets stadgar som reglerar ombudsfördelningen till kongressen följer 
en lång demokratisk tradition som förbundet delar med många andra svenska folkrörelser. 
Det handlar om representativ demokrati där det totala antalet ombud att fördela följer en 
princip som kallas jämkade uddatalsmetoden som används av valmyndigheten i våra svenska 
val. Det handlar också om att de som utses till kongressombud ska utses i god demokratisk 
ordning av mellannivån i organisationen (regionerna/distrikten) på deras årsmöten. De ska 
inte utses godtyckligt, förbundets stadgar är tydliga med att årsmötet ska sträva efter att så 
många av de verksamma föreningarna inom regionen/distriktet som möjligt blir 
representerade. Detta är även något som förbundet är noga med att kommunicera ut i 
samband med publiceringen av antal ombud per distrikt/region och inför föreningarnas 
årsmöten. 
 
Att ändra stadgarna i enlighet med motionärens förslag skulle ge upphov till nya problem 
och utmaningar. Man skulle frångå hela principen om jämkade uddatalsmetoden, istället 
skulle alla föreningar antingen få varsitt ombud att tillsätta eller så skulle de flesta ombud 
tillfalla storstadsföreningarna medan många mindre föreningar skulle stå helt utan ombud 
och därmed inte ha möjlighet att påverka kongressbeslut. Med ett sådant förslag skulle man 
också frångå hela principen om representativ demokrati om regionens/distriktets årsmöte 
förlorade makten att kunna utse ombud. En risk är att det skulle kunna leda till mer intern 
splittring och minskat inflytande för alla regioner/distrikt inom förbundet. Det skulle också 
minska behovet av samverkan inom en region/distrikt och manöverutrymmet att välja de 
personer som både kan delta på kongressen och samtidigt representera olika intressen, 
bakgrunder, kompetenser, färdigheter m.m. 
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En annan risk med ett sådant system är att kongressombud skulle tillfalla föreningar som är 
vilande eller icke fungerande, vilket leder till att färre ombud och föreningar får möjlighet att 
närvara på kongressen och påverka förbundets framtid än vad som är fallet med dagens 
system. Målet med nuvarande skrivning är inte att de största lokalföreningarna ska få flest 
ombud utan att så många olika föreningar som möjligt ska bli representerade på kongressen 
och att ombuden ska representera många olika geografiska hemvister, erfarenheter, 
diagnoser m.m. Förbundsstyrelsen tror att vi med dagens stadgar och system bäst uppnår 
det ändamålet.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
Att avslå motionen 
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Södergården-Åre är ett allergivänligt boende i hjärtat av de svenska fjällen, i Undersåker, 

endast tio minuter från Åre by. Här erbjuds medlemmar i Astma- och Allergiförbundet ett 

prisvärt, rent och barnvänligt boende i en naturskön miljö. Dessutom är anläggningen 

ansluten till Svenska Turistföreningen vilket ger oss ytterligare fördelar i form av gedigen 

kunskap och erfarenhet i hur man driver ett vandrarhem samt en möjlighet att 

marknadsföra anläggningen till deras cirka 250 000 medlemmar. 

Södergården har 21 rum varav fyra trebäddsrum och sjutton dubbelrum. Av dessa är ett 

tvåbäddsrum och ett trebäddsrum garanterat fritt från pälsdjursepitel. Här finns även ett 

sällskapsrum, tv-rum, lekrum, ungdomsrum och bastu samt parkeringsplatser med eluttag. 

Vi är den enda anläggningen i Norden som är anpassad för att vara tillgänglig för de som har 

svåra allergier och astma. 2018 blev Södergården utsedd till Sveriges bästa vandrarhem i 

Svenska Turistföreningens tävling Årets Kudde. 

 
MOTION 47: Allergianpassning av Södergården 
 

Vi föreslår kongressen besluta: 

• Att justera allergireglerna för Södergården så att de korresponderar med de allergier 
som är vanligast och oftast orsakar anafylaktiska reaktioner. Livsmedelsallergier är 
vanligt förekommande och en vanlig orsak till anafylaktiska reaktioner. Anafylaktiska 
reaktioner orsakas oftast av nötter, jordnötter mjölk och ägg*. Av denna anledning 
bör mjölkprotein läggas till bland förbjudna livsmedelsallergenerna på Södergården 
utöver nötter, mandlar, jordnötter, ägg och fisk. 

* Astma och Allergiförbundets informationssidor om anafylaxi. Vetander M m.fl. Anaphylaxis and reactions to 

food in children – a population based study of emergency departments visits, Clin Exp Allergy 2012 

 
Motivering:  Södergården marknadsförs som ett tryggt boendealternativ för personer med 
allvarlig allergisjukdom. Personer med allvarlig livsmedelsallergi kan sällan eller aldrig bo på 
vandrarhem. Av denna anledning råder i dagsläget ett förbud mot nötter, mandlar, 
jordnötter, ägg och fisk på Södergården. 
 
Allergi mot mjölkprotein är mycket vanligt, och anafylaktiska reaktioner orsakade av mjölk 
förekommer oftare än anafylaktiska reaktioner mot exempelvis fisk eller mandel som i 
dagsläget är förbjudna på Södergården. 
 
Astma och Allergiföreningen i Luleå har flera medlemmar som i dagsläget inte kan bo på 
Södergården på grund av just allvarlig allergi mot mjölkprotein, vi erfar även att denna 
situation delas av många allergiker runt om i Sverige. Medlemmar med allvarlig mjölkallergi 
har vid kontakt med Södergården blivit informerade om att vad Södergården kan göra är att 
sätta upp anslag och be övriga besökare visa förståelse och undvika (men inte förbjuda) 
produkter innehållande mjölk. Detta möjliggör dock inte vistelse för de personer som har 
svår allergi mot mjölkprotein, eftersom dessa inte kan planera en vistelse utan att faktiskt 
veta med säkerhet vilka livsmedel som tillåts förekomma på Södergården. Det är inte heller 
rimligt att kräva att andra gäster, som normalt sett redan har planerat och inhandlat 
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livsmedel inför sin vistelse vid ankomsten till Södergården ska bli tvungna att slänga det de 
har handlat och tvingas till nya inköp. 
 
Under senare år har en mycket snabb utveckling skett när det gäller 
mjölkersättningsprodukter och det är därför betydligt enklare att ersätta mjölkprotein i 
matlagning nu än när det beslutades om vilka allergener som av allergisäkerhetsskäl ska vara 
förbjudna på Södergården. Mot bakgrund av att mjölkprotein är en vanlig orsak till 
livsmedelsorsakad anafylaxi och i beaktande av förbundets vedertagna och mycket 
uppskattade ambition att Södergården ska vara ett boendealternativ som är tillgängligt även 
för personer som lider av allvarlig allergisjukdom bör även mjölkprotein tar upp bland de 
allergener som inte får förekomma på Södergården. 
 
/Astma- och Allergiföreningen i Luleå 

 

Förbundsstyrelsens yttrande:  

Södergården-Åre har förbud mot ägg, fisk och skaldjur samt nötter/mandel. Dessa förbud är 

satta utifrån att de kan vara luftburna allergener och att de är relativt enkla att avvara 

och/eller byta ut mot andra livsmedel. Mjölkproteinallergi är ett växande problem framför 

allt för barnfamiljer och är ett livsmedel som även skulle kunna uteslutas på Södergården.  

Dock ser vi ingen möjlighet till det i dagsläget då mjölk/mejeriprodukter är ett baslivsmedel i 

den svenska matlagningen och kan vara komplicerad och mycket kostsam att byta ut för 

många. Skulle vi helt förbjuda livsmedel som innehåller mjölkprotein på Södergården skulle 

det drabba oss ekonomiskt. Vi är beroende av att Södergården får så många gäster som 

möjligt då antalet gästnätter är statsbidragsgrundande. Utan statsbidraget har vi inte 

resurser att bedriva ett eget vandrarhem. Vi bedömer också att det skulle vara svårt att 

säkerställa att våra gäster verkligen inte tar in mjölkbaserade produkter då mjölk finns i så 

många livsmedel. Detta medför att vi vid ett förbud invaggar gäster med mjölkproteinallergi i 

en trygghet som vi har svårt att garantera. 

Det vi kan göra i dagsläget är att vara ytterst noggranna med rengöring och städning samt 

med information om vikten av att följa rådande trygghetsregler vilka bland annat innebär att 

man enbart får äta vid matborden i köken, att inga livsmedel får förekomma i andra 

gemensamma utrymmen för att minska risken för allergisk reaktion. Vi upplyser alltid 

gästerna om det finns någon särskild allergi bland gästerna med särskilt behov.  

Förbundets medlemmar och föreningar har alltid förtur och möjligheten att boka hela 

Södergården för en förhållandevis låg kostnad som är satt för att familjer och grupper med 

svår astma och allergisjukdomar ska kunna boka hela gården. Man kan även ansöka om 

bidrag för vistelsen från förbundet och då premieras ansökningar som rör Södergården. Som 

gäst kan man prata med personalen innan ankomst för att anpassa boendet så att det finns 

möjlighet med anpassning, till exempel få tillgång till eget kök under vistelsen. På 

Södergården finns det en uppsättning köksgeråd som endast används till mjölkfri 

matlagning. De hålls avskilt och lånas enbart ut av föreståndaren vid behov.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Att anse motionen besvarad 
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MOTION 48: Tillgänglighet på Södergården 
 

Vi föreslår kongressen besluta: 
 

• Att Astma och Allergiförbundets vandrarhem, Södergårdens inventarier som 
madrasser, leksaker, mattor osv. hålls fri från naturgummilatex 

 
Motivering: Latexallergi, dvs. allergi mot naturgummilatex är en svår allergi att leva med då 
materialet finns i många vanligt förekommande produkter och ger svåra reaktioner, även i 
luftburen form dvs. att vistas i samma lokal som latex finns. Naturgummilatex ökar som 
innehåll i bl.a. leksaker och andra produkter. Det är starkt allergiframkallande ämne och barn 
med benägenhet för allergi ska undvika att utsättas för att inte skapa allergi mot ämnet. För 
att vi som förening ska kunna arrangera läger och andra aktiviteter samt medlemmar med 
latexallergi ska kunna bo privat på Södergården behöver vandrarhemmet vara fri från 
naturgummilatex. Som regionförening håller vi alla våra läger på vårt fina vandrarhem.  
 
Att arbeta med tillgänglighet i förebyggande syfte vid inköp är därför att rekommendera för 
att säkerställa att gården är fri från detta starkt allergiframkallande ämne. Att anpassa inför 
en vistelse för latexallergiker är en omöjlighet om vandrarhemmet redan har ex. madrasser 
med latex i rummen därav behövs förebyggande tillgänglighetsplanering. (Nämnas bör att 
motioner inte avser att man inte får ha skor med gummisula eller gummistövlar osv. vid sin 
vistelse utan den avser det som tillhör vandrarhemmets lokaler). 
 
/Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland  
och Astma- och Allergiföreningen i Ovanåker 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande:  

Vid inköp av produkter till Södergården-Åre så undviks latex i alla former. Alla inköp görs i 

första hand av produkter som är rekommenderade av Astma och Allergiförbundet/Asthma 

Allergy Nordic.  

Sängarna som finns på Södergården-Åre kommer från Hilding Anders och är 

rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet och innehåller inte latex. Bäddmadrassen 

är stoppad med Perforerad softex, ett material som saknar allergener som latexallergiker 

reagerar på.  

Alla som bokar rum på Södergården får ett välkomstmeddelande där de upplyses om de 

ämnen som är förbjudna, så kallade ”Trygghetsregler”. Vid ankomst läggs stor vikt vid att 

alltid fysiskt ta emot den gäst som ska komma för att återigen upplysa om vad som gäller på 

Södergården och om det är någon annan allergi i huset som någon gäst bett om hänsyn för. 

Att förbjuda alla ämnen som någon kan vara allergisk mot är en omöjlighet. Dels skulle det   

bli för många regler, dels skulle det försvåra att få gäster till gården som i sin tur skulle slå 

hårt mot intäkterna för boende. 
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Möjligheten att boka hela gården för en förhållandevis billig summa finns och är satt för att 

en grupp ska kunna känna att man får vara ifred och inte vara rädd för att bli utsatt för 

ämnen som kan skada en person med allergi. Man kan också söka pengar från förbundets 

Blomsterfond där vistelse på Södergården premieras. Personalen på Södergården-Åre är 

alltid öppen för lösningar där man till exempel delar upp sovrum och kök så att man får vara 

ifred i sitt “eget” kök under sin vistelse. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att anse motionen besvarad 

  

  

 
 


