www.luftballonen.dk
info@luftballonen.dk

Tlf.: 6617 2511
Mobil: 40633552

Fædresmindevej 4
Dk-5250 Odense SV

Odense, juli 2019

Kære Connie Kristiansen, ALK-Abello Nordic.
Astma-Allergi Foreningen søger hermed om støtte til køb af 5 styk adrenalin autoinjektor til brug
for projekt Luftballonen Sommercamp.
Luftballonen er en terapeutisk camp for børn og unge ml. 9 – 17 år med astma, allergi eller eksem,
som finder sted sommeren 2019, for 21. år i træk. Campen varer i 9 dage i skolernes sommerferie,
med ca. 60 deltagere og 30 frivillige. Luftballonens formål er at hjælpe, rådgive og skabe gode sociale netværk for kronisk syge børn og unge, der har brug for hjælp og støtte. Luftballonen klæder
deltagerne på til bedre at kunne tackle deres kroniske sygdomme, hvilket opnås via undervisning i
astma/fysioterapi, strategier for selvhjælp samt sociale – og sundhedsfremmende aktiviteter.
Målsætningen er, at deltagerne efter Luftballonen vil være i stand til at tackle deres sygdomme
bedre, fået brudt dårlige mønstre, blevet mere aktive og fået udvidet sociale barrierer. Retningslinjerne samt indhold for campen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for samme målgruppe. Der
indgår blandt andet følgende:
-

-

Luftballonens astmasygeplejerske underviser i astmaskolen, hvor alle skal deltage, og gennemgår lungernes anatomi og funktion, årsagen bag astma samt redskaber til håndtering af
astma i det daglige og under anfald. Temaundervisningen foregår i mindre hold, og hver deltager følges individuelt af astmasygeplejersken, der måler udviklingen af lungefunktionen
igennem hele opholdet. På den måde kan vi måle konkrete resultater. Luftballonen samarbejder med allergiklinikken på Herlev Hospital.
Luftballonens lungefysioterapeut underviser i vejrtrækningsøvelser, stødeteknik og pusteteknikker, herunder vigtigheden af at bevæge sig trods risikoen for astmaanfald og metoder
til at udvikle deltagernes øvrige fysiske vanskeligheder. Alle deltager.
Luftballonens eksemsygeplejerske underviser i eksem, håndtering og årsager hertil. Der undervises i at undgå allergifremkaldende faktorer, hvilke typer cremer og andet der kan afhjælpe symptomer samt andre råd til hvordan deltagerne kan undgå forværring af deres
eksem. Deltagere med eksem er tilstede.

Nogle deltagere er meget allergiske og vi søger derfor om midler til at købe 5 styk adrenalin autoinjektor, som vi kan have under campen, skulle det blive nødvendigt for en deltager. Vi tager 100%
hensyn til diæter og allergier, men må alligevel forberede os så godt vi kan på uventede situationer.
Vi har 5 akuttasker, som hver skal indeholde en adrenalin autoinjektor.
På forhånd tak

Ine Møller Hansen

Samarbejdsaftale mellem ALK-Abello Nordic og Astma-Allergi Foreningen 2019

Der aftales hermed at firmaet ALK-Nordic Nordic støtter Astma-Allergi Foreningen med
kr. 3000 til projekt Luftballonen Sommercamp.

Der er enighed om den indgåede aftale, og alle parterne har sikret en organisatorisk forankring
af de indgåede aftaler.
Dato og parternes underskrifter

03.07.2019

03.07.2019

For ALK-Abello Nordic

For Astma-Allergi Foreningen
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