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Vad säger forskningen
• Socialstyrelsens rapport från 2013 om allergi i skola och förskola visar på en rad brister i 

inomhusmiljön, utomhusmiljön samt när det gäller anpassning av specialkost i skolmiljön. 
Den visar även brister i rutiner, kompetens och kommunikation samt ansvarsfördelningen

• Studier har visat att dålig inomhusmiljö kan ge ökad frånvaro och mer astmabesvär hos barn 
med astma

• Det har också visats att nästan hälften av barn med allergier blev sämre i sin allergi i skolan.
• I skolor  är dammhalterna ofta höga och består av bland annat pälsdjursallergennivåer som 

är så pass höga att de kan ge allergiska besvär hos barn som redan har en pälsdjursallergi. 

• Pälsdjursallergen förs med kläder och hår hos pälsdjursägare från hemmet till andra miljöer 
t ex skolan

• I internationella studier har miljöförbättrande program visats ha effekter på bättre hälsa hos 
de allergiska barnen, med färre astmaattacker, lägre frånvaro och färre besök hos 
skolsköterskan.

Socialstyrelsens rapport Allergi i skola och förskola (2013).
Foscue K. Harvey M. A statewide multiagency intervention model for empowering schools to improve indoors environmental quality. Journal Environmental Health 
2011;74(2):8-15

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4db7092bec8849e6a828eaca6493cb88/allergi-i-skola-och-forskola.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4db7092bec8849e6a828eaca6493cb88/allergi-i-skola-och-forskola.pdf


Vilka upplevelser har vårdnadshavare av att ha sitt allergiska 
barn i förskolan/skolan?

• Föräldrar till barn med födoämnesallergi är oroliga över sina barns säkerhet i 
skolan och om det serverades säker mat 

• Föräldrarna ville öka förståelsen i skolan och ha starkare rekommendationer för 
hantering av matallergi för att främja en säker inlärningsmiljö för alla barn

• Brist på kunskap och rutiner i skolan gör att det leder till ångest och en känsla 
av osäkerhet hos föräldrarna 

• Föräldrarna uttrycker även att de behövde vara starka och kraftfulla, vilket 
gjorde att de kände sig stressade och pressade 

• Barnens föräldrar kände sig arga och rädda p g a deras barn blev mobbade i 
skolan. De kände sig hjälplösa p g a att mobbningen hände i skolan som enligt 
föräldrarna inte kunde hantera mobbningen på ett adekvat sätt

S. Shahzad (2018) et al,  Elissa M Abrams et al.  (2020)  ,  Lagercrantz B, RN (2020)   et al, Lagercrantz RN, (2017) et al, 



Vad upplever barn och ungdomar med allergi i skolan
• Barn och ungdomar med astma och allergi beskriver ibland en känsla av osäkerhet , 

utanförskap och oro i skolan 
• Elever med allergi påverkas av dåligt definierade och implementerade policys. Det stör 

dem i skolan, både studierna och det sociala påverkas negativt 
• De upplever en känsla av att bli missförstådda i skolan och att det är pinsamt att behöva ta 

fram sin astmamedicin 
• I flera studier framkommer det att barn/ungdomar tycker att skolan och kompisarna har 

för dålig kunskap om allergi och astma och att det skapar osäkerhet och otrygghet.
• Barn/ungdomar uttrycker att mobbning förekommer i skolan

Dupuis et.al, 2019., Lagercrantz et.al, 2019,. Monks et.al, 2010,. Clark et.al, 2010,. Egan & Sicherer, 2016, Leira Pinto, P. 1999



Hur upplever personal
• Personal beskriver en låg självkänsla i hantering av akutläkemedel vid allergisk reaktion. 
• De känner inte igen symtom på svår allergisk reaktion på grund av okunskap. 
• Personal beskriver att de känner rädsla, hjälplöshet och har en oro för de allergiska barnen, men 

också att de hoppas kunna hantera allergiska reaktioner. 
• Tanken finns att barnens tillstånd kan leda till ett socialt utanförskap och mobbning i skolan

• Utbildning ökar förståelsen inom alla personalkategorier i förskola och skola om barnens 
allergisjukdom och höjer personalens självkänsla att hantera en svår allergisk reaktion och känna 
igen symtom. 

• Att ha välutbildad/tränad personal är avgörande för att minska risken för akuta svåra 
reaktioner/situationer. 

Polloni et.al, 2013 & 2019., Canon et.al, 2019



Allergiprevention 
på individnivå

Fokus på barn 
och ungdomar 
med allergi, 
astma och eksem



Uppdrag!
• Arbetet sker via remisser från specialistläkare på allergi/lungmottagningar på 

sjukhusen samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (Bumm).
• Vara en länk mellan sjukvården, hemmet och förskolan/skolan. Arbete sker på 

individnivå.
• Ge information, rådgivning och utbildning till personalen inom förskola och skola 

gällande det specifika barnets allergi, astma och mediciner. Säkra upp rutiner.
• Att genomföra hembesök med syfte att göra en probleminventering av hemmiljön. 
• Ge information och utbildning om allergibesvär, mediciner, undersöka inomhusmiljön 

tillsammans med barnet och föräldrarna och göra en gemensam plan för eventuella 
förändringar.

• Tillägg: Remisser kan även skickas från vårdcentraler där astma-, allergi- och KOL-
mottagning finns. 



Dessa barn kan/bör remitteras
Allergimöte i förskola/skola:

• Barn med svår astma, eksem och/eller födoämnesallergi. 

• Barn som får eller har fått adrenalinpenna förskrivet.

• Barn med pollen-, pälsdjursallergi eller annan allergi med eller utan astma/födoämnesallergi där misstanke 

finns att inomhus- eller utomhus miljön i förskolan/skolan leder till ökade besvär (ökad frånvaro, trötthet, 

ansträngningsbesvär, ögon/näsbesvär etc.)

• Barn med allergi, astma eller eksem, där extra stöd behövs i förskola och skola för att skapa trygghet och 

säkerhet i miljön.  

Hembesök:

• Barn med allergi och astma där behandlingen inte ger önskat resultat och misstanke finns att bostaden är en 

bidragande orsak till försämrad hälsa hos barnet.



Detta skall finnas med i remiss och journal
Remissen ska innehålla:

1. Aktuella telefonnummer till patient och remitterande läkare.

2. Barnets diagnos, symtom och behandling.

3. Aktuella provsvar, spirometri. Önskvärt att utredningen är klar. Allergikonsulentmottagningen utför inga diagnostiska 
utredningar.

4. Vilken åtgärd som önskas inom förskola/skola/hembesök skall preciseras på remissen

5. Ange om tolkbehov finns

I journalen skall följande dokument finnas:

1. I aktuella fall skall en skriftlig behandlingsplan finnas för åtgärd vid akut allergisk reaktion (från lindrig till svår reaktion, 
anafylaxi.

2. I aktuella fall skall en skriftlig behandlingsplan finnas då behandling av astma, eksem, pollen- och pälsdjursallergi behöver 
utföras i förskolan/skolan.

3. Läkarintyg till förskola/skola. 

4. Allergikonsulent utformar dokumentet; Egenvård med praktisk hjälp utifrån remiss.

5. Vid pappersremiss ska aktuella journalanteckningar tillsammans med ovanstående dokument bifogas. 



Elevhälsoportalen- ett digitalverktyg att arbeta 
med hälsa i förskola och skola







Elevhälsoportalen för skolan- Allergi



Extra finansiering för allergiområdet
Elevhälsoportalen- förskola



Antal besök 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

157 286 335 320 290 276

Antal remisser

År Förskole/skolbesök Hembesök

2016 139 57

2017 279 72

2018 309 33

2019 283 46

2020 299 16

2021 265 31

BUMM

Allergiklinik sjukhus



Ålder och Kön på remitterande barn

Ålder på remitterande barn (2021)

Flickor pojkar

Kön på remitterande barn (2021)

0-5 år 6-12 år 13-18 år



Diagnoser på barnen 2021

Diagnoser

astma Eksem Födoämnesallergi luftvägsallergi övrigt



Utvärdering enkäter
Till föräldrar, personal och remittenter



Utvärdering genom enkäter 

• Personalen i förskolan/skolan uppgav att de fick ökad kunskap om 
barnets allergisjukdom och att de därmed kunde skapa en säkrare 
miljö för barnet.

• Remittenterna uppgav att familjerna fick en ökad kunskap och 
blev tryggare som gjorde att deras eget arbete med barnen 
underlättades.

• Föräldrarna  upplevde också en ökad trygghet. De upplevde att 
det kändes säkrare kring barnet samt att förändringar i rutiner i 
förskolan/skolan runt barnet har skett som skapar större trygghet. 







Fallbeskrivning Flicka 8 år
Anamnes

Går i en stor grundskola F-åk 9. Det går omkring 500 elever i skolan som är byggd på 60-
talet. Har en mycket kraftig och svår pälsdjur, pollenallergi samt underbehandlad astma. 
En Airsonett finns i hemmet sedan ett par månader. Reagerar på indirekt kontakt med 
pälsdjur. Svårt under pollensäsongen. Rhinokonjunktivit och ansträngningsutlösta besvär.

Skolans personal berättar att flickan ibland under högläsning kan somna utan anledning. 

När de skulle dansa med en dansgrupp på skolgården ville flickan inte vara med.

Vid en utflykt ned till en kanal, började flickan gå men efter en stund ville hon inte 
fortsätta. Vårdnadshavare bekräftar att så kan fallet vara hemma också. 



Fortsättning fall 

Remiss från specialistläkare, NKS Barn lung allergimottagningen 
med önskemål om att informera skolans personal kring flickans 
allergier, behandling och förebyggande råd

Möte med vårdnadshavare-mamma, båda klasslärarna, rektor 
och undertecknad. Platsbesök i skolan. Idrottslärare saknas 
trots kallelse 

Ser städat ut i skolan. VH och personalen bekräftar att det 
städas bra i skolan 



Vad gör skolan idag?

• Informerar regelbundet om pälsdjur i skolan, använder brevet från 
A&A förbundet. ”Hej har du pälsdjur hemma?”

• De har en godkänd OVK-Obligatorisk ventilations kontroll

• Idrottssalen städas på kvällarna, hyrs ej ut

• Oklart om hur många klasskamrater som har pälsdjur

• Inte mycket dammsamlande föremål i klassrummet, eleverna 
ställer upp stolarna på bänkarna innan de går hem

• Flickan har luftrörsvidgande i skolan. Inga överlåtelser/ansvar är 
gjorda mellan vårdnadshavare och personalen



Information/undervisning

• Elevhälsoportalens evidensbaserade råd kring pälsdjur, 
pollen, inomhusmiljö, allergirond

• Astma och dess triggerfaktorer, visar och förklarar normalt 
luftrör och påverkat luftrör

• A & A förbundets astma i skolan samt ”Hej har du pälsdjur 
hemma?”

• Individuell åtgärdsplan för flickan utformad på CAMM



Åtgärder/planering
• Rektor för informationen vidare till fritidspersonalen och till idrottslärare. 

De ska ge luftrörsvidgande om det så krävs och kontakta VH
• Påtalar vikten av att luftrörsvidgande följer med vid utflykt
• Flickan ska få ett skåp att lägga/hänga in sina kläder i
• Rekommenderar att de inventerar antalet pälsdjursägare i klassen genom 

att använda material från ”tillgängligskola.nu” så att de vet hur de kan 
placera eleverna i klassrummet

• Vårdnadshavarna ger luftrörsvidgande i hemmet innan idrotten på 
morgonen

• Rekommenderar att de stänger in allt material i skåp med dörrar eller 
lådor med lock



Fortsättning Åtgärd/planering
• Rekommenderar att fortsätta skicka ut brevet om pälsdjur regelbundet. Att någon har 

ansvar för det
• Rekommenderar att de gör en riktig ”allergirond” en gång per år
• Att de håller fönstren stängda vackra dagar. Vädrar när daggen binder pollen eller regniga 

dagar
• Anpassar flickans skolgång under pollensäsongen till hur hon mår
• Föreslår att de upprättar en individuell åtgärdsplan för flickan utifrån givna råd. Att de lär 

sig se hennes symtom och är uppmärksamma på förändringar
• Skriver på ”egenvård med praktisk hjälp” genom behandlande läkare, mamma och rektor 

skriver på. Uppdelat ansvar i egenvården
• Vårdnadshavare och skolans personal följer upp detta möte

• Vårdnadshavare är välkommen att höra av sig det inte fungerar 



Samverkan med primärvården

• Hur ser behovet ut hos er?

• Kan allergikonsulent vara en länk i er vård?



Tack!!

marina.jonsson@regionstockholm.se
leena.oscarson@regionstockholm.se

mailto:marina.jonsson@regionstockholm.se
mailto:Leena.oscarson@regionstockholm.se

