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Deltagare: Sju sjuksköterskor och läkare från egna enheten. Allergicentrum representerades
av två personer, Lung allergi barn och vuxen.
Mötet startade med kort presentation samt information om Allergicentrum Stockholm.
Hemsidan visades med tips och råd om vad man kan ha nytta av där. Det går bra att komma
med önskemål om vad vi skulle kunna lägga in mer på Allergicentrums hemsida dvs. är det
något ni saknar som vi kan förmedla via sidan!
Råsunda Vårdcentral är Godkänd astma Kol mottagning och har två sjuksköterskor med
specialistutbildning 15hp astma allergi och KOL.
Vårdcentralens egna fall och frågor:
Inga egna fall från enheten men önskemål om behandlingsplan för barn vid Anafylaxi.
Maria Ingemansson svarade att vi kommer lägga ut en sådan på hemsidan.

Dagens tema
Födoämnesallergi hos barn
Maria Ingemansson presenterade ämnet utifrån prevalens, diagnostik och behandling.
Presentationen kommer att läggas ut på Allergicentrums hemsida.
Frågor som kom upp från Vårdcentralen var
Har födoämnesallergier blivit vanligare?
Svar: Studier från Australien och USA har visat på en ökning på såväl icke livshotande som
livshotande födoämnesallergi.
Är köttallergi vanlig?
Svar : Inte hos barn men förekommer hos vuxna.
Renlighet och allergiutveckling?

Svar: Hygien hypotesen, Fler infektioner färre allergier, en del studier visar på detta men inte
hela svaret om renlighet är orsak till ökad allergiutveckling. Miljöfaktorer, kemiska produkter
är även sådant som diskuteras.
När är det viktigt att tänka på att ge kalkersättning till barn som inte kan dricka mjölk?
Svar: Om barnet inte får i sig någon form av kalk via andra livsmedel så kan det vara av
betydelse att kontakta dietist som räknar ut behovet hos varje barn i sådant fall. Många
gånger kanske barnet ändå får i sig tillräckligt i den kost som intas.
Tips om att vårdprogrammen också går att finna på Allergicentrums hemsida.
Vi tackar Råsunda Vårdcentral för ett trevlig Allergi och luftvägsforum
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