Allergicentrum Stockholms nätverks- och vårdcentralsmöten som del av Centrum för
Allergiforskning övergår nu som en del av befintlig verksamhet inom Akademiskt
Primärvårdscentrum (APC).
Efter många år med Allergi & Luftvägsforum (Allergironder) upphör nu Allergicentrum
Stockholms verksamhet i sin nuvarande form, pga. indragna ekonomiska resurser från
landstinget. De senaste åren har anslaget minskat för att från och med 2018 dras in helt. Med
stöd av Centrum för allergiforskning (Cfa) har verksamheten kunnat fortsätta för att avslutas
under våren 2018.
Verksamheten startades i form av ett projekt som bedrevs i Sydvästra området 1996 – 1998 av
en grupp läkare och sjuksköterskor från Huddinge sjukhus och primärvården. Den första idén
var att etablera en gemensam mottagning för allergisjukdomar där sjukhusspecialister skulle
samarbeta med allmänmedicinare. Detta genomfördes inte på grund av bristande resurser.
[
Rondverksamhet med falldiskussioner
Denna mötesplats för olika specialister med intresse för behandling av astma och allergi i
närsjukvården startade istället som en rondverksamhet ute på vårdcentraler med syfte att öka
förutsättningarna att omhänderta patienter med allergiska sjukdomar i närsjukvården. Målet
har även varit att förstärka samverkan mellan specialister inom den specialiserade vården och
primärvården inom ämnet allergi, samt att stödja och främja teamarbetet. Konceptet utökades
till att omfatta alla intresserade vårdcentraler i Stockholmsområdet. Under de senaste 10 åren
har mer än hälften av alla vårdcentraler vid flera tillfällen haft allergironder med diskussioner
om aktuella frågor och patientfall. En hemsida: www.allergicentrumstockholm.se har byggts
upp och blivit en kunskapskälla för alla som har patienter med allergi, astma och KOL
sjukdomar.
I maj 2015 beslutades att ändra från namnet Allergirond till Allergi & luftvägsforum. Orsaken
var att namnet bättre täcker de ämnen som avhandlats på mötena dvs. allergi, astma och KOL.
Även ÖNH och Hud inkluderas i namnet.
På våra utvärderingar efter mötena har vi kunnat se att diskussioner och föreläsningar har
varit givande för deltagarna och att det har varit värdefullt att kunna utbyta erfarenheter med
varandra. Det framstår som värdefullt att vi även i fortsättningen har möjlighet till
vidareutbildning och nätverkande.
APC tar vid
Kunskapsteamet astma/KOL vid APC har varit en viktig samarbetspartner till Allergicentrum
Stockholm. Teamet vill nu bygga in mötesstrukturen och de uppbyggda nätverken med Lung-

och allergivården inom ramen för befintliga resurser. Arbetet har redan påbörjats med att
bygga upp fyra nätverk med utgångspunkt från Akademiska vårdcentraler.





Hässelby/Akalla och Jakobsberg (Nordväst)
Liljeholmen och Huddinge/Flemingsberg, (Sydväst)
S:t Erik och Gustavsberg, (Sydost)
Mörby och Norrtälje (Nordost)

Nätverken kommer att ha två träffar vardera per termin och inkludera hela teamet kring
patienten, dvs. sjuksköterska, läkare och paramedicin.
Träffarna kommer att annonseras via postutskick och mail till nätverken och på APC:s
hemsida under utbildningar: http://akademisktprimarvardscentrum.se/
Allergicentrum Stockholms hemsida blir kvar www.allergicentrumstockholm.se med
kontinuerlig uppdatering av viktiga frågor och nyheter inom ämnesområdet allergi, astma och
KOL.
Kontakten med sjukhusspecialisterna kommer att behållas som en referensgrupp och resurs.

Allergicentrum Stockholm tackar för tiden som varit och kunskapsteamet Astma/KOL på
APC hälsar er välkomna att delta och vara med att utforma de nya nätverken!
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