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Etablering av regionalt allergologisenter
Norges Astma- og Allergiforbund har i flere år jobbet for å få til et tverrfaglig
kompetansesenter for astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer. Det ble lagt ned
betydelig arbeid for noen år tilbake, men vi nådde dessverre ikke målet.
Vi er derfor veldig glad for at det nå endelig ser ut til at drømmen skal bli til virkelighet, I
2011 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å etablere regionale tverrfaglige
kompetansemiljø for astma- og allergisykdommer, med rådgivning og kompetanseoverføring
som hovedoppgaver.
I Helse Midt-Norge ble det nedsatt en arbeidsgruppe som nylig avleverte en rapport om sitt
arbeid. Det er viktig at arbeidet nå ikke stopper opp. For personer med sammensatte lidelser
er det veldig viktig og etterlengtet å få et sted der man får en samlet vurdering av et
tverrfaglig team. Henvendelser til vårt kontor tyder også på at det er en del personer som for
eksempel reagerer på ulike matvarer uten at de har fått noen diagnose.
I tillegg til utredning er kompetanseheving veldig viktig. Forekomsten av astma, allergi og
andre overfølsomhetssykdommer er dessverre økende, og vi mener derfor det er nødvendig
at også primærhelsetjenesten får hevet sin kompetanse på dette området. Dette er i tråd
med samhandlingsreformen.
For at det regionale allergologisenteret ved St. Olavs Hospital skal komme i gang og driftes,
er det nødvendig med finansiering. Vi ber derfor om at Helse Midt-Norge sikrer finansiering
av dette senteret innenfor de rammer som er gitt.
Vi ber om en tilbakemelding på dette så snart som mulig.
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