Initiativärende regionstyrelsen

Pollenmätningar
Sedan år 1979 har pollenmätningar skett i de fyra nordligaste länen däribland Norrbotten
och årskostnaden under senare år har legat på cirka 130 000 kr per år för region Norrbottens
del. I år har dessa pollenmätningar upphört då den person som ansvarat för
pollenmätningarna i 30 år gått i pension och då region Norrbotten inte längre vill bekosta
mätningarna och ingen aktör i nuläget heller har ett nationellt uppdrag med att ta fram
pollenprognoser för hela landet.
Åtminstone var femte vuxen i Sverige lider av pollenallergi. Kritik mot beslutet att upphöra
med pollenmätningarna i Norrbotten har kommit från bl.a. barnläkare Anna Sandin (”
Barnläkaren kritisk till nedlagda pollenmätningar NSD den 3 mars 2021) som menar på att
beslutet borde föregåtts av en hälsoekonomisk analys. Anna Sandin anger att ”det är en
enorm samhällskostnad att folk inte kan vara på jobbet, planera aktiviteter på fritiden eller i
skolan. Nu tar man bort ett redskap som fungerar bra och som patientgruppen har nytta av”.
Vidare anför hon att man om man som pollenallergiker känner till pollenhalterna kan man
planera in att göra vissa saker dagar då pollenhalterna är lägre och även styra sin behandling
utifrån detta.
Även Astma- och allergiförbundet har uttryckt kritik mot beslutet (”Norra Sverige
mätstationer för pollen stängda” DN 5 mars 2021) att upphöra med pollenmätningarna.
Astma- och allergiförbundet anger att pollenmätningarna ger viktig information för att
allergiker ska kunna planera både medicinering och vardagsliv för tre dagar framåt. Astma
och allergiförbundet ser risker med upphörandet av pollenmätningarna i de norra
regionerna som vårdbesök som hade kunnat undvikas genom tillgänglig information kring
pollenhalter och att pollenallergiker stannar hemma från arbetet då man inte tagit medicin i
tid.
Oaktat att de övriga tre nordligaste regionerna i likhet med region Norrbotten valt att inte
finansiera ytterligare pollenmätningar bör region Norrbotten ta ett eget ansvar för länets
pollenallergiker i enlighet med region Norrbottens vision ”Tillsammans för Norrbotten –
bästa livet, bästa hälsan”. Mätningar genomförs i 17 av landets 21 regioner vilket öppnar
upp för möjligheten till samarbeten med andra regioner och Naturhistoriska museet kring
pollenmätningarna.

1177 uppmanar pollenallergiker att följa pollenprognoserna för att vara förberedda på höga
pollenhalter i luften (https://www.1177.se/Norrbotten/sjukdomar--besvar/allergier-ochoverkanslighet/pollenallergi/, 2021-03-29) 1177 även för Norrbotten hänvisar sedan till
”Pollenrapporten” https://pollenrapporten.se/ där det går att utläsa att det saknas tillgänglig
information kring pollenhalter för landets fyra nordligaste regioner däribland region
Norrbotten.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna på att;
-

Regionstyrelsen beslutar om att ställa sig bakom intentionen att pollenmätningarna
snarast ska återupptas i region Norrbotten.

-

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda hur region Norrbotten på
bästa sätt genomför pollenmätningar framgent utifrån ett hälsoekonomiskt och
ekonomiskt perspektiv.
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