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Stort behov av allergikonsulenter
I Norrbottens län bor 250 000 människor. Det är till ytan Sveriges största län. Man kan räkna
med att 75 000 människor i länet har någon form av allergisk sjukdom. Till skillnad från
många andra kroniska sjukdomar drabbar allergierna många barn, och därmed hela familjen.
Allergier är en mycket komplex sjukdom med många aspekter som drabbar det dagliga livet.
För de familjer som har svårt allergiska barn påverkas hela livssituationen. Ett stort problem
för dessa familjer är att få förståelse från omgivningen. Många föräldrar får kämpa hårt för
att det ska fungera på förskolan, i skolan och på fritiden. Det vittnar många samtal till vår
förening om. Många får ett bemötande som till exempel ”lite allergi har väl alla” när det
ibland kan vara frågan om ett livshotande tillstånd.
Det kan vara viktigt att undersöka både hemmiljön och den miljö där barnet vistas under
dagtid. Det kan en allergikonsulent hjälpa till med. Allergikonsulenten har till uppgift att ge
stöd och hjälp till både den enskilda familjen och att medverka med insatser i samhället.
http://www.swenurse.se/PageFiles/2152/Arbetsbeskrivning%20allergikonsulentklar%20f%C3%B6r%20utskrift.pdf

Det finns idag ingen självklar instans att vända sig till för de familjer i Norrbottens län som
behöver hjälp och stöd. Vi ser ett stort behov av en eller flera allergikonsulenter.
Ungefär 30 procent av skolbarnen har någon form av allergi. Enligt beräkningar från Centrum
för Allergiforskning på Karolinska Institutet kan samhällets kostnader för allergisjukdomar
vara så höga som 75 miljarder! Miljöhälsorapporten 2013 visar att astma bland barn ökar,
från 6 till 10 procent under senaste åren. Det är ett växande folkhälsoproblem.
Astma- och Allergiförbundet har drivit frågan i många år. Förbundets målsättning är att det
ska finnas en eller flera allergikonsulenter i varje landsting. I Norrbotten finns idag ingen
allergikonsulent alls.
Mot den bakgrunden vill Astma- och Allergiföreningen i Norrbottens län att landstinget
inrättar minst en allergikonsulenttjänst med placering på Sunderbyns sjukhus. Vi ser fram
mot en träff för att berätta mer.
Vänliga hälsningar,
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