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Remissvar på Ledarhundar Ds 2022:16  

Astma- och Allergiförbundet tackar för möjligheten att besvara remissen. Vi har valt 

att svara utifrån vikten av att beakta allergiaspekter för personer med pälsdjursallergi.   

 

Här följer våra synpunkter: 

• Utbildning av ledarhundsekipage ska inkludera överenskommelsen som tagits 

fram av Astma- och Allergiförbundet och SRF om ledarhundar och lösningar 

för att beakta behov som finns av tillgänglighet i samhället för personer med 

pälsdjursallergi. 

Motivering: 
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Vi är väl medvetna om behovet av att synskadade ska kunna få ledarhund som ett 

hjälpmedel för att kunna leva mer självständigt och klara vardagen bättre med en 

funktionsnedsättning.  Men samtidigt är det viktigt att i största möjliga utsträckning 

även beakta behoven hos personer med pälsdjursallergi, även för dem med svårare 

allergi som kan innebära en funktions-nedsättning. Allergi är även en av våra 

vanligaste folksjukdomar.  

 

Astma- och Allergiförbundet och Synskadades Riksförbund (SRF) har tagit fram en 

överens-kommelse om hur eventuella intressekonflikter som gäller ledarhundar i 

samhället bör hanteras. 1)  Förbunden har åtagit sig att sprida överenskommelsen i 

respektive organisationer. Vi anser att det är viktigt att denna överenskommelse även 

fortsättningsvis finns med i utbildning av ledarhundsekipage tillsammans kunskap om 

pälsdjursallergi. Det är bland annat viktigt att känna till vilka behov av anpassningar 

som kan finnas hos dem som har svårare pälsdjursallergi, exempelvis astmautlösta 

besvär eller indirekt reaktion på pälsdjur (via kläder, hår eller om ett djur vistats i en 

lokal och avgett allergener).  Det finns inga allergifria hundar eller raser och 

medicinering fungerar inte alltid för personer med svårare pälsdjursallergi. Vi bistår 

gärna med information om pälsdjursallergi som kan vara viktig att få med i 

utbildningen. 

 
Mikaela Odemyr 

ordförande 

Astma- och Allergiförbundet 

Handläggare för kontakt: 

Marie-Louise Luther, e-post: marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se  

och tel. 08-506 28 211 

 

Bilaga: 

 

Bakgrund  

Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation som tillvaratar intressen för  

personer med allergisjukdomar. Organisationen har idag ca 16 000 medlemmar och  

ingår i Funktionsrätt Sverige. Allergi och annan överkänslighet har ökat under de  

senaste decennierna och tillhör numera våra mest utbredda kroniska sjukdomar.  

 

mailto:marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se
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 I en stor nationell undersökning 2015 anger 45 procent av den vuxna befolkningen 

att de har allergi eller är känsliga mot olika allergiframkallande ämnen såsom pollen, 

pälsdjur, mögel, födoämnen eller kvalster, och 12 procent anger att besvären är svåra. 

18 procent av den vuxna befolkningen uppger att de har pälsdjursallergi. Cirka 10 

procent av den vuxna befolkningen har läkardiagnosticerad astma. 2) Cirka 6 procent 

av vårdnadshavare till barn i skolåldern rapporterar att barnen har pälsdjursallergi.3) 

 

 Källor: 

1) Överenskommelse om ledarhundar, Astma- och Allergiförbundet och SRF; 

http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/product/8936/8936/0/949050 

2) Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet 

3) Miljöhälsorapport 2021, Folkhälsomyndigheten och Institutet för Miljömedicin 

http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/product/8936/8936/0/949050
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