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Barnallergiårets mål 
• personal i skola/förskola och inom vården 

• andra som möter allergiska barn, både olika 
yrkesgrupper och bred allmänhet 
(Barnallergiforum 20 nov, skoltävling) 

Ökade 
kunskaper och 

insikter 

• Bred användning av Allergirond 2.0 

• Skolan är Sveriges största arbetsplats med  
235 000 anställda och 1,4 miljoner elever 

Bättre miljö i 
skola/förskola 

Att närma sig en  
Nationell strategi för allergisjukdom 



Digital allergirond - allergironden.se  

• Kostnadsfri digital 

checklista  

• Upptäcka, åtgärda 

allergirisker 

• Registrering, svar  

ger handlingsplan 

 

http://www.allergironden.se/


Digital allergirond – varför? 

• Allergi är vanligt och ökar, mest bland barn 

(fuktskador och dålig ventilation riskfaktorer) 

• Ger friskare elever och personal 

• Bättre arbetsklimat och bättre arbetsresultat 

• Visa för andra att skolan/förskolan arbetar 

med allergi 

 



Vilka problem finns i skolans inomhusmiljö? 

Rapport SoS 2013, Allergi i 
förskola och skola: 

• Bara 40% av skolorna hade 
godkänd ventilationskontroll 

• 40% av skolorna hade  
fuktskador som riskerar 
påverka inomhusmiljön 

• Andelen barn med astma 
ökat med 50% på åtta år  

• Saknas kunskap om allergi 
och regler om inomhusmiljö 
följs inte 



Vilka problem finns i skolans inomhusmiljö? 

Granskning i media 2013 visade: 

• varannan kommun slarvade 
med OVK för skolor 

• drygt 40% av anmälningar 
enligt arbetsmiljölagen 2010-13 
gällde fukt, mögel eller dålig 
ventilation 

• undermålig städning 

LR – arbetsmiljöenkät 2013:  

• bara 8% av lärarna ansåg att 
luftkvaliteten i skolan var god 

 



Faktorer som påverkar inomhusluften 

• Fukt och mögelproblem – bristande underhåll 

• Bristfällig skötsel av ventilationssystem  

• Ventilationssystemet har otillräcklig kapacitet - 
för många personer i klassrummet  

• Ändrad verksamhet i skollokalerna, t ex 
gruppstorlekar och ny pedagogik 

• Energihushållning – t ex avstängd ventilation 

• Undermålig städning 

• Kemiska ämnen från inredning och material 
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Hur påverkas  elevernas skolprestationer? 
Forskning visar: 

• Ökning av luftflöde kan öka  

skolprestation upp till 29% 

• Bristfällig ventilation 

påverkar läsförståelse, 

förmåga lösa matematiska 

problem 

• Hälsoeffekter av dålig 

inomhusluft större för barn 

• Dålig luftkvalitet påverkar 

särskilt barn som arbetar 

långsamt 

(David P Wyon) 

 

Kan vara en del i 
att elever har 
svårt att nå målen 
och att resultat i 
PISA-studien 
sjunker! 



Vilka bör delta? 

• Rektor/chef (ansvarig)  

• Skyddsombud/elev 

• Skolsköterska 

• Fastighetsansvarig 

• Ansvarig städ- och  

skolmåltidspersonal 

• (Idrottslärare) 

 

Ta gärna hjälp av 

kompetens utanför 

verksamheten! 
 



Hur kommer vi igång? 

När man loggat in är det 

bara att: 

1. Utgå från checklistan 

och prioritera 

2. Svara på frågorna  

3. Fylla i handlingsplanen 

4. Göra gärna ronden 

årligen och följ upp 

Ger ökad kunskap och blir 

enklare nästa gång! 

 



Fördelar med digital allergirond 

• Ger påminnelser 

• Sparar resultat digitalt 

– enkel uppföljning 

• Kan delegera frågor 

• Möjliggör diskussioner 

inom viss tid 

• Mer info via hjälptexter 

och länkar 

Mer info på 

www.allergiiskolan.se  

www.barnmedallergi.se  

 

http://www.allergiiskolan.se/
http://www.barnmedallergi.se/


Aktuellt om skolans inomhusmiljö 

Nationellt tillsynsprojekt, fokus på städning 

och ventilation, Folkhälsomyndigheten 

1 oktober 2014 - 31 mars 2015 

Sista anmälan 11 april 

folkhalsomyndigheten.se/inomhusmiljon-i-skolan 

Arbetsmiljöverkets nationella tillsynsinsats 

2013-16 (bl a städning och ventilation) 

30 % av landets skolor och skolhuvudmän med 5 eller 

fler skolor 

av.se/teman/skola/inspektioner 

 

/ 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/inomhusmiljon-i-skolan/

