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Förebygg allergi i Sörmland 
 
Astma- och Allergiförbundet pekar på att det finns brister i hur skolor och förskolor möter 
behoven hos barn med allergi. En rapport som Socialstyrelsen la fram i april 2013 visar också att 
andelen tolvåringar med allergisnuva och födoämnesallergi har ökat i Sverige. 
 
I en skolklass med 30 barn finns det i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisnuva och 
två med födoämnesallergi. Sammanlagt har alltså nästan en tredjedel av eleverna någon typ av 
allergisk sjukdom. Effekten hos det enskilda barnet kan vara både ökad frånvaro på grund av sina 
allergiska besvär och försämrad prestationsförmåga när man väl är på plats i skolan. 
 
Trots att många barn har överkänslighetsbesvär bedriver få skolor och förskolor ett generellt 
förebyggande allergiarbete. I stället arbetar man i huvudsak reaktivt kring enskilda barn med 
speciellt svåra besvär och ofta med särlösningar som pekar ut barnet. Detta medför ett mindre 
effektivt arbete för dem med svårast besvär och det minskar möjligheten att underlätta även för 
de många elever som har mildare besvär. 
 
Det finns en rad brister i skolor och förskolor när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö och 
anpassning av mat och undervisning. Många lokaler uppfyller inte de regler som finns, till 
exempel när det gäller ventilation, fuktskador och städning. Överkänsliga barn och unga tvingas 
emellanåt söka akut hälso- och sjukvård efter att ha serverats mat de inte tål. 
 
Enligt Socialstyrelsen behöver förskolan och skolan få större kunskap kring allergier och hur man 
arbetar förebyggande mot dessa. Myndigheten menar att flera aktörer måste samverka nationellt 
för att förbättra situationen för barn och unga med allergi. I väntan på en nationell strategi anser 
vi att samverkan mellan kommuner och landstinget ska inledas för att ta fram en länsstrategi 
rörande allergier. 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta 
 
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att i samverkan mellan landstinget och länets 

kommuner ta fram en strategi för allergisjukdomar som omfattar både 
förebyggande insatser och behandling. 
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