>> Inbjudan
Astma- och Allergiföreningen i Halland
vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha en
osynlig funktionsnedsättning som astma och allergi.
Föreningen vill därigenom bidra till att attityderna
förändras hos omgivningen.

Vår vision
Ett samhälle tillgängligt för människor med astma,
allergi och annan överkänslighet.
Allergi
Allergi beror på att kroppens balans är rubbad. Kroppens
naturliga immunförsvar klarar inte längre av att försvara
sig mot främmande ämnen och bildar därför antikroppar,
så kallade IgE-antikroppar. Immunförsvarets viktigaste
uppgift är att försvara oss mot främmande ämnen som
gör att vi blir sjuka. Hos en person som är allergisk
överreagerar immunförsvaret när man kommer i kontakt
med vissa ämnen och då startar produktionen av antikroppar (IgE). Människor reagerar olika och därför kan
symtomen variera mycket från person till person.
RHR
Regionhandikapprådet i Halland är ett samrådsorgan för
olika handikapporganisationer och myndigheter i Halland.
Rådet sprider information om funktionsnedsättningar,
behandlar remisser och bevakar frågor inom området
funktionshinder.

Laxbutiken Heberg
6 oktober 2015
Regionhandikapprådet

Program
09.00 - 09.30 Samling, kaffe och smörgås
Astma- och Allergiföreningen i Halland och Regionhandikapprådet i Halland inbjuder till konferensen Hur tar vi hand
om våra barn i skolan? – en konferens om barns miljö i
förskola/skola.
Utbildningen vänder sig till personal inom Region Halland
och kommuner, t ex tjänstemän inom byggsidan, inom miljö/
hälsa, rektorer, skolhälsovård, skolkökspersonal,
vårdpersonal, förtroendevalda, personer som själva har
astma/allergi, deras anhöriga och övriga intresserade.
Moderator under dagen Kathinka Lindhe, journalist

09.30 - 09.45 Inledning
Lennart Germundsson, ordf Astma- och
Allergiföreningen i Halland
Anna Kinch, vice ordf RHR Halland
09.45 - 10.15 Ungdom med allergi
Kathinka Lindhe intervjuar Sara Norrman,
styrelseledamot i Unga Allergiker
10.15 – 10.45 Kommunens ansvar för barn med allergi
Angelica Nordlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Falkenbergs kommun
10.45 – 11.00 Paus

När?
Var?

Tisdagen den 6 oktober 2015 kl 09:00 – 16:45
Laxbutiken, Heberg

Konferensavgiften, som faktureras, är 700 kronor (inkl moms).
I priset ingår lunch, fm- och em-kaffe. För medlemmar i
Astma/allergiföreningen är konferensavgiften 300 kronor
(inkl moms).
Anmälan görs till christina.fehrman@regionhalland.se eller
telefon 035-14 61 03 senast den 30 september.
Ange namn, fakturaadress och eventuella önskemål,
t ex specialkost. Regionanställda internfaktureras. Vid återbud
senare än 3 dagar innan konferensen återbetalas ej avgiften.
Vid frågor kontakta
Handikappkonsulent
yvonne.arvidsson-emanuelsson@regionhalland.se,
telefon 035-14 61 11
Astma- och Allergiföreningen
efraimson@telia.com, telefon 035-10 62 92
ulla.b@telia.com, telefon 0430-284 64

11.00 - 12.00 Exempel på bra inredning
Marie Hulth, arkitekt, teknologie doktor
med specialisering på inomhusmiljöfrågor,
Stockholm
12.00 - 13.00 LUNCH
13.00 - 14.30 Aktuellt inom forskningen
Hampus Kiotseridis, med dr, barnallergolog,
Lunds Barnläkarmottagning
14.30 - 15.00 Kaffe
15.00 - 16.00 Födoämnesallergi
Jenny Van Odijk, dietist, med dr, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg
16.00 - 16.45 Allergirond som stöd för bra skolmiljö
´
Marie-Louise Luther, ombudsman på Astmaoch Allergiförbundet, Stockholm
16.45

Avslutning

