Finska celiakiförbundets mål
i kommunalvalet 2017
Celiaki är
EN LIVSLÅNG SJUKDOM

Viktiga frågor för celiakiker:
Personer som misstänks lida av celiaki eller
hudceliaki måste undersökas i tid och vården
måste övervakas,
• Undersöks man inom rimlig tid?
• Realiseras den fortsatta uppföljningen inom
hälsovården?
Handledning av en näringsterapeut är
nödvändigt
• Finns det tillgång till handledning av en
näringsterapeut i vår kommun?
Bland låginkomsttagare måste kostnaderna
beaktas i utkomststödet
• Hur har kostnaderna som godkänns för
kompletterande utkomststöd fastställts i vår
kommun?
• Hör kostnaderna för glutenfri kost till dessa
godtagbara utgifter i utkomststödet?
Tillgång till glutenfri kost och dess säkerhet
inom måltidsservicen måste säkerställas
• Hur förverkligas glutenfria måltider i vår
kommun
– på daghem
– i skolor
– i servicehem för äldre
– i måltider som levereras hem till klienter och
i motsvarande situationer

www.keliakialiitto.fi

• Celiaki är en autoimmun sjukdom
som konstateras genom en provbit
från tunntarmen, vid hudceliaki med
en provbit från frisk hud.
• I Finland är antalet celiakiker 40 000.
• Det enda sättet att behandla celiaki
är att hålla en strikt glutenfri kost
livet ut.
• För att kunna följa den vård läkaren
ordinerar måste den som insjuknat i
celiaki få handledning av en näringsterapeut. Genomförandet av vården
ska övervakas inom hälsovården
genom blodprov med 2–3 års intervall.
• Tillräcklig uppmärksamhet ska fästas
vid en tidig diagnos av celiaki, korrekt
vård och uppföljning av vården. God
vård sparar samhällets resurser. Om
celiakin inte vårdas exponerar den för
många följdsjukdomar. De vanligaste
av dem är anemi, osteoporos och
barnlöshet samt hämmad tillväxt hos
barn. Som värst kan celiaki som inte
vårdas orsaka tarmcancer. Vården av
följdsjukdomarna är dyrt för samhället och tungt för den som insjuknat.
• En glutenfri kost orsakar ungefär 70
euro i extra kostnader per månad För
närvarande får celiakiker inget stöd
från samhället för kostvården. Detta
orsakar stora problem särskilt för dem
som lyfter utkomststöd.

