
ASTMA- OCH ALLERGIREGION STOCKHOLM-GOTLAND 

Verksamhetsplan 2020/2021 
Ur stadgarna: 
Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland arbetar för att människor med allergiska sjukdomar 

* ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. 
* I detta samlingsnamn ingår astma, allergi och annan överkänslighet. 

Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland uppgifter enligt stadgarna är att 

• Påverka samhället så att människor med allergisjukdomar får samma levnadsvillkor och 
tillgänglighet som andra medborgare, bland annat genom att arbeta för en väl utbyggd 
allergivård, samt även i övrigt påverka regionala samhällssektorer. 

• Stiklja medlemmarna, föreningarna ach nätverken inom regionen, främst genom att vara 
ett kunskaps- och resurscentrum 

Organisation och arbetsformer 
Under år 2020 ska Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland fortsätta arbetet för att utveckla vår 
regions utmaningar. Vi ska öka vår kunskap och utveckla samarbetet med Region Stockholm och 
Region Gotland samt andra viktiga samarbetspartners. Vi ska arbeta med tillgänglighetsfrågor på 
regional och kommunal nivå. Vi ska aktivt delta i Funktionsrätt Stockholms län och Funkisam 
Gotlands arbete för ett friskare liv för alla våra medlemmar. 
Vi ska vara med och bevaka omvärldsfrågor som kan vara till nytta för våra medlemmar och 
samverka med allergisjukvården i regionen. 

Intressepolitik - Påverkansarbete - Ett Friskare Liv 

Hälso- och sjukvård 
Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland ska intensifiera arbetet för att påverka beslutsfattare 
och tjänstemän att ta sitt ansvar för att vi ska få en väl fungerande allergivård inom hela regionen. 

Vi kommer att prioritera arbetet med att påverka politiker och tjänstemän för en jämlik vård både på 
regional och nationell nivå. Bristen på allergologer är stor i hela landet, i vissa delar av saknas det 
helt. Vi kommer att fortsätta arbetet för att det ska finnas allergologer, astma-kolmottagningar i 
primärvård och allergikonsulenter i tillräcklig omfattning. Vi kommer också att jobba för ökad 
samverkan mellan olika specialiteter, många har fler än en kronisk sjukdom. Även övergången från 
barn till vuxen vård måste bli bättre. 
Vi kommer att arbeta för att det skall ges förutsättningar för personer med allergi och annan 

överkänslighet i huden, atopiskt eksem att de skall få den vård och behandling som behövs 

Under verksamhetsåret 2020/2021 ska vi prioritera arbetet med att: 
• Verka för en väl fungerande allergivård i hela regionen 
• Verka för ett regionalt kliniskt allergicentrum. 



• Bevaka frågan om matallergicentrum för vuxna. 

• Bevaka att personer med allergi och annan överkänslighet i huden får den hjälp som behövs 

• Verka för att ett regionalt råd för astma/KOL-råd bildas inom regionen (Ex som i Uppsala) 
• Bevaka frågan om implementering av riktlinjerna i primärvården. 
• Bevaka ASTA sjuksköterskornas viktiga roll för astma-allergi- och KOL 

• Verka för att det regionala vård programmet för astma och KOL uppdateras. 
• Verka för ökad kompetens inom allergiområdet på de barn- och ungdomsmottagnlngar som 

finns i Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland. 
• Verka för att patientutbildning inom regionen erbjuds. 
• Verka för att allergikonsulenttjänsterna blir fler. 
• Verka för att det blir fler utbildningsinsatser. 

• Verka för att godkända astma/KOL-mottagningar i Region Stockholm och i Region Gotland 
ska kunna skriva remiss till allergikonsulenterna. 

• Verka för att digitaliseringens möjligheter blir en del i den löpande verksamhetsutvecklingen. 
• Verka för och bevaka att certifieringen av vårdcentralerna följs upp och utvärderas 

kantin uerligt. 
• Arbeta i samverkansråd genom våra valda representanter. 
• Verka för att kliniker och verksamheter ansluter sig till luftvägsregistret. 
• Verka för att upprätthålla Allergicentrum Stockholms hemsida i samarbete med 

vårdprofessionen. 
• Att visa upp oss på gator, torg och mässor både i Stockholm och på Gotland 

Tillgänglighetsarbete för personer med astma, allergi och annan överkänslighet. 

Våra tillgänglighetsfrågor handlar ofta om att inte bli utsatta för det vi inte tål. Pälsdjur, dofter, 
tobaksrök, växter och pollen, ingredienser i mat, vedeldning mm. 
Det kräver stort hänsynstagande av omgivningen och är en förutsättning för att vi ska kunna vistas på 
arbetsplatser, skolor, sjukhus, olika trafikstag mm. 
Det har bildats ett Matallergicentrum för barn och ungdomar på Sachsska barnsjukhuset. Vi kommer 
att arbeta för att det ska bildas ett Matallergicentrum även för vuxna. 
Under år 2020 kommer vi att satsa extra på hud och atopi, genom att arrangera föreläsningar och 

andra aktiviteter för de medlemmar som önskar det. 

Vi kommer att satsa på köttallergier tillsammans med föreningen Alfa Gal. 
Vi arbetar utåtriktat med att informera allmänhet och beslutsfattare om att det offentliga rummet 
måste göras tillgängligt för våra medlemmar och andra personer med astma, allergi och 
överkänslighet. 
Vi behöver informera skolor, förskolor och andra lärosäten om astma, allergi och annan 
överkänslighet som kan påverka eleverna. 

FN-konventionen om mänskliga rättigheter. 
Vi fortsätter också att arbeta med skrivelser, samtal och ibland personliga möten, när våra 
medlemmar kommer i kläm, exempelvis i sin bostad, på sitt arbete eller på annat sätt och där vi 
bedömer att det finns ett informationsbehov host.ex. en hyresvärd, hemtjänstpersonal eller på en 
arbetsplats. Vi agerar inte ombud, men vi ger information. 



Tillgänglighetsmål avseende kollektivtrafiken 
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra situationen för de astmatiker och allergiker som reser med 
allmänna kommunikationsmedel i Stockholm och på Gotland. Vi har representanter i de olika råd 
som samverkar med politiker och tjänstemän inom kollektivtrafiken. 

Vår utåtriktade information., påverkansarbete och utbildningar 
Vi arbetar för att astma och allergi ska finnas med i läroplanen vid olika utbildningar ex lärare, 
förskollärare, vårdyrken, omsorgsyrken. 
Vi fortsätter de kostnadsfria utbildningarna för förebyggande allergiarbete, 
verksamhetsanpassningar och bemötande i skola och förskola i Astma och Allergiregionens 
kommuner tillsammans med allergisamordnare/barnsjuksköterska och från Centrum för arbets- och 
miljömedicin, Region Stockholm. 
Vi åker även ut själva och informerar vid förfrågningar. 
Vi kommer att deltaga på Järvaveckan och på politikerveckan i Almedalen, Visby för att visa upp oss 
och informera om astma, allergi och överkänslighet. 
Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland ska även informera andra verksamheter som efterfrågar 
kunskap om allergianpassning. Vår ambition är att hinna med att gå till alla de ställen som vill ha 
praktisk information från oss. 
Astma och Allergiregion Stockholm-Gotland avser att anordna föreläsningar om aktuella frågor 
angående astma, allergi och överkänslighet. 
Vi behöver bearbeta kommunerna inom Region Stockholm och Region Gotland om nyttan och 
fördelen med att använda allergironder i skolorna i sitt förebyggande arbete. 
Vi fortsätter att informera på utbildningen i svenska för invandrare (Sfi) och avser även att nå 
föreningar för nyanlända med information om astma och allergi. Bristande språkförståelse kan leda 
till att viktig information inte når fram och det behöver vi råda bot på. Det kan gälla både kunskap om 
den egna astman/allergin men även kunskap om förhållningssätt gentemot omgivningen. 
Vi planerar ett samarbete med Kommunal för att nå hemtjänstpersonal med information om astma 
och allergier. Våra medlemmar har svårt att ta emot hemtjänst på grund av att vissa av hemtjänstens 
personal röker och har starka dofter på sig samt även har husdjur hemma. 

Stöd till föreningarna/medlemmar i Astma och Allergiregion Stockholm Gotland 
Astma och Allergiregion Stockholm Gotland fortsätter stödja lokalföreningarna på olika sätt, 
exempelvis vid medlemsaktiviteter, informationsmöten, utbildningar, påverkansarbete gentemot 
regionens kommuner, medlemsvärvning. Vi samlar lokalföreningarnas ordförande till träffar två 
gånger om året. 
Föräldrastödsgruppen förföräldrartill barn med allergisjukdom planerarvi att starta på nytt. 
Vi anordnar tematräffar på vårt kansli i Huvudsta, dagtid en gång i månaden. Träffarna riktar sig till 
doftöverkänslfga och fungerar både som stöd och erfarenhetsutbyte. 
Vi erbjuder också anpassad sjukgymnastledd gymnastik på Rehabiliteringen på Nacka sjukhus. 
Tillsammans med Astma- och Allergiföreningen Stockholm Nordväst erbjuder vi sång och musik och 
sticka-virka-brodera träffar i Upplands Väsby. 
Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland anordnar lägerverksamhet tillsammans med 
Lägerföreningen. 
Vi stödjer även våra medlemmar individuellt via telefon och även personligen i vår föreningslokal när 
möjlighet ges. Det handlar mycket om vägledningssamtal i kontakten med sjukvården för att få 
korrekt utredning, behandling och uppföljning men även hur man gör för att söka exempelvis 
vårdbidrag. 

Medlemsutskick., hemsidan och Facebook 
Information kommer att ges via hemsidan och Facebook. Vi har vår egen tidning Region Svalan som 
kommer ut med fyra nummer per år. Där informerar och rapporterar vi om vår verksamhet inom 



Region Stockholm Gotland. När vi bereds plats informerar vi även om vår verksam het vi1a Astma, och 
Allergiförbundets medlemstidning Allergia. 

Den viktiga forskningen 
Astma och Allergiregion Stockholm Gotland deltar på de relevanta forskni1ngsseminarier, och 
konferenser som erbjuds för att hänga med i utvecklingen. Kompetensutveckling inom vår e,gen 
organisation är ett viktigt område för att personal och förtroendevalda ska bli trovärdiga och 
konstruktiva parter i dialogen med Region Stockholm och Region Gotland. 


