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Lördag med aktiviteter och information
kring astma och allergi
Karolinska Institutet och Astma och Allergiförbundet bjuder in media till
föreläsningar och aktiviteter under Allergidagen den 13 april.
Var tredje svensk drabbas av allergi i någon form. Med föreläsningar och
aktiviteter syftar allergidagen till att ge kunskap och ökad förståelse för vad
allergi är och hur vi kan göra det bättre för dem som lider av allergi. Temat är
”Leva friskt med allergi”.

Datum: 13 april 2013
Tid: 10-16
Plats:Karolinska Institutet, Berzelius väg 3, Solna
Sandra Dahlberg, Postkodlotteriet, inviger dagen tillsammans med Ingalill
Bjöörn, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet samt professorerna
Sven-Erik Dahlén och Gunilla Hedlin, föreståndare för Centrum för
Allergiforskning.
Föreläser gör bland annat professor Gunilla Hedlin, föreståndare för Centrum
för Allergiforskning, Mirja Vetander, barnläkare på Sachsska barnsjukhus och
Hans Grönlund, forskare vid Centrum för Allergiforskning. I samband med
föreläsningarna är de tillgängliga för intervjuer.
Ur programmet:
· Föreläsning om nya metoder för vaccination mot pälsdjursallergi
· Föreläsning om vad man kan göra åt eksem och kontaktallergi
· Föreläsning om den senaste forskningen om födoämnesallergi
· Kocken och näringsfysiologen Sara Begner ger matlagningstips för
matallergiker.
· Gratis lungfunktionstest och pricktest
· Forskare från Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet berättar
om de allra senaste framstegen inom allergiforskning och om framtidens
behandlingar.
· Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska museet visar hur en
pollenmätare fungerar och berättar om arbetet bakom pollenmätning och
pollenprognos.
· Prisceremoni för vinnarna i fototävlingen, som korats av Lennart Nilsson.
Media är välkomna, ingen föranmälan krävs.
Hela programmet och mer information finns på http://allergidagen.se/

För ytterligare frågor, vänligen kontakta Esther Edlundh-Rose
Development Officer
Centrum för allergiforskning
Arbete: 08-524 824 38
E-post: esther.edlundh-rose@ki.se
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Astma- och Allergiförbundet
Eva-Maria Dufva, pressekreterare
Tel 070 - 588 72 88
E-post: eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett
osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill
därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare,
beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande
utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.
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