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Verksamhetsberättelse
1. INLEDNING
Astma- och Allergiförbundet är en av de mest
betydande svenska organisationerna inom området
miljö och hälsa. Utifrån tusentals individuella
medlemmars erfarenheter av sjukdomsreaktioner på
faktorer i livsmiljön formulerar förbundet politiska
förslag och individuella råd.
Vid förbundets kongress 2010 formulerades den
övergripande devisen Friskare liv för att sammanfatta
inriktningen på verksamheten. Vad som uttrycks är
att genom politiska beslut som leder till förändringar
av samhällets funktioner på olika nivåer och medborgares egna åtgärder, kan mångas liv bli friskare.
Den innevarande kongressperioden präglas av en
satsning på att uppmärksamma barns allergier.
Under andra hälften av 2013 och 2014 har förbundet
initierat ett Barnallergiår. Syftet med satsningen är
att öka medvetenheten om barnallergier och peka på
vilka möjligheter det finns att göra livet friskare för
barn med allergisjukdomar. Arbetet har främst inriktats på skola och förskola.
Under 2014 har det genomförts val till kommunaloch landstingsfullmäktige och till Riksdagen.
I valrörelsen har förbundet drivit frågan om ett
statligt investeringsstöd till skolan.
Förbundet har också stött läns- och lokalföreningarna
i arbetet för att utveckla en regional nivå i organisationen. Målet är stärka förbundets påverkansarbete
inom vårdpolitiken och utveckla en regional resurs
till stöd för lokalföreningarna.

Kunskaperna om allergier är fortfarande låg
inom många samhällssektorer. Stora brister kan
noteras inom till exempel skolan, bygg- och
fastighetssektorn, restaurangnäringen och handeln.
Attityderna till allergiproblem är många gånger
alltför bagatelliserande. Det finns en tendens att
ställa lindrigare problem mot allvarliga.
Regeringen och dess myndigheter har ingen
samlad bild av allergiproblemen i samhället. Det
saknas samordnande funktioner vilket innebär att
lagstiftningen inom områden av betydelse för att
hantera allergiproblem halkar efter och myndigheter
ofta drar åt olika håll.
Intresset för miljöfaktorers inverkan på hälsan har
ökat hos allmänheten. Många fler frågar sig idag
vilken inverkan kemikaler har på hälsan lång- och
kortsiktigt. Politiska beslutsfattare befinner sig på
efterkälken och utsätts för ett allt starkare tryck
för att skärpa miljö- och kemikalielagstiftningen,
samtidigt som trycket från industri/tillverkare är
stort för att få fortsätta att använda kemikalierna.
Även hos experterna är kunskapen ofta låg.

3. MÅLSÄTTNING FÖR
PERIODEN

Astma- och Allergiförbundets prioriterade inriktning
är att påverka vård- och funktionshinderspolitiken.
Under de närmaste åren kommer förbundet arbeta
för att utveckla bilden av förbundet hos allmänhet
och beslutsfattare. Förbundet ska samtidigt
utveckla tjänster som bidrar till individuell nytta
Andelen människor med allergier i befolkningen
för människor med allergisjukdomar och profilera
fortsätter att öka samtidigt som andelen med
organisationen som en miljöorganisation med
astma tycks ha planat ut. Det innebär att antalet
hälsan i fokus. Det ska i leda till att organisationen
människor med allergiska sjukdomar, till exempel
astma, kontinuerligt ökar. Allergier är den vanligaste ses som mera relevant av människor med egen
kroniska sjukdomen bland barn. En betydande andel allergisjukdom i familjen och bland beslutsfattare
på olika nivåer i samhället. Mål för Astma- och
av befolkningen har alltså någon allergisjukdom
Allergiförbundet under perioden 2013-15:
samtidigt som sjukdomens svårighetsgrad varierar
kraftigt. Människor med svårare allergisjukdomar
• Att utveckla tjänster som medför tydlig individuell
behöver kvalificerad vård samtidigt som personer
nytta för människor som ansluter sig till organisationen.
med lindrigare symptom många gånger kan hantera • Att aktivt erbjuda människor att stödja och delta
sina problem själva med rätt stöd och vägledning
i arbetet för att förändra samhället för ett Friskare Liv.
från vården.
• Att bygga en kunskapsbaserad intresseorganisation på
regional nivå för att påverka vårdpolitiken och stödja
lokalföreningarna.

2. UTGÅNGSPUNKTER
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4. MEDLEMMAR
OCH ORGANISATION
Fokus på nyrekrytering av medlemmar
och stöd till lokal och regional verksamhet

Kongressen 2013 öppnade organisationen för nya
verksamhetsformer. Den gav också hög prioritet åt
arbetet att förändra förbundets regionala organisation. Dessa prioriteringar har präglat arbetet under
2014 – tillsammans med fortsatta ansträngningar
att öka nyrekryteringen av medlemmar och att även
stödja det lokala arbetet.
Under året har flera nya satsningar påbörjats:
Genomarbetade materialkit har tagits fram inför
kampanjdagar, regionala samlingar för aktiva har
inriktats tydligare på utvecklingsfrågor. Arbetet med
att sammanslå befintliga länsföreningar till färre men
starkare regioner har resulterat i att den första regionföreningen har bildats när region Mellannorrland
bildades genom en sammanslagning av länsföreningarna i Gävleborg, Jämtland och Västernorrland.
Förbundet är medlem i Ideell Arena. Genom
dess nätverk finns förbundskansliet med i ett
sammanhang där frågor kring utveckling av den
ideella sektorns verksamhet står i fokus.

Medlemsutveckling och värvning

Vid årsskiftet hade Astma- och Allergiförbundet
19 554 medlemmar, en minskning med 356
medlemmar. 67 procent av medlemmarna är
kvinnor.
Satsningen på medlemsvärvning har fortsatt.
Ett materialkit för medlemsvärvning har tagits
fram och distribuerats inför Astmadagen samt
Allergidag i butik. Närmare 50 föreningar beställde
kit till Astmadagen och drygt 30 beställde till
Allergidag i butik. Värvare har fortsatt stimulerats
genom premiering och storvärvare som värvat 10
medlemmar eller fler har liksom förra året fått en
särskild premiering.
Under Barnallergiåret har förbundet haft en
särskild sms-kampanj där den som blev medlem
samtidigt skänkte pengar till Barnallergifonden.
Under året har detta gett över 160 nya medlemmar.
Vårens värvartävling vann lokalföreningen i
Ängelholm och två representanter fick åka upp till
Stockholm och delta i firandet av Nationaldagen på
Skansen.

Satsningar för att minska utträdet har fortsatt, vi
har under året haft en återvärvarkampanj på hösten
som har resulterat i 184 medlemmar.
Ett särskilt kampanjerbjudande har gått ut i
samband med årsaviseringen till drygt 200 blivande
65-åringar om att gå över till autogiro och därvid
betala 65 kr för första året, vilket har resulterat i 35
ja-svar (cirka 18 procent).

Vårens värvare!

Tredje gången gillt var det för Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm som även i år vann värvartävlingen. Caroline och Tobias fick representera
föreningen och åka till Stockholm för att delta i
Nationaldagsfirandet, med festtåg från Kungsträdgården och firande på Skansen.

Den lokala verksamheten
– organisationens kärna

Vid årsskiftet fanns det 127 lokalföreningar och
regionföreningar. Under året har 7 föreningar lagts
ned, 4 slagits samman och 3 reorganiserats.
Förbundets första region bildades. De tidigare länsföreningarna Jämtland, Gävleborg och Västernorrland
blev Region Mellannorrland med två nyanställda på
varsin halvtid.
Under våren genomfördes regionala konferenser på
6 platser runt om i landet med fokus på påverkansarbete, media, söka projektpengar, Barnallergiåret
och värvning. Under hösten genomfördes utvecklingsträffar på 4 platser med fokus på påverkansarbete, regionalisering och föräldrastöd.
Arbetet att stötta föreningarna med egna hemsidor
har fortsatt och sex distansutbildningar i det nya
hemsidesverktyget har hållits under året. Över fyrtio
föreningar har idag sina lokala hemsidor härigenom.
Ett Föreningsbrev har skickats ut månadsvis via
e-post till 450 av förbundets aktiva. Det skickas även
ut på papper till ett tjugotal aktiva som önskar få
informationen på detta sätt.
Ett Medlemsbrev, även det månadsvis, har skickats
ut via e-post till alla medlemmar som har angett
en epostadress, vilket under 2014 var cirka 6600
personer.
För att stimulera studieverksamheten har ett
ekonomiskt stöd om 100 kr per deltagare lämnats
till föreningarna.
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Förbundet genomförde också satsningen Barnallergiåret 2014. Flera satsningar har inriktats på stöd till
lokala aktiviteter. Dessa finns redovisade i verksamhetsberättelsens avsnitt om Barnallergiåret
Förbundet har bistått läns-, lokal- och regionföreningar med omfattande organisatoriska insatser utöver
det som nämnt här ovan, i form av såväl besök från
förbundskansli och förbundsstyrelse som genom stöd
och rådgivning via mejl och telefon.
Förbundet har under året varit medlemmar i
användarföreningen VoteIT men inte haft tid och
resurser att utnyttja eller sprida detta digitala mötessystem inom organisationen. Det har inte heller varit
en stor efterfrågan från våra aktiva. Därför avslutades
medlemskapet i slutet av året och försöken att införa
VoteIT i organisationen skjuts på framtiden.

Föreningskonferens 2014

Föreningskonferensen genomfördes den 17-18
maj på Aronsborg vid Bålsta. Cirka 140 deltagare
från förbundets lokal- och länsföreningar deltog.
Konferensens inriktning var att ge ny kunskap men
framför allt att lyfta fram de lokala aktiviteterna
för att göra erfarenhetsutbytet för de närvarande
föreningarna så bra som möjligt.
Dagen innan genomfördes en särskild samling för
de lokalt och regionalt anställda.

Matallergikortet.se

Medlemsförmånen Matallergikortet har under året
fått en genomgripande uppgradering. Tjänsten har
fått en helt ny teknisk plattform och nytt utseende.
Vi har gjort tjänsten mer användarvänlig och utökat
funktionaliteten. Bland annat är den kopplad direkt
till vårt medlemsregister och man kan anmäla sig
som medlem och komma åt tjänsten när som helst.
Dessutom är den mer lättillgänglig genom att den
fått en egen webbsida – Matallergikortet.se – samt
att sidan är responsiv, den anpassar sig alltså till alla
olika format (dator, surfplatta, mobiltelefon). Ett
nytt inslag på Matallergikortet.se är sidan Resa med
allergi där förbundets medlemmar kan få tips och
råd när de ska ut och resa.
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Södergården

Södergården är förbundets eget allergianpassade
vandrarhem. Anläggningen har 21 gästrum med
totalt 46 bäddar. Det finns fyra utrustade kök, bastu,
tv-rum, samt barn- och ungdomsrum. Mikaela
Odemyr är den i förbundsstyrelsen som har ett
särskilt ansvar för anläggningen.
Särskilda regler gäller för besökare för att kunna
leva upp till de krav som ställs på en allergianpassad
anläggning.
Förbundets treårsplan för Södergårdens utveckling
har nu utvidgats till en femårsplan, detta för att lägga
en bra grund för en långsiktig utveckling av gården
och dess nyttjande.
Anläggningen är helt beroende av statsbidraget för
rekreationsanläggningar, och kommer att så förbli
under överskådlig tid – eftersom det finns särskilda
regler för besökare är också den möjliga målgruppen
begränsad. Emellertid är målsättningen att minska
det ensidiga beroendet genom att stärka övriga
inkomstkällor.
Antal gästnätter under 2014 var 2 713 vilket är en
ökning från 2013 med 693 nätter.
Flera temaveckor har genomförts med inriktningar
på särskilda intressen eller diagnoser. Under 2014
har 12 föreningar tillbringat upp till en vecka på
Södergården.
Södergårdens vänner fortsätter att komma till
Södergården två gånger per år för att bedriva
förbättringsarbeten i samarbete med Eva Björklund.
Södergården marknadsför sig på Astma- och
Allergiförbundets hemsida och på Facebook via
sin egen och Astma- och Allergiförbundets sida.
Mot slutet av året öppnades gården för onlinebokningar via Destination Fjällen. Direktbokningar
blir genom det mycket lättare för enskilda personer.
Södergården blir också mycket synligare för besökare
till Åreområdet,

Juridisk hjälp

Mål: att medlemmar ska få juridisk hjälp i socialförsäkringsärenden som vi bedömer kan vara
prejudicerande.
Under året har vi undersökt hur andra förbund
jobbar med frågan att kunna erbjuda juridisk hjälp
till medlemmar. Ett förslag kommer att presenteras
för förbundsstyrelsen i början av 2015.
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Blomsterfonden/Postkodlotteriet,
Victoriafonden och Radiohjälpsfonden

Under året har 1 117 000 kr delats ut från Blomsterfonden/Postkodlotteriet till förbundets lokal- och
länsföreningar. Medlen gick till projekt kring lägerverksamhet, till allergiombuds-satsningar, samt till
verksamhet riktad till äldre/vuxna och till utbildning
av förtroendevalda.
Tack vare medlen från Postkodlotteriet har bidragen kunnat hållas på denna höga nivå.
Förbundet samordnar ansökningar om medel från
Victoriafonden och Radiohjälpsfonden till förbundets lokala och regionala föreningar. Victoriafonden
ger bidrag till barns och ungas läger- och fritidsverksamhet. Radiohjälpsfonden ger bidrag till föreläsningar. Sammanlagt erhöll allergiföreningarna bidrag
från dessa båda fonder på 1 070 535 kr.

Utdelning Barnallergifonden

Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond har
under 2014 delat ut 220 120 kronor i ekonomiskt
stöd till ett 70-tal barn med astma, eksem eller
annan allergisjukdom.
Stöd har bland annat lämnats till rekreationsresor,
lägeravgifter och vistelser på Södergården, luftrenare,
kvalsterskydd till sängen eller annat som gjort livet
enklare för det allergiska barnet.
Delegerade av förbundsstyrelsen, att handlägga
ansökningarna, var Per-Åke Wecksell, förbundsledamot och Anneli Stenberg, anställd.

Svenska Postkodlotteriet, SPL

Postkodlotteriet, Postkodlotteriets Bingo och
skraplotter har som ambition att erbjuda de bästa
produkterna på den svenska lotterimarknaden.
Visionen är att bidra till en bättre värld. Idag är
Postkodlotteriets lotterier de som genererar mest
pengar till ideell sektor i Sverige. Sedan starten 2005
har lotterierna fördelat 6,1 miljarder kronor och
de senaste tre åren har lotterierna kunnat fördela
miljardbelopp, varje år. Tillsammans med sina
systerlotterier i Holland och Storbritannien hamnar
Postkodlotterierna på tredje plats över de aktörer
som fördelar mest pengar till ideell verksamhet
globalt.

Förbundet har medverkat med korta informationsfilmer i TV4-programmet Postkodmiljonären och
på Postkodlotteriets hemsida samt i deras utskickade
marknadsföringsmaterial. Varje månad uppmärksammas en förmånstagare särskilt. Under maj månad
fick förbundet därigenom stort utrymme i Postkodlotteriets media.
Som förmånstagare erhölls sju miljoner kronor,
samma belopp som 2013. Medlen fördelades så att
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond erhöll 1,4 miljoner.
Förbundet har också visat upp Postkodlotteriet i
flera olika sammanhang, bland annat i medlemstidningen Allergia, på förbundets webbsida, på kongressen, i nyhetsbreven samt under konferenser och
andra arrangemang – till exempel under invigningarna av Barnallergiåret.
Medlen från SPL har stor betydelse för möjligheterna att stärka och utveckla förbundets verksamhet.

Samverkan med Unga Allergiker

Samarbetet med Unga Allergiker har fortsatt under
året. Representanter från respektive förbundsstyrelse
såväl som de centrala kanslierna har genomfört
gemensamma träffar och planeringsdagar. Unga
Allergiker är även samarbetspartner i Allergifamiljestödsprojektet som startade föregående år. Under
hösten hade vi en gemensam monter på spirometrieventet på Centralstationen i Stockholm.
Det lokala samarbetet utvecklas positivt, bland
annat genom utbyte och samarbete på lokal
nivå. Förbundet har även stöttat Unga Allergiker
ekonomiskt med sammanlagt 500 000 kr.
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5. FÖRBUNDET
OCH SAMHÄLLET

Nationell strategi för astmaoch allergivården

Förbundet har sedan länge bedrivit en omfattande
intressepolitisk verksamhet riktad till beslutsfattare
på internationell, nationell, regional och kommunal
nivå. Inom flera politikområden är Astma- och
Allergiförbundet den enda organisationen som
utgår ifrån ett rent brukarperspektiv i sina
ställningstaganden och aktiviteter. Ett sådant
är inomhusmiljöområdet. Inom många andra
politiska områden spelar förbundet en viktig roll
i samhället som företrädare för unika erfarenheter
och intressen. Som exempel på detta kan nämnas
miljö- och kemikaliepolitiken, konsument och
funktionshinderspolitiken.

För en patientcentrerad vård av hög
kvalitet med god tillgänglighet

Astma- och Allergiförbundet organiserar människor
med kroniska sjukdomar, och är patientorganisationen inom detta vårdområde. Under den gångna
kongressperioden identifierades följande problem för
människor inom hälso- och sjukdomssystemet för
människor med allergiska sjukdomar:
• Brister i bemötandet av människor med allergiska
sjukdomar, framför allt när det gäller utbildning och
information till patienter samt patienters delaktighet i
den egna vården
• Uppföljningen av patienter med astma lämnar ofta
mycket övrigt att önska, vilket ger patienter mycket
skada och leder till stora kostnader för samhället
• Allergikonsulenter saknas helt i många landsting och
i de landsting där sådana finns bedrivs verksamheten
med mycket små resurser
• Inom specialistvården råder det brist på allergologer.
• Ojämlikheten inom allergivården är mycket stor.
Därför arbetar förbundet systematiskt för att
uppmärksamma regeringen och landstingen på
problemen. Målet är att övertyga Regeringen om
att tillsätta en ny allergiutredning med uppdraget
att beskriva och föreslå en nationell strategi för
allergivården och allergivårdens samverkan med det
omgivande samhället.
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Målet för arbetet är att regeringen tar ett initiativ till
en nationell strategi för allergisjukdomarna
Under 2014 har vi fått en ny regering. När den
nya regeringen var på plats bad vi om en träff med
den nya folkhälso-, idrotts- och sjukvårdsministern
Gabriel Wikström. I mitten av december uppvaktade
vi den nya ministern tillsammans med Teet Pullerits,
ordförande för Svenska föreningen för allergologi,
SFFA, samt Caroline Nilsson, barnallergolog på
Södersjukhuset. Vi framförde återigen behovet av
en samlad strategi för allergisjukdomarna. Förhoppningen är att ett utredningsuppdrag ska lämnas från
regeringen till lämplig myndighet.

Samarbete med vården

Målet för samarbetet inom Sara-gruppen är att
informera varandra om vad som pågår inom
respektive förening och ta initiativ till möjligt
samarbete under året. Ett exempel på samarbete är
den internationella astmadagen.
Saragruppen har träffats två gånger under året. Vi
har fått god hjälp att sprida information om de olika
aktiviteter som Astma- och Allergiförbundet erbjudit
medlemmar och föreningar under Barnallergiåret.
Ett exempel är Centralsjukhuset i Kristianstad där
allergikonsulent Åsa Persson är verksam. Åsa tog i
våras initiativ till ett bildspel om astma, den egna
verksamheten och Astma- och Allergiförbundet som
rullade på monitorerna i väntrummet under hela
astmaveckan och som fortfarande visas i där.
Deltar i Sara-gruppen gör:
Teet Pullerits, ordförande i Svenska föreningen
för allergologi, SFFF
Anne Kihlström, ordförande i Barnläkarföreningenallergologi, Blf-a
Ann-Britt Zachrisson, ordförande i Astma- och
Allergisjuksköterskornas förening, ASTA
Margaretha Rasmusson, Dietisternas riksförbund,
DRF,
Peter Odebäck, Ronny Larsson, Nätverket för
Astma- Allergi- och KOL-intresserade
allmänläkare Naaka
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Åsa Persson, Allergikonsulenterna
Mats Arne, Legitimerade sjukgymnasters
riksförbund, LSR
Olle Löwhagen.
Från Astma- och Allergiförbundet deltar Maritha
Sedvallson, Ulf Brändström och Eva-Maria Dufva.

Förbundet har deltagit i en hearing arrangerad av
Socialdepartementet om den nya patientlagen som
börjar gälla 1 januari 2015. Där diskuterades hur
förbundet på olika sätt kan stödja genomförandet av
den nya patientlagen.

Socialstyrelsens nya riktlinjer
för astma/KOL

Mål för arbetet är att informera folkhälso-, idrottsoch sjukvårdsministern om läget och föreslå hur
det kan bli bättre, det vill säga genom en nationell
strategi för allergisjukdomarna.
Förbundet har under året träffat folkhälso-,
idrotts- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström
och framfört hur olika vården fungerar i olika delar
av landet. Ett exempel på hur olika de blir när
landstingen/regionerna själva ska besluta vad som
ska prioriteras inom vården är ASIT, allergenspecifik
immunterapi.
Förbundet jobbar aktivt med att påverka
landstingen/regionerna för att de ska planera och
implementeringen de nya riktlinjerna för astma/KOL.

Målet för förbundets arbete med nationella riktlinjer
är att medlemmarna ska få tillgång till den vård och
behandling som nu rekommenderas utifrån Socialstyrelsens nya riktlinjer och att påverka landstingen/
regionerna att implementera de nya riktlinjerna.
I slutet av november presenterade Socialstyrelsen
de nya riktlinjerna för astma/KOL-vården. I de nya
riktlinjerna prioriteras nya områden som inte har
funnits med tidigare, som patientutbildning, vikten
av att primärvården jobbar i team med tillgång
till sjukgymnast, dietist och att patienten har en
behandlingsplan.
För att underlätta implementeringen har Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, tagit initiativ till
ett nationellt råd för astma/KOL. Uppdraget för
rådet är att hjälpa till med implementeringen av
riktlinjerna. I rådet finns förbundet representerat
av Eva-Maria Dufva. Rådets utgångspunkt är att
ta fram underlag och material som ska underlätta
för vården att tillämpa de nya riktlinjerna. Sex
regionala råd kommer att bildas där representanter
från förbundets lokala föreningar kommer att få
möjlighet att ingå. En debattartikel med anledning
av de nya råden skriv just nu tillsammans med
Riksförbundet HjärtLung. Under 2015 fortsätter
förbundet arbetet med att följa upp hur landstingen/
regionerna planerar för att börja jobba med
implementeringen, så att det i slutänden kommer
patienterna till godo.
Förbundet har under året medverkat i
projektet Bättre vård för kroniskt sjuka som drivs
av Handikappförbunden tillsammans med
Diabetesförbundet, Reumatikerförbundet och
Riksförbundet HjärtLung. Målet är att tillsammans
med primärvården skapa en modell för bästa möjliga
vård för personer med kronisk sjukdom. Eva-Maria
Dufva deltar från Astma- och Allergiförbundet.

Arbeta för en ökad statlig styrning

Astmadagen 2014

Målet för dagen var att informera om barns allergier
och Barnallergiåret, men också att sälja svalor för
Barnallergifonden.
Många föreningar ordnade egna aktiviteter
under veckan i samarbete med Apotek Hjärtat.
Föreningarna informerade om astma och värvade
medlemmar, med hjälp av ett informationsmaterial
som tagits fram speciellt för dagen.

Bred aktivitet på vårdområdet

Förbundet har deltagit i en hearing på myndigheten
Vårdanalys för att lämna synpunkter till en samlad
uppföljning av vårdgarantin, kömiljarden och
vårdvalet. Resultatet presenterades av Vårdanalys i en
rapport, Rapport 2014:3, Låt den rätte komma in.
Förbundet har deltagit i Socialstyrelsens hearing
för patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister,
som resulterat i rapporten Patientrapporterade
utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga
sjukdomstillstånd, som skrivits till en utredning på
Socialstyrelsen, beställd av Socialdepartementet.
Förbundet har även deltagit i en paneldebatt på
Dagens Medicins konferens om astma/KOL och hur
Socialstyrelsens nya riktlinjer för astma/KOL kan
implementeras på bästa sätt.

Verksamhetsberättelse 2014 • Astma- och Allergiförbundet

9

Deltagande i nätverk på vårdområdet

• Tandvårds- och läkemedelsnämndens Dialogforum
• Försäkringskassan, Funktionshinderrådet
• Vårdnätverket, Handikappförbunden
• Projektet för bättre vård för kroniskt sjuka,
Handkappförbunden
• Apoteket AB, samråd med Handikappförbunden
• Nationella rådet för astma/KOL, Sveriges kommuner
och landsting.

För ett tillgängligt samhälle

Det nationella arbetet med tillgänglighetsfrågorna
utgår från regeringens strategi för genomförandet av
funktionshinderspolitiken 2011-2016 där regeringen
presenterar politikens inriktning och vilka insatser
som ska göras i samhället för att nå inriktningsmålen. Det finns tio prioriterade politikområden, till
exempel arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik
och transportpolitik. 22 strategiska myndigheter har
fått i uppdrag att sätta upp delmål inom sina respektive verksamhetsområden. Målen ska följas upp varje
år och effekten av insatserna ska vara mätbara.
En viktig utgångspunkt för strategin är de
mänskliga rättigheter som slås fast i bland annat
FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och FN:s konvention om
barnets rättigheter.
Tillgänglighetsfrågorna i förbundet kommer
under de kommande tre åren inriktas på att stödja
medlemmarna med information, råd och vägledning
som kan underlätta den enskildes tillgänglighet
i samhället. Ställningstaganden, remissvar och
kunskapssammanställningar skall utformas så att de
kan komma till nytta för den enskilde medlemmen.
Vi kommer att fortsätta arbeta med att påverka
flera av de strategiska myndigheterna för att förbättra
situationen och tillgängligheten för människor
med allergi och annan överkänslighet. Arbetet sker
huvudsakligen genom funktionshinderrörelsen. Vi
arbetar också för ett nationellt kompetenscentrum
om inomhusmiljö och för att allergi och
innemiljöfrågor m m ska samordnas inom en
myndighet.
Prioriterade områden för tillgänglighetsarbetet
under kongressperioden blir tillgänglighet i skola
och förskola, flerfamiljshus och offentliga miljöer
med inriktning på parfymer och andra dofter, passiv
rökning, pälsdjur och mat.
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Målet för hela kongressperioden är att implementeringen av den av riksdagen beslutade funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället integrerar
konkreta åtgärder för att underlätta tillgängligheten
också för människor med allergiska sjukdomar.

Tobaksrök/rökfria miljöer

Målet för arbetet är att skapa uppmärksamhet kring
behovet av skärpningar av tobakslagen
Förbundet har medverkat i en panel på Folkhälsomyndigheten som en del i utredningen om passiv
rökning i offentliga utomhusmiljöer. En föreläsning
om behovet av rökfria utomhusmiljöer hölls på
seminarium om Tobaksprevention i Almedalen.
En projektansökan har skickats in till Folkhälsomyndigheten om behovet av information och opinion
för reglering av e-cigaretter. Opinionsbildning har
bedrivits via sociala medier och i media efter att
Folkhälsomyndighetens rapport med förslag om fler
rökfria offentliga utomhusmiljöer presenterats
under hösten. Opinionsbildning har även genomförts i media och sociala medier om strängare krav
och bättre hjälp för de som drabbas av grannars
rökning i flerbostadshus.

Dofter

Målet är att uppmärksamma problemet med dofter
i offentliga miljöer, att verka för att samhällets förståelse och acceptans för problemet ökar samt sprida
underlag för en bättre tillgänglighet för doftöverkänsliga personer
Förbundet har medverkat i en intervju av studenter på Stockholms Universitet om problem med
doftmarknadsföring som en del i ett examensarbete.
Opinionsbildning har bedrivits i media under hösten
om problem med doftsättning i offentliga inomhusmiljöer och förslag på förbud. Vi har medverkat
i ett större reportage i SVT Aktuellt och i artiklar i
tidningen Mitt i Solna och Mitt i Täby. Inför julhandeln publicerades en debattartikel med förslag på att
utreda ett förbud om doftsättning i offentliga inomhusmiljöer i tidningen Dagens Samhälle.

Pälsdjur

Målet är att upprätta respekt för problem med pälsdjur i offentliga miljöer samt vid införande av
pälsdjur i vård och omsorg och ta fram en strategi
för hur förbundet ska arbeta med frågan om skolhundar samt genomföra den.
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Förbundet har samverkat i en arbetsgrupp med
representanter från myndigheter och andra organisationer om hund i vård och omsorg. Rekommendation från myndigheter om gällande regler har
kommit från Socialstyrelsen under året. En vägledning/kunskapsunderlag från organisationer om
implementering i vård och omsorg planeras komma
i början av 2015.
Arbete har påbörjats för att ta fram riktlinjer för
hur läshundar/skolhundar kan införas i skolan utan
problem för personer med pälsdjursallergi. Ett första
möte om läshundar i skolan har hållits med några
berörda med funktionshinderorganisationer. Enligt
plan som togs fram ska funktionshinderrörelsen
först ta fram förslag på en vägledning hur och under
vilka förutsättningar läshundar kan införas i skolan.
Specialpedagogiska skolmyndigheten kontaktas för
att hjälpa till att sprida vägledningen till kommuner
och skolhuvudmän. Förbundet har försökt bilda
opinion om problem som kan uppstå med hundar
som tas med i offentliga inomhusmiljöer, men frågan
mötte inte intresse i media.

ALPIN-projektet

Målet för projektet är öka kunskapen om inomhusmiljö och hälsa hos nyanlända anhöriginvandrare
genom att framställa och sprida informationsmaterial
på arabiska och somaliska i olika medier. Informationen ska ta upp astma- och allergiprevention, samt
generella samband mellan boende och hälsa.
En förbundsrepresentant har deltagit i möte med
arabisktalande arbetsgrupp i Malmö och gett information om Astma- och Allergiförbundet. Vi har
medverkat i framtagning av underlag till informationsmaterial om inomhusmiljö till nyanlända
anhöriginvandrare. I slutet av året deltog förbundet
i möte med Uppsala kommun (SFI) om utformning
och spridning av materialet till berörda målgrupper.

Projekt rökfria uteserveringar

Målet för projektet är att ägare till uteserveringar på
frivillig väg inför rökfritt.
Regionala samlingar med föreningsaktiva med information om projektet har genomförts under våren.
Specifik information gavs också i början var året till
föreningsaktiva resurspersoner om att kontakta ägare
till uteserveringar på sina orter. Vi har haft kontakt
med Hotell- och Restaurangfacket och medverkat i
reportage om rökfria uteserveringar i deras tidning
Hotellrevyn.

En uppföljande opinionsundersökning om barnfamiljers syn på behov av rökfria uteserveringar
genomfördes under våren och resultatet presenterades
i ett pressmeddelande inför tobaksfria dagen 31 maj.
Opinionsbildning om rökfria uteserveringar har bedrivits i media under sommaren, bland annat sändes
reportage i P4 Stockholm och ABC-nytt. Kontakt
har tagits med Hotell- och restaurangbranschen
VISITA som i slutet av sommaren gav information
till sina medlemmar i sitt nyhetsbrev om möjligheten
att införa rökfria uteserveringar på frivillig väg.

Klassrumspeng/valen

Målet för aktiviteten var att ett statligt investeringsstöd införs för att upprusta skolornas inomhusmiljö.
Förslaget fick stor uppmärksamhet och starkt stöd,
men genomfördes inte under 2014.
I början av året fortsatte träffar med återstående
politiska partier inför valet om valfrågan klassrumspeng - ett statligt investeringsstöd för att upprusta
skolornas inomhusmiljö. Ett faktablad om klassrumspeng till politiker med flera togs fram under
våren. Astma- och Allergiförbundets föreningar
uppmanades att kontakta förstanamnen av de lokala
politiker som kandiderade till riksdagen. En fråga
ställdes i stora valenkäten till riksdagskandidater om
deras syn på klassrumspeng. Lokala pressmeddelanden
togs fram med regionala resultat utifrån valenkäten.
Resultatet från den nationella enkäten presenterades
i pressmeddelande inför Almedalen och sändes i ett
reportage i TV4 Nyheterna.
Ett seminarium arrangerades i Almedalen om
behovet av en klassrumspeng med föreläsningar och
paneldiskussion med riksdagspolitiker. Inbjudan gick
till intresserade riksdagskandidater. En SIFO-undersökning genomfördes om allmänhetens syn på behovet
av klassrumspeng inför valet. Opinionsbildning
inför valet har bedrivits både i media (bland annat
debattartikel i Aftonbladet och reportage i Allergia)
och i sociala medier om klassrumspeng. När det stod
klart att Socialdemokraterna skulle bilda regering
med stöd av Miljöpartiet skickade förbundet ett brev
till regeringen med en påminnelse om vallöftenom
klass-rumspeng inför regeringsförklaringen. Regeringen avsatte en miljard i statsbudgeten för att under
2015-18 användas för energi-hushållning och upprustning av skolans fysiska arbetsmiljö, men budgetförslaget föll i riksdagen.
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Inomhusmiljö/tillgänglighet

Målet är att öka kunskapen bland fastighetsägare om
vikten av att allergianpassade bostäder kan erbjudas
samt uppmärksamma beslutsfattare på vikten av
åtgärder för att åstadkomma en god inomhusmiljö.
Förbundet har träffat representanter från Folkhälsomyndigheten om behov av samverkan om frågor
som rör allergi, inomhusmiljö (särskilt skolan) och
passiv rökning.
En folder om allergianpassad butik riktad till
kunder och butiksägare togs fram efter sommaren.
Information om den nya broschyren har skickats till
föreningar inför allergidag i butik och till dagligvaruhandeln via information från branschorganisationen
Svensk Dagligvaruhandel.
Förbundet har skickat synpunkter till Boverket
om behov av bostadsanpassningsbidrag för personer
med allergi och annan överkänslighet och om
Miljömålet God bebyggd miljö med fokus på god
inomhusmiljö.

Remisser inom tillgänglighetsområdet

• Förslag till föreskrifter om stöd till kommuner
för inventering av den fysiska tillgängligheten i
flerbostadshusbeståndet, Boverket
• Boverkets och Energimyndighetens Förslag till
nationell strategi för energi-effektiviserande renovering
av byggnader, Dnr N2013/5078/E
• Ändring i Boverkets byggregler (2011:6), extra remiss
• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i
skolor och förskolor.

Samverkan

Målet är att öka tillgängligheten i samhället genom
samråd via funktionshinderrörelsen med strategiska
myndigheter för funktionshinderspolitiken och
påverkan på andra myndigheter och beslutsfattare.
Att ett nationellt kompetenscentrum för
inomhusmiljö bildas.
Förbundet finns representerat i samråd hos
myndigheterna Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen,
Skolverket, Specialpedagogiska Skolmyndigheten,
Boverkets Byggråd och Trafikverket. Medlemskap
och representation i tankesmedjan Tobaksfakta,
innemiljöorganisationen SWESIAQ och Energi- och
miljötekniska föreningen. Förbundsrepresentanter
ingår i nätverk hos Handikappförbunden för barn,
familj, skola och universell utformning/utökat
diskrimineringsskydd.
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Förbundet finns representerat i en arbetsgrupp för
nationellt kompetenscentrum om inomhusmiljö.

Sätt omsorg om hälsan före
kemikalieanvändningen

Sex procent av befolkningen är överkänsliga mot
parfymer. Många reagerar med överkänslighet mot
kemikalier. Många forskare misstänker att kemikalier
som vi kommer i kontakt med i vardagen bidrar till
allergiutveckling. Introduktionen av nya kemikalier
sker i snabb takt och underlättas av lagstiftningen.
Samtidigt är det mycket svårt att ta bort en kemikalie som är konstaterat ohälsosam eller misstänkt
farlig från marknaden. Lagstiftningen är otillräcklig
både i Sverige, inom EU och internationellt.
Förbundet har under 2015 arbetet för att beslutsfattare och allmänhet också ska identifiera Astmaoch Allergiförbundet som en miljöorganisation.
Detta har skett genom att delta aktivt för att sprida
förbundets synpunkter i samband med lanseringen
av regeringens nya kemikaliepolitik.

Partiklar i utomhusluften

De partiklar i utemiljön som anses ge skadlig inverkan på hälsan härstammar främst från vedeldning,
dieselavgaser och dubbdäck. Alla dessa företeelser
fortsätter att intressera forskare och beslutsfattare på
alla nivåer i samhället. Under 2014 har förbundet
spridit ett material om vedeldning till Sveriges
kommuner.

Nätverk för doft- och
kemikalieöverkänsliga

Dofter utgör problem i bland annat butiker,
offentliga lokaler, skolor, förskolor och i arbetslivet.
Dofterna utgör ett stort hinder för doftöverkänsliga personer som inte kan röra sig fritt i samhället
utan att bli sjuka. Det innebär att samhället inte är
tillgängligt för denna grupp människor. Okunskap,
oförståelse och negativa attityder för problemet förvärrar ofta situationen. Dofter tas upp inom flera
delar av Astma- och Allergiförbundets arbete, bland
annat inom skola och förskola, föreningsliv och olika
offentliga miljöer. Samverkan sker med förbundets
nätverk för doft- och kemikalieöverkänsliga.
Under 2014 har förbundet bedrivit ett påverkansarbete och opinionsbildning för att förhindra doftsättning av offentliga miljöer som till exempelgallerior och muséer
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Pollenprognoser

En breddning av den externa marknadsföringen
Pollenprognoserna är hotade på grund av att de
bör även ske till andra branscher bland annat
ekonomiska förutsättningarna för verksamheten har byggindustrin. Ett annat intressant projekt är att
förändrats kraftigt under det senaste året. Regeringen öppna upp för samarbete kring metoder och service.
lät en statlig utredning arbeta fram ett förslag till
Fortsatt arbete med synliggöra förbundets rekommendationer via sociala medier på hemsidan samt
en ekonomisk lösning samt klargöra vilken huvudman som bör ta det fortsatta nationella, långsiktiga
annonser hos Google Adword har visat sig framgångsrikt och bör förfinas ytterligare för att öka
ansvaret för verksamheten. Det tillfälliga bidrag till
verksamheten som beviljades under 2013 löste inte
kännedom och intresse.
denna fråga men har tillfälligt säkrat prognoserna
Under 2014 har genomgång av de nordiska förbundens respektive produktrekommendationer
under 2014.
genomförts för att se vilka möjligheter som finns
för en gemensam märkning av produkter. Analyser
Mat
av ärendet och fortsatta möten med våra nordiska
Under 2014 har arbetet för att åstadkomma en
syskonorganisationer fortsätter under kommande år.
tryggare situation i samhället för människor med
matallergier fortsatt.
Förbundet har kommit överens med branschorganisationen Visita om att uppdatera materialet
”Hurra, en allergisk gäst” i samband med implementeringen av den nya förordningen om information
om den mat som saluförs.
Budskapet friskare liv har genomsyrat förbundets
Certifieringsordningen Tryggare Mat avslutades
kommunikation. Kommunikationen har framhållit
under 2014 samtidigt som ett nytt egenkontrollatt det är möjligt för både individ och samhälle att
program för restauranger utvecklades. Detta program möta allergiproblem konstruktivt. Förbundet har
kommer att erbjudas restauranger under 2015.
profilerat sig som en allmännyttig organisation. I
förbundets kommunikation har människor erbjudits
Produktrekommendationer
möjlighet att stödja ett gott ändamål.
Granskningen och rekommendationerna av
Förbundet har under 2014 eftersträvat en stor
produkter är den av förbundets verksamheter som
variationsrikedom när det gäller kommunikationsuppskattas mest av medlemmarna. Den bidrar till
kanaler. Stark uppmärksamhet har riktats mot
internet och sociala mediers möjligheter.
att marknadsföra organisationen och till att göra
organisationen både känd och respekterad hos
allmänheten. Dessutom bidrar rekommendationerna Hemsida
till viktiga ekonomiska intäkter till förbundet.
Under 2014 har förbundet att fortsatt arbetet med
Granskningsrådet har under 2014 bytt ordförande, den nya hemsidan som lanserades i maj 2013. Utöver
hemsidan har förbundet ett antal informations- och
Jan-Olof Jonson har ersatts av förbundsstyrelseledamot Emma Larsson. Under året har också en ut- kampanjsidor. En översyn av innehåll och struktur
redning av verksamheten genomförts, presenterats och hos dessa har påbörjats under året.
behandlats på förbundets planeringsdagar i augusti.
Dessa sidor är:
Den SWOT-analys som gjordes gav nya infallsvinklar • Allergia.se
och möjligheter för verksamhetens utveckling.
• Allergiiskolan.se
Ett led i det fortsatta arbetet är att genomförs en
• Allergironden.se
liknande analys på föreningskonferensen 2015.
• Allergispelet
Under 2014 har avtal förnyats med samtliga företag
• Alltompollen.se
som har rekommenderade produkter. Fortsatt
• Barnmedallergi.se
bearbetning har skett av företag inom kosmetika• Föreningssidorna
industrin och vitvarubranschen.
• Matallergikortet.se
• Matnyttig.se
• Rokfriauteserveringar.se

6. FÖRBUNDETS
KOMMUNIKATION
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Sociala medier

Förbundet är idag aktivt både på Twitter och Facebook och har ett bra engagemang från våra följare.
Under 2014 har förbundet arbetat med dessa medier
för att engagera och informera både medlemmar och
media. Framförallt har Barnallergiåret och förbundets
valfråga klassrumspengen lyfts fram.

Stöd till föreningarna, media
och opinionsbildningen

Läns- och lokalföreningar har under året haft
möjlighet att delta i regionala träffar som
förbundet arrangerat. Under våren erbjöds
utbildning i hur man når ut i media i Ängelholm,
Göteborg och Stockholm. Under hösten var
temat opinionsbildning med fokus på hur man
som förening når sina lokala politiker. Höstens
utbildningar hölls i Luleå, Borås och Malmö.
Det har funnits ett stort intresse från föreningarna
att vara med på de regionala konferenserna. Det
har även varit värdefullt för kanslipersonal och
förbundsstyrelseledamöter som varit med på de
lokala träffarna att få ta del av vilka önskemål och
förväntningar föreningarna har på förbundet.
Föreningarna har också fått hjälp med att formulera pressmeddelanden och skrivelser till politiker när
man önskat det. Det har bland annat handlat om att
länsföreningarna vill ha fler allergikonsulenter,
något som de flesta län har ett stort behov av. Det
har också gett resultat, i Stockholms län beslutade
landstinget att tillsätta två nya allergikonsulenttjänster.
De lokala Astma- och Allergiföreningarna har
också synts mer i media än tidigare. Det har bland
annat handlat om pollenfällor, allergivaccination,
allergisanerade förskolor, doftsättning av gallerior,
rökfritt på offentliga platser och föreningarnas lokala
aktiviteter i samband med barnallergiåret.

Höjdpunkter i media

I början av året presenterades en ny undersökning
som visade hur många innevånare per län som får
tillgång till allergivaccination. Maritha Sedvallson,
förbundsordförande, fick möjlighet att kommentera
de stora skillnaderna efter att förbundet skickat ett
pressmeddelande till Tidningarnas telegrambyrå, TT.
Det ledde till ett hundratal artiklar på samma tema i
media runt om i hela landet.

14

Maritha Sedvallson har även medverkat i
SVT Rapport vid två tillfällen under året, om
allergironder och de nya märkningsreglerna om mat.
Hon har även medverkat i TV 4Nyheterna om
behovet av en klassrumspeng.
• Politiker vill ha bidrag mot dålig skolmiljö,
Maritha Sedvallson i TV4 Nyheterna, juni 2014
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/
politiker-vill-ha-bidrag-mot-d%C3%A5ligskolmilj%C3%B6-2673360
• Checklista ska säkra inomhusmiljön för allergiker,
SVT Nyheterna, november 2014
http://www.svt.se/nyheter/sverige/saker-skolmiljo-forallergiker
• Nya märkningsregler av mat, december 2014
http://www.svt.se/nyheter/sverige/lattare-for-allergikeratt-ga-pa-krogen
Hur förbundet i övrigt har synts i media 2014
kommer att presenteras i en separat rapport.

Debatt 2014

Åtta debattartiklar är publicerade under året, varav
en gemensam med Handikappförbunden.
• Staten måste stoppa bristerna i skolmiljön,
Aftonbladet juli 2014
http://www.aftonbladet.se/debatt/article19226011.ab
• Väldoftande julhandel stänger ute folk, december 2014
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vaeldoftandejulhandel-staenger-ute-folk-12400
• Bra inomhusmiljö ger alla elever chansen,
Nya Wermlandstidningen, september 2014
http://nwt.se/asikter/debatt/article1646452.ece
• Riksdagskandidater i Värmland vill ha statligt stöd
för bättre innemiljö i skolan
http://www.aftonkuriren.se/?p=81668
• Bra inomhusmiljö i skolan ger alla chans att nå målen
http://www.lidkopingsnytt.nu/2014/08/28/insandarebra-inomhusmiljo-i-skolan-ger-alla-chans-att-namalen/
• Funktionshinderpolitiken behövs i valdebatten,
september 2014 tillsammans med handikappförbunden
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/
funktionshinderspolitiken-behoevs-ivaldebatten-10528
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• Bra miljö i skolan ger alla elever en chans
http://www.nsd.se/opinion/bra-miljo-i-skolan-ger-allaelever-en-chans-8686253.aspx
• Andas lätt och räkna rätt
http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/andaslatt-och-rakna-ratt

Sociala media – Twitter @AochAF

I januari 2014 hade förbundet 500 följare, i december
900. Twitterkontot används för att tipsa journalister
och dela inlägg som vi vill sprida vidare i de frågor
som är aktuella inom de områden vi jobbar med.

Allergia

Förbundets medlemstidning Allergia utkommer med
åtta nummer per år och sänds till alla medlemshushåll. Tidningen innehåller intervjuer, reportage och
nyheter om de frågor som berör förbundets medlemmar, aktuell forskning, receptsidor, tips och idéer om
hur man lättare kan leva med sin allergi. Allergia är
också ett debattforum för läsaren. Allergia har under
2014 varierat mellan 32 och 40 sidor.
Under Barnallergiåret har Allergia haft fokus
på frågor om barn. Tidningen har dels följt och
speglat förbundets och lokalföreningarnas arbete
under barnallergiåret, men även skrivit om forskning
om barn och hur det är att leva i barnfamiljer med
astma, allergi och annan överkänslighet.
Nr 5 var ett temanummer om innemiljö i skolan.
Där skrev Allergia bland annat om Emil Modd som
inte kan vara i skolan om städningen inte är ordentligt skött, om Naturskyddsföreningens undersökning om kemikalier i förskolor, om att 40 % av de
svenska skolorna har fuktskador och vad detta beror
på. I temanumret fanns också listor på allergivänliga
materialval för golv, väggar och tak i olika utrymmen
i skolan. Vi listade också de argument försäljare av
heltäckningsmattor brukar använda och motargument till dessa.
Inför valet skrev vi om hur de olika partierna agerar i
tobaksfrågan, hur partierna vill förbättra skolmiljön och
vad de tycker om förbundets valfråga ”Klassrumspeng”.
Susanna Alakoski är ny krönikör.
Material från tidningen har använts för att sprida
kunskap om förbundet och dess arbete via olika
sociala media som till exempel Facebook och Twitter.
Allergia.se uppdateras vid varje utgivning. Där lyfter
vi fram utvalda artiklar ur varje nummer.

Den som vill kan läsa och ladda ner hela tidningen
som pdf, söka i Allergias textarkiv och kommentera
artiklar.
Allergia har 2014 gjort en läsarundersökning
där läsarna ger Allergia ett medelbetyg på 4,5 där
5 är högsta betyg. Cirka 400 slumpvis utvalda
huvudmedlemmar intervjuades av företaget
Axand Konsult.
• Hela 80 % av dem svarar att de läser Allergia,
antingen alla nummer eller enstaka nummer.
• Cirka 60 % lägger upp till en halvtimme på att läsa
sitt nummer av Allergia. Tidningen verkar även läsas
av flera personer i hushållet.
• Allergia anses informativ, aktuell och trovärdig.
• Det man helst vill läsa mer av är allergianpassade
livsmedel, läkemedel, behandlingar och forskning.
• Annonserna uppfattas som informativa och
inspirerande. Endast 10 % uppfattar dem som
störande. Många, nästan en av tre, har letat
information på egen hand efter att ha läst en annons
i Allergia. Svaren på dessa båda frågor tyder på att det
finns goda möjligheter att locka annonsörer i
framtiden.
• Endast 1 % svarar ja på frågan om de har besvär
av Allergias doft. Detta kan bero på att tidningen nu
trycks på rull-offset, en metod där pappret går direkt
från tryckpressarna genom en torkugn, så att färgen
är helt torr innan sidorna packas samman. Tidigare
var det inte möjligt att trycka så låga upplagor på
rull-offset, men ny teknik gör att vi kunnat byta
metod. Förhandlingar har samtidigt inneburit att vi
sänkt tryckkostnaden för riksupplagan med 30 %
(från 440 tkr/år till 300 tkr/år).
Intäkterna för riksannonser har trots lågkonjunktur
ökat med närmare fem procent, medan intäkterna
för de lokala annonserna har gått ner något.

Allergifakta 2015

Årsskriften 2015 hade tema Träna toleransen.
Temaartiklarna skrevs av Lars-Olaf Cardell och
Caroline Nilsson. Inom temat publicerades också
uppgifter om hur mycket användningen av specifik
immunterapi skiljer sig åt mellan olika landsting.
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Tre forskningsprojekt som fått bidrag från Forskningsfonden presenterades. Vilka som fått anslag vid
2013 och 2014 års utdelningar redovisades också.
Dessutom innehöll skriften en intervju med
Susanne Rosén, där hon berättar om vad det innebär
att vara Forskningspartner.
Allergistatistikavsnittet var mycket förenklat jämfört
med i tidigare utgåvor, vilket förhoppningsvis gör
det lättare att hitta de siffror man söker.
Årsskriften sändes ut till samtliga läns- och lokalföreningar, samt till nära samarbetspartners, strax
innan jul. Den finns tillgänglig i pdf-format på
allergiforskning.se.

7. BARNALLERGIÅRET
Under Barnallergiåret 2014 har vi fokuserat på
barns allergier.
Övergripande mål för året har varit att öka kunskapen och ge insikt till personal i skola och förskola
samt till andra grupper som möter barn med allergi.
Dessutom verka för att ge en bättre miljö i skola
och förskola genom att arbeta för en bred och ökad
användning av verktyget Allergironden 2.0 , tydliga
riktlinjer för barns arbetsmiljöer och arbeta för en
klassrumspeng.
Ett mål var också att samla in en miljon till
Barnallergifonden för stöd till familjer med svårt
allergisjuka barn för att ge en guldkant i tillvaron.
Under året samlades 600 050 kr in.

Allergironden

Förbundet har bedrivit opinion om allergironden
i media, bl. a genom artikel i tidningen Skolhälsan
(Skolsköterskornas föreningstidning) och reportage
på webben Förskole forum. I början av året uppdaterades innehåll och frågor på allergironden.se
och ett brev om allergironden skickades via epost
till ca 4000 rektorer och förskolechefer. En webbutbildning om allergironden arrangerades för föreningsaktiva under våren. Förbundet har under året
stöttat kommuner och föreningar med föreläsningar
om allergironden och inomhusmiljö i förskola/skola
på ett antal olika platser (antal deltagare inom parentes); Falun (ca 20), Ronneby (20-tal), Karlskrona
(50-tal), Uppsala (60-tal), Vallentuna (ca 110) och
Karlstad (60-tal), Grästorps kommun (50-tal) och
en föreläsning om allergironden för skolsköterskor i
Stockholms län (30-tal).
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Allergironden har marknadsförts vid en utställning
på konferensen Tillgänglighet får skolan att funka
för skolpersonal, myndigheter och organisationer
(ca 250 deltagare) som arrangerades av
Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Allergironden
och Säker mat i skola/förskola visades även upp vid
en utställning på Skolsköterskornas riksförenings
kongress (ca 1400 deltagare).
Allergironden presenterades vid ett seminarium
på förbundets föreningskonferens med 44 deltagare.
Inför föreningskonferensen togs en ny broschyr
fram om allergironden och en mall för skrivelse om
kommunalt beslut att göra allergironden årligen.
Vid en turné i landet om skolans inomhusluft,
arrangerat av ventilationsbranschen, medverkade
förbundet med föreläsning om skolluftens påverkan
på elevernas hälsa och prestationer och information
om allergironden och klassrumspeng i Malmö,
Uppsala, Umeå, och Göteborg.
Konferensen Barnallergiforum som arrangerades
av Astma- och Allergiförbundet under hösten syftade till att öka kunskapen om hur man möter barn/
elever med allergi i förskola och skola. Vid ett av
seminarierna berättade en skola och en förskola hur
de använt allergironden i det allergiförebyggande
arbetet. SVT Rapport sände i samband med konferensen ett reportage med förbundets ordförande om
allergironden.
Vid årets slut har närmare 300 skolor och förskolor
registrerat sig på allergironden.se varav 80 har tagit
fram en handlingsplan.
Skoltävlingen Årets allergi insats i skolan genomfördes för första gången med syfte att öka kunskapen
om allergi i grundskolan (åk 1-9), där en bred jury
om 5 personer utsåg tre skolor som gjort bästa
allergi-insatsen och varit aktiva i allergiarbete och
förbättrat arbetsmiljön och använt Allergironden.
Vinnande skolan fick en prissumma på 10 000 kr att
användas till alla skolans elever och ett besök under
våren 2015 på skolan av författarinnan Susanna
Alakoski, ambassadör för Barnallergiåret.

Säker Mat utskick

Ett PR brev skickas via epost till 4 000 förskolechefer/rektor för att lyfta och skapa intresse kring
materialet Säker mat i förskola/skola och hur den
kan användas i förebyggande syfte. Informera och
erbjuda möjligheten till utbildningskontakt som kan
utbilda skolpersonal.
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Lokala familjearrangemang

Läns- och lokal föreningarna gavs möjlighet att
söka bidrag till att kunna genomföra utåtriktade
lokala barnfamiljsaktiviteter under året. Ett 25-tal
föreningar beviljades stöd. Dessa genomförde stora
som små uppskattade aktiviteter som till exempel
familjedagar, djurfri cirkus, konserter, föreläsningar,
utställningar, Luciasoaré, försäljning av Leobullar
på Vetekatten, försäljning av svalanpins, insamling
till Barnallergifonden, tävling för Barnallergifonden,
auktioner och loppisar mm.
http://astmaoallergiforbundet.se/barnallergiaret/
evenemang/

Världsastmadagen

Världsastmadagen var startskottet för ett tätt samarbete med BAÅ samarbetspartner Apotek Hjärtat.
Det var första gången som Apotek Hjärtat öppnade
sina lokaler för en patientförening att informera inne
på sina lokala apotek. Under veckan fanns representanter från Astma- och Allergi lokalföreningar samt
kansliet representerade på 45 apotek runt om i landet
för att möta allmänheten med information och svara
på frågor samt värva medlemmar.
Samtidigt inleddes kampanjen att sälja svalan-pins
över disk på Apotek Hjärtat som pågick under
ungefär 3 sommarmånader och resulterade i intäkter
till Barnallergifonden på
245 000 kr

Barnallergiforum

Barnallergiåret avslutades med en heldag i Stockholm.
Det var en dag med skolan i fokus för dem som
möter barn med allergiska sjukdomar i sin yrkesroll.
Programmet var inriktat på att ge praktisk kunskap
och vägledning om allergiproblem i skolan. Forumet
var välbesökt med över 200 deltagare och utvärdering visade att 92 % av deltagarna ansåg att forumet
i hög grad hade uppfyllt deras förväntningar.
Seminarierna var välbesökta och alla seminarier
har dokumenterats som referat och distribueras via
förbundets hemsida. Seminarier under dagen var:
• Hälsosamma val av inredning och material
• Säker mat i skola och förskola
• Hur påverkar inomhusluften inlärning och
skolprestationer?
• Allergironden – en hjälp för en bättre arbetsmiljö
• Hur kan skolverksamheten anpassas till elever med
astma och allergi?

• Helhetsgrepp på allergifrågorna i kommunen
• En giftfri vardag för barn i förskolan
• Vad gör vi vid innemiljöproblem i våra lokaler?
• Hur kan lagen hjälpa barn och elever med allergi
i förskola och skola?
• Hur tar vi hand om barn med anafylaxi?
• Familjestödsprojektet
Under året har ett centralt stöd erbjudits till Barnfamiljer i form av en ny verksamhet Familjestödsdagar
på Södergården, som erbjuder barnfamiljer med svår
allergi att möta andra familjer i samma situation, få
kunskap och utbyta erfarenheter under en långhelg.
Dessutom på lokal nivå har lokala föräldrastödsgrupper startats för att erbjuda ett lokalt stöd till
barnfamiljer med astma och allergi och annan överkänslighet där de kan träffa andra allergiföräldrar för
att stödja och lära av varandra.

Samarbetspartners

Under Barnallergiåret har Astma- och Allergiförbundet
haft sex huvudsponsorer som samarbetspartners.
ACO Hud, Apotek Hjärtat, Electrolux, Frebaco,
Meda och Postkodlotteriet.

8. FÖRBUNDET OCH
KUNSKAPEN OM ALLERGISKA
SJUKDOMAR
Stöd till forskning under Barnallergiåret

En avslutningskonferens, Barnallergiforum genomfördes i slutet av 2014 i Stockholm.
Förbundet och Forskningsfonden har även samverkat
kring utdelningen av ett extra forskningsanslag till
barnallergologisk forskning.

Kunskapsunderlag om rinitastma

Ett kunskapsunderlag om samsjukligheten astma och
rinit publicerades under 2014.

Brukarmedverkan i forskningen

Det treåriga projektet ”Brukarmedverkan i forskningen” avslutades i början på 2011. Eftersom
projektet var väldigt lyckat har brukarmedverkan
nu blivit en del av förbundets och fondens ordinarie
verksamhet. Under 2014 har nya forskningspartners
att utbildats
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Vetenskapligt råd/Forskningsnämnden

Förbundsstyrelsen och fondstyrelse har beslutat om
en sammanslagning av förbundets forskningsnämnd
och det vetenskapliga rådet. Den nya forskningsnämndens huvuduppgift är att bedöma inkomna
ansökningar på forskningsanslag. Dessutom ska de
nya ledamöterna vara vetenskapliga rådgivare till
förbundet och fonden i frågor som rör forskning
(bollplank).
Till ledamöter i forskningsnämnden och
vetenskapliga rådet har följande utsetts:
Professor Gunilla Hedlin,
pediatrisk allergologi, Stockholm
Professor Berndt Stenberg,
dermatologi, arbets-och miljömedicin, Umeå
Docent Gunnar Lilja,
pediatrisk allergologi, födoämnesallergi, Stockholm
Professor Magnus Svartengren,
yrkes-och miljömedicin, Uppsala
Professor Lars Olaf Cardell,
immunologi, öron-näsa-hals, Stockholm
Professor Leif Bjermer,
lungmedicin, Lund
Professor Eva Millqvist,
lungmedicin och allergologi, Göteborg
Professor Kurt Svärdsudd,
allmänmedicin, Uppsala
Under verksamhetsåret 2014 har de förbundets/
fondens samverkansråd sammanträtt två gånger.
Sedan kongressen i maj har rådet bestått av Britta
Andersson, Roland Efraimsson, Hanna Vihavainen,
Maritha Sedvallson, Solveig Enberg och Ulf
Brändström

9. INTERNATIONELLT ARBETE
Förbundet har under 2014 förstärkt det internationella
arbetet bland annat genom ett aktivt deltagande i
EFAs aktiviteter från förbundsstyrelseledamoten
Mikaela Odemyr och EFAs styrelseledamot
Per-Åke Wecksell.
Förbundet deltar med en representant i en
Working Group för matfrågor inom EFA.
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Bilagor
BILAGA 1

BILAGA 3

Förbundsstyrelsens ledamöter

Anställda under 2014

Maritha Sedvallson, Gävleborgs län,
Förbundsordförande
Leif Henriksson, Västra Götalands län,
1:e vice ordförande
Mikaela Odemyr, Västernorrlands län,
2:e vice ordförande
Robert Hejdenberg, Hallands län
Christina Hermansson Norberg, Uppsala län
Emma Larsson, Skåne län
Per-Åke Wecksell, Stockholms län
Siv Pettersson, Örebro län
Solveig Enberg, Södermanlands län
Gisela Petersson, Skåne län
Anna-Lena Didic, Örebro län
Ersättare i förbundsstyrelsen
Marie Göthe, Västra Götalands län
Birgitta Alstergren, Norrbottens län
Ann-Christin Östling, Gävleborgs län
Valberedning
Ingalill Bjöörn, Värmlands län
Lhena Hjalmarsson, Östergötlands län
Irma Grönberg, Norrbottens län
Eskil Hedberg, Blekinge län
Lars Åstrand, Stockholms län

Valda revisorer

Ordinarie: Mikael Forsberg, Stockholms län och
Birgitta Bäuml, Jönköpings län
Ersättare: Roland Nilenheim, Skåne och Jonny
Johansson, Västra Götalands län

BILAGA 2
Remissvar och skrivelser

• Förslag till föreskrifter om stöd till kommuner
för inventering av den fysiska tillgängligheten i
flerbostadshusbeståndet, Boverket
• Boverkets och Energimyndighetens Förslag till
nationell strategi för energi-effektiviserande renovering
av byggnader, Dnr N2013/5078/E
• Ändring i Boverkets byggregler (2011:6),
extra remiss
• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
städning i skolor och förskolor

Eva Björklund, Föreståndare Södergården
Anna-Karin Bruttini, Administrativt ansvarig
Ulf Brändström, Generalsekreterare
Eva-Maria Dufva, Ombudsman för vård- och
socialpolitik, Pressekreterare
Lena Granström, Redaktör för Allergifakta,
2:e redaktör för Allergia
Carina Hååg, Kommunikations- och IT-ansvarig
Marianne Jarl, Ombudsman för konsument
och miljö
Marie-Louise Luther, Ombudsman för
inomhusmiljö
Magnus Löfgren, Ekonom (mars-september)
Andreas Mälarstedt, Kommunikations- och
IT-ansvarig (vikarie, t.o.m. juni 2014)
Niklas Olin, Medlemsregister och föreningsstöd
Jan Olson, Marknadsansvarig
Annika Olsson, Redaktör för Allergia
Bertil Orrby, Verksamhetsansvarig
Susanne Stangenberg, Ombudsman organisation
och studier
Anneli Stenberg, Kanslist
Caroline Tegnér, Projektledare för Barnallergiåret
och Familjestödsprojektet
Helena Volcz, Ekonomiassistent

BILAGA 4
Föreningar som har fått bidrag ur
Postkodlotteriet/Blomsterfonden

Under 2014 erhöll 48 läns- och lokalföreningar
bidrag från Postkodlotteriet/Blomsterfond.
Astma- och Allergiföreningar i Alingsås, Bergslagen,
Borås, Falun, Gällivare Malmberget, Göteborg,
Halland, Halmstad, Helsingborg, Hässleholm,
Höganäs, Internetföreningen, Jönköpings län,
Kramfors, Laholm, Landskrona, Lidköping, Skara,
Götene Grästorp, Ludvika, Luleå, Lund, Malmö,
Norrbottens län, Norrköping, Ovanåker, Skellefteå,
Skåne län, Skövde, Stockholm, Stockholms län, Södra
Närke, Tranås, Tranås, Trollhättan Vänersborg,
Uddevalla, Upplands Väsby, Vara, Vilhelmina,
Värmland, Västervik, Västjämtland, Västra Götaland
Nordost, Vätterstad, Åsele, Ängelholm, Örebro,
Örebro län, Örnsköldsvik
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01– 2014-12-31
Astma- och Allergiförbundet
Organisationsnummer 802005-7512

ALLMÄNT OM
VERKSAMHETEN
Ändamål

Kongressen beslutar om övergripande målsättningar
och verksamheter för organisationen. I stadgan som
antas av kongressen beskrivs förbundets övergripande
ändamål enligt följande:
• Utifrån medlemmarnas förutsättningar och behov
utveckla verksamhet som bidrar till enskildas
livskvalitet
• Stödja läns- och lokalföreningarna i deras verksamhet
• Påverka samhället att åstadkomma samma
levnadsvillkor för människor med astma, allergiska
sjukdomar eller andra överkänslighetsbesvär som för
andra medborgare
• Genom utbildnings- och informationsarbete öka
förståelsen för astmatikers och allergikers problem
• Stödja forskningen inom astma- och allergiområdet.
Astma- och Allergiförbundet är en av de mest
betydande svenska organisationerna inom området
miljö och hälsa. Utifrån tusentals individuella
medlemmars erfarenheter av sjukdomsreaktioner på
faktorer i livsmiljön formulerar förbundet politiska
förslag och individuella råd.
Vid förbundets kongress 2010 formulerades den
övergripande devisen Friskare liv för att sammanfatta
inriktningen på verksamheten. Vad som uttrycks är
att genom politiska beslut som leder till förändringar
av samhällets funktioner på olika nivåer och medborgares egna åtgärder, kan mångas liv bli friskare.

Kongressperioden 2013-2015

Den innevarande kongressperioden präglas av en
satsning på att uppmärksamma barns allergier. Under
andra hälften av 2013 och 2014 har förbundet
initierat ett Barnallergiår. Syftet med satsningen är
att öka medvetenheten om barnallergier och peka
på vilka möjligheter det finns att göra livet friskare
för barn med allergisjukdomar. Arbetet har främst
inriktats på skola och förskola.
Under 2014 har det genomförts val till kommunaloch landstingsfullmäktige och till Riksdagen.
I valrörelsen har förbundet drivit frågan om ett
statligt investeringsstöd till skolan.
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Förbundet har också stött läns- och lokalföreningarna
i arbetet för att utveckla en regional nivå i organisationen. Målet är stärka förbundets påverkansarbete
inom vårdpolitiken och utveckla en regional resurs
till stöd för lokalföreningarna.
De beslutade målen för Astma- och Allergiförbundet under perioden 2013-2015 är:
• Att utveckla tjänster som medför tydlig individuell
nytta för människor som ansluter sig till
organisationen
• Att aktivt erbjuda människor att stödja och delta i
arbetet för att förändra samhället.

För ett Friskare Liv

Att bygga en kunskapsbaserad intresseorganisation
på regional nivå för att påverka vårdpolitiken och
stödja lokalföreningarna.

VERKSAMHET FÖR ATT
FRÄMJA ÄNDAMÅLET
Intressepolitik

Förbundet har under 2014 bedrivit en omfattande
intressepolitisk verksamhet inom politikområdena
vård, folkhälsa, funktionshinder, konsument, miljö
och mänskliga rättigheter. Arbetet har bedrivits med
särskild intensitet på skolområdet där förslaget om en
klassrumspeng för att stimulera renoveringsinsatser i
skolorna har presenterats för samtliga riksdagspartier.
Under 2014 lyftes frågan fram i valrörelsen. Brister
i skolmiljön uppmärksammades av media i stor omfattning. Arbetet var framgångsrikt och ett förslag till
ekonomiskt stöd till kommunerna för förbättringar
av den fysiska miljön i skolan fanns med i den nytillträdda regeringens första budgetförslag.
Politiska frågor med anknytning till de allergiska
barnens situation i samhället har uppmärksammats
särskilt i arbetet.
Förbundet har distribuerat 52 pressmeddelanden
och åtta debattartiklar för att understödja det intressepolitiska arbetet. Förbundets politiska förslag har
formulerats och preciserats i ett tiotal remissvar till
regering, riksdag och myndigheter.
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Förbundet är representerat i cirka femton permanenta och tillfälliga samverkansgrupper med statliga
myndigheter. Förbundet har svarat på remisser från
regering och statliga myndigheter.

Media

Förbundets närvaro i media ökar stadigt. I början av
året presenterades en ny undersökning som visade
hur många innevånare per län som får tillgång till
allergivaccination. Maritha Sedvallson, förbundsordförande, fick möjlighet att kommentera de stora
skillnaderna efter att förbundet skickat ett pressmeddelande till Tidningarnas telegrambyrå, TT. Det ledde
till ett hundratal artiklar på samma tema i media
runt om i hela landet.
Maritha Sedvallson har även medverkat i SVT
Rapport vid två tillfällen under året, om allergironder
och de nya märkningsreglerna om mat. Maritha
Sedvallson har även medverkat i TV4 Nyheterna om
behovet av en klassrumspeng.

Unga Allergiker

Samarbetet med ungdomsorganisationen Unga
Allergiker har fortsatt under året. Representanter
från respektive förbundsstyrelse såväl som de
centrala kanslierna har genomfört gemensamma
träffar och planeringsdagar. Unga Allergiker är även
samarbetspartner i förbundets Allergifamiljestöds
som startade 2013. Det lokala samarbetet utvecklas
positivt, bland annat genom utbyte och samarbete
på lokal nivå. Förbundet har även stöttat Unga
Allergiker ekonomiskt med sammanlagt 500 000 kr.

Anläggningen är helt beroende av statsbidraget för
rekreationsanläggningar och kommer att så förbli
under överskådlig tid. Eftersom det finns särskilda
regler för besökare är också den möjliga målgruppen
begränsad. Emellertid är målsättningen att minska
det ensidiga beroendet genom att stärka övriga
inkomstkällor.
Antal gästnätter under 2014 var 2 713 vilket är en
ökning från 2013 med 693 nätter.

Medlemstidningen Allergia

Förbundets medlemstidning Allergia utkommer med
åtta nummer per år och skickas till alla medlemshushåll. Tidningen innehåller intervjuer, reportage
och nyheter om de frågor som berör förbundets
medlemmar, aktuell forskning, receptsidor, tips och
idéer om hur man lättare kan leva med sin allergi.
Allergia är också ett debattforum för läsarna. Sidantalet
har under 2014 varierat mellan 32 och 40 sidor.
Allergia.se uppdateras vid varje utgivning. Där
lyfter tidningen fram utvalda artiklar ur varje
nummer. Den som vill kan även ladda ner och läsa
hela tidningen som PDF, söka i Allergias textarkiv
samt kommentera artiklar.
Intäkterna för riksannonser har trots lågkonjunktur
ökat med närmare fem procent, medan intäkterna
för de lokala annonserna har gått ner något.

Hemsida och sociala medier

Under 2014 har förbundet att fortsatt arbetet med
den nya hemsidan som lanserades i maj 2013. Utöver
hemsidan har förbundet ett antal informations- och
kampanjsidor. En översyn av dessa har påbörjats
Södergården
under året till både innehåll och struktur.
Södergården är förbundets eget allergianpassade
Förbundet är idag aktivt både på Twitter och Facevandrarhem. Anläggningen har 21 gästrum med
book och har ett bra engagemang från våra följare.
totalt 46 bäddar. Det finns fyra utrustade kök, bastu, Under 2014 har förbundet arbetat med dessa medier
tv-rum, samt barn- och ungdomsrum. Mikaela
för att engagera och informera både medlemmar och
Odemyr är den i förbundsstyrelsen som har ett
media. Framförallt har Barnallergiåret och förbundets
särskilt ansvar för anläggningen.
valfråga klassrumspengen lyfts fram.
Särskilda regler gäller för besökare för att kunna
I Friskarelivbloggen skriver handläggarna om olika
intressepolitiska frågor. Det mest lästa inlägget under
leva upp till de krav som ställs på en allergianpassad
anläggning.
året var Sälen Paro, ett alternativ till djur i omsorgen,
Förbundets treårsplan för Södergårdens utveckling som har lästs av 960 personer under året.
har nu utvidgats till en femårsplan, detta för att lägga http://www.friskarelivbloggen.se/2013/01/salen-paroen bra grund för en långsiktig utveckling av gården
ett-altenativ-till-djur-i-omsorgen/
och dess utnyttjande.
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Matnyttig.se

Matnyttig.se har fått många nya läsare under året.
Matnyttig.se har genomgått en uppdatering av sidan
under 2013. Sidan ser fräschare ut och artiklarna
presenteras på ett modernare sätt. Matnyttig.se
slog nytt besökarrekord och kom upp till 2405
besökare för en enskild dag. En genomsnittlig dag
ligger besökarantalet mellan 400 och 500 besökare.
Matnyttig.se har en sida på Facebook som har över 2
100 följare och växer hela tiden.

Produktgranskning

Granskningen och rekommendationerna av
produkter är den av förbundets verksamheter som
uppskattas mest av medlemmarna. Den bidrar till
att marknadsföra organisationen och till att göra
organisationen både känd och respekterad hos
allmänheten. Dessutom bidrar rekommendationerna
till viktiga ekonomiska intäkter till förbundet.
Granskningsrådet har under 2014 bytt ordförande,
Jan-Olof Jonson har ersatts av förbundsstyrelseledamot
Emma Larsson. Under året har också en utredning
av verksamheten genomförts, presenterats och behandlats på förbundets planeringsdagar i augusti.
Den SWOT-analys som gjordes gav nya infallsvinklar och möjligheter för verksamhetens utveckling.
Under 2014 har avtal förnyats med samtliga företag
som har rekommenderade produkter. Fortsatt bearbetning har skett av företag inom kosmetikaindustrin och vitvarubranschen. En breddning av den
externa marknadsföringen bör även ske till andra
branscher bland annat byggindustrin. Ett annat intressant projekt är att öppna upp för samarbete kring
metoder och service.

Postkodlotteriet/Blomsterfonden samt
Victoriafonden/Radiohjälpsfonden

Under året har 1 117 000 kr delats ut från
Postkodlotteriet/Blomsterfonden till förbundets
lokal- och länsföreningar. Medlen gick till projekt
kring lägerverksamhet, aktiviteter inriktade på
vuxna/äldre och till utåtriktade arrangemang med
inriktning på medlemsrekrytering.
Tack vare medlen från Postkodlotteriet har
bidragen kunnat hållas på en hög nivå.
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Förbundet samordnar ansökningar om medel från
Victoriafonden och Radiohjälpsfonden till förbundets
lokala och regionala föreningar. Victoriafonden ger
bidrag till barns och ungas läger- och fritidsverksamhet. Radiohjälpsfonden ger bidrag till föreläsningar
för medlemmar.

Svenska Postkodlotteriet, SPL

Postkodlotteriet, Postkodlotteriets Bingo och skraplotter har som ambition att erbjuda de bästa produkterna på den svenska lotterimarknaden. Visionen är
att bidra till en bättre värld. Idag är Postkodlotteriets
lotterier de som genererar mest pengar till den ideella
sektorn i Sverige. Sedan starten 2005 har lotterierna
fördelat 6,1 miljarder kronor och de senaste tre åren
har lotterierna kunnat fördela miljardbelopp, varje
år. Tillsammans med sina systerlotterier i Holland
och Storbritannien hamnar Postkodlotterierna på
tredje plats över de aktörer som fördelar mest pengar
till ideell verksamhet globalt.
Förbundet har medverkat med korta informationsfilmer i TV4-programmet Postkodmiljonären och
på Postkodlotteriets hemsida samt i deras utskickade
marknadsföringsmaterial. Varje månad uppmärksammas en förmånstagare särskilt. Under maj månad
fick förbundet därigenom stort utrymme i Postkodlotteriets media.
Som förmånstagare erhöll förbundet sju miljoner
kronor, samma belopp som 2013. Medlen fördelades
så att Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond erhöll 1,4 miljoner.
Förbundet har också visat upp Postkodlotteriet i
flera olika sammanhang, bland annat i medlemstidningen Allergia, på förbundets webbsida, på kongressen, i nyhetsbreven samt under konferenser och
andra arrangemang – till exempel under invigningarna
av Barnallergiåret.
Medlen från SPL har stor betydelse för
möjligheterna att stärka och utveckla förbundets
verksamhet.

Barnallergifonden

Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond har
under 2014 delat ut 220 120 kronor i ekonomiskt
stöd till ett 70-tal barn med astma, eksem eller
annan allergisjukdom.
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Stöd har bland annat lämnats till rekreationsresor,
lägeravgifter och vistelser på Södergården, luftrenare,
kvalsterskydd till sängen eller annat som gjort livet
enklare för det allergiska barnet.
Delegerade av förbundsstyrelsen, att handlägga ansökningarna, var Per-Åke Wecksell, förbundsledamot
och Anneli Stenberg, anställd.

Internationellt arbete

Förbundet har under 2014 förstärkt det internationella arbetet bland annat genom ett aktivt deltagande i den europeiska astma- och allergiorganisationen
– EFAs aktiviteter från förbundsstyrelseledamoten
Mikaela Odemyr och EFAs styrelseledamot Per-Åke
Wecksell.
Förbundet deltar med en representant i en Working
Group för matfrågor inom EFA.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningskonferensen genomfördes den 17-18 maj
på Aronsborg vid Bålsta. Cirka 140 deltagare från
förbundets lokal- och länsföreningar deltog. Konferensens inriktning var att ge ny kunskap om allergifrågor samt att lyfta fram de lokala aktiviteterna
för att göra erfarenhetsutbytet för de närvarande
föreningarna så bra som möjligt.
Dagen innan genomfördes en särskild samling för
de lokalt och regionalt anställda.
En avslutningskonferens för Barnallergiåret,
Barnallergiforum, genomfördes i slutet av 2014
i Stockholm.
Förbundet och Stiftelsen Astma- och Allergiförbundet Forskningsfonden har även samverkat kring
utdelningen av ett extra forskningsanslag till barnallergologisk forskning.
En översyn av kansliets organisation och kostnader
med inriktning på besparingar har inletts.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång

Översynen av förbundskansliets intäkter och
kostnader med sikte på att förbättra resultatet har
fortsatt efter räkenskapsårets utgång.
Ett treårigt projekt för att stärka familjer med
allergisjukdom erhöll stöd med 5 miljoner kronor
från Postkodlotteriet. Projektet avser att inledas
under hösten 2015.

Resultat och ställning

Förbundets intäkter består av statsanslag, royaltyintäkter från produktrekommendationer, medlemsavgifter, annonsintäkter, projektanslag, utdelning
från Postkodlotteriet, övriga bidrag och testamenten.
Statsbidraget, testamenterade medel,
annonsintäkter samt övriga bidrag har minskat
under 2013 jämfört med 2012. Intäkter från
medlemsavgifter, arv och projekt har ökat något
jämfört med föregående år. Under 2014, liksom
under 2013, var intäkten från Postkodlotteriet 7
miljoner kronor.
Bland årets kostnader kan nämnas förbundets
föreningskonferens i maj samt konferensen som
avslutning på Barnallergiåret i november. Bidrag på
över en miljon kronor till lokalföreningarnas lägerverksamhet och annat stöd har delats ut. Under året
har det tagits nya initiativ för att öka förbundets
närvaro på internet. En ny webbsida har lanserats
för att bättre och mer nutida webbnärvaro.
Förbundet har stöttat Stiftelsen Astma- och
Allergiförbundets Forskningsfond med 1,4 miljoner
kronor från Postkodlotteriet. Stödet bidrar till att
uppfylla förbundets ändamål att stödja forskningen
om allergiska sjukdomar.
Förbundets ekonomi och förvaltning granskas av
Håkan Sten, auktoriserad revisor från Mazars SET
Revisionsbyrå AB samt förtroendevalda revisorer,
Mikael Forsberg och Birgitta Bäuml. Insamlingsverksamheten granskas av Stiftelsen För Insamlingskontroll, SFI.

Resultatdisposition

Förbundets resultat år 2014 har ett underskott på
-2 069 860 kronor. Årets förlust överförs till
balanserat kapital.

Placeringspolicy

Astma- och Allergiförbundet har antagit en placeringspolicy som tar ställning mot placering i företag
som har verksamhet inom områdena tobak, vapen
och krigsmaterial.
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Flerårsjämförelse på intäkter, kostnader och balansomslutning

Nedan följer resultaträkningen i sammandrag för de senaste fem åren. Redovisas i tkr.
				 2014
Summa intäkter
29 587
Summa kostnader
-32 047
Rörelseresultat
-2 460
Finansnetto
191
Årets resultat
- 2 269

2013
31 620
-33 426
-1 806
1 388
- 418

2012
32 064
-31 320
744
781
1 525

2011
23 645
-27 266
-3 621
535
- 3086

2010
29 697
-30 363
- 666
732
66

Nedan följer balansomslutningen för de senaste fem åren. Redovisas i tkr.
				
Balansomslutning 		

2014		
25 522 		

2013		
28 214		

ORGANISATION
Medlemmar

Vid årsskiftet hade Astma- och Allergiförbundet
19 554 medlemmar, en minskning med 356 medlemmar. 67 procent av medlemmarna är kvinnor.
Satsningen på medlemsvärvning har fortsatt,
materialpaket har tagits fram och distribuerats till
föreningarna. Över 50 föreningar var aktiva i samband med Astmadagen och Allergidag i butik.
Värvare har också stimulerats genom premiering.
En särskild sms-kampanj under Barnallergiåret gav
över 160 nya medlemmar.
Satsningar för att minska utträdet har fortsatt, en
återvärvningskampanj under hösten har resulterat i
184 medlemmar.

Läns- och lokalföreningar

Förbundet har bistått läns- och lokalföreningar med
organisatoriska insatser. Förbundsstyrelsen besökte de
flesta länsföreningarna under 2014. Besöken ingår i
ett långsiktigt arbete för att stärka banden mellan de
centrala, regionala och lokala nivåerna i organisationen.
Vid årsskiftet fanns det 104 lokalföreningar och 23
regionala föreningar. Under året har 7 föreningar
lagts ned, 4 slagits samman och 3 reorganiserats.
Ett månadsbrev har distribuerats via e-post till 450 av
förbundets aktiva. Det skickades även ut på papper till ett
tjugotal aktiva som önskar få informationen på detta sätt.
Ett nyhetsbrev skickas ut till alla medlemmar som
har angett en e-postadress, vilket under 2014 var
cirka 6 800 personer.
För att stimulera studieverksamheten har ett ekonomiskt stöd om 100 kronor per deltagare i studiecirklar lämnats till föreningarna.
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2012		
27 289 		

2011
24 963		

2010
29 945

Under våren genomfördes regionala konferenser på
6 platser runt om i landet med fokus på påverkansarbete, media, söka projektpengar, Barnallergiåret
och värvning.
Under hösten genomfördes utvecklingsträffar på 4
platser med fokus på påverkansarbete, regionalisering
och föräldrastöd.
Arbetet att stötta föreningarna med egna hemsidor
har fortsatt och sex distansutbildningar i det nya
hemsidesverktyget har hållits under året. Över fyrtio
föreningar har idag sina lokala hemsidor härigenom.

Anställda

Förbundskansliet hade under 2014 totalt 18 anställda,
varav en var projektanställd. Under 2014 genomfördes
en översyn av kansliets organisation som resulterade
i en omorganisation och en reducering av personalen
med en anställd. En riskanalys kring psykosociala
arbetsmiljörisker genomfördes i samband med utredningen.

Framtida utveckling

Det framtida arbetet kommer att inriktas på att bygga
en mer effektiv organisation lokalt, regionalt och
centralt. En central uppgift blir att stödja länsföreningarna när de önskar sammanfoga verksamheten i
större regioner. Översynen av det centrala kansliet
fortsätter med sikte på kostnadsbesparingar.

Förvaltning

Astma- och Allergiförbundet håller kongress vart
tredje år. Kongressen väljer en ordförande och en
styrelse med uppdrag att leda verksamheten under
de kommande tre åren. Kongressen väljer också en
valberedning och revisorer.
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Resultaträkning och ställning
Beträffande resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar och
bokslutskommentarer.

Resultaträkning 2014
Kostnadsslagsindelad resultaträkning

Verksamhetsintäkter

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar på materiella och immateriella
Anläggningstillgångar

Not

2014010120141231

2013010120131231

2,3

29 586 705

31 620 298

4, 12
5

-18 945 749
-12 924 178

-20 901 389
-12 275 427

-178 010
-32 047 937

-249 429
-33 426
245

-2 461 232

-1 805 947

275 436
-83 961
191 475

1 643 883
-256 306
1 387 577

-2 269 757

-418 370

6

Summa rörelsekostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från nansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från nansiella investeringar
Årets resultat

7
8
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2014-12-31

2013-12-31

9

0

71 595

10
11

120 632
185 412
306 044

131 914
182 952
386 461

1 568 812
374 711
1 586 510
3 530 033

2 282 417
318 708
2 212 351
4 813 476

13 618 546
8 067 209

9 206 556
13 807 762

Summa omsättningstillgångar

25 215 788

27 827 793

Summa tillgångar

25 521 832

28 214 254

2014-12-31

2013-12-31

3 357 979
2 738 921
16 598 654
-2 269 757
20 425 798

3 260 489
2 436 006
17 017 024
-418 370
22 295 149

1 222 467
981 581
2 127 198
764 788
5 096 034

1 365 293
1 084 930
2 111 026
1 357 856
5 919 106

25 521 832

28 214 255

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

13

Eget kapital och skulder

Not

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel, Blomsterfonden
Ändamålsbestämda medel, Barnallergifonden
Balanserat Kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna, ej utnyttjade, bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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14

15
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Noter
Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper

Kortfristiga placeringar

Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3)
och FRIIs styrande riktlinjerför årsredovisning med
undantag för att kostnadsslagsindelad resultaträkning tillämpas.
Övergången till K3-regelberket innebär byte av
redovisningsprincip. Byte av redovisningsprincip har
inte inneburit några omräkningar av jämförelseåret.

Fordringar

Fordringar upptas till belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar
värderas till anskaffningsvärde om ej annat anges i
nedanstående.

Avsättningar och skulder

Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits
till anskaffningsvärdet med sedvanliga reserveringar
för upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts
för kända eller befarade risker efter individuell
prövning.

Kollektiv värdering görs enligt FARSRS RedR5.

Gåvor och bidrag

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de
erhålls. Bidrag har redovisats som intäkt när villkoren
för att erhålla bidragen har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla
bidraget uppfyllts.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella,
det vill säga leasingavgiften redovisas linjärt över
leasingperioden.

Avskrivningar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över
tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Balanserade utgifter för programvara 3-5 år
Byggnader				20-50 år
Inventarier			
5 år

Not 2 Verksamhetsintäkter
2014
1 935 750
4 191 454
4 980 931
1 119 854
111 004
7 000 000
19 338 993

Medlemsavgifter*
Royaltyintäkter
Annonsintäkter
Övriga intäkter
Administrativa arvoden
Svenska Postkodlotteriet
Summa

2013
1 932 265
5 803 693
5 856 956
1 001 186
49 804
7 000 000
21 643 904

*Antal betalande medlemmar år 2014 19 544 stycken jämförelse med år 2013 19 910 stycken.
Medlemsavgiften för huvudmedlemmar år 2014 ligger kvar på 150 kr.

Not 3 Bidrag och gåvor
2014
5 697 080
900 000
567 504
3 083 128
10 247 712

Statsbidrag
Statsbidrag för viss verksamhet
Swedbank Robur Humanfonden
Övriga bidrag
Summa
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2013
5 819 572
1 274 888
585 200
2 296 734
9 976 394
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Swedbank Robur Humanfonden
Övriga bidrag
Summa

567 504
3 083 128
10 247 712

585 200
2 296 734
9 976 394

2014
1 026 826
254 125
495 977
173 839
311 576
551 691
2 375 968
430 626
350 437
2 027 267
349 056
297 990
804 452
240 381
698 584
2 413 237
192 188
1 140 096
1 400 000
1 154 800
2 256 633
18 945 749

2013
1 320 182
306 218
469 638
153 484
285 658
478 208
2 723 610
488 219
378 756
2 210 026
418 442
344 796
754 928
271 971
722 010
3 249 846
209 490
574 673
2 100 000
1 185 300
2 255 935
20 901 389

Not 4 Övriga externa kostnader
Lokalhyra
Lokalkostnader
Reparations- och lokalkostnader Södergården
Hyra/leasing inventarier
Förbrukningsinventarier/material
Trycksaker
Konsultarvoden*
IT-tjänster och programvaror
Internet och datakommunikation
Arvode annonsproduktion
Tryckkostnad Allergia
Editionskostnad annonser
Övriga främmande tjänster
Telefon
Porto
Resor, logi och konferenskostnader
Annonsering
Lämnade bidrag och gåvor
Lämnat bidrag till Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond**
Lämnat bidrag från Svenska Postkodlotteriet
Övrigt
Summa

* Konsultarvoden är inköpta tjänster för bland annat arbetet inför Allergistämman, distribution av
informationsmaterial,
Astma- och Allergiförbundets hemsida, nättidningen matnyttig.se, aktiviteter för medlemsvärvning.
**År 2014 beviljades förbundet en utdelning från Svenska Postkodlotteriet på 7 000 000 kr varav 1 400 000 kr
tilldelats
Stiftelsen Astma-och Allergiförbundets Forskningsfond och 1 154 800 till lägerverksamhet och dylikt.
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Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse inklusive suppleanter
Kanslichef
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader
varav pensionskostnader
Av pensionskostnader avser 12 466 kr (0 kr) förbundets styrelse
och 215 232 kr (205 474 kr) förbundets generalsekreterare.
Övriga personalkostnader
Antalet anställda:
Män
Kvinnor
Totalt

2014
984 279
727 665
6 832 202
8 544 146

2013
720 119
730 524
6 673 212
8 123 855

4 021 240
1 114 953

3 671 476
973 774

358 792

575 493

2014
5
11
16

2013
4
11
15

2014
-11 282
-95 133
-71 595
-83 961

2013
-8 461
-155 060
-85 908
-249 429

2014
28 619
77 315
48 078
121 424
275 436

2013
12 552
221 721
1 409 610
0
1 643 883

2014
-2 671
-81 290
0
0
0
-83 961

2013
-2 083
-89 814
-2 217
-46 316
-115 877
-256 307

Not 6 Avskrivningar
Årets avskrivning på anskaffningsvärdet har skett med 3 % på
fastigheter, 20 % på inventarier samt 33,33 % på datautrustning.
Byggnader och mark
Inventarier och datautrustning
Immateriell tillgång *
Summa
Se även not 9-12
* Avser investering i ett nytt medlemsregister från Mysoft.

Not 7 Ränteintäkter och liknande poster
Ränteintäkter
Utdelning värdepapper
Realisationsvinst på sålda värdepapper
Återföring nedskrivning av värdepapper
Summa

Not 8 Räntekostnader och liknade poster
Räntekostnader
Förvaltningskostnader
Valutakursförluster
Realisationsförlust på sålda värdepapper
Nedskrivning värdepapper
Summa
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Not 9 Immateriell tillgång*
2014
450 000
0
450 000

2013
450 000
0
450 000

-378 405
-71 595
-450 000

-292 497
-85 908
-378 405

0
0

71 595
71 595

2014

2013

Byggnader och Mark
Ingående anskaffningsvärde
Inköp och renovering
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden

301 040
0
301 040

301 040
0
301 040

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-169 126
-11 282

-160 665
-8 461

Utgående ackumulerade avskrivningar

-180 408

-169 126

120 632
956 000
735 000

131 914
956 000
735 000

2014
765 064

2013
1 005 106

97 593

50 537

0

-290 579

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

862 657

765 064

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

-582 112
-95 133
-677 245

-717 631
-155 060
290 579
-582 112

185 412
185 412

182 952
182 952

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Bokfört värde på immateriell tillgång
* Avser investering i ett nytt medlemsregister från Mysoft.

Not 10 Byggnader och mark

Utgående restvärde enligt plan
Taxeringsvärde på fastighet och mark
varav byggnad

Not 11 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Årets försäljning / utrangering

Utgående restvärde enligt plan
Bokfört värde på inventarier
30

Verksamhetsberättelse 2014 • Astma- och Allergiförbundet

Not 12 Hyra och leasing
Lokalhyra
Leasing
Summa
Leasing avser viss kontorsutrustning.
Leasing/hyresavgifter som förfaller inom mindre än 1 år
Leasing/hyresavgifter som förfaller inom 1-5 år
Leasing/hyresavgifter som förfaller senare än 5 år

2014
1 026 826
173 839
1 200 665

2013
1 320 182
153 484

1 473 666

1 236 804
1 261 299
0

1 230 612
2 277 648
0

Not 13 Kortfristiga placeringar
Bokfört
värde

Marknadsvärde

Astma- och Allergiförbundets placeringsinnehav
Swedbank Robur FRN Företagsobligation
Swedbank SPAX USA
Premieobligationer
SSAB aktier 600 st
Garantum Avkastningsfond
Nordea Global
Nordea Alfa
Summa

6 526 301
525 000
25 200
38 850
1 000 000
3 164
3 770
8 122 285

6 527 200
550 550
25 200
27 372
1 003 017
1 999
5 853
8 141 191

Blomsterfondens placeringsinnehav
Swedbank Robur Eticha Global Mega
Swedbank Robur Absolutavkastning Plus
Summa

734 222
2 466 831
3 201 053

1 172 824
2 610 945
3 783 769

Barnallergifondens placeringsinnehav
Swedbank Robur Ethica Stiftelse
Swedbank Robur Absolutavkastning Plus
Summa

2 173 095
136 494
2 309 589

2 152 500
142 705
2 295 205

Nedskrivning värdepapper inklusive Barnallergifonden*
Sammanlagt innehav

-14 381
13 618 546

14 220 165

* Av nedskrivningen på 14 380 kr avser 0 kr Astma- och Allergiförbundets placeringsinnehav
och 14 380 kr Barnallergifondens
Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar avseende Barnallergifondens placeringsinnehav
redovisas direkt mot eget kapital.
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Not 14 Eget kapital
Blomsterfonden
3 260 489
88 839

Ingående balans
Tillförda medel
Kostnader
Beviljade anslag
0
Kapitalvinst och/alt kapitalförluster av
värdepapper
8 651
Nedskrivning och/återföring av värdepapper
0
Upplösning av fond, överförd till Barnallergifonden
Årets resultat
Utgående balans
3 357 979

Barnallergifonden
2 436 006
385 642

Balanserat
kapital
16 598 654

-220 120
102 359
35 035
-2 269 757
14 328 897

2 738 922

Totalt eget
kapital
22 295 149
474 481
0
-220 120
111 010
35 035
0
-2 269 757
20 425 798

Not 15 Skuld erhållna, ej utnyttjade, bidrag
Allmänna Arvsfonden projektet Familjestödsprojektet
Victoria- och Radiohjälpsfonden
Konsumentverket projektet Allergiker på flyget
Summa

2014
286 375
695 206
0
981 581

2013
840 461
20 331
41 150
860 792
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