ning är kommittén sammansatt
nom regionen. För att på bästa
a mångfacetterade allergi- och
ett omfattande nätverk inom
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Vilka ingår?

För att verka i linje med vår målsättn
av personer med olika kompetens in
möjliga sätt kunna behandla den oft
överkänslighetsproblematiken finns
Region Gotland.

Vill du veta mer?

kommitten

Hemsida: www.gotland.se/allergik

-26 90 00

Region Gotlands telefonväxel 0498-
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Varför behövs en
allergikommitté?
Allergi är en av de största folksjukdomarna, främst bland barn och
ungdomar. Många människor har en
ärftlig benägenhet att utveckla
allergi. De flesta svenskar har därför
personliga erfarenheter av allergi.
Allergier och annan överkänslighet
är till stor del miljöbetingade. Det är
möjligt att underlätta allergikers
vardag genom förebyggande
insatser till exempel Allergirond.
För att systematiskt arbeta allergiförebyggande krävs att det samlas
kunskaper från många olika
områden. Vidare måste åtgärder,
om de skall bli framgångsrika, sättas
in så tidigt som möjligt och beröra
olika miljöer. Genom bättre kunskap
och information kan vi minska den
enskildes besvär och samhällets
kostnader. Detta arbete bör i första
hand ske i lokal samverkan.
Inom regionen är kunskap om allergi
ofta spridd inom olika enheter och
förvaltningar. En Allergikommitté
med bred sammansättning kan
spela en samordnande roll och
utvecklas positivt till att vara
initiativtagare och pådrivare i det
allergiförebyggande arbetet på
regional nivå.
Region Gotland

Vet du att:
Allergikommitténs målsättning är att verka
allergiförebyggande i offentlig miljö genom att…
… samordna och tillvarata erfarenhet och kompetens
… åtgärda brister i offentliga inomhusmiljöer
… verka för allergiförebyggande arbete
… öka medvetenheten om allergier
… påverka attityder genom information

allergi är den största folksjukdomen hos våra barn
och ungdomar
allergi beror på såväl arv
som miljö
passiv rökning ökar risken
för allergi och astma
allergiframkallande ämnen
från pälsdjur såsom katt,
hund och häst är vanligt
förekommande i skolor och
förskolor
en bra grundstädning är en
viktig del i det
allergiförebyggande arbetet
många av de hälsoproblem
som beror på inomhusmiljön
har att göra med fuktskador
och ventilation, enligt
socialstyrelsen –
Miljöhälsorapport 2009
människor tillbringar
huvuddelen av sina liv
inomhus, enligt
socialstyrelsen –
Miljöhälsorapport 2009
vanliga anledningar till
irritation i luftvägar är
tobaksrök, avgaser och
starka dofter
nickelallergi kan orsaka
handeksem
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Vilka ingår?
För att verka i linje med vår målsättning är kommittén sammansatt
av personer med olika kompetens inom regionen. För att på bästa
möjliga sätt kunna behandla den ofta mångfacetterade allergi- och
överkänslighetsproblematiken finns ett omfattande nätverk inom
Region Gotland.

Vill du veta mer?
Hemsida: www.gotland.se/allergikommitten
Region Gotlands telefonväxel 0498-26 90 00
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