Verksamhetsberättelse 2016

2016 var ett märkesår för förbundet då vi firade 60-års jubileum. Planering av aktiviteter,
både centralt och lokalt, engagerade under våren vårt centrala kansli men även
medlemmar och anställda ute i landets föreningar. Det arrangemang som ordnades
centralt innehöll en resumé över förbundets arbete och utvecklingen av den allergivård
som erbjudits samt personliga berättelser och information. I anslutning till vårt jubileum
hölls även förbundets Kongress som lockade många deltagare och hade ett rekordstort
antal motioner denna gång. Ett tecken på ett stort engagemang i våra föreningar.
Efter kongressen startade ett nytt arbetsår med en ny, lite slimmad, styrelse. För en
ledamot i styrelsen, Mikaela Odemyr, väntade nya stora äventyr direkt efter kongressen.
Hon for då till EFA:s kongress och valdes där till ordförande för den europeiska
organisationen. En betydelsefull händelse för hela vår organisation. EFA startades av
Kerstin Hejdenberg från Sverige och nu har vi satt ännu en markering på allergikartan!
Under året har vi påbörjat ett arbete för att öka och utveckla förbundets kommunikation,
ett nödvändigt arbete för att hålla oss synliga i en värld där informationsflödet går allt
snabbare och i allt fler kanaler. Vi ser redan resultat då statistik visar att vi höjt vår
synlighet i media. En del i det arbetet är vår nya hemsida. Du kan nu även läsa
hemsidans information i ett anpassat format, på din mobiltelefon och läsplatta. Vi kan på
ett smidigare, enklare och modernare sätt tillgängliggöra information för våra
medlemmar samt allmänheten. Men, precis som tidigare, har medlemmar utan tillgång
till digitala redskap möjlighet att via sin förening eller det centrala kansliet beställa en
utskrift av vår information. Även Allergia har under året förändrats och blivit allt fylligare
och mer temainriktad. Tidningen utges nu sex gånger per år och i samverkan med
Forskningsfonden får alla huvudmedlemmar en aktuell forskningsbilaga varje år.
Förbundets arbete med att skapa större regioner har pågått under hela året. En ny
region, Mellansverige, har bildats och flera föreningar går i tankar på att gå samman.
Även detta år visar en sänkning av vårt medlemsantal, men de föreningar som bildat
region, har ett bemannat kansli och arbetar med medlemsstöd i form av lokala
aktiviteter blomstrar. Där har vi receptet inför våra kommande år.
De intressepolitiska frågor som stått i centrum för förbundets verksamhet har varit
implementeringen av de nationella riktlinjerna för astmavården i landstingens
verksamhet och ökad tillgänglighet i samhället för personer med allergisjukdomar.
Insatser har gjorts för att uppmärksamma den ökande användningen av hundar i olika
verksamheter i samhället, behovet av skärpt lagstiftning mot tobaksrökning och vikten
av parfymfritt i offentliga miljöer. Förbundet har också genom sitt engagemang i
Handikappförbunden/ Funktionsrätt Sverige och i direktkontakter med myndigheter
arbetat för att öka medvetenheten om att också allergisjukdomar blir till funktionshinder
i mötet med otillgängliga miljöer. Målet har varit att övertyga om att miljöer som är
otillgängliga för personer med allergier är diskriminerande.
/Maritha Sedvallson
Förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet
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Astma- och Allergiförbundet är en välkänd och respekterad organisation. Hos oss samlas
människor med allergiska sjukdomar tillsammans med sina anhöriga och andra
engagerade för att göra Sverige mer tillgängligt. Tillsammans arbetar vi, på många
skiftande sätt, för ett Friskare Liv!
Under 2016 fyllde förbundet 60 år. Mycket har uppnåtts under dessa år men en hel del
återstår innan vi förverkligat vår vision:

Människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera
som likvärdiga medlemmar i samhället

Sedan förbundet bildades 1956 har antalet allergisjuka ökat kraftigt, särskilt har
allergierna ökat bland barnen. Samtidigt har dödligheten sjunkit dramatiskt, mycket tack
vare allergiforskningens framsteg och de mediciner som denna lett fram till. Men också
genom det långa och uthålliga arbete som förbundets aktiva har lagt ner under
årtionden för att få allt fler att förstå allt mer om vad allergisjukdom innebär och hur
viktigt det är med förståelse från omgivningen. Genom förbundets arbete med
produktrekommendationer har det blivit mycket lättare för konsumenten att välja bra,
anpassade produkter. Förbundets arbete mot yrkesallergier, mot rökning, för
allergianpassning i skolorna och för bättre märkning av innehåll i livsmedel är andra
exempel på satsningar som har betytt oerhört mycket för många människor. Och det är
ändå bara en bråkdel av det arbete som förbundet har uträttat under sina sextio år.
Men även om vi har uppnått mycket återstår mycket arbete innan vår vision blir
verklighet. Utanförskapet är fortfarande stort hos de drabbade. Livskvalitén är ofta
kraftigt påverkad i familjer där en eller flera har en allvarlig allergisjukdom.
Regeringen och dess myndigheter har ingen samlad bild av allergiproblemen i samhället.
Det saknas samordnande funktioner vilket gör att lagstiftningen släpar efter och
myndigheter drar åt olika håll. Kunskapsbrist råder inom stora delar av samhället om
vilka möjligheter till framsteg som faktiskt finns inom allergiområdet.
I maj 2016 genomfördes vår kongress, där Vision 2025 stod i fokus. En treårig
verksamhetsplan antogs också, den anger bristen på kunskap som det största hindret
för ett friskare liv för människor med allergisjukdomar. Det handlar om okunskap, falsk
och felaktig kunskap, otillräcklig spridning av existerande kunskap och obenägenhet att
ta till sig och utnyttja ny kunskap.
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Nuvarande kongressperiod inleddes i maj 2013 och avslutades i maj 2016 då det åter var
kongress. I centrum för den här perioden har stått att uppmärksamma barnens och
familjernas allergier.
Under 2014 års valrörelse engagerades förbundets aktiva på alla nivåer i arbetet för en
klassrumspeng - ett statligt investeringsstöd till upprustning av skolans miljöer. Under
2015 förverkligades detta genom att den så kallade ”skolmiljarden” fanns i regeringens
budget för åren 2016-2018.
Förbundet har också stött läns- och lokalföreningarna i arbetet för att stärka den
regionala organisationen. Målet är att förbundets tidigare drygt tjugo länsföreningar ska
gå samma till cirka sju regionföreningar. Under 2016 fördes diskussioner om
regionbildning på flera håll i landet, diskussioner som fortsätter under det kommande
året.
Under 2016 utvecklades förbundets utåtriktade kommunikation kraftigt. En ny och
ändamålsenlig hemsida arbetades fram och lanserades under hösten. Allergia finns nu
även som webbtidning: allergia.se med material som är särskilt anpassat för
webbpublicering. Förbundets grafiska profil har vässats, ett arbete som fortsätter in i
2017. Antalet följare på förbundets FB-sida ökade också avsevärt.
Förbundets vandrarhem Södergården Åre träffade under året avtal med Svenska
Turistföreningen, STF, vilket innebär att det från årsskiftet 2016/17 är möjligt att boka sin
vistelse på Södergården via STFs bokningssajt. Det gör samtidigt att förbundet får
tillgång till digert kunnande när det gäller att driva och sköta vandrarhem.
Övergripande mål för Astma- och Allergiförbundet under den nu avslutade
kongressperioden var:
•

Utveckla tjänster som ger förbundets medlemmar större möjligheter att klara sin
vardag med egen kraft.

•

Aktivt erbjuda människor att stödja och delta i arbetet med att förändra
samhället för ett Friskare Liv.

•

Stärka den regionala organisationen för att öka våra möjligheter att påverka
vården och utveckla stödet till de lokala allergiföreningarna.
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Förbundet har en omfattande intressepolitisk verksamhet på internationell, nationell,
regional och lokal nivå och spelar en viktig roll inom flera viktiga samhällsområden som
företrädare för den stora gruppen av människor med allergisjukdomar.

Socialstyrelsens nya riktlinjer för astma och KOL
Under våren 2016 genomförde Astma- och Allergiförbundet en enkätundersökning
riktad till alla landsting/regioner för att kartlägga hur man avser att implementera de nya
riktlinjerna för astma/KOL. Vi frågade bland annat om landstingen har budgeterat för att
börja arbeta efter de nya riktlinjerna och om de har bildat ett regionalt eller lokalt
astma/KOL-råd. Resultatet presenterades i form av ett pressmeddelande på
Internationella astmadagen den 3 maj, och visade att de flesta landsting planerar för att
börja arbeta efter de nya riktlinjerna, men att enbart sex landsting har budgeterat för att
göra det praktiskt möjligt. Tidningarnas Telegrambyrå, TT, plockade upp
pressmeddelandet som fick stor spridning i media nationellt, ca 136 artiklar skrevs och
flera av förbundets föreningar fick möjlighet att uttala sig. (Se bilaga).
Arbetet med att påverka landstingen att arbeta efter Socialstyrelsens nya riktlinjer för
astma/KOL har pågått under hela året. Förbundet är representerat i det Nationella
programrådet för astma/KOL på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att se till att
patientperspektivet finns med i arbetet. Arbetet har under året haft fokus på följande
verksamhetsmål:
-

Att ta fram kunskapsstöd som ska underlätta en korrekt och förbättrad diagnostik.

-

Uppnå fullgod astmakontroll genom att underlätta användning av frågeformulären
ACT (Astma Control Test) och CAT (COPD assessment test, fritt översatt KOL-test).

-

Ändamålsenlig behandling i samverkan med patienten. Vården ska stärka patientens
resurser genom att erbjuda behandlingsplaner.

-

Ökad interprofessionell samverkan mellan alla professioner i astma- och KOLvården.

I maj 2016 anordnades en workshop i Stockholm där verksamhetsansvariga och
representanter från landstingen bjöds in för att ta del av programrådets arbete.
Förbundets läns- och regionföreningar har uppmanats att ta kontakt med de egna
landstingen för att få möjlighet att vara delaktiga i implementeringsarbetet. Det innebär
bland annat medverkan i de lokala astma/KOL-råden som är under uppbyggnad i
landsting och regioner. Hittills har 15 astma/KOL-råd bildats, i tre av råden (Uppsala,
Örebro och Dalarna) finns representanter från den lokala Astma- och Allergiföreningen
med.
Behovet av fler allergologer uppmärksammades av TV4 Nyheterna i februari då
generalsekreterare Ulf Brändström fick möjlighet att ge förbundets syn på saken.
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I samarbete med Svenska Föreningen för allergologi, SFFA, och Dagens Medicin Agenda
planeras en större konferens, Dagens Medicins Allergidag i maj 2017 för att ytterligare
lyfta frågan. Dagen kommer att ha fokus på behovet av en nationell strategi för
allergisjukdomarna och visa på goda exempel från våra grannländer.
Medverkan i externa arrangemang
-

Hearing, ”Regeringens satsning på kroniska sjukdomar”, på Socialdepartementet
med socialminister Gabriel Wikström den 15 april. Förbundet lyfte fram vikten av
kompetensförsörjning, samt att en konsekvens av att landstingen själva kan välja att
följa eller inte följa Socialstyrelsens nya riktlinjer för astma kan leda till ojämlik vård. Deltagit i en paneldiskussion under Dagens Medicins dag om astma/KOL i
oktober.

-

Förbundet deltog i en hearing hos Socialstyrelsen i maj för att kommunicera
pågående arbeten inom strategin för kroniska sjukdomar.

-

Deltagit i en Workshop hos eHälsomyndigheten med utvecklare och
patientorganisationer i november.

-

Deltagit i diskussionspanel på apoteksstämman.

Samverkan med vårdens olika yrkesgrupper
Förbundets målsättning är att personal inom vården ska se oss som en resurs och tipsa
sina patienter om att kontakta den lokala Astma- och Allergiföreningen. Samarbetet med
de olika professionerna inom vården sker till stor del genom Sara-gruppen
(representanter för olika yrkesgrupper inom vårdområdet). Gruppen har träffats två
gånger under 2016. I gruppen ingår:
Mats Arne, Fysioterapeuterna
Ulf Brändström, Astma- och Allergiförbundet
Eva-Maria Dufva, Astma- och Allergiförbundet
Marina Jonsson, Allergikonsulenterna, ASTA
Anne Kihlström, Barnläkarföreningen, sektionen för allergologi, Blf-a,
Ulla Kronander, Svenska föreningen för allergologi, SFFA,
Andrea Mikkelsen, Dietisternas riksförening, DRF,
Peter Odebäck, Nätverket för Astma- Allergi- och KOL-intresserade allmänläkare, Naaka,
Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet
Kerstin Sundell Bergström, Astma-Allergi och KOL sjuksköterskeföreningen, ASTA
Gunell Wandeli, Astma- och Allergiförbundet.
Syftet med gruppen är att kommunicera vad som pågår inom de olika yrkesföreningarna
och hitta områden som där vi kan samverka. Under året har gruppen bland annat tagit
initiativ till den kommande Allergidagen i mars 2017 i samarbete med Dagens Medicin
Agenda och en debattartikel om införandet av pälsdjur i vården, Kunskapen om allergi
måste öka. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/07/12/kunskapen-om-allergi-maste-oka/ .
Vi har även inlett ett samarbete med de två allergikonsulenterna i Stockholm, för att
kunna följa deras arbete.
Förbundet deltar i arbetet med att revidera kunskapsunderlaget för allergenspecifik
allergivaccination, ASIT.
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Övrig samverkan, vård
•

Deltagit som representant för Handikappförbunden i Funktionshinderrådet,
Försäkringskassan.

•

Deltagit som representant för Handikappförbunden i Socialstyrelsens
funktionshinderråd.

•

Deltagit i Myndigheten för vårdanalys alumninätverk.

•

Deltagit i NEPI:s projekt vars syfte är att identifiera hinder för en framgångsrik
läkemedelsbehandling.

•

Deltagit i Nationella programrådet för astma/KOL, Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL.

•

Deltagit i Nätverket för jämlik hälsa, Handikappförbunden.

•

Deltagit på Astma-Allergi och KOL-sjuksköterskeföreningens ASTA-dag i Gävle i april.

•

Deltagit på Barnläkarföreningens (sektionen för allergologi), höstmöte i Falun.

•

Deltagit på Svenska föreningen för allergologis höstmöte i Stockholm.

•

Deltagit i panelsamtal på Dagens Medicins astma/KOL dag i oktober.

•

Deltagit i TLV:s etikgrupp.

•

Deltagit i lobbygrupp Svenskvård.se.

•

Deltagit i diskussionspanel på Läkemedelskongressen.

•

Deltagit som suppleant i Nämnden för läkemedelsförmåner, TLV.

Samverkan med läns- och lokalföreningarna
Ombudsmännen på förbundskansliet har erbjudit de lokala föreningarna hjälp med
skrivelser och lokala pressmeddelanden under året. Underlag för lokala
pressmeddelanden har skickats ut i samband med Internationella astmadagen och
Parfymfria veckan. Samarbetet med föreningarna är högt prioriterat.

Remisser vård
-

Träning ger färdighet, SOU 2015:98, gemensamt yttrande med Handikappförbunden

-

Effektiv vård, SOU 2016:02, gemensamt yttrande med Handikappförbunden Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och
sjukvård, Ds 2016:29.

-

Skrivelse till Sjukvårdsdelegationen på SKL, ordförande Dag Larsson, angående att viss
inhalationsutrustning i maj 2017 kommer att fasas ut ur läkemedelsförmånen och
ansvaret tas över av landstingen.

-

Skrivelse till utredningen för Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och
sjukvården, utredare Sofia Wallström.

-

Skrivelse till Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, och Läkemedelsverket,
tillsammans med Svenska Föreningen för allergologi, SFFA, och Barnläkarföreningen
– allergologi, Blf-a. Angående att företaget ALK har brist på ett flertal allergen såsom
katt- och 5-gräsallergen. För både barn och vuxna som är inne i dessa behandlingar
blir det en svår omställning att sluta få denna terapi. Angeläget att lösa bristen på
allergen.
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Övrigt
Besökt Uppsala läns landsting för att informera om familjestödsutbildningar.
Under Almedalsveckan medverkade förbundsordförande Maritha Sedvallson på flera
välbesökta seminarier:
Vad krävs för att föra primärvården och allmänmedicin starkare?
Arrangör: Svenska Distriktläkarföreningen.
Framtidens offentliga måltider, tema den känsliga konsumenten.
Arrangör: Offentliga Affärer.
Nöjda sjuksköterskor och friska patienter till lägre vårdkostnad.
Arrangör: OneMed.
Resultatpresentation Agenda nätverket.
Arrangör: Forska Sverige.

Personalutbildningar för förskola, skola och restaurang
Utbildningsmaterialen Säker mat i förskola och skola samt Hurra, en allergisk gäst, som
uppdaterades 2015, har använts i baskurser ledda av godkända utbildare. Under 2016
har utbildning av åtta utbildare för baskurser på förskola, skola och restaurang hållits.
Utöver det har förbundet arrangerat en fortbildningsdag med temat restaurang.
Standardiserade presentationer har tagits fram för baskurserna och en gemensam
prissättning har accepterats av de diplomerade godkända utbildarna. Dessa kurser kan
från januari 2016 köpas in till personal på kommuner, skolor, förskolor och restauranger.
Syftet är att öka kunskapen om matallergier så att bra rutiner för en säker mathantering
etableras.

Restaurangmärkning
Frivilligt egenkontrollprogram för restauranger erbjuds restauranger som skriver avtal med
förbundet. Restaurangerna uppfyller förbundets kravlista för märkning och får då intyg
och klistermärken att sätta upp på restaurangerna. Ågrenska är hittills den enda
restaurang som har skrivit avtal i programmet, men flera andra avtal är under
förhandling. Under 2016 har arbetsmaterial tagits fram till läns- och lokalföreningarna
med syftet att föreningarna ska försöka väcka intresse för egenkontrollprogrammet hos
restauranger på lokalorten.

Nätverksgrupper
Förbundet har under året deltagit i två viktiga nätverksgrupper på matallergiområdet.
Den ena är Arbetsgruppen för allergi och annan överkänslighet, samma grupp som
under 2015 uppdaterade branschriktlinjerna för livsmedelsbranschen. Här diskuteras
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många frågor på området och representanter från Astma- och Allergiförbundet,
Celiakiförbundet,
Livsmedelsverket, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel med flera deltar.
Gruppen har bland annat uppvaktat Livsmedelsverket om anmälningsförfarandet av Fri
från produkter och har lyckats få Livsmedelsverket att ändra beslut till att behålla
anmälningsförfarandet.
Förbundet deltar även i nätverksgruppen Födoämnesallerginätverket, som ordnar
föreläsningar, diskuterar och driver olika frågor på matallergiområdet. Under 2016 hölls
ett stort symposium där man tillsammans med forskningsinstitutet TNO från Holland
och Livsmedelsverket diskuterade möjligheten att sätta gränsvärden för flera olika
allergener vid märkning av produkter, liksom det finns gränsvärden för glutenfritt och
laktosfritt.

Nationell strategi för området allergi- och överkänslighet för mat
Agendan Bra mat för alla släpptes i januari 2016 i samband med en presskonferens och
ett symposium i Stockholm. Samtidigt publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet
med information om vad som behöver göras på området. Målet för arbetet är att
förverkliga agendan och skapa ett nationellt centrum för matallergi.
En ledningsgrupp bestående av förbundet, Centrum för Allergiforskning och
Livsmedelsföretagen driver arbetet vidare med politiska uppvaktningar och symposier.
Under 2016 har ett referensgruppssymposium hållits på Karolinska Institutet,
Socialdepartementet och Näringsdepartementet har uppvaktats och en ansökan har
skickats till Arvsfonden gällande det treåriga projektet Bra mat för alla.

Hälso- och sjukvård
Medlemmar som har matallergi och har varit inlagda på sjukhus har besvarat en
enkätundersökning om hur det fungerade med allergimaten på sjukhusen. Detta blir ett
första kunskapsunderlag som ska ge en bild av hur det ser ut på området.
En ansökan har skickats till Arvsfonden gällande ett treårigt projekt kallat Trygga måltider
i vården. Medsökande i projektet är Dietisternas Riksförbund och Kost och Näring
(förbundet för kostansvariga på landsting och kommun).

Jordnötter och nötter
Under 2016 har en insamling av kunskapsunderlag på området allergi och
överkänslighet för jordnötter och nötter genomförts. En policy har arbetats fram med
riktlinjer om hur hantering av jordnötter och nötter bör skötas i offentliga miljöer.
Policyn är vägledande för vilka råd som förbundet ska ge på området.

Intressepolitiskt arbete har även bedrivits på matområdet när det gäller flyg, buss, tåg
samt offentlig upphandling.

Remissvar
Remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel.
Remiss angående reviderad vägledning till EUs Informationsförordning 1169/2011.
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Remiss angående Säkra måltider beskrivna i remissförfrågan 2016/01732.
Remiss angående Anpassning av dokument 609/2013 vid remissförfrågan 2015/08551.

Extern samverkan 2016
Arbetsgruppen för allergi och annan överkänslighet
Födoämnesallerginätverket
Bra mat för alla; Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet, Livsmedelsföretagen
Förbundet är även representerat i Livsmedelsverkets konsumentråd.

Förbundet har under verksamhetsåret fortsatt arbetet för att skapa en ökad
medvetenhet i samhället om parfym- och kemikaliedofters negativa inverkan på
människors tillgänglighet och hälsa. För andra året i rad utlyste förbundet en parfymfri
vecka som blev en succé. Ett flertal föreningsaktiviteter genomfördes och förbundets
arbete fick stor plats i media (läs mer under avsnittet Kommunikation – Media). Bland
annat gjorde förbundsrepresentant Solveig Enberg ett viktigt framträdande i TV4 på
bästa morgonsändningstid. Förbundet samarbetade med ett av apoteksbolagen och
lanserade i en PR-kupp en parfymfri parfym (Personell) för att skapa uppmärksamhet
kring frågan. Parfymen såldes via en auktion och intäkten gick till forskning kring
doftöverkänslighet. I samarbete med apoteksbolaget ordnades en tävling i sociala
medier där Södergården Åre stod för priset och fick chans att visa upp den doftfria
anläggningen.
I samband med kampanjen mot allmänheten kontaktades också ett antal vårdcentraler,
kollektivtrafikbolag, träningsanläggningar och fastighetsbolag. Dessa erbjöds att beställa
doftfritt material utan kostnad under kampanjperioden och informerade om vad de
kunde göra inom sina verksamheter för att underlätta för doftöverkänsliga.
Förbundet har under verksamhetsåret sammanställt kunskapsmaterial till stöd för en
kommun som rättsligt driver frågan om att förbjuda doftsättning av köpcentra. Denna
process är av stor principiell betydelse eftersom utfallet kommer att visa om det krävs
förändringar av lagstiftningen för att möjliggöra för kommuner att förbjuda doftsättning
av offentliga miljöer.
I ett öppet brev till Sveriges Television har förbundet riktat kritik mot att doftsätta luften
vid offentliga arrangemang (i detta fall schlagerfestivalen). Skrivelsen har publicerats på
förbundets webbplats och spridits i sociala medier.
Under året har förbundet även bidragit till spridningen av ett vetenskapligt
kunskapsunderlag om sensorisk hyperreaktivitet, som forskningsfonden sammanställt.
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Ett mål under året har varit att allergifrågorna inkluderas i en reviderad strategi för
funktionshinderspolitiken. Ett annat mål har varit att undersöka medlemmarnas
prioriteringar när det gäller tillgänglighet.
I början av året skickades en webbenkät om tillgänglighet ut till ett slumpmässigt urval av
medlemmar. I enkäten tillfrågades medlemmarna om i vilka miljöer de upplevde störst
hinder att vistas i, och vad som orsakade besvären. Resultatet presenterades på en
poster på förbundets kongress och i ett uttalande från kongressen i ett
pressmeddelande. Enkätresultatet har även presenterats vid ett möte med
representanter från Myndigheten för delaktighet.
Förbundet har skickat in synpunkter till Myndigheten för delaktighet på förslaget om
framtida strategi för funktionshinderspolitiken och remissvarat till Socialdepartementet.

Pälsdjur
Ett mål under året har varit att tjänstehundar och hundar i vård/omsorg införs med
hänsyn till personer med allergi. Ett annat mål har varit att tjänstehundar inom
vård/omsorg och skola/bibliotek ska regleras i lag.
Eftersom regeringen gav ett negativt svar på en skrivelse med uppmaningen att
lagreglera tjänstehundar skrev Astma- och Allergiförbundet tillsammans med andra
funktionshinderorganisationer istället till skolmyndigheterna. Syftet var att påtala
behovet av att en vägledning till skolor tas fram om hur läshundar får användas i skolan,
med hänsyn till allergi. Skrivelsen skickades till generaldirektörer på Skolverket och
Specialpedagogiska skolmyndigheten. I juni meddelade myndigheterna att de beslutat
att gemensamt ta fram ett stödmaterial och sprida det till skolor och huvudmän. Arbetet
med vägledningen var dock inte påbörjat i slutet av året.
En debattartikel publicerades i tidningen Dagens Medicin om att framtagna vägledningar
om djur i vård och omsorg måste följas. Avsändare var Astma- och Allergiförbundet
tillsammans med ASTA (astma- och allergisjuksköterskornas organisation). Förbundet
har även skrivit till Sveriges kommuner och landsting och deras sjukvårdsdelegation med
information om vägledningarna. SKLs patientsäkerhetssamordnare (som har ett nätverk
i hela landet) har fått information om vägledningarna som även lagts ut på deras
projektplats.
I slutet av året tillfrågades ca 400 personer med hundallergi om vilka miljöer de upplevde
störst besvär och hinder att vistas i. Resultatet av undersökningen publicerades i en
rapport och som en nyhet på hemsidan och i ett pressmeddelande.
Förbundets policy om pälsdjur har uppdaterats under året och antagits av
förbundsstyrelsen.

Tobaksrök
Ett mål som förbundet arbetat för under året har varit att rökning förbjuds på
uteserveringar och vissa andra offentliga utomhusmiljöer. Ett annat mål har varit att
13
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andelen fastighetsägare som infört rökfria flerbostadshus ska öka (från 18 procent 2013
till 25 procent).
Förbundet skrev ett öppet brev till Erik Ullenhag, Liberalerna, om att det är en mänsklig
rättighet att slippa passiv rökning. Debattartiklar om rätten till rökfria utomhusmiljöer
publicerades i Nya Wermlandstidningen på Astmadagen och i Sydsvenskan på WHOs
tobaksfria dag i maj.
Under hösten gjorde förbundet en kartläggning av rökfria och allergianpassade
flerbostadshus bland allmännyttans fastighetsägare. 23 fastighetsägare svarade att de
hade rökfritt 2016 – att jämföra med 25 fastighetsägare vid kartläggningen 2011 (av
totalt 44 som någon gång uppgett att de hade rökfria flerbostadshus enligt SABO). En
lista på dessa fastighetsägare publicerades på hemsidan och i ett pressmeddelande inför
tobaksfria veckan i november.
Förbundet arrangerade en konferens om rökfritt boende tillsammans med Astma- och
Allergiföreningarna i Örebro län och Riksförbundet VISIR. Konferensen hölls under
tobaksfria veckan i Örebro. Runt 25 fastighetsägare, hälsoskyddsinspektörer och
medlemmar i allergiföreningar deltog i konferensen och ungefär lika många
medverkande och arrangörer. Föreläsningar och paneldiskussion från konferensen har
filmats och lagts upp med en länk på förbundets hemsida. Filmerna har också spridits till
olika intressenter, bland annat till fastighetsägare. En debattartikel om att stärka
hyresgästers rätt till en rökfri miljö publicerades i Nerikes Allehanda före konferensen.

Tillgänglighet i förskola och skola
Mål för 2016 års arbete har varit att 200 nya skolor/förskolor registreras på
allergironden.se och att andelen som påbörjat eller genomfört allergirondens
handlingsplaner ska öka från 33 till 40 procent. Ett tredje mål har varit att kommunerna
ska nyttja det statliga stödet (klassrumspeng) för att upprusta skollokaler, främst till
åtgärder av fukt- och mögelskador och bristfällig ventilation.
Förbundet har tillsammans med Svensk Ventilation hållit föredrag under utbildningar om
skolans inomhusluft. Utbildningsdagarna har arrangerats av länsstyrelser och
målgruppen har varit hälsoskyddsinspektörer och OVK-handläggare i ett par län.
Allergironden har marknadsförts till rektorer och förskolechefer i början av året och vid
skolsköterskornas kongress, som hade ca 1200 deltagare.
Råd och information om inomhusmiljö och allergi till fastighetsägare för skolor har
publicerats på förbundets webbplats och spridits i sociala medier.
Antalet registrerade skolor och förskolor under 2016 var 159 stycken (av totalt 653
registrerade). I slutet av året överfördes innehållet i databasen på allergironden.se till en
ny digital plattform, läs mer om detta under avsnittet Kommunikation.
Information från Boverket säger att 123 miljoner beviljats till statligt stöd för upprustning
av skollokaler av de totalt 180 miljoner som avsatts för ändamålet under året. En större
andel (100 st) hade sökt stöd för ventilationsåtgärder och något färre (28 st) för åtgärder
av fuktskador.
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Samverkan
Förbundet har ingått i en referensgrupp till Unga Allergikers projekt LAGA skolan.
Förbundet har även varit representerat i en referensgrupp i Handikappförbundens
projekt DATE Nya målgrupper, som tagit fram DATE lärmaterial för förskolan, F-3 och
gymnasiet och ett reviderat för årskurs 4-9.
Astma- och Allergiförbundet har varit representerat i regeringens
funktionshindersdelegation och samrådsgrupper med strategiska myndigheter för
funktionshinderspolitiken som Arbetsmiljöverket, Boverket, Skolverket, Skolinspektionen
och Specialpedagogiska skolmyndigheten, Socialstyrelsen och Trafikverket. Förbundet
har även funnits med i samråd med andra myndigheter och aktörer som Rådet för
arbetslivsinriktad rehabilitering, SJs funktionshindersråd och Boverkets Byggråd.
Förbundet representeras också i olika nätverk inom Handikappförbunden, exempelvis
gällande frågor om barn och familj, diskrimineringsskydd och arbetsmarknad. Förbundet
eller representanter från förbundet är medlemmar i organisationerna KRAV, Svenska
Luftvårdsföreningen, Tankesmedjan Tobaksfakta, Energi- och Miljötekniska föreningen,
innemiljöorganisationen SWESIAQ och antidiskriminerings-organisationen Med Lagen
som Verktyg.
Remissvar, se webbsidan under länken (2016);
http://astmaoallergiforbundet.se/varthttp://astmaoallergiforbundet.se/vartarbete/remissvar-skrivelser/arbete/remissvar-skrivelser/

Astma- och Allergiförbundets ombudsmän ger råd via mail och telefon inom områdena
vård, inomhusmiljö, mat och konsumentfrågor. Det är många som hör av sig, både
privatpersoner, skolpersonal, vårdpersonal, företag och offentliga verksamheter.
Rådgivning till Astma- och Allergiförbundet medlemmar prioriteras. Många blir
medlemmar i samband med att de får hjälp.
Ett axplock av vanliga frågor som ställts under året:
•

Jag ska söka vårdbidrag, var hittar jag information om vad som är viktigt att ta
med i ansökan när det gäller barn med allergisjukdom?

•

Vilken hjälp och stöd finns för mig som doftöverkänslig, hur får jag
arbetskamrater på min arbetsplats att visa hänsyn?

•

Jag har pälsdjursallergi och ska flytta in i en ny bostad där det funnits djur, går
det att städa bort så att jag kan bo där?

•

Jag bor i lägenhet och har en granne som röker och röken kommer in till mig, var
kan jag få hjälp?

•
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Under 2016 skapades en kommunikationsgrupp på kansliet som ska arbeta med att
samordna förbundets utåtriktade kommunikation.
Detta gjordes efter att förbundsstyrelsen fattat ett beslut om att en sådan grupp skulle
verka för att bygga samverkan mellan olika funktioner och tjänster inom kansliet. Från
tidigare erfarenheter framgick att förbundets arbete med kommunikation (PR,
intressepolitisk verksamhet, intern och extern information och mediabearbetning) inte
lett till flera medlemmar eller växande intäkter. För att åstadkomma sådana effekter
ansågs det krävas en aktiv bearbetning av marknaden och förbundets partners.
Förbundet ska därför anlägga ett övergripande marknadsperspektiv på verksamheten
och kansliets organisation ska formas så att den understödjer en aktiv införsäljning av
förbundet och dess varumärke.
Under året har denna grupp arbetet med att ta fram en treårig strategisk
kommunikationsplan som godkänts av förbundsstyrelsen. Gruppen har vidare arbetat
fram en första version av en aktivitetskalender för att samordna de fastlagda
kommunikationsaktiviteterna på central nivå. Även ett kalendarium för de
föreningsaktiva har tagits fram. Syftet är att erbjuda föreningarna en överblick av
förbundets aktiviteter som föreningarna efter behov kan använda i sin egen planering.
Kalendarium finns tillgängligt i de aktivas informationskanal, föreningssidorna.

Under 2016 har Astma- och Allergiförbundet fått mycket positiv uppmärksamhet och
synts i media inom flera områden såsom vård, inomhusmiljö, tobak och
konsumentfrågor. Förbundet har presenterat rapporter och resultat av egna
enkätundersökningar samt fått media att uppmärksamma de kampanjer som drivits
under året.
Journalister kontaktar gärna förbundet för ett uttalande i en specifik fråga,
förbundsordförande Maritha Sedvallson är ofta tillfrågad att ge förbundets syn på saken.
Förbundet hjälper också till med statistik och kontaktinformation till specialister inom
olika områden och till personer som själva är drabbade av någon allergisjukdom.
Totalt har Astma- och Allergiförbundet omnämnts i 1165 artiklar under året, i tryckt
press, radio och TV. (2015 i 1003 artiklar och 2014 i 729 artiklar)

Highlights under året
I början av året uppmärksammade TV4-nyheterna bristen på astma- och allergispecialister,
allergologer. Generalsekreterare Ulf Brändström fick möjlighet att uttala sig och
framhålla behovet av en nationell strategi för allergisjukdomarna.
Internationella astmadagen och resultatet av den enkät som beskriver hur landstingen
planerar för införandet av de nya riktlinjerna för astma och KOL fick stor
uppmärksamhet. Här fick även flera läns- och lokalföreningar möjlighet att uttala sig.
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Sveriges Radio P4 uppmärksammade enkätundersökningen i de flesta län runt om i
landet.
I november fick kampanjen Parfymfria veckan stor uppmärksamhet. Ett åttiotal inslag
gjordes, i tryckt press, radio och TV. (jmf 2015, 170 inslag). Dagens Nyheter
uppmärksammade veckan genom flera större artiklar. I en av artiklarna fick förbundet
även möjlighet att berätta om arbetet för att undvika doftsättning av gallerior och
köpcentrum.
Pressarbetet har under 2016 skapat förutsättningar för förbundet och dess föreningar
att uppnå målen i det intressepolitiska arbetet.

Förbundet har precis som övriga världen arbetat sig djupare in i en digital närvaro,
eftersom det är där många av förbundets medlemmar, intressenter, beslutsfattare och
kommande målgrupper befinner sig. Arbetet med en helt ny hemsida har tagit mycket
resurser och under hösten kunde den nya sidan lanseras.
Syftet är att kunna erbjuda en hemsida som användaren kan lita på och där det är enkelt
att hitta det som söks. Förbundets avsikt är dels att nå ut med information om allergier,
men också med information om det opinionsbildande arbetet. Hela sidan är responsiv
och uppbyggnaden tar avstamp i hur besökarna har använt den tidigare sidan. Den är
också formad utifrån en uppdelning av de primära målgrupperna så att dessa lätt ska
kunna hitta det de söker – allmänhet som söker information om allergier och förbundet,
individer som vill bli medlemmar eller ge en gåva samt intressenter som vill veta mer om
förbundets opinionsbildande arbete.
Allmänheten finner, utöver allergiinformation, även en produktdatabas med flera hundra
produkter som är rekommenderade av förbundet.
För den som vill bli medlem eller ge en gåva har användarvänliga formulär byggts upp.
Dessa kommer att ligga till grund för ett utvecklat medlemsvärvnings- och
insamlingsarbete under kommande år.
Den digitala konverteringen har förbättrats genom omfattande sökordsoptimering på
hemsidan, men också genom flertalet Google Adwords-annonser som driver trafik via
sökmotorn till förbundets hemsida.

Facebook och Twitter
En stor del av förbundets interaktion med andra sker i dag via sociala media, främst
Facebook och Twitter. Under året har förbundet valt att marknadsföra ett antal inlägg på
Facebook, vilket lett till ett ökat antal följare, fler delningar och kommentarer. I december
2016 hade Astma- och Allergiförbundet 9045 följare på Facebook, en ökning med över
3000 personer under året.
På Twitter har antalet följare ökat från 1188 till 1320. Målgrupp för Twitter är journalister,
redaktörer, redaktioner och beslutsfattare.
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Allergironden.se
Under slutet av 2016 genomfördes en omfattande uppdatering av det digitala verktyget
allergironden.se. Sidan riktar sig till skolor och förskolor och underlättar för dem att göra
skolmiljöerna bättre tillgängliga för elever och skolpersonal med allergi. Över 600
skolor/förskolor genomför allergironder med det här verktyget – som bland annat
rekommenderas av flera myndigheter.
Allergironden.se fick en omfattande omarbetning av layouten. Dessutom anpassar sig
sidan nu efter skärmstorlek och den tekniska plattformen är framtidssäkrad.

Allergia.se
I början av året hade den nya webbtidningen Allergia.se premiär. Den hämtar största
delen av sitt innehåll från den tryckta tidningen, men där finns också unikt material.
Den är utformad så att den kan läsas i mobil, surfplatta och dator. Här finns många
funktioner, man kan se vilka de mest lästa artiklarna är, man kan söka bland artiklar och
recept och man kan bläddra i tidningsnummer sedan sex år tillbaka med mera.
I samband med nya publiceringar på Allergia.se har ett nyhetsbrev skickats ut till de
medlemmar det finns e-postadresser till, samt till tidigare prenumeranter på den
nedlagda webbtidningen Matallergier.se. Material från Allergia har spridits vidare på
förbundets Facebooksida och genom pressmeddelanden.

Den tryckta medlemstidningen Allergia har utkommit med sex nummer under året. Varje
nummer har haft ett tema, temana har varit 1: Innemiljö, 2: Pollen, 3: Mat, 4: Djurallergi,
5: Parfymfritt, 6: Mat. Varje nummer innehåller även artiklar om ämnen utanför temana.
Med Allergia nr 6/16 medföljde en 24-sidig bilaga om forskning, Forskning i Fokus. Den
presenterar bland annat olika projekt som Forskningsfonden stöder och ersätter
årsskriften Allergifakta. Forskning i Fokus planeras utkomma som bilaga till Allergia en
gång om året.
Trenden med sjunkande intäkter för editionsannonserna har brutits.
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Under 2016 har arbetet med granskning och rekommendation fortgått och människor
med allergi erbjuds nu allt fler produkter och mer vägledning vid inköp. Samtidigt har
arbetet pågått för att påverka industrierna att tillverka produkter som är lämpliga även
för de som har allergi.
Flera stora förändringar har genomförts under året. En mycket viktig förändring är ett
tillskott till expertrådet för granskning i form av Sabina Rak, professor och tidigare
överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sabina Rak har under året deltagit i
expertrådet och arbetat tillsammans med Lars Belin. Lars Belin har efter många och
betydelsefulla år vid årsskiftet avslutat sin medverkan i expertrådet.
Arbetet med produktgranskning har också tagit en ny riktning då hela verksamheten har
lyfts över till förbundets nybildade servicebolag. Detta har gjorts för att förbundet ska
kunna efterleva de krav som ställs på ideella föreningar. Svensk Insamlingskontroll
kräver också ett redovisningsansvar gällande ursprunget från 90-kontoinnehavare
intäkter. Det nya avtalet som togs fram under 2015 ger förbundet möjlighet att efterleva
reglerna i än högre grad. Omstruktureringen innebär att servicebolaget svarar för såväl
kommunikation som avtal mot samtliga licenstagare. Samtliga avtal har därför överlåtits
alternativt omförhandlats för att från och med 2017 ingås med servicebolaget.
Granskningsrådet, underställt förbundsstyrelsen, behåller samma oberoende kontroll
som tidigare.
En annan förändring är en omfattande uppbyggnad av digital hantering som utförts i ett
nytt online-verktyg. Här har flera detaljerande strukturer skapats för att effektivt och
säkert kunna hantera allt arbete kring produktgranskning. En modul för
produktregistrering och en för kundregistrering har byggts för att säkerställa att all och
korrekt information finns tillgänglig. En process för dokumentering av granskningsrådets
alla handlingar har tagits fram och applicerats i det löpande arbetet, detta har också lett
till en sökbarhet på enskilda ingredienser i de rekommenderade produkterna. Vidare har
strukturer för avtal och delegationsbeslut upprättats.
För att kunna erbjuda tydlig information om de rekommenderade produkterna till
medlemmar och andra har en användarvänlig produktdatabas innehållande bild,
produktbeskrivning och inköpskanaler tagits fram i samband med att förbundets nya
webbsida lanserats.
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För att bättre kunna främja vetenskaplig forskning om allergiska sjukdomar skapade
Astma- och Allergiförbundet 1998 en särskild stiftelse, Forskningsfonden, som samlar in
pengar till allergiforskning. Insamlade medel delas årligen ut till ett stort antal
forskningsprojekt som granskas av en vetenskapligt sammansatt nämnd. Läs mer om
forskningsfondens arbete på http://allergiforskning.se

Familjestödsprojektet är ett Arvsfondsprojekt som under tre år har kunnat erbjuda stöd
till familjer med svår allergi i form av utbildningshelger på Södergården Åre. Familjerna
har fått möta andra familjer i samma situation för erfarenhetsutbyte, men de har också
fått ny kunskap från medicinsk expertis i syfte att klara vardagen på ett bättre sätt och
bryta isolering och utanförskap.
Två barnfamiljshelger har genomförts samt en helg för tonårsfamiljer.
•

vecka 6 Barnfamiljshelg

•

vecka 14 Tonårshelg

•

vecka 44 Barnfamiljshelg

Astma- och allergisjuksköterskeföreningen, ASTA, har genomfört intervjuer med föräldrar som
deltagit på Allergifamiljedagarna. Detta har gett viktiga nya kunskaper kring föräldrars
erfarenheter av att ha barn med svår allergisjukdom.

Familjestödsgrupper
Inom projektet har också lokala föräldrastödsgrupper startats för att erbjuda ett forum
för barnfamiljer med astma, allergi och annan överkänslighet. I grupperna träffas
föräldrar för att stödja varandra och lära av andras erfarenheter. Under året har
ytterligare lokala grupper startats och totalt finns vid slutet av året drygt 20 grupper i
landet.
Under våren hölls ett heldagsseminarium i Stockholm för dem som startat grupperna,
med syfte att byta erfarenheter. Deltagarna tog del av föreläsningar men det fanns även
utrymme för att nätverka och diskutera i grupp. Under hösten hölls ett telefonmöte.
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Empowermentprojektet syftar till att förbättra livskvaliteten för människor med
allergiska sjukdomar och finansieras av Postkodlotteriet under tre år. Det övergripande
målet är att utveckla en metod för att stärka människors kraft och förmåga att hantera
sin allergi i vardagen. Delmål för projektet är att utveckla webbaserade tjänster där
människor med allergi utbyter erfarenheter med andra personer med liknande problem,
men också kommer i kontakt med den senaste kunskapen om allergi och får möjlighet
att ställa frågor till experter.
Under hösten 2016 provade ett femtiotal testpersoner en nyutvecklad plattform för
erfarenhetsutbyte: AllergiSmart. I slutet av året gjordes en utvärdering via web-enkät och
personliga intervjuer. Under våren 2017 ska resultatet analyseras och därefter ska
plattformen utvecklas och förändras efter användarnas behov.

Projektet En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar som
Handikappförbunden har genomfört med stöd av Socialdepartementet avslutades under
2016. Implementering av det utbildningsmaterial som projektet tagit fram har påbörjats i
samverkan med regionala Läns-HSO föreningar. Kontakter med invandrarföreningar har
också tagits i Stockholm. Materialet är tänkt att användas för att utveckla gemensamma
frågor inom primärvården. Astma- och Allergiförbundet har deltagit i projektet såväl i
projektgruppen som i styrgruppen. Länk till utbildningsmaterial:
http://www.hso.se/Material/Utbildningsmaterial/Prima-primarvard/
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20-22 maj 2016 genomförde förbundet sin jubileumskongress – förbundet bildades
1956, alltså för exakt 60 år sedan. Detta firades med ett särskilt jubileumsprogram
dagen innan kongressen öppnades.
I samband med jubileumsarrangemanget tilldelades Gunilla Hedlin, Lars Belin, Per-Åke
Wecksell, Britta Andersson och Irma Grönberg förbundets främsta förtjänsttecken
Guldsvalan. Vid samma tillfälle tilldelades Ann-Margreth Andersson, Lhena Hjalmarsson
och Eskil Hedberg förtjänsttecknet Silversvalan.
107 ombud från förbundets samtliga läns- och regionföreningar samlades på Hotel
Foresta på Lidingö för att summera de tre gångna årens verksamhet, välja ny
förbundsledning samt besluta om inriktningen för arbetet de kommande åren.
Vid kongressen behandlades en övergripande vision fram till 2025 för att ange
färdriktningen för förbundets insatser under det kommande decenniet. En
verksamhetsplan för kongressperioden på tre år antogs också, liksom en till denna
verksamhetsplan kopplad budget. Det hade kommit in rekordmånga motioner från
medlemmar och föreningar, sammanlagt104 motioner. Dessa diskuterades först
stationsvis på ett mötestorg för att därefter behandlas i plenum.

I oktober organiserade förbundet en träff för regionstyrelser och i november en träff för
regionalt anställda, båda träffarna hölls i Stockholm.
En arbetsgrupp bestående av ledamöter från Förbundsstyrelsen och anställda på
förbundskansliet har under året arbetat med att diskutera och stötta
regionaliseringsarbetet inom förbundet.
I dagsläget finns det två fullvärdiga regioner inom förbundet, Region Mellannorrland
(Jämtlands län, Gävleborgs län och Västernorrlands län) och Region Mellansverige
(Västmanlands län och Värmlands län).
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Vid årsskiftet hade Astma- och Allergiförbundet 18 756 medlemmar, en minskning med
478 medlemmar. Av medlemmarna är cirka 70 procent kvinnor och åldersmässigt ser
fördelningen ungefär ut som svenska befolkningen med två undantag, vi har få
medlemmar i åldern 20-30 år och många medlemmar över 65 år i förhållande till
normalfördelningen i Sverige.
Satsningar på medlemsvärvning har resulterat i 2362 nya medlemmar under året, målet
under året var 3500 nya. 86 procent av de nuvarande medlemmarna förnyar sitt
medlemskap och förbundet uppnår därmed målet på 85 procent förnyelse.
Alla som värvar får ett presentkort värt 50 kr för varje ny medlem. Värvar man fler än 10
under ett och samma år får man 100 kr per värvad medlem. Under året har två
värvartävlingar arrangerats som tillsammans gav cirka 350 nya medlemmar.
Förbundet har fortsatt att erbjuda rabatterat medlemskap under sommarmånaderna
majaugusti. Inför julen fanns ett erbjudande om att ge bort ett medlemskap i julklapp.
Ett särskilt erbjudande har gått ut till cirka 200 medlemmar som fyller 65 år under året
att om de går över till autogiro behöver de endast betala 65 kr i medlemsavgift för hela
året. 59 personer av de 200 som fick erbjudandet valde att gå över till autogiro vilket
motsvarar 30 procent ja-svar.
I samband med årsaviseringen gjorde förbundet en särskild satsning på att få fler att
teckna sig för autogiro. Alla som gick över till autogiro fick ett presentkort värt 50 kr som
tack. 227 medlemmar valde att teckna sig för autogiro.
I dagsläget har vi ungefär 1800 medlemmar som betalar sin medlemsavgift via autogiro.
Under året infördes ett nytt betalningsalternativ; att betala medlemsavgiften via Swish.

Medlemsregister
För att kunna ha en modernt och användarvänligt medlemsregistersystem genomförde
förbundet under 2016 ett projekt med att uppgradera systemet till en ny teknisk
plattform och nytt användargränssnitt. I projektet ingick även funktioner för Unga
Allergiker och Forskningsfonden. Parallellt uppdaterades gåvo- och bli
medlemsformulären på webben samt Mina Sidor och föreningarnas del av registret via
webben. Det nya medlemsregistret gick i operativ drift i början av november 2016 och
projektet beräknas vara färdigt någon gång under första kvartalet 2017.

Vid årsskiftet fanns det 92 lokalföreningar och 19 läns-/regionföreningar. Under året har
fyra föreningar lagts ned och en har reorganiserats och fått en nystart.
Arbetet med att stötta föreningarna med egna hemsidor och ta fram enhetliga
epostadresser (med ändelsen @astmaoallergiforening.se) har fortsatt. Över 50
föreningar har i dag egna hemsidor i förbundets verktyg och 15 föreningar har hittills
beställt en ny epostadress.
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Ett Föreningsbrev har skickats ut varje månad via e-post till cirka 420 föreningsaktiva. Ett
mindre antal som anmält särskilt intresse får även en utskriven kopia via brev.
För att stimulera studieverksamhet har ett ekonomiskt stöd om 100 kr per deltagare
lämnats till föreningar som arrangerat studiecirklar.
Därutöver har förbundet bistått läns-, lokal- och regionföreningar med organisatoriska
insatser i form av besök från förbundskansli och förbundsstyrelse samt genom råd och
stöd via telefon och mejl.
Förbundet har även bistått föreningarna med materialkit inför kampanjdagarna
Astmadagen, Matallergidagen (allergidag i butik) samt Parfymfria veckan.

Matallergikortet har under året uppdaterats så att tjänsten upplevs som ännu mer
användarvänlig. Nytt för 2016 är att en användare som en gång fyllt i ett kort inte
behöver fylla i allergierna på nytt, utan kan kopiera ett redan befintligt kort och endast
byta till ett annat språk.
En förklarande text över de sex olika symbolerna som visas när man har skapat sitt kort
har lagts till för att öka tydligheten för medlemmarna.
Det indonesiska språket har lagts till i språkbanken och medlemmarna har nu
sammanlagt 33 språk att välja mellan. För att upplysa nya besökare om vilka språk som
finns att tillgå har språken skrivits ut på startsidan på matallergikortet. Matallergikortet
har marknadsförts via Facebooks annonseringstjänst och via förbundets egen
Facebooksida.

Förbundets anläggning i Åre-området är ett viktigt andningshål för många människor.
Här är luften frisk och miljön anpassad för personer med allergi.
Målet för 2016 var att öka antalet besökare med tio procent – men ökningen blev hela 19
procent. Antalet gästnätter gick upp till 3662, en ökning med 587 nätter. Förbundet har
således nästan dubblat det mål som sattes upp för året. En orsak är att förbundet har
lagt en del av sin kursverksamhet på Södergården Åre och att marknadsföringen och
synliggörandet av Södergården Åre har utvecklats. Från och med januari 2017
samarbetar förbundet med Svenska Turistföreningen, STF, vilket kommer att öka
synligheten ytterligare.
Under 2016 har Södergården Åre deltagit i UNESCOs arrangemang som skedde runt om i
länet genom att arrangera öppet hus under två dagar. Tre bildningshelger inom
familjestödsprojektet har genomförts och en kurs i medicinsk yoga har arrangerats.
Södergårdens vänner har haft två möten, en på våren och en på hösten. Gruppen In the
air- be aware! har träffats här och en akvarellkurs har arrangerats. Utöver detta har
kanslipersonal, styrelse och fondstyrelse haft upptaktsdagar på Södergården Åre.
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Bland de förbättringsarbeten som har gjorts under 2016 märks ljudabsorbenter som har
satts upp i köken. Vissa möbler har renoverats och anläggningen har anslutits till
fibernätet. Gården tillhandahåller numera morgonrockar och tofflor till alla gäster.
Förbundet har anställt Zinita Lundin som husfru och städerska på 50 procent. En person
har dessutom arbetstränat på Södergården Åre under året.

Under året har 896 000 kr delats ut från Postkodlotteriet/Blomsterfonden till förbundets
lokal- och länsföreningar. Medlen gick till projekt kring lägerverksamhet, till verksamhet
på Södergården Åre, till nyskapande verksamhet, 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.
Delegerade av förbundsstyrelsen att bereda ärendena var Gisela Petersson,
förbundsstyrelsen, samt från förbundskansliet Bertil Orrby.
Förbundet har under flera år samordnat 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 vuxna. Från och med 2016 har de båda fonderna återtagit
behandlingen av ansökningarna, som nu är helt webbaserade. Inför denna omläggning
genomfördes under januari-februari 2016 en rad webbaserade distansutbildningar i att
söka medel från fonderna. Ett trettiotal personer deltog i dessa.

Svenska Postkodlotteriet drivs av Novamedia Sverige på uppdrag av den ideella
föreningen Svenska Postkodföreningen. Målet med verksamheten är att bidra till ett
starkt civilsamhälle genom att erbjuda underhållande lotterier, vars överskott går till
ideell sektor. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat 8,3 miljarder till
lotteriets förmånstagare. Astma- och Allergiförbundet har varit förmånstagare sedan
2009 och har sedan dess fått 50 462 356 kr.
Som förmånstagare erhöll förbundet sju miljoner kronor, samma belopp som 2015.
Medlen fördelades så att Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond erhöll
1,4 miljoner, 1,0 miljoner för utdelning till förbundets föreningar via Blomsterfonden
samt 4,6 miljoner till verksamhet inom förbundet.
Förbundet har visat upp Postkodlotteriet i flera olika sammanhang, bland annat i
medlemstidningen Allergia, på förbundets webbsida, på Föreningskonferensen, i
nyhetsbreven samt under konferenser och andra arrangemang.
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Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond har under 2016 delat ut 152 900 kronor i
ekonomiskt stöd till ett 40-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 från
förbundsstyrelsen Per-Åke Wecksell, fram till kongressen i maj, därefter Gisela Peterson
samt från förbundskansliet Anneli Stenberg samt Bertil Orrby.

Representanter för Astma- och Allergiförbundets och Unga Allergikers förbundsstyrelse
och centrala kanslier har träffats och deltagit på träffar och planeringsdagar under 2016.
Unga Allergiker är även samarbetspartner i Allergifamiljestödsprojektet som startade
hösten 2013. Unga Allergiker har under året fått låna förbundskansliets lokaler på helger
för sina träffar, möten och utbildningar utan kostnad. Förbundet har också stöttat Unga
Allergiker ekonomiskt med sammanlagt 500 000 kronor.
Samarbetet inom funktionshindersrörelsen och dess samarbetsorgan
Handikappförbunden (numera Funktionsrätt Sverige) har fortsatt. Tillsammans med
bland annat Unga Allergiker har vi arbetat för att utveckla funktionshinderspolitiken.
Förbundet har också aktivt deltagit i samråd med olika myndigheter för att påverka för
ett mer tillgängligt samhälle, t.ex. Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Skolinspektionen,
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Boverket och Trafikverket.

Förbundet har samverkan med astma- och allergiorganisationer i andra länder genom
sitt medlemskap i den europeiska federationen EFA och den nordiska
samarbetsorganisationen NAO.
Vid EFAs årsmöte i London i maj valdes förbundets andre vice ordförande Mikaela
Odemyr till ordförande för EFA. Som ordförande i EFA har Mikaela Odemyr deltagit i en
lång rad möten med europeiska beslutsfattare och bl.a. framträtt inför
europaparlamentet. I november valde Mikaela Odemyr in i de europeiska
allergologkommitens (EAACI) Etikkommitté.
Inom NAO har arbetet främst inriktats på att skapa ett system för produktmärkning på
nordisk nivå. Denna nya märkning ska på längre sikt ersätta de olika nationella
allergimärkningarna som finns idag.
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2016-12-21 Astma- och Allergiförbundet lanserar ny hemsida
2016-12-19 Värsta platserna för den som har allergi mot hundar
2016-12-13 Julbord och matallergi - bästa tipsen för ett lyckat restaurangbesök
2016-11-21 Fler rökfria bostäder behövs - passiv rökning gör barn sjuka
2016-11-02 Många barn med matallergi feldiagnostiserade
2016-10-31 Parfymfria veckan – dofta dig själv och bidra till forskning
2016-08-25 Bra innemiljö underlättar skolstarten för barn med allergi
2016-08-24

Personell – parfymen där du står i centrum

2016-06-27 Felmärkta livsmedel risk för allergiker
2016-05-22 Drygt sex av tio med allergi utestängs från vanliga platser i samhället
2016-05-04 Upprustning av skollokaler riskerar att skjutas på framtiden
2016-05-02 Endast sex landsting har budgeterat för de nya riktlinjerna för astma/KOL
2016-04-20 Luftvägsregistret visar tecken på förbättrad astma- och KOL-vård
2016-04-06 Allergivaccination eller inte - beror på var du bor
2016-03-30

Fem smarta tips inför pollensäsongen

2016-03-22 Påskliljan doftar inte alltid underbart
2016-03-02

Stor brist på astma- och allergispecialister

2016-03-01

Snart slipper du röken på perrongen

2016-02-25

Svalanmärkning av färg
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Kunskap om matallergier behöver spridas, Svenska
Dagbladet
debatt
den
13
januari
2016,
http://www.svd.se/kunskap-om-matallergier-behover-spridas .
Mänsklig rättighet att slippa passiv rökning, Nya
Wermlandstidningen 3 maj 2016,
http://nwt.se/asikter/debatt/2016/05/03/mansklig-rattighet-att-slippa .
Rökfria uteserveringar – Nu! Sydsvenskan 31 maj 2016,
http://www.sydsvenskan.se/2016-05-31/rokfria-uteserveringar---nu .
God inomhusmiljö i skolorna ger friska barn,
Tillväxt Sverige juni 2016,
http://www.xn--tillvxtsverige-9hb.se/utbildning/kronika-god-inomhusmiljo-i-skolorna-gerfriskahttp://www.tillväxtsverige.se/utbildning/kronika-god-inomhusmiljo-i-skolorna-gerfriska-barnbarn
Kunskapen om allergi måste öka, Dagens Medicin 13 juli 2016,
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/07/12/kunskapen-om-allergi-maste-oka/ .
Permanenta inte ett A- och B-lag vid renovering av miljonprogrammen
Aktuell Hållbarhet 15 december 2016,
http://www.aktuellhallbarhet.se/permanenta-inte-ett-och-b-lag-vid-renoveringavhttp://www.aktuellhallbarhet.se/permanenta-inte-ett-och-b-lag-vid-renovering-avmiljonprogrammen/miljonprogrammen/ .
Fyra av tio patienter vet inte om de får rätt behandling,
Dagens Medicin 16 november 2016,
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/11/16/fyra-av-tio-kolpatienter-vet-inte--om-defarhttps://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/11/16/fyra-av-tio-kolpatienter-vet-inte-om-de-far-ratt-behandling/ratt-behandling/ .
Hyresgästers rätt till rökfri bostad bör förstärkas,
Nerikes Allehanda, 22 november 2016.

Under 2016 erhöll 43 läns- och lokalföreningar bidrag från
Postkodlotteriet/Blomsterfond.
Astma- och Allergiföreningar i: Bergslagen, Borlänge, Borås, Dalarna, Gotland, Göteborg,
Halland. Helsingborg, Hässelholm, Internetföreningen, Jämtbygden, Jönköpings län,
Karlskoga, Kramfors, Lidköping, Lidköping mfl, Linköping, Ludvika, Luleå,
Lägerföreningen,
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Malmö, Mellannorrland, Mellansverige, Norrbotten, Ovanåker, Pite Älvdal, Ronneby,
Skellefteå, Skåne, Skövde, Stockholm, Stockholms län, Södra Närke, Tranås,
Trollhättan/Vänersborg, Vilhelmina, Västervik, Västjämtland, Västra Götaland nordost,
Ängelholm, Örebro , Örebro län, Örnsköldsvik.
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