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Jeg har aktivert min huds naturlige beskyttelse

Eucerin Sensitive Skin styrker hudens naturlige beskyttelsesbarriere. Den unike 

formelen  opprettholder hudens pH-verdi, gir optimal 

fuktighetsbalanse og aktiverer hudens egne enzymer - bevist i kliniske studier.* 

Med lotion og dusjolje fra Eucerin vil til og med sensitiv hud holde seg sunn og 

myk. Les mer på www.Eucerin.no

* Schepky, A.G., Holtzmann, U., Bohnsack, K., Filbry, A., Max, H., Rudolph, M., Wenck, H., Rippke, F.:
Novel effects of an acidic humectant combination result in protection and activation of enzyme activity 
in human skin. J. Eur. Acad. Derm. Venereol. 2005, 19 (Suppl. 2): 51
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OPPLAGSKONTROLLERT

Hvis du våkner til solskinn en kald vintermorgen, bør du forte deg å dra dyna over
hodet igjen eller i det minste unngå å gå ut. Iallfall hvis du bor i byen. På kalde
dager, når forurenset luft blir liggende lavt, er luftkvaliteten som dårligst. Det 
strålende vinterværet som får deg til å drømme om sunn, snørik, norsk vinter,
er helseskadelig.

I Oslo overskrides nå EU-kravet til luftkvaliteten 70 døgn i løpet av året. På tross
av nyere generasjoner katalysatorer som renser eksosen og mer enn halvert bruk
av piggdekk, og på tross av at bilene har fått motorer som bruker mindre bensin.
For i takt med forbedringene øker biltrafikken. Den voksende veitrafikken er
hovedårsaken til problemene med dårlig luft i Oslo, skriver kommunen på sine
nettsider.

Og ikke bare øker biltrafikken. Også bruken av diesel øker. Hver tiende bil på en
hovedvei er i dag tungtransport og stadig flere privatbiler selges med 
dieselmotorer. I motsetning til partiklene i vanlig bensin er dieselpartiklene 
så små at de når helt inn til lungeblærene, og så lette at de spres på et mye 
større område.

Samtidig eksploderer forekomsten av astma hos barn. I Oslo viser undersøkelser
fra 2002 at hvert femte barn har astma, en fordobling på ti år. I våre “rene”
fjellbygder viser tall fra 1995 at over 10% av barna har astma. At det i de aller 
siste årene har skjedd en tilsvarende økning her som i Oslo, tviler forsker Frode
Njå på, ettersom det fortsatt er beskjeden biltrafikk i Øvre Hallingdal. Heldigvis.

Sammenhengen mellom luftforurensing og sykdom har tvunget fram stadig
strengere krav til utslipp fra biler, men det tar tid før vi vil merke virkningen.
Først skal nye biler produseres, så tar det minst ti år før bilparken er skiftet ut.
Og i mellomtida?

Oslo har laget en tiltaksplan for å bedre luftkvaliteten i byen. Piggdekkgebyr,
bedre vasking av veier, satsing på kollektivtransport og bygging av tunneler er
noen av tiltakene. Som et prøveprosjekt i fjor vinter ble fartsgrensen på enkelte
innfartsårer satt ned fra 80 til 60 km, med godt resultat. Vi vet at biler forurenser
minst med jevn kjøring på 50 - 60 km i timen. Hva med 60 km som øvre farts-
grense på alle veier i byer og tettbygde strøk? 

Før vi kveles?

Marianne Monsen
journalist

Før vi kveles

Forsidebilde:
Foto: Marie Sjøvold
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� tekst og foto - OLA HESSTVEDT

E
n klinisk undersøkelse av barn i
kommunene Hemsedal, Hol og Ål
startet i september 1995 etter at en

spørreundersøkelse hadde vist at 8,5 pro-
sent av “fjellbarna” hadde astmaplager.
Nesten like stor andel som i Oslo. Voksne
astmatikere og lungesyke har hatt opp-
hold på Geilo siden 1909 for å nyte frisk
fjelluft. Astmabarn er blitt sendt til
Geilomoen sykehus siden 1937.
Bærumslegen Frode Njå hadde en kvart
overlegestilling der som ekstrajobb, og
spørreundersøkelsen gjorde ham nys-
gjerrig.

Så nysgjerrig at det har ført ham til titt-
elen dr. med.

Dyrehår
- Alle grunnskolebarn med astma og ast-
malignende symptomer i de tre kom-
munene og en kontrollgruppe ble under-

søkt klinisk i løpet av to år utenom
pollensesongen. Jeg undersøkte 80 pro-
sent av 216 barn selv som medisinsk
legeansvarlig i prosjektet og fikk hjelp av
andre til resten. Prikktest, blodprøve,
spirometri, tredemølletest, bronkial pro-
vokasjonstest. Fysioterapeut Ola D.
Røksund besørget de fysiske testene.
Parallelt ble det foretatt en lignende 
undersøkelse i Oslo og Odda.

Undersøkelsen hevet tallet i Øvre
Hallingdal til 10,2 prosent astmafore-
komst. Det ble funnet en høy forekomst
av dyrehårs- og pollenallergi, mens midd-
og muggsoppallergi nesten ikke fantes.
Dyrehårsallergi var den viktigste faktoren
som hadde sammenheng med astma,
sier Frode Njå til AstmaAllergi.

I 2000 gikk Njå videre med å bearbeide
dataene fra Øvre Hallingdal, Oslo og
Odda. Basisk, klinisk rettet forskning for å
kartlegge og lete etter sammenhenger.
57-åringen forsket i fem år og hadde
nesten hele denne perioden full jobb
som barnelege i Sandvika. Dette fikk han
ros for da han disputerte: The last hero...
Njå besto prøven med avhandlingen
“Asthma and allergy in schoolchildren liv-
ing in an mountaneous area of Norway”.

Ingen etterstudier
Prøveforelesningen om “fjellstudier” av
astma og allergi internasjonalt holdt også
mål.

- Problemet med dette temaet er at det
ikke er gjort noen trendundersøkelser
der man har sammenlignet forekomster
blant personer som bor lavt og høyt, altså

ingen etterundersøkelser. Dermed kan
man ikke si noe om endring over tid. Jeg
skulle gjerne sett at grunnskolebarn i
Øvre Hallingdal ble undersøkt på ny, det
er jo snart gått ti år. Da kunne vi ha målt
utviklingen. Men dette er ingen oppgave
for meg, jeg har ingen umiddelbare plan-
er om ytterligere forskning, sier Njå.

- Ferske og skremmende tall viser at
1992-kullet i Oslo har passert 20 prosents
astmaforekomst. Dobbelt så høyt som i
spørreundersøkelsen for ti år siden. Dette
må være litt av en tankevekker for en
som har sammenlignet Oslo, Odda og
Øvre Hallingdal?

- Absolutt. Den kraftige økningen i Oslo
betyr at astmaforekomsten der nærmer
seg de aller høyeste i vestlige samfunn.
Helt fra 1981 har Oslo-kurvene går bratt
oppover både for astma og astmalign-
ende symptomer som nattehoste. Det er
et paradoks at Oslo og Øvre Hallingdal lå
likt for kort tid siden selv om det altså var
ulike former for astma som dominerte.
Jeg tror ikke at det er noen lignende
utvikling i Øvre Hallingdal. Der er det for
eksempel fortsatt beskjeden biltrafikk,
mens trafikken i Oslo øker og øker. I Oslo
har salget av dieseldrevne privatbiler
steget kraftig, dette kan ha sammenheng
med astmaforekomst. Man da snakker vi
bare om en av mange forklaringsfaktorer,
understreker Frode Njå.

Vestlig levesett
- Hvordan står det til i Bærum, der du er
barnelege og astmaspesialist?

- Vanskelig å si, det er ikke gjort noen

Vestlig måte å leve på har
ført til mer astma –
spørsmålet er hvorfor.
Så mange som 20 - 30
faktorer har innvirkning, tror
barnelege Frode Njå, som
forsvarte sitt doktorgradsar-
beid om barneastma i Øvre
Hallingdal i begynnelsen av
januar. At skolebarn i fjell-
strøk fikk astma på likt nivå
med barn i Oslo og Odda,
vakte oppsikt.
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undersøkelser. Jeg har iallfall mer enn
nok å gjøre her. Jeg har merket meg at en
del foreldre som bor i nærheten av
motorveien flytter til andre deler av 
kommunen for å gi barna et bedre opp-
vekstmiljø.

Frode Njå har ikke hatt noen etterund-
ersøkelser av “fjellbarn” å støtte seg til.
Men enkeltundersøkelser blant annet i
Hellas og Italia gir grunnlag for å mene at
det er bedre “astmaforhold” jo høyere
opp man bor.

- Trendundersøkelser i land med vestlig
levemåte ellers gir oss et nokså forvirr-
ende bilde. Av de 20 undersøkelsene som
jeg har gjennomgått i forbindelse med
doktorgraden, viser åtte av studiene at
astma og allergi øker. De 12 resterende
viser imidlertid stabilitet eller nedgang.
Tyskland opplever at bronkittplagene går
ned i tidligere DDR. I vest dominerte ast-
maplagene. Det jevner seg ut etter
sammenslutningen. Dette kan ha noe
med vestlig levesett å gjøre, for eksempel
inntak av junk-food, mat som bare varm-
es opp. Det er interessant å merke seg at

afrikanske land med tradisjonelt lav ast-
mafrekvens får økt forekomst i takt med
sentralisering i storbyer.

Det å bo i by har åpenbart stor betyd-
ning, sier Frode Njå. Halvparten av barna
med astma har i Oslo fått diagnosen
innen toårs alder og innen fireårs alder i
Øvre Hallingdal.

Frukt er bra
Vi tar med noen andre resultater i Njås
doktoravhandling:

Barn med astma som hadde hatt gjen-
tatte luftveisinfeksjoner hadde mindre
allergi i skolealder. Miljøforhold med økt
fukt/fuktskader første leveår viste økt risi-
ko for senere astma. Mors røyking i
svangerskapet påvirket til økt astma/ast-
malignende symptomer i skolealder.

Og til slutt: Daglig tilførsel av frisk frukt
eller grønnsaker første leveår syntes å gi
mindre astma i skolealder, mens det ikke
påvirket forekomsten av allergi. �

Frode Njå er praktiserende spesialist på
barnesykdommer og har allergologisk
poliklinikk i Sandvika i Bærum.

Over 10% av barna i Øvre Hallingdal har astma, viser Frode Njås doktorgradsavhandling. Her på Geilo.
Foto: Sigmund Krøvel-Velle/Samfoto.



De eneste bleiene som anbefales 
av Norges Astma- og Allergiforbund

Berøring, [berø:ring] subst., Hvordan du opp-
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kjærlig og likevel bestemt, den kan føles ny eller 
velkjent; den hjelper deg å se, lære, kommunisere; 
den kan være beroligende eller få deg til å le; den 
sier mer enn tusen ord.
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� tekst - OLA HESSTVEDT

U
ten riktig medisinering på de rikt-
ige tidspunktene kan heltene få
sin lungekapasitet kraftig redus-

ert. De færreste har en reell astmalidelse,
det er kombinasjonen kulde og toppid-
rett som gjør dem “syke”. Kalde og tørre
forhold kan redusere ytelsen med 20 til
25 prosent. Godkjent medisinsk assist-
anse forhindrer sprekk og svake presta-
sjoner.

- Selv fire til seks prosent nedsatt

Forts neste side >   >

Vinter-OL i Torino står for
døren. Mange nasjoner
venter seg medaljer på
skøytebanen. Løperne er
topptrente. Men hvem
mestrer astmaplagene
best? Hver tredje utøver har
problemer. - Bronkial
hyperreaktivitet er vanligere
hos skøyteløpere og skiløp-
ere enn i normalbefolkning-
en, sier idrettslege Thor-
Øistein Endsjø.

Medaljehåpet Lasse Sætre inhalerer fysiolog-
isk saltvann for å dempe irritasjon på slim-
hinnene i kulde. Forstøverapparatet er lite og
hendig. Foto: Nils-Roe Fjørtoft.

9
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arbeidskapasitet kan bli helt avgjørende i
toppidretten og være forskjellen på suk-
sess og fiasko, sier Endsjø, som har vært
lege for skøyteløperne i mange år. Blant
annet for stjernene Johann Olav Koss og
Geir Karlstad. Fram til sist sommer var
han medisinsk ansvarlig i Norges
Skøyteforbund, nå er han bare medisinsk
rådgiver. Barnelegen og astmalegen har
trappet ned, som det heter. Han startet på
barneavdelingen på Ullevål sykehus i
1963. Om få måneder fyller han 70 år.

Men han er likevel på plass i Torino.
- Ja, jeg er OL-komiteens gjest. Torino-

oppholdet er en avskjedsgest. Jeg vil
gjerne være til nytte der, men blir antake-
lig bare tilskuer, sier Thor-Øistein Endsjø
til AstmaAllergi. Uansett blir lekene ekstra
spennende for ham, nesten like spenn-
ende som da han selv var OL-deltaker – i
skyting.

- Jeg har jo lagt opp til skøyteløpernes
medisinske forberedelser. Uten forbered-
elser kan det gå dårlig. Jeg håper at vi har
vært så flinke som man kan være.
Finpussen med medikamenteringen er
viktig og det er en del individuell tilpas-
ning. Når skøytetroppen er ute og reiser,
snakkes det lite om slikt med de andre
landslagene, sier idrettslegen.

Vinterplager
Idrettsmedisinsk kunnskap er viktig for å
kunne yte maksimalt. Men astmapre-
parater kan bare brukes etter godkjenn-
else. Søknader for den enkelte utøver må
inneholde dokumentasjon. Grundige
tester må påvise at noe er galt.

- Det ser ikke ut til at det feiler spreke
karer som Lasse Sætre så mye?

- Nei, og det er da også slik at de aller
fleste skøyteløpere og skiløpere som får

medisinering ikke plages med luftveiene
om sommeren. Det er toppytelser i kald
og tørr luft som fører til skade på slim-
hinnene. Hosting og sliming. En rekke
undersøkelser i Europa har vist at skiløp-
ere og skøyteløpere har mye større plag-
er enn andre. En undersøkelse fra USA
viser at kunstløpere har det på samme
måte. Og det samme skjer med friidretts-
utøvere som bedriver hard løpetrening
ute i vintermånedene.

Astmaplagene skyldes hard fysisk aktiv-
itet i kald luft utendørs eller i ishaller.
Halluften er råkald og kan også ha dårlig
kvalitet på grunn av liten luftveksling og
forurensning fra isprepareringsmaskiner.
Der maskinene går på batterier, er det litt
bedre. Konkurransesvømmere har også
hyppigere astmaliknende problemer enn
folk flest, sannsynligvis på grunn av klor-
dampen rett over vannflaten, sier Endsjø.

Trøsten for de aller fleste er at plagene
er over når idrettskarrieren avsluttes.

Astma- og idrettslegens råd til alle,
mosjonister som topputøvere, er at man
bør være forsiktig når termometeret viser
ti minusgrader eller mer. På trening er det
et godt råd å bruke Jonas-masken eller et
munnstykke som varmer opp luften som
pustes inn. Skjerf rundt munn og nese er
et gammelt og godt råd.

Lette hjelpere
- Men noen idrettsutøvere må bruke
medisiner i perioder for å dempe den
bronkiale overømfintligheten. Dette fikk
vi fokus på da Oddvar Brå presterte så
ujevnt, og han fikk hjelp. Det vanligste er
forebyggende inhalasjonsmedisiner –
alene eller sammen med Singulaire. Dette
er medisiner som motvirker betennelsen
som er den egentlige årsaken til bronkial

hyperreaktivitet. Singulaire er en leuk-
trienantagonist og kan brukes uten tillat-
else i idretten.

De fleste klarer seg uten anfallsmedisin-
er som premedikasjon før fysisk aktivitet.
Men når luftveiene blir skikkelig irritert
etter hard fysisk aktivitet, er ofte forstøvet
medisin best. Vanligvis brukes inhala-
sjonskortison i pulverform. Vi har i en
periode testet noen av utøverne på
skøytelandslaget med inhalasjon av fysio-
logisk saltvann med gode resultater.
Fysiologisk saltvann før og etter ytelser
skåner slimhinnene, sier Thor-Øistein
Endsjø.

- De moderne forstøver-apparatene er
blitt enkle å bruke og ikke minst lette.
Man kan ha de bittesmå og batteridrevne
apparatene med seg i treningstøyet over-
alt. De første som ble tatt i bruk for 40 år
siden, veide faktisk fem-seks kilo! De lette
og små kom for fem-seks år siden og gir
en stabil medikamentdose selv i ulike
vinkler.

- Bra også for mosjonister med astma?
- Ja, mange med plager kan ha glede av

å inhalere forstøvet saltvann etter trening
om vinteren. Små puter til neseskylling
fås på apoteket. Vanlig nesespray er bra
ved forkjølelse. Personer med alvorlig
astma får refundert utgifter til et apparat.
Andre med mildere former må betale for
apparatet selv, det koster omkring 4.000
kroner.

Alle bør være forsiktige når det er kaldt
og ta det litt med ro når de mosjonerer.
Men passive bør de ikke være i kulda.

- Inaktivitet er det verste uansett hvor
plaget man er av luftveisproblemer, sier
Endsjø. �

Helse Sør har hatt budsjettoverskridels-
er og må spare inn store beløp på årets
budsjett. Under Helse Sør ligger
Rikshospitalet og Radiumhospitalet og
kuttene kommer her. Det er fordelt
jevnt på sykehusene som alle får den
samme prosentandel beskåret i sine
budsjetter. Geilomo barnesykehus eies
av NAAF og Rikshospitalet er leietaker

og medisinsk ansvarlig for driften. Det
blir en reduksjon i antallet innleggelser
med en tredjedel, en av avdelingene
holdes stengt da man ikke vil behøve
dette arealet, og noen av de ansatte
permitteres.Rikshospitalet mener det
medisinske tilbudet opprettholdes og
at kuttene tas på reinnleggelser.

NAAF er bekymret for det inntrufne

og har meddelt dette i brev til Helse Sør
og tatt det opp direkte med Helse- og
omsorgsminister Sylvia Brustad under
møtet med statsråden i januar. Geilomo
barnesykehus er det eneste i sitt slag i
landet og nedskjæringer skaper engst-
else hos forbundet så vel som hos bruk-
ere. NAAF følger utviklingen i saken
nøye. �

Budsjettkutt for Geilomo



Blenda Sensitive Tøymykner
Gjør tøyet mykt som et kosedyr - en parfymefri venn for sensitiv barnehud.

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
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Ute på dei kalmukkiske stepper går ein stor hesteflokk. Dei er gull verdt for
eigaren, som både er tradisjonsberar og forretningskvinne. Ho produserer
gjæra hoppemjølk: kumiss.

Hoppene beiter på endelause steppar i Kalmykia ved Kaspihavet.
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D
et ligg ein rar, liten buddhistisk
stat i eit hjørne av Europa. I følgje
dei unge skjer det absolutt ingen

ting her i dette grisgrendte landet med
300 000 innbyggjarar og sjakk som
obligatorisk skulefag.

På vegar som deler seg, køyrer vi utover
den endelause steppa, utover mot eva.
Brått dukkar det opp nokre hus frå ing-
enting. Her har Valentina Erenzhenovna
bygd opp ein gard med sau, geiter og
hestar. Det er dei siste som er den store
inntektskjelda. Kumiss, gjæra hoppe-
mjølk, har lange tradisjonar på desse
traktene. Folk kjem lange vegar for å
kjøpe nokre liter av denne livseliksiren,
som i følgje Valentina er medisin mot det
meste.

Kvitt gull
Men det er ikkje berre hjå mongolske og
russiske folkeslag at hoppemjølk har vore
nytta som næringstilskot og medisin. I
Noreg vart hoppemjølka frå gammalt
nytta som morsmjølkerstatning, og som
medisin til spedbarn med kikhoste.
Vikingane drakk mykje hoppemjølk og
kunne ha med seg ei merr på vikingskipa
sine når dei var på tokt.

- Hoppemjølka er god for magen, eignar
seg for dei med matvareintoleranse, og er
eit alternativ til vanleg mjølk for dei som

ikkje toler det, seier hestebonde Berit
Irene Bergset i Stryn.

I mai 2003 starta ho produksjonen av
hoppemjølk saman med bror sin, og
etablerte Maramelk AS (mara er dialekt
for merrer). I dag har dei 21 hestar med
stort og smått, åtte av dei mjølka i
sommar. Produksjon denne sesongen var

1500 liter. I tillegg driv dei rideskule, avl
og trening av unghestar. Det er stort sett
fjordingar på stallen.

- Dei er gode mjølkedyr, men har utvikla
ei evne til å halde attende mjølka. Det er
mykje psykologi ute og går når dei skal
lærast opp, ler Berit. Ho har forska på
teknikkar for å få hoppene til å gje mer,
mellom anna er det viktig korleis ho
introduserer mjølkemaskina første gong-
en.

Kom på hesteryggen
Kalmukkane emigrerte frå Vest-Mongolia

på 1500-tallet. Etter å ha kryssa enorme
landområde i Sentral-Asia, nådde dei
steppene like sør for den russiske byen
Volgograd. Nomadefolket fekk løyve til å
slå seg ned her ved Kaspihavet, i eit land-
skap som likna det dei hadde forlate. 170
år seinare bestemte dei seg, i beste
nomadetradisjon, rett og slett for å reise
heim att. Men ikkje alle drog, og slik gjekk
det til at buddhistiske Kalmykia vart ein
del av Sovjetunionen, då den tida kom.

Ikkje berre Kalmykia, men og den tradi-
sjonelle mongolske medisinen, er ein
godt skjult løyndom for verda. Det vert
sagt at den redda livet til tusenvis av dei
soldatane som la grunnen for det største
imperium verda nokon gong har sett: Det
mongolske riket. I følgje legenda vart
Djengis Khan treft av ei dødeleg pil i
nakken under eit slag. Feltskjeren stogga
dei kraftige blødingane med ein mikstur
som mellom anna inneheldt kumiss.

Professor Bo Geriletu ved Indre
Mongolia Universitet hevdar til og med å
ha funne eit naturmiddel med kumiss
som langt på veg kan kurere AIDS.
Valentina i Kalmykia nøyer seg med å
framheve dei noko mindre revolusjoner-
ande verknadene.

- Eg jobba på eit sanatorium før, og såg
at folk med tuberkulose vart friske av
kumiss. Mykje av kumissen vert seld til
sanatorium og sjukehus. Det er gamal
kalmukkisk kunnskap at kumiss er særs
helsebringande, den både lækjar mange

>   >

tekst - MARIT BENDZ
fot0 - GUNHILD SINDRE

- Det er gamal kunnskap at gjera hoppemjølk styrkar immunforsvaret,
seier kalmukkiske Valentina Erenzhenovna.

Berit Irene Bergset I Stryn starta produksjon av hoppemelk saman med
bror sin i 2003.

Forts. neste side

Klarar ein å 
halde liv i ungen
til merra 

har føla, er 
han berga!

“ “
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typar sjukdomar og styrkar immunfor-
svaret, seier ho og viser til dottera som
døme.

- Ho studerer i Moskva, og er plaga av
astma og allergi. Eg sender jamleg nokre
flasker kumiss dit, elles ville ho vore
mykje sjuk i den ureina bylufta, slår heste-
bonden fast.

Hoppemjølka til tante Berit
Også Kristina Bergset (13) i Stryn har vore
mykje plaga med allergi - både mot hest,
pollen, frukt og rå grønsaker. I vinter byrja
ho å drikke hoppemjølka til tante Berit.

- Første gongen vart eg veldig sjuk, men
så varma vi opp mjølka, fortel ho. Etter 14
dagar tålte ho og å drikke den kald. No
tek ho ridetimar og har det daglege
ansvaret for ein hest, og ho kan ete gul-
røter!

- Allergenet i mjølka forsvinn ved kring
40 grader, fortel Berit, som gler seg med
niesa som alltid har vore utruleg glad i
hestar. Heller ikkje pollenallergien merka
ho særleg til i sommar.

- Mamma seier eg ikkje hadde det i det
heile, men eg trur eg var litt tett, seier
Kristina, som har tenkt å halde fram med
sine to desiliter hoppemjølk dagleg..

På lista over planane til
Maramelk står det “prøveproduksjon av
kumiss”.

- Eg vil tru at dei gode bakteriekultur-
ane vert akkumulert og meir aktive når
mjølka gjærar, seier Berit, som understre-
kar at dette veit ho ikkje nok om ennå.
Berit har ei bok på russisk med oppskrift,
som ei russisk venninne er i ferd med å
oversette til norsk.

- Men også fersk hoppemjølk har synt
seg å ha god effekt på til dømes atopisk
eksem eller psoriasis. Ofte vert eksemet
merkbart verre ein dag eller to etter opp-
start av hoppemjølk-kur, men så vert det
mykje betre. Etter ein kur på 20 dagar er
mesteparten av utslettet i ferd med å gro.
Ofte treng ein to kurar før eksemet er
heilt vekk. Då er immunforsvaret på topp
og kroppen klarer sjølv å handtere stra-
basane i ein travel og hektisk kvardag,
fortel Berit.

Nokre mødrer kan ikkje gje spedbarnet
sitt morsmjølk. Morsmjølkerstatning fører
ofte til mageproblem for barnet fordi
kumjølk, som er basisen for mjølkeerstat-
ning, er tungt fordøyeleg for menneske.
Samansetnaden av feittmolekyla i hoppe-
mjølk er svært lik den i morsmjølk.
Hoppemjølk inneheld mykje omega-3

feittsyrer, særleg alfalinolensyre, som er
avgjerande for utviklinga av nervebaner
og ryggmergen hos barn. Mangel på
desse feittsyrene fører blant anna til
manglande vekst og reproduksjon av
hud, redusert læringsevne og dårlegare
syn. Kumjølk inneheld ingen av desse
feittsyrene.

Ulik natur, felles produkt
I Stryn vert hoppene mjølka tre gonger
for dagen, føla går i lag med mødrene
sine om natta. I snitt vert det kring to liter
pr mål, seks liter for dagen, i motsetnad til
dei kalmukkiske hestane, som gjev kring
to liter i døgeret. Valentina mjølker
hestane sine oftare, heile seks gonger
dagleg, og for hand. Det vil seie, ho har
tjue arbeidarar tilsette på garden, så her
er det meste manuelt. Sesongen er frå
mai til november og årsproduksjonen er
kring sju tonn. Saman med mannen
bygde ho opp denne garden for ti år sida,
produksjonen av kumiss starta for fem år
sida. Dei er storbønder, også i russisk
målestokk, og bur i hovudstaden Elista
om vinteren.

Valentina har til saman 24 mjølkehopp-
er, som vi gjerne vil helse på, men det
vert kontant avvist, vi får ikkje kome i
nærleiken ein gong!

- Det er gammal tradisjon at ingen fra-
mande må kome i nærleiken av hestane,
då kan dei bli sjuke, slår ho fast. Heile pro-
sessen med kumissproduksjonen er også
veldig løyndomsfull, ho vil slett ikkje gje
oss oppskrifta. Den vi finn på Internett
inneheld både brunt sukker, gjær og
laktose, og vi er ikkje sikre på om det er
den same som Valentina bruker.

Hovudproduktet til Maramelk er fersk,
frosen hoppemjølk. Kvar liter er pakka i
fem småposar à 2 dl, for at det skal vere
praktisk å tine opp ein og ein porsjon.
Pris for ein kur på 20 dagar er kr 700.-.
Kurane vert nytta av folk med ulike sjuk-
dommar og plagar, men og av friske folk
til styrking av immunforsvaret, særleg no
om hausten for å gå styrka inn i vinteren.

Valentina sel berre fersk kumiss, men
den held seg lenge. Hoppemjølk syrnar
ikkje som anna mjølk. - Eg sel ein del på
matbutikkar. Ein liter kumiss kostar 40
rublar  (kring 10 kroner) på butikken, av
dette får eg 30. Men mange kjem hit på
garden for å handle, mange heilt frå
Volgograd i Russland, seier ho, smiler
breitt og inviterer oss inn. Gardsmeieriet
er vakkert, med flisar på golvet. Der står

to tønner med klede over, det er viktig
med rikeleg oksygentilgang under gjær-
ingsprosessen.

Kumissen til Valentina inneheld 4 %
alkohol. Ho skjenkar opp i koppane, og vi
smakar varsamt. Det er godt! Mest som
litt muserande, søtleg skummamjølk.
Brått hugsar eg med gru førre gongen eg
drakk hoppemjølk. Den var ikkje gjæra.
Med min hesteallergi gjekk det ikkje
mange sekunda før halsen snørte seg
saman og eg fekk problem med å puste.
Men denne gongen skjer det ingen ting! 

To av drengane kjem ramlande inn for å
helse på dei rare utlendingane. Dei får og
kvar sin kopp. Valentina er stolt over kva
ho har fått til her ute på den karrige
steppa, like stolt som Berit i dei frodige,
bratte bøane i Stryn. �

Interessant 
produkt
- Det hadde vært interessant om noen
kunne analysere både fettsyrene og all-
ergenene i hoppemelk, og sammen-
ligne dette med kumelk, sier overlege
Ragnhild Halvorsen ved BKL
Voksentoppen Rikshospitalet. Hun
mener det godt kan tenkes at dette er
et bra produkt og fettsyresammenset-
ningen skal være svært gunstig.

- Det er gjort noen studier på melke-
allergikere med hoppemelk og
eselmelk. Det viser seg at noen tåler det,
andre ikke. Derfor vil jeg ikke uten vid-
ere anbefale kumelkallergikere å prøve,
da må det først undersøkes om de tåler
hoppemelka , sier Halvorsen.

Mange mennesker som har kroniske
sykdommer, finner noe som får dem til å
føle seg friskere. Hoppemelk ser ut til å
ha god fettsyreprofil, men overlegen
tror på ingen måte at dette kan kurere
allergi eller eksem.

- Hoppemelk er iallfall ikke skadelig,
men vi kan ikke anbefale noe for all-
ergikere og folk med eksem som vi ikke
har vitenskapelig belegg for, under-
streker hun. Kumiss, gjæret hoppemelk,
har Halvorsen knapt hørt om, og langt
mindre om eventuelle medisinske virk-
ninger.
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Mål pusten din hos

fastlegen

tekst og foto - VIGDIS ASKJEM DAHL

S
pirometri er den enkleste og beste
metoden for å påvise at pasienten
har tette luftveier. Alt pasienten må

gjøre, er å fylle lungene maksimalt med
luft og blåse ut i et apparat til det ikke er
mer luft igjen.

- Resultatet gir et objektivt svar på tett-
heten i luftveiene, derfor er det viktig å ta
spirometri, sier allmennpraktiker Anders
Østrem ved Gransdalen legesenter i Oslo.
Det er helt avgjørende å stille riktig dia-
gnose så tidlig som mulig, for deretter å
starte med effektiv behandling,

Spirometri er satt sammen av de latin-
ske ordene spirere (puste) og metron
(måle), og er et fellesbegrep for under-
søkelser som brukes for å måle lungeka-
pasiteten. Pasienten puster inn i et
apparat som er koblet til en PC med et
animasjonsprogram som viser lungeka-
pasitet, målt i forhold til referanseverdier
som kjønn, alder og høyde.

KOLS eller astma?
Stadig flere allmennleger har i dag skaff-
et seg spirometri. Tall fra Rikstrygdeverket
viser at nesten 70 prosent av allmennleg-
ene har og bruker spirometri som under-
søkelsesmetode.

- Mange vil hevde at å følge en lunge-
pasient uten spirometri er som å følge en
blodtrykkspasient uten å måle blodtrykk-
et, sier Østrem. - Nedsatt lungekapasitet
kan skyldes både astma og kronisk
obstruktiv lungesykdom (KOLS). Den
største utfordringen for allmennpraktik-
ere er å finne pasienter som har obstruk-
tiv lungesykdom, og deretter å skille
mellom astma og KOLS.

For å skille på astma og KOLS kan legen

ta en reversibilitetstest:
pasienten gis hurtigvirk-
ende medisin som utvid-
er luftveiene, deretter tas
en ny spirometritest.

- Ved astma vil luftvei-
ene hos pasienten 
normalisere seg, mens
de fortsatt vil være like
trange hos de kronisk
syke KOLS-pasientene,
sier Østrem. Han opp-
fordrer alle fastleger til å
ta både spirometri og
reversibilitetstest slik at pasienten får en
korrekt diagnose, først da kan legen gi
pasienten riktig behandling. Like viktig er
det at folk over 45 år som er plaget av
tung pust, oppsøker legen for å få under-
søkt lungene sine.

Feildiagnostisering
Anders Østrem er leder av Lunger i
Praksis, en organisasjon som er tilsluttet
et verdensomfattende nettverk for all-
mennpraktikere: International Primary
Care Respiratory Group. Etter hans syn er
en av de viktigste utfordringene å gjøre
sykdomsbildet for KOLS kjent. Dernest å
redusere sykeligheten og dødeligheten
ved å utvikle bedre forebyggings- og
behandlingsmetoder. Symptomer og risi-

ko kan være til hjelp for å skille ut pasi-
enter som bør undersøkes ved hjelp av
spirometri.

- I Norge har over 250 000 mennesker
KOLS, men vi regner med at bare mellom
50 og 70% har fått riktig diagnose, og tro-
lig lider mer enn dobbelt så mange av
blant annet tungpustethet. Videre tyder
mye på at opp til 86% av de pasientene
som har fått diagnosen KOLS, er under-
eller feildiagnostisert. Tidligere var spiro-
metri forbeholdt spesialister og sykehus,
at den enkelte nå kan oppsøke sin all-
mennlege er en stor forbedring. �

Gjør en real utpust i spirometriapparatet og
allmennlege Anders Østrem kan raskt si deg
noe om lungetilstanden.



JYTTEMEL
Naturlig fri for gluten. Lagd på ris, mais og bokhvete.
Kan brukes av de med hveteallergi.

TOFULINE MELKEFRI IS
Et godt og sunnere alternativ til fløteis. Smaker som
fløteis.

DETTE MERKET HAR VI SATT PÅ HYLLEKANTEN TIL DE
FLESTE ALLERGIVARENE
Mesteparten finner du i helsekosten. Ferskevarer i
ferskvaredisker, soyaprodukter i melkedisken og frysevarer
i frysedisken. 

Matvarehuset ULTRA finner du følgende steder: Asker, tlf: 66 76 69 00 - Alna Senter, Alnabru, tlf: 24 08 41 50 - Bryn Senter, tlf: 22 75 79 00 - CC Vest, tlf: 22 06 27 00 - Sandvika Storsenter,

Mer enn du trodde
var mulig

Med over 250 varer på menyen har Matvarehuset ULTRA Norges største 

utvalg innen allergimat til markedets beste priser. 

Sortimentet inneholder alt fra glutenfrie brød, pølsebrød, frokostblandinger og middagsretter 

til eggfri majones og laktosefri is, soyayoghurt og soyadrikker.

Ja, til og med vårt eget pølsemakeri 

som produserer flere typer melkefrie pølser! 

Trenger du råd og veiledning, spør 

allergiansvarlig i din butikk.

CHOCOLATE COOKIES
Glutenfrie, assorterte småkaker med sjokolade. Smaker
godt til kaffen.

MANDELKAKE MED DAIM
Kaken er glutenfri, uten kunstige fargestoffer og
konserveringsmiddel. Laget på en god gammel oppskrift
med kun naturlige råvarer. Overtrukket med smørkrem og
sjokolade med Daim.

RETT I KOPPEN MEKSIKANSK
En smakfull, glutenfri lunsjrett ferdig på 2 minutter. 
Litt sulten, rett i koppen og rett i kroppen.

PIZZABUNN
En ferdigbakt pizzabunn som du dekker med ditt favoritt-
fyll og steker i ovnen. Frias pizzabunn har høyt innhold av
nyttige kostfibrer. 450 g. 2 stykker i pakken.

RICE DREAM RISDRIKKER
Et alternativ til melk. Nydelig fløyelsmyk konsistens. 
Prøv vaniljesmaken på frokostblandingen eller originalen
til baking.



FRIA VITA GLUTENFRITT GROV BRØD
Glutenfritt formbrød med linfrø, lett preg av spisskum, 
og høyt innhold av nyttige kostfibrer. 500 g. Dypfryst, skivet 
i ca. 16 skiver.

FRIA BRØD GLUTENFRIE KANELBOLLER
Smakfulle, glutenfrie, tradisjonelt bakte, store, saftige
kanelboller med herlig kanelblanding og høyt innhold av
nyttige kostfibrer. Dypfryst. 3 stykker i pakken.

NEUTRAL SHOWERGEL OG FLYTENDE KREMSÅPE
Milde produkter for den daglige pleie. Uten unødvendige
tilsetningsstoffer og parfyme. Anbefalt av Norges Astma-
og Allergiforbund. 

KIDS SHAMPOO
Ekstra milde produkter utviklet spesielt for barn. Uten
parfyme, farge og unødvendige tilsetningsstoffer. Anbefalt
av Norges Astma- og Allergiforbund. 

NEUTRAL SKYLLEMIDDEL
Mykgjør tøyet og fjerner statisk elektrisitet. Uten
fargestoffer og  parfyme. Anbefalt av Norges Astma- og
Allergiforbund. 

NETURAL VASKEPULVER HVITVASK OG COLOR
Uten optisk hvitt, fargestoffer og parfyme. Anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund. 

tlf: 67 52 15 00 - Stovner Senter, tlf: 22 79 06 60 - Sarpsborg, Storbyen, tlf: 69 13 02 00 - Skien, Handelsenteret Herkules, tlf: 35 58 41 00 - Trondheim, Solsiden Kjøpesenter, tlf: 73 83 14 50

Når vareutvalget teller
www.ultra.no

GLUTANO CORN FLAKES
Inneholder kun mais. Økologisk og helt uten tilsetninger.

DS LASAGNE
En glutenfri smakfull lasagne med rikelig kjøttfyll, dekket
av bechamelsaus og cheddarost. Dypfryst.

DS PIZZA MARGHERITA 
En glutenfri klassisk italiensk pizza med tynn sprø bunn,
saftige tomater, italienske urter og godt med
mozzarellaost. Dypfryst.

GLUTENFRIE VAFLER TORO 
Gjør det enkelt for deg å lage en godbit i en fei.

FRIA VITA GLUTENFRITT PØLSEBRØD 
Gode, glutenfrie, tradisjonelle pølsebrød. Høyt innhold av
nyttige kostfibrer. Dypfryst. 

NEUTRAL OPPVASK
Uten parfyme. Effektiv og milde for hendene. Anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund. 

STREICH VEGETARISK POSTEI
Posteier uten melk og gluten med 3 smaksvarianter.
God på brødskiva, til smakssetting av sauser og supper
med mer.

GLUTENFRI FIN KAKEMIKS
Uten egg og melk. Brukes til brød, kaker, kjeks, vafler,
tebrød, sukkerbrød, lefser, sauser m.m.
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� tekst og foto - MARIANNE MONSEN

S
ola skinner, lufta er kald og frisk,
barnehagen er ute på sin ukentlige
onsdagstur i skogen bak Lutvann

skole. Men dette er ingen helt vanlig
barnehage på tur. Flere av barna har
alvorlig astma og kroniske lungesyk-
dommer, andre har allergier og hudsyk-
dommer, ofte i tillegg til astma. Det er
ingen selvsagt ting at de blir tatt med ut
langs krevende skogstier, og det er ingen
selvsagt ting at de klarer det med glans.

-  Fremdeles lever misforståelsen at
lungesyke bør være forsiktige med fys-
iske utfordringer, sier pedagogisk leder
Lisbeth Gamre Skulstad. - Men all erfaring
viser at de har veldig godt av det, ja, at
det er ekstra viktig for barn med kroniske
lungesykdommer å være fysisk aktive og
mye ute i frisk luft, hvis været ikke er for
rått eller altfor kaldt, det gjør ikke noe at

de anstrenger seg litt. At lungekapasitet
og utholdenhet blir styrket allerede etter
kort tid, har vi fått tilbakemelding om fra
barnas leger.

Allergipølser
Etter den tøffe bakken når alle fram til
bålplassen og slår seg ned på steinene
rundt bålet. Nå venter skogsturens
høydepunkt: stekte pølser. Forskjellen er
bare at dette er kalkunpølser og all-

Bakken er så bratt, så bratt,
men oppover går det, jevnt
og trutt. Barna fra Trosterud
senter barnehage er på tur i
skogen, en gjeng spreke,
friske unger, virker det som,
der de forserer bakken og
fyker videre.

Astma er ingen hindring for å forsere 
de bratteste bakker.

ASTMA ALLERGI 1/0620
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Steffen stråler

S
teffen lider av en medfødt obstruk-
tiv lungesykdom. Sykdommen er så
alvorlig at han ikke kunne ha vært i

barnehage uten spesiell oppfølging fra
personalet. Når tilstanden hans er som
dårligst, må han inhalere medisin annen-
hver time hele døgnet rundt, i gode peri-
oder må han inhalere hver tredje time. I
tillegg er han sju uker for tidlig født og
får fremdeles en del næring gjennom
sonde i magen.

- Jeg legger ikke skjul på at mannen
min og jeg var svært skeptiske da vi
besøkte barnehagen første gangen, for-
teller Tone. - Hvordan skal vi tørre å over-
late et så sykt barn i varetekten til andre
voksne, tenkte vi. Vi hadde vanskelig for å
forestille oss at barnehagen skulle klare å
følge ham godt nok opp.

Men det gikk over all forventning. Tone
merket med en gang at Trosterud var en
barnehage hun kunne stole fullt og fast
på. Steffen fikk egen primærkontakt som
fulgte ham opp, tett og godt, som ringte
familien og spurte hvis det var noe, og
som familien kunne ta kontakt med hvis
de trengte det. Alt var veldig, veldig
trygt. Og Steffen, som var to år da han
begynte i barnehagen, blomstret opp
etter kort tid.

Fantastisk innsats
- Han stråler når han skal dra til barne-
hagen og han stråler når han kommer
hjem igjen, sier Tone. - Rundt middags-
bordet har han like mye å fortelle som de
to eldre søsknene sine. På Trosterud får
han være med på mye mer enn vi sann-
synligvis ville ha turt å ta ham med på. Vi
må jo være veldig nøye med at han ikke
blir utsatt for unødig smittefare, men
Steffen kjører T-bane og er med i
svømmebassenget, hvis formen er god
nok. Og er den ikke det, er barnehagen så
godt bemannet at en av de ansatte kan
bli igjen der sammen med ham. Hele per-
sonalet gjør en fantastisk innsats for
Steffen. Og for hele familien. Den avlast-
ningen vi får ved at Steffen går i barne-

hage hver dag, gjør at vi kan fungere som
en normal familie. Vi vet han er i gode
hender. Når han kommer hjem om etter-
middagen, har han med oversikt over hva
han har spist, hvor ofte han har fått
medisin, og hva han har gjort i løpet av
dagen. Som familie har vi også fått
mange gode råd og tips om mat, hud og
medisinering. Men selv om mange av
barna her er kronisk syke og medisiner-
ing er en del av hverdagen, fokuserer ikke
personalet på sykdom, men på det barna
faktisk kan. �

-  Det som overrasket meg mest, var at Trosterud var en
helt vanlig barnehage, jeg hadde ventet at den skulle ligne
på en sykehusavdeling, sier Tone Wenderstrand, mor til
Steffen på fire år.

- Steffen stråler når han skal dra til barnehag-
en og stråler når han kommer hjem igjen, sier
moren, Tone Wenderstrand.

Trosterud senter barnehage er en statlig
barnehage som tar opp barn fra hele
byen. Den har to avdelinger, en for 12
barn mellom ett og seks år med astma
og allergi, og en avdeling for sju barn
med autisme. Styrer er Eli Anne Vold
Bøvre.

For å få plass på Trosterud senter
barnehage, trengs en erklæring fra lege
om at barnet har astma, allergi eller
eksem. Men sykdommen trenger ikke
være alvorlig. Tror du tilbudet vil passe
for ditt barn, ta kontakt med Lisbeth
Gamre Skulstad: tlf.: 23 42 05 22 �

ergipølser, og at de ikke stekes på pinner
over bål, men i panner over primus og
stormkjøkken. Men pølsene smaker like
godt for det, ja allergipølsene faktisk
svært så godt, i dem er det mye rent kjøtt
og ingen tilsetninger av egg eller melk.

- Mange av barna våre har matallergi,
forteller sykepleier Ann Kristin Fuglestad.
- Det er spesielt egg og fisk, nøtter og
melk vi må være forsiktige med, det kan
gi sterke reaksjoner. Panner og bestikk
må ikke være i kontakt med egg, derfor
steker vi kalkunpølsene og allergipølsene
i forskjellige panner, som du ser, og vi sier
også i fra til foreldrene hva slags mat de
skal sende med ungene sine.

På turen har Ann Kristin båret med seg
en sekk full av utstyr for medisinering,
etter måltidet inhalerer tre av barna
medisin mot astma. Det er fort gjort og
går upåaktet hen. Etterpå fortsetter leken.

Ekstra ressurser
Hadde Trosterud vært en vanlig barne-
hage, er det ikke sikkert at alle barna her
kunne ha blitt med på tur, selv om det er
den beste medisin de kan få.

- Å ta med denne gjengen krever en
bemanning som en vanlig barnehage
ikke har, sier Lisbeth. Medisineringen er
én ting, noen barn kan også bli slitne
eller dårlige og må følges tilbake før de
andre. Situasjoner som lett kan bli uover-
kommelige for en vanlig barnehage, klar-
er vi å håndtere.

Foruten pedagogisk leder, har avdeling-
en på 12 barn en sykepleier i full stilling,
fire miljøarbeidere, og en spesialpedagog
fra Voksentoppen skole og ressurssenter
for astma og allergi, noen timer i uka.
Sammen har de kapasitet til å følge opp
hvert barn individuelt, både med medi-
siner, opplæring i sykdomsmestring, hud-
pleie og spesielle dietter.

- Ikke alle barna her er like dårlige, men
også de som krever mest, kan vi ta med
på våre felles aktiviteter. Ved siden av den
faste onsdagsturen i skogen, bader ung-
ene i oppvarmet basseng en dag i uka, en
annen dag har vi hinderløp i barnehag-
ens egen gymsal, og vi tar alle med oss
på teater i byen. Fordi vi har ansatte med
så stor kompetanse, er vi ikke redde for å
la ungene prøve seg ut. Vi vet vi kan
håndtere en krisesituasjon. �

Er dette noe for deg?

Ute smaker maten best
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Kols-dagen på Elverum ble
markert i et samarbeid mell-
om apoteket på Matn
Senteret, Elverum lokallag og
fylkeslaget i Hedmark.

Fylkessekretær hadde med
spirometri-målere og mange
av de fremmøtte ville prøve
lungefunksjonene. Apoteket,
lokallaget og fylkeslaget var
storfornøyde med dagen og
satser på videre samarbeid.

I fylkene Sogn og Fjordane,
Hordaland og Rogaland som
utgjør Region Vest, har vi
denne høsten gjennomført
samme kurs om matvareover-
følsomhet. Inger Christine
Roth Jacobsen har vært
kursleder på alle tre kurs, og
har hatt med forskjellige
“medledere” de ulike stedene:
i Bergen: Greta Stubbs fra
Sandsli videregående skole;
på Klepp Ungdomsskule,
Rogaland: Elisabet B Salte og i
Sandane, Sogn og Fjordane:
Susanne R Andersen.

“Mat for alle”-kurset er først
og fremst for dem som selv
har matvareallergi, eller er for-
eldre, besteforeldre eller
annet i omgangskretsen til en
med matvareoverfølsomhet.
Det har også deltatt andre
som har hatt en mer profe-
sjonell omsorgsfunksjon, slik
som barnehagepersonale og
heimkunnskapslærere.

Kurset inneholdt en praktisk
og teoretisk del. Den teoret-
iske delen tok opp hva mat-
vareallergi/ -intoleranse er;
hvilke matvarer som ofte
fremkaller allergiske reaksjon-
er; forholdsregler omkring
barnet; matvareoverfølsomhet
og behandling av mat;
hvordan opptre når barnet får
reaksjoner og litt om trygde-
rettigheter og andre rettig-
heter ved matvareoverfølsom-
het .

Den praktiske delen gikk ut

Teater- og pizzakveld
Bergen Astma- og allergifor-
ening arrangerte sin årlige
teater- og pizzakveld for barn
med foresatte den 12.
november. Det var 27 barn og
23 voksne med på arrange-
mentet. Først møttes vi og så 

“Alice i  Eventyrland” på Den
nationale scene i Bergen. Det
var en flott opplevelse både
for små og store.

Etter teateret gikk turen til
Peppes pizza hvor alle fikk
drikke, pizza og dessert.

Det var en fornøyd gjeng
som var samlet her som dere
ser av bildet. Vi gleder oss alle-
rede til neste år.

Hilsen styret i Bergen 
astma- og allergiforening.

Loddselger av første klasse

Vår loddselger Annar
Grønsveen har solgt lodd for
NAAF siden 1978. Jeg tar av
meg hatten for den innsatsen
som han gjør ved å selge lodd

time etter time, lurer på om
det finnes noen flere som han.
Han selger lodd i landslotteri-
et og lokale lotterier for lokal-
lag og fylkeslag. Hvor mange
lodd vår superloddselger har
solgt i løpet av disse årene er
vanskelig å si.

Men i løpet av de årene jeg
har vært fylkessekretær, har
antall solgte lodd ligget på
tusen til to tusen lodd hvert år
i landslotteriet for fylkeslaget.
En stor takk til Annar
Grønsveen fra lokallag og
fylkeslag i Hedmark fylkeslag
av NAAF.

Gunn Rauken
Fylkessekretær

Vellykkede matkurs i Region Vest

på å lage god mat uten egg,
melk, nøtter  og eventuelt
gluten ut fra de teoretiske
prinsippene, slik at alle i 
familien har glede av maten.

Selv synes jeg det fungerer
best å holde den praktiske
delen av kursene på et skole-
kjøkken. Vi forsøkte oss på et
mer profesjonelt kjøkken på
Sandsli Videregående skole i
Bergen, men for oss vanlige
folk var det vanskelig å finne
frem, tross god hjelp fra
ansatte på skolen.

I Kleppe opplevde vi å være
på et helt nytt kjøkken på nye
Klepp Ungdomsskule, helt
fantastisk. Vi klarte også å få
vekket hele Kleppe sentrum
ved at alarmen gikk i gang.
Slik er det å komme på en
“høyteknologisk” skole. Jeg
har sjelden opplevd så god
dialog med kursdeltakerne
som her, og det nye auditoriet
som vi var i, var passe stort til
oss.

I Sandane fikk vi bruke skol-
ens relativt nye kjøkken, det
fungerte kjempegreit. En kjekk
gjeng med positive damer
stod på. Det var tydelig at de
kunne lage mat i dette
distriktet! Her var det en
blanding av ansatte og for-
eldre, og dette gav en fin
kombinasjon der flere enn
meg kunne svare på hva de
selv gjorde.

Inger Christine Roth Jacobsen

Her er deltakerne fra Sogn og Fjordane på skolekjøkken i Sandane.
God mat og kjekke folk.

Kols-dagen i Elverum

Standen på apoteket. Fra venstre
leder i Elverum AAF: Bente A.
Solbakken og fylkessekretær
Gunn Rauken.
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Helse og Rehabiliterings-
prosjektet som handler om
stekeos er blitt presentert på
NRKs Schrødingers Katt i høst.
Prosjektet som er toårig, ser
på hvor mye partikler som
spres ut til inneluften uten å
bli fanget opp av ventilatoren

over komfyren. Resultatene
kan være med på å gi gode
råd for hvordan vi skal innrede
våre kjøkken.

I referansegruppen sitter
Olav Bjørseth og Marianne
Bjerke.

Hver torsdag fra 19.00 til
20.00 arrangerer Kristiansand
Astma- og Allergiforening tur
til byens svømmehall.
Svømming i varmtvanns-
bassenget er et populært til-
tak for medlemmene, mellom
10 og 30 møter opp hver
gang. Egne badevakter fra
styret i Kristiansand AAF 
passer på.

Vaffelsteking er en annen
aktivitet foreningen har 
hatt nå i vinter.

Matlagingskurs i Skien

Kokkene Svein Magnus og Brit Randi Gjønvik fra Matskolen sammen
med kursdeltager Turid Grane Odberg.

NAAF arrangerte et nyttig
matkurs på Kleiva skole 28.-
29. oktober med to kokker
fra firmaet Matskolen, mat
for alle. Det ble undervist i
forskjellen mellom allergi og
intoleranse og tilsetnings-
stoffer som konserverings-
middel, farge, smak og
balanse. Ikke visste jeg at 
E-150 var betegnelsen 

for karamell.
Vi lærte også om rødvin og

hvitvin og hvordan man
smaker en vin, vi bakte brød
av glutenfritt mel og fikk
mange gode tipe underveis i
matlagingen, spesielt for den
som er matallergiker eller har
intoleranse. Meld deg på til
neste år!

Rigmor H. Barstad

Stekeos

På bildet ses fra venstre Svein Martin Mathisen, Ann Kristin Sjaastad,
Kristin Svendsen og Olav Bjørseth

Svømming og vafler i Kristiansand

Den faste gjengen av svømmere
som trofast kommer hver torsdag
for å slappe av og ha det sosialt
sammen i godt og varmt vann.
Foto: Cecilie Saur Haukvik.

Meny, Rema 1000, Mølla og
Rolfs Elektro sponser vaff-
elstekinga. Meny har stilt opp
med rismelk, margarin uten
melk og salt og eggepulver.
Mølla har stilt med så mye mel
vi ville ha og Rema 1000
hoppet inn med sukker, bake-
pulver, vaniljesukker, salt og et
dobbelt vaffeljern. Rolfs
Elektro, en lokal bedrift som
har vært en av foreningens
faste støttespillere ved lotteri-
er, stilte også opp med et
dobbelt vaffeljern.

Kjøkkenet på Sørlandske
laget 100 liter røre, og i fryser-
en til Geheb bakeri kan røre
som ennå ikke er brukt, fryses
ned .

Responsen var overveld-
ende. Foreninga solgte vafler
så det kostet etter. Folk var
veldig positive, spesielt de
som aldri har kunnet kjøpe
seg en vaffel på byen før.
Hittil har salget innbrakt 
4500 kroner.
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15. - 16. november inviterte
Barne- og
Familiedepartementet til
Kontaktkonferansen 2005 på
Vettre Hotell i Asker. Siv Sande
stilte frå NAAFU og her følger
hennar oppsummering av
konferansen.

Temaet for årets konferanse
var “Samfunn og organisa-
sjonsliv i endring - en utfordr-
ing for barne- og ungdomsor-
ganisasjonene?”.

Den legendariske vinterturen
vår til Lillehammer er tilbake!
For dere som ikke har vært
med før, er dette en sosial tur
med vekt på vinteraktiviteter.
Lørdagen tilbringes i skibakk-
ene på Hafjell eller i skiløyp-
ene, på søndagen blir det
kjelkekjøring i freestylebakken
fra OL 94. (Det er en heis som
drar oss opp alle bakkene -
perfekt for oss astmatikere.)

Det blir innkvartering i hytt-
er på Birkebeineren Hotell og
Apartments. Vi har reservert 4
hytter, som hver har plass til 6
personer. Dette betyr at vi har
en kapasitet til 24 deltakere,
og førstemann til mølla vil bli
prioritert.

Påmelding på mail til Siv:
sivsan@stud.ntnu.no, eller
sms, telefon: 41625503.
Påmeldingsfrist er 9.februar,
men jo raskere jo bedre.

NAAFU er eit ekstra tilbod for
alle NAAF-medlemmar mell-
om 15 og 35 år. Vi ynskjer å
lage ein database med over-
sikt over kven våre med-
lemmar er, og kven som ønsk-
er å motta informasjon frå oss.
Dersom du vil stå i denne,
send en mail med navn, alder
og e-mailadresse til
sivsan@stud.ntnu.no.

Det skal arrangeres ungdoms-
helg for astmatikere i alder 15-
25 år

i Nord-Troms 17.-19. mars
2006. Ved påmelding oppgi
evt. allergier.

Påmelding og informasjon
til: Klemet A. Sara, postboks
227, 9144 Samuelsberg.

Tlf.: 77 71 63 92 privat, 77 71
64 44 (jobb). E-post:
klemet.anders.sara@c2i.net|

Påmeldingsfrist: 28. februar
2006.

NAAFU på kontakt-
konferansen 2005

Lillehammertur 
24.-26. februar.

Ynskjer du infor-
masjon frå NAAFU? 

Ungdomshelg 
i Nord-Troms

Tysdag formiddag var det
lagt opp til plenumsdiskusjon.
Etter innlegg ved statssekre-
tær frå Barne- og
Familiedepartementet og Karl
Henrik Sivesind, forsker ved
Institutt for samfunnsforsk-
ning, fekk representantane
muligheit til å gå på talarstol-
en med sine erfaringar og
oppfatningar og til å komme
med spørsmål og oppfordr-
ingar til Departementet. Det
følgde så innlegg får repre-
sentantar frå Hyperion, Natur
og Ungdom og Juvente om
korleis deira organisasjon
møter utfordringane, og det
vart igjen opna for diskusjon.

Etter lunsj var det duka for
kafèdialog. I grupper på fem
vart vi samla rundt eit kafè-
bord og ein kafèvert la fram ei
problemstilling knytta til kon-
feransetemaet. På store ark
vart det nedteikna tankar og
erfaringar, før vi rullerte og
neste gruppe fekk fortsette på

same problemstillinga.
Onsdagen vart innleda av

konsulent i NFF Anders
Krystad med eit innlegg om
“Åpenhet og inkludering” og
“Fotball for alle”, etterfulgt av
plenumsdiskusjon.

Etterpå gjekk vi til ønska
arbeidsgruppe. Det var til
saman  fem ulike arbeids-
grupper og kvar representant
fekk muligheit til å delta på to
av dei. Sjølv fekk eg først ei
innføring i “Mangfold og dia-
log (MOD)” og korleis denne
metoden kan brukast i ein
organisasjon. Etterpå deltok
eg i Menneskebiblioteket, der
kvar bok er eit menneske som
har ei historie som ofte blir
møtt med fordommar. Vi fekk
høyre desse historiene og
stille spørsmål, for å møte våre
fordommar.

Konferansen vart avslutta av
Barne- og
Familiedepartementet før
bussane skyssa oss tilbake til
Oslo S.

Er fristen gått ut? Ta likevel
kontakt, kanskje er det “rest-
plasser” igjen.

Egenandelen på 400 kr.
dekker overnatting og kjelke-
kjøring. Reiseutgifter på inntil
800 kr. vil bli dekket, men bill-
igste reisemåte er en selv-
følge. Unntak kan bli gjort for
dem som ikke har mulighet til
å komme seg til Lillehammer
for under denne grensen. Ta
kontakt med oss!

Har du noen spørsmål? Ta
gjerne kontakt med oss, vi blir
bare glade for å høre fra dere.

Håper vi ser deg på
Lillehammer!

Ps.
Dersom noen skulle være i tvil:
NAAFU har fremdeles de
samme aldersgrensene: 15-35
år.



NorMed AS, Solheimvn. 62, Postboks 410, 1471 Lørenskog
Tlf. 67 98 01 00, fax 67 98 01 01, www.normed.no, normed@normed.no

Nytt forstøverapparat!
... fordi ingen er like!

Ny teknologi - elektronisk mikropumpe!

•  liten, lett og lydløs
•  enkel å bruke
•  rask forstøvning
•  batteri og nettdrift
•  passer alle aldersgrupper

Batteripakke Nettadapter

Behandlingsreiser i 2006 
for barn og unge med kronisk 
lungesykdom og atopisk eksem 
Søknadsfrist:  15.mai 2006
Tid:    4 uker
Egenandel:    kr 100 pr døgn for ledsagere, 

ingen egenandel for barn og ungdom

Søknadsskjema: Fås på trygdekontorene, skjema IK-1167 
(brukes av søkere med kronisk lungesykdom) og IK-1167 B 
(brukes av søkere med atopisk eksem som hovedproblem) 

Oppholdet er et supplement til behandling i Norge. 
Det er ikke anledning til å ta med friske søsken eller andre 
familiemedlemmer på behandlingsreisen.

Les mer om Behandlingsreiser på www.rikshospitalet.no/behandlingsreiser
Ytterligere informasjon: telefon 23 07 53 77 / 0034 928 56 1445 eller e-post behandlingsreiser@rikshospitalet.no
Søknader sendes til: Rikshospitalet, Seksjon for behandlingsreiser til utlandet, 0027 Oslo

Behandlingstidspunkt:

18.08.06 - 15.09.06:  22-24 barn i alderen 3 år - 7. klasse (med 
ledsagere) med kronisk lungesykdom (som hoveddiagnose) og 
atopisk eksem.

15.09.06 - 13.10.06: Ca 24 barn i alderen 3 år - 7. klasse (med 
ledsagere) med atopisk eksem (som hoveddiagnose) og kronisk 
lungesykdom.

13.10.06 - 10.11.06: Flerbarnsfamilier, ca 24 barn i alderen 3 år - 
7.klasse. Kun 1 ledsager per familie. Alle søsken må ha kronisk 
lungesykdom og/eller atopisk eksem.

10.11.06 - 08.12.06: Ca 20 - 25 ungdommer i ungdomsskole (uten 
ledsagere) med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem.
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Ivrige lesere av AstmaAllergi har neppe unngått å snappe opp at det
ulmer i gamle og nye glør i forbundet. Røyking er ett gammelt 
stridstema og i forbundet er man ikke enig om hvordan saken skal 
gripes an. Landsmøtet i fjor høst avslørte også konflikter mellom 
administrasjon og styre. Men NAAF er ikke alene om å slite.

� tekst - RAGNHILD M. EIDEM KRÜGER 

E
nkelte kan føle at andre står i veien
for noe de selv ønsker å oppnå.
Andre kan føle at deres innsats ikke

blir sett og verdsatt. Et fellestrekk er at

det er “noen andre” som handler feil, og
ofte vil dette være en som har en form
for leder- eller maktposisjon overfor ved-
kommende.

Hva gjør du hvis du har det slik? Nils
Sortland peker på den norske måten å ta

det på: å brette opp ermene og gå videre.
Men likevel kan det begynne å murre på
innsiden - vel å merke uten at vi tar det
opp med den det gjelder. Heller snakker
vi til andre, for å få ut litt damp. Så kan
tiden gå,“krenkelsene” bli flere - helt til
det plutselig sprekker, og da gjerne av en
bagatell. Eller tiden kan gå, og de stadige
“krenkelsene” gjør at du engasjerer deg
mindre i arbeidet. Det du har brent for og
likt så godt, er ikke så morsomt lenger.

- Konflikten oppfattes gjerne ikke av
den andre parten før det smeller. Dette
kan alle landsmøtedeltakere noe om.
Noen har oppfattet at det har ulmet en
stund, andre ikke. Og de som har oppfatt-

Konflikter mellom mennesker er normalt, ifølge psykolog-
ene. Det kan likevel være lurt å forebygge, så ikke eksplo-
sjonene og turbulensen blir ødeleggende. - I enhver
organisasjon krever dette noe både av ledelse, andre
ansatte og medlemmer, sier organisasjonspsykolog Nils
Sortland ved Universitetet i Bergen

Konflikter
kan forebygges!

-Ta opp
ting som irrit-

erer deg med en
gang - og gjør det med

den det gjelder, ikke alle andre.
Dette er første bud for å forebygge

konflikter, sier Nils Sortland.
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et ulmingen, kan ikke begripe at ikke alle
har sett det:“Det bare forteller hvor rett
Ola har når han mener ledelsen verken
ser eller hører.”

Stakkars meg!
Det som ideelt sett bør skje når situasjon-
en er blitt slik, er at partene i konflikten
setter seg sammen og åpent diskuterer
hvordan de kan komme videre. Men like
viktig er det at det enkelte medlem stiller
seg selv noen spørsmål underveis: Hva vil
jeg med dette arbeidet, hvorfor er jeg
med, hva vil jeg oppnå? Og ikke minst:
Hva er det realistisk å oppnå?

Modenhet er et viktig moment.
- Vi utvikler oss fra å være fullstendig

avhengige av andre til å bli mer selv-
stendige og uavhengige. Mange stopper
her, uten å komme til det nivået hvor vi
ser at vi alle er gjensidig avhengige av
hverandre. Når jeg kjører bil, er det ikke
nok for min trygghet at jeg selv følger
trafikkreglene og opptrer hensynsfullt -
jeg er avhengig av at andre gjør det
samme. Denne forståelsen må vi trekke
inn i all omgang med mennesker, men
ikke alle oppnår en slik grad av moden-
het. Da kan vi oppleve personer som er
villige til å engasjere seg i en sak, men
som blir snurte og såre over at ikke alt

gjøres slik de mener det bør gjøres, eller
at de ikke får den takken de synes de for-
tjener.

Snakk med den det gjelder!
Ledelsen i en organisasjon må ha antenn-
ene på og se medlemmene, sier Nils
Sortland.

- Folk er ikke bare noen som utfører
noen timers arbeid, betalt eller frivillig.
Både kollegaer og ledere må komme
hver enkelt i møte og prøve å ta tak i hva
vedkommende er opptatt av. Hvordan
kan jeg bidra i forhold til deg? Mangelfull

ledelse på dette området er ofte en viktig
årsak til at arbeidet går tungt og
turbulensen øker.

- I en organisasjon der ledelsen er sen-
tralisert mens medlemmene er spredt
over hele landet, vil vel ledelsen med god
grunn kunne si at de ikke har mulighet til
å støtte enkeltpersoner på denne måten?

- Det kan man nok ha grunn til å si, men
likevel er det dette som må tilstrebes.
Lukker man øynene for det, blir det bråk
før eller senere. Man kan få problemer
med å oppnå organisasjonens målset-
ning på grunn av interne konflikter. I slike
organisasjoner som du beskriver, må lok-
ale medlemmer eller ansatte støtte hver-
andre.

-Når Ola i lokallaget synes at ingen sett-
er pris på det han gjør eller at ledelsen
kjører arbeidet i grøften, hva er det beste
han kan gjøre for at ikke dette skal balle
på seg og ende i en ødeleggende kon-
flikt?

- Han bør på et tidlig tidspunkt ta opp
sin frustrasjon med den det gjelder. Både
Ola og lederen må læres opp til å forstå
at man både kan sette pris på hverandre
og være uenige i sak. Begge parter må ha
vilje til se på muligheter for å komme vid-
ere, og ikke primært ha som mål å “vinne”
diskusjonen. En god leder forstår den
gjensidige avhengigheten mellom seg
selv og medarbeiderne. Den ansatte eller
frivillige bør på sin side stikke fingeren i
jorden og finne ut hva konflikten egent-
lig handler om.

Kan det være at jeg tar feil? Dette spørs-
målet stilles for sjelden. �

- Er du frustrert,
forbundsleder Erik Eide?
- Jeg synes ikke det er grunn til å bli frust-
rert på grunnlag av at medlemmer og til-
litsvalgte har meninger og er engasjerte.
Da synes jeg alternativet gir grunnlag for
langt større frustrasjon, nemlig at ingen
bryr seg om hva som skjer. Mitt grunnsyn
er at en konstruktiv debatt er utviklende
for enhver organisasjon, men det er viktig
at alle ledd og nivåer respekterer at man
kan være uenige i enkeltsaker.

- Jeg har vært heldig å få være med på
flere endringsprosesser i ulike organisa-
sjoner både som leder og som ansatt.
Gjennom dette har jeg lært at man må
være mentalt forberedt på at det involver-
er følelser og motstand i hver enkelt av
oss. Man må få anledning til å komme
med sine synspunkter i endringsprosess-
en, men man må alltid ha respekt for at
det er noen på et overordnet nivå som har
ansvar for å ta beslutninger og vedta
endringene.�

o r g a n i s a s j o n
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Nye ledergrep må til!

� tekst og foto - RAGNHILD M. EIDEM KRÜGER

È
n gruppe i en interesseorganisasjon
- og deriblant gjerne ledelsen  -  vil
jobbe politisk og sette organisa-

sjonens målgruppe inn i en større vel-
ferdspolitisk sammenheng.
Rettighetsarbeidet står sentralt, og man
ønsker bedre forhold gjennom endringer
i lover og regler. En annen gruppe, som
ofte består av lokallag og lokale med-
lemmer, er gjerne mer pragmatisk og
mener det viktige er å finne midler til å
drive arbeidet i forhold til de behov med-
lemmene har her og nå. Disse medlem-
mene er ikke nødvendigvis interessert i å
føre dialog med politikere, verken lokalt
eller på Stortinget. Forskjellen i syn på
hva som er viktigst, kan skape stor
turbulens i en organisasjon, og disse for-
skjellene er blitt tydeligere de senere
årene.

Ledelsens rolle avgjørende
Kommunikasjonen innad i organisasjon-
en er avgjørende for at turbulens ikke
skal bli ødeleggende. Dette er et lederan-
svar som har fått økt betydning.

- Det er viktig at ikke organisasjonen
blir todelt, der en del jobber interessepo-
litisk og er frakoblet det praktiske, dag-
lige arbeidet. Det vil skape avstand og
negative holdninger. Ledelsen må dess-
uten trekke medlemmene med i disku-
sjonen om hvilken rolle organisasjonen
skal ha. Det holder ikke med diskusjon på

et landsmøte. Med dagens teknologi er
det mulig å finne løsninger som kan
trekke medlemmene med i den daglige
kommunikasjonsflyten.

En annen ting er at slett ikke alle med-
lemmer ønsker å engasjere seg utover å
påta seg en avgrenset oppgave. De orker
ikke tanken på å dra på landsmøtet, de
synes at administrasjonen er et
pengesluk og et fy-fy. Hvis mange med-
lemmer har slike holdninger, påvirker det
rammevilkårene for hele organisasjonen.
Frivillige organisasjoner er skjøre,
nettopp fordi medlemskapet er frivillig.
Dette må administrasjonen vise forstå-
else for i sin måte å arbeide på, og igjen
er kommunikasjon et nøkkelord.

-Ledelsesbevisstheten må være ann-
erledes enn før og kontakten mellom
ulike nivåer må bedres, sier Per Selle.
Ledelsen må være seg bevisst at med-
lemsmassen er organisasjonens grunn-
voll.

-Ledelsen må ikke tenke på medlems-
massen som noe “der nede” som ikke er
naturlige deltakere i de interessante dis-
kusjonene, men som er greie å ha for å
skaffe penger. Medlemmene på sin side
bør ikke se på administrasjonen som et
nødvendig onde. Større organisasjoner

må ha en profesjonell stab, ellers kan ikke
arbeidet drives i dagens samfunn.

Organisasjonen må være viktig!
Hvis ikke medlemmene opplever at for
eksempel pasientorganisasjonene er
avgjørende for deres velferd, er det fare
på ferde for organisasjonene, ifølge Per
Selle.

-Slike organisasjoner er nødt til å levere
noe helt konkret som medlemmene har
bruk for. Hvis for eksempel kommunen
gir mer av den hjelp og tilrettelegging
medlemmet trenger enn organisasjonen
gjør, vil mange se det som uinteressant å
være medlem. Dette har også sammen-
heng med prisen for å være med. Etter
min oppfatning er det meningsløst at en
årskontingent skal koste omtrent det
samme som et par øl og en pizza på
byen. Det signaliserer at organisasjonen
ikke ser på seg selv som særlig viktig.
Tenk på hva folk gir av både tid og peng-
er i religiøse sammenslutninger  -
nettopp fordi de synes arbeidet betyr
svært mye! 

Problemet med å få folk til å påta seg
verv, er en del av den samme problem-
stillingen. Hvis organisasjonen er viktig
nok, vil medlemmer prioritere dette
arbeidet. Det er et problem for demo-
kratiet i en organisasjon at så få vil jobbe
aktivt, og dette må ledelsen ta på alvor.

Et blikk i krystallkulen
- Hvis du ser noen år fremover, vil de
organisasjonene som fremdeles finnes,
være de som har droppet det interesse-
politiske arbeidet?

-Jeg tror ikke man kan gjøre det ene
uten samtidig å gjøre det andre. Kanskje
det interessepolitiske arbeidet i større
grad må skje gjennom paraplyorganisa-
sjoner som FFO eller Norges
Handikapforbund. Likevel vil det også der
oppstå konflikter mellom paraplyorgan-
isasjon og moderorganisasjon. Bildet er
komplisert, men av de organisasjonene
som vil overleve turbulensen i årene
fremover, tror jeg interesseorganisasjon-
ene har en rimelig sjanse hvis ledelsen
klarer å holde troppene samlet. �

- Det skaper dårlige samarbeidsforhold hvis
det skapes to “lag” i en organisasjon: Ett på
grunnplanet som “gjør jobben” og ett som
driver med diffuse saker, som politikk og den
slags, sier Per Selle.

Turbulens i organisasjoner:

Turbulens i frivillige organ-
isasjoner er ingen ny opp-
finnelse, men noen inter-
esseforskjeller er blitt tyde-
ligere de senere årene,
hevder professor Per Selle
på Institutt for sammenlign-
ende politikk ved
Universitetet i Bergen.
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Hvorfor bør man ikke plante
bjørketrær i skolegården og
hvordan pynter man en all-
ergikers bryllup? Slike spørs-
mål og mange flere får du svar
på i boka “Gode råd er
grønne”.

Den som tror at allergikere
bare kan ha plastblomster, må
tro om igjen etter å ha tittet i 
“Gode råd er grønne”, for her
finnes et vell av praktiske råd
og bakgrunnsmateriale om
snille og slemme planter til
bruk både ute og inne. Boka
er gitt ut av Norges Astma- og
Allergiforbund Sør-Trøndelag
Fylkeslag i samarbeid med
Norsk forum for bedre
inneklima for barn (NFBIB), og
er støttet av “Helse og
rehabilitering”.

- Vi opplever stadig spørsmål
fra folk om hvilke planter som
kan brukes, særlig før høytider
og andre festligheter som
konfirmasjoner, bryllup og 
17. mai, sier kontormedarbeid-
er Anne-Mari Brekk Nilsen hos
NAAF Sør-Trøndelag
Fylkeslag.

I tre år har en rekke folk
jobbet med materialet som
har blitt et praktverk om aller-
givennlige planter og uteom-
råder. Boka gir innføring i 
pollenallergi og mange gode
tips om hvordan man kan lage 
allergivennlige hager, terrass-
er, rasteplasser og uterom. Karl
H. Brox er redaktør, pollenana-
lytiker Hallvard Ramfjord og
fylkessekretær Marianne
Bjerke i NAAF Sør Trøndelag
Fylkeslag har vært prosjekt-
ledere.

- Kompetansen om planter
og allergi er liten, også blant
dem som driver med planter.

Hans Majestet Kongen har
utnevnt Norges Astma- og
Allergiforbunds tidligere gen-
eralsekretær, Arne Heimdal, til
Ridder av 1. klasse av Den
Kongelige Norske St. Olavs
Orden.

Arne Heimdal mottar St.
Olavs Orden blant annet for
sin mangeårige innsats for
astma- og allergisaken nasjon-
alt og internasjonalt. Arne
Heimdal var generalsekretær i
Norges Astma- og
Allergiforbund gjennom 23 år,

Gode råd er
grønne

Skånsom 
hårstyling

St. Olavs Orden til
Arne Heimdal

fra 1978 til 2001, og har i til-
legg innehatt en rekke til-
litsverv for funksjonshemm-
ede. Han er fortsatt aktiv inn-
enfor flere samfunnsområder.

kommer til de rette folkene
slik at den kan bidra til å
bedre det eksisterende miljøet
for barn, og også benyttes når
nye skoler og barnehager skal
planlegges.

Anne-Lise Aakervik

Serien Cutrin Sensitive har
kommet med en ny, mild styl-
ingkrem som verken inne-
holder duft- eller fargeemner
eller silikon.
Produktutviklingen har skjedd
i samarbeid med Astma- og
allergiforbundet i Finland.

Ytterligere informasjon:
www.cutrin.no

I “Gode råd er grønne” fra NAAF
Sør Trøndelag finnes råd og tips
om allergivennlige planter både
inne og ute, privat og offentlig.

Boka er for folk flest, men
kanskje spesielt for landskaps-
arkitekter, ansvarlige for grønt-
arealer og de som besørger
plantingen langs veiene våre,
sier Marianne Bjerke. - Det at
både overlege Roald Bolle fra
Universitetssykehuset i Nord-
Norge og pollenanalytiker
Halvard Ramfjord har fått
såpass stort spillerom, gjør at
vi også favner fagmiljøene
godt. Generelt synes vi at man
bør plante allergivennlige
planter i alle typer offentlige
rom. Da skaper man et inklud-
erende miljø.

- Kunnskapen om planter og
allergier er dårlig blant fag-
folk, mener Tore Andersen,
leder av NFBIB. Både ute og
inne gjøres valg av planter ut
fra estetiske og praktiske for-
hold og i mindre grad ut fra
plantens mulige skadevirk-
ning. Det er viktig at boka
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P
iggdekkene er vårt spesielle pro-
blem. PM10-partikler, svevestøvfrak-
sjoner, trenger ned i luftveiene.

Piggdekkene gir partikler i den grove

fraksjonen av PM10. Slitasjen er kontinu-
erlig, og forekomstene kan ofte være
meget høye i avstander ut til 50 til 100
meter fra de sterkest trafikkerte veiene.
Ser vi bort fra piggdekkene, så er det ikke
høy storbyforurensning i Norge i forhold
til de fleste europeiske byer, sier Larssen.
Han har arbeidet i NILU siden 1969 og
har viktige oppgaver i europeiske samar-
beidsorganer.

- Luftkvaliteten blir gradvis bedre over-
alt i Europa, dette går fram av årlige rap-
porter om miljøtilstanden i luft. Europa
leder an i verden på å drive bilforurens-
ningen ned. Eksosen fra nyere bensin-
drevne personbiler skaper lite lokal foru-
rensning.

Bilene har bedre motorer og nye gener-
asjoner katalysatorer som renser utslipp.
Enda strengere krav er underveis. Når det
er sagt, bør det også sies at biltrafikken

står for en viktig del av klimagassutslipp-
ene, og de øker jevnt og trutt med
trafikken, selv om bilene går lenger og
lenger per liter drivstoff. EU ønsker å få
fortgang i prosessen i retning av mindre
fossilt energibruk i biler. Det er foreslått at
minst 25 prosent av offentlige innkjøp av
kjøretøyer skal være såkalte rene biler.

Tunge dieselbiler
- Da bekymrer det vel at salget av per-
sonbiler med dieselmotor øker sterkt? 

- Ja, men egentlig ikke på sikt.
Dieselpartikler regnes jo for å være helse-
messig mer risikable, men også her vil
nye krav som vil kreve partikkelfiltre på
eksosen, gi effekt over tid. Det er lastebil-
er og andre tyngre kjøretøyer som nå for-
urenser desidert mest. Idag går disse på
diesel. Hver tiende bil på en hovedvei er
en tung bil.

- Tunge dieselbiler, ved-
fyring og nyttårsraketter
er ikke bra for luften, sier

forskningssjef Steinar
Larssen ved Norsk insti-
tutt for luftforskning på

Kjeller.

� tekst og foto - OLA HESSTVEDT 

Tiden arbeider for astmatik-
erne i norske storbyer. - EU
er en pådriver innen luftfor-
urensning, en god kraft i
miljøarbeidet med stadig
strengere direktiver og krav
til utslipp. Bilene blir renere,
men det tar noen år fra ved-
tak til fabrikkene leverer
nytt. Deretter tar det 10 år
til mesteparten av bilparken
er skiftet ut, sier forsknings-
sjef Steinar Larssen ved
Norsk institutt for luftforsk-
ning, NILU.



l u f t k v a l i t e t

ASTMA ALLERGI 1/06 31

- I EU-direktivet Euro 5 vil det komme
påbud som krever partikkelfilter også i
nye tunge dieselbiler. Dette kan bli av
stor betydning blant annet for astmatik-
ere. En stor forbedring som altså vil
komme gradvis, sier Steinar Larssen til
AstmaAllergi.

- Sammenhengen mellom luftforurens-
ning og sykdom tvinger fram stadig
strengere krav. Prosessen er god selv om
man alltid kan si at man bør gå enda
lenger. Verdens helseorganisasjon, WHO,
er dypt engasjert i dette arbeidet.
Forskning gir som statistisk resultat at
små partikler som kommer ned i lunge-
blærene, forkorter europeeres liv med
flere måneder i gjennomsnitt. Ganger
man dette med befolkningstallet, blir det
veldig mange leveår til sammen.
Muligens er astmatikere mer utsatt enn
befolkningen ellers, men det vet jeg ikke
med sikkerhet, sier forskningssjefen.

Enigheten øker mellom forskere om at
det i hovedsak er de små forbrennings-
partiklene (det vil si eksosen) som gir
denne effekten, mens de større partik-
lene fra piggdekkene i større grad gir
mindre alvorlige plager i øvre luftveier.

- Dette kan være av stor betydning for
astmatikere. WHO vil ikke gi slipp på fort-
satt kontroll av de grovere partiklene,
dermed er tiltak mot disse fortsatt nød-
vendig, sier Larssen.

Overskridelser
- I Oslo overskrides EU-kravet til luftkvali-
teten mye oftere enn tillatt. Det er vel
ikke særlig oppmuntrende?

- Nei, det er det ikke. Overskridelser av
grenseverdi godtas i 35 døgn, altså 10
prosent av dagene i året. Antall overskrid-
elser i Kirkeveien og på Løren var 70 i
2003, altså det dobbelte. EU-kravet gjeld-
er fra og med 2005, og det er på det rene
at det var for mange overskridelser i fjor,
som i tidligere år generelt. Dette må man
ta tak i, det vil si at Oslo kommune må
legge fram planer om mottiltak, og Oslo
har allerede en tiltaksplan. Det bør til-
legges at disse overskridelsene finnes
langs veiene og ikke i byluften generelt
lenger unna veier.

Trondheim og andre byer må også
gjøre noe for å tilfredsstille kravene. Oslo
har fått senket piggdekkandelen fra 80
prosent til 20-30 prosent i løpet av en del
år. PM10-forurensningen har gått ned
etter dette. Dette er bra, men har ikke gitt
store nok utslag totalt. Bedre renhold av

veiene er et annet eksempel på mottiltak
som kan gi noe effekt.

Luftforurensningen har vært  nokså
stabil de siste årene. Dette kan skyldes en
effekt av at meteorologiske forhold har
vært ugunstige for PM-forurensning og
det faktum at trafikken øker. Det er pigg-
dekkene som gir denne utilfredsstillende
situasjonen, og ikke bare i storbyene. De
fleste bruker piggdekk for eksempel i inn-
landsbyer som Lillehammer.

“Rensehatten”
Vedfyring er en annen miljøfiende?

- Ja, for lokal forurensning. Man kan si at
problemene i dag er bilene og vedfyring-
en. Og så rakettene nyttårsaften, da! Vi
hadde det verst på 50-tallet, nesten som
London-smogen i Oslo. Kullfyringen er
borte for lengst. Det er ikke bly i bensin-
en. Tungoljen er faset ut. Det er lite svovel
i luften nå.

Litt mindre enn halvparten av all par-
tikkelforurensning i Oslo stammer nå fra
vedfyring. Dette er ikke problematisk i
forhold til EU-grensene for små partikler.
Det kan være verre andre steder, og det
holder vi på med å måle på oppdrag for
Statens forurensningstilsyn. Vedfyring
skjer jo mest i boligområder. Gamle ovner
som fyrer på lavt trekk forurenser.

- Økonomisk gevinst av å bytte ut
gamle ovner hjelper, sier forskningssjef
Larssen, som gjerne slår et slag for
“Rensehatten”.

- “Rensehatten” er et norskutviklet pro-
dukt som ble lansert for en del år siden.
Hatten er batteridrevet og monteres på
pipa. Tester har vist at den reduserer
utslippet vesentlig, men den må testes
mer i praktisk bruk. For øvrig regnes ikke
utslipp fra vedfyring med i regnskapet for
klimagasser. I motsetning til fossile driv-
stoffer, inngår ved i kretsløpet - det
kommer nye trær. Dermed gir vedfyring
klimamessig gunstig energi som bør
utnyttes, og det er svært viktig at vedfyr-
ingen skjer i moderne ovner som gir
mindre lokal forurensning.

- Får dere på NILU spørsmål fra astma-
tikere og andre om lokal luftkvalitet?

- Det gjør vi, og en del er astmatikere.
Folk som skal flytte innenfor Oslo vil vite
hvor det er verst for å unngå luftpro-
blemer. Det er vanskelig for oss å bruke
mye tid på slike henvendelser, men vi kan
gi generelle råd. Slike generelle råd får
man også på våre nettsider (NILU.no), sier
Steinar Larssen. �

Klikker du deg
inn på nettet
for å finne ut
hvordan luft-
kvaliteten
blir i dag og i morgen? 
Luftkvalitetsbarometeret fornyes dag-
lig med varsler for elleve byområder i
Norge. Varslene har gradering fra lite til
svært mye forurensning - grønt er bra,
rødt er ille. Du kan få enda mer nøyakt-
ig informasjon, varsler for tilstanden på
ulike tidspunkter. Dermed kan den som
blir sterkt plaget av dårlig uteluft, plan-
legge gjøremål på gode klokkeslett og
unngå for eksempel handlerunde når
forholdene er dårligst.

Barometeret er et resultat av et sam-
arbeid mellom Norsk institutt for luft-
forskning NILU, Statens vegvesen og
Statens forurensningstilsyn.

Klikk for eksempel inn på
www.nilu.no - NILUs hjemmesider.

Dette er gratis informasjon, gratis er
det også å bestille varsel daglig til din
egen e-postadresse. Du kan dessuten
få daglig barometervarsel på SMS,
dette koster imidlertid én krone per
gang.

Fra 5. januar har de tre instansene
utviklet barometeret slik at alle aviser
enkelt og gratis kan laste ned ferskt
varsel og sette det på trykk. Det betyr
at lokalaviser kan gjøre det samme
som noen store har gjort en tid.
Nettaviser, radio og TV kan også hente
informasjonen.

Varslene gjelder Bergen, Drammen,
Grenland, Kristiansand, Lillehammer,
Mo i Rana, Oslo, Stavanger, Tromsø,
Trondheim og Ålesund. Hvis ikke din
lokalavis bringer barometeret, kan det
kanskje være en ide å varsle om dette
gratistilbudet? 

kilde: www.nilu.no

Bruker du 
luftkvalitets 
barometeret?
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www.astmakontrolltest.com

AstmaKontrollTest

Harr duu kontrolll overr astmaenn din?
Taa astmakontrolltest!

www.naaf.no

NAAF oppfordrer:

Bli med på underskrifts-
kampanje mot nye egenandeler!
Norges Astma- og Allergiforbund
(NAAF) reagerer i likhet med flere andre
pasientorganisasjoner på innføring av
egenandel på 50 kroner for fysioterapi
for blant annet pasienter med astma.
Som en reaksjon på dette blir det i
disse dager arrangert  en underskrifts-
kampanje.

NAAF er prinsipielt mot egenandeler
knyttet til behandling av kronisk syk-
dom og reagerer spesielt på innføring
av nye egenandeler.

Så vel medlemmer i  NAAF som ikke-
medlemmer har reagert, og NAAF vil
markere misnøyen blant annet i form
av en underskriftskampanje.

Vi oppfordrer alle fylkeslag/regionslag
til å mobilisere sine lokalforeninger til å

delta i underskriftskampanjen.
Ta kontakt med ditt lokallag eller fylk-

es-/regionskontor dersom du ønsker å
støtte kampanjen.

Utfylte lister sendes NAAFs sekretariat
ved politisk seksjon innen utgangen av
februar 2006. Listene vil overrekkes
statsråd Sylvia Brustad.

Listene sendes til:
Norges Astma- og Allergiforbund
Politisk seksjon
Postboks 2603, St. Hanshaugen
0131 Oslo

1. Nikken Airpower 5 Luftrenser.
2. Miba: Mishubishi Luftavfukter 

E16SX.
3. Lilleborg: Dixin 

Håndsåpe/Desinfeksjonsgel/
Fuktighetskrem.

4. Lilleborg: Milo Parfymefri- 
Vaskemiddel for ull, uten enzymer 
og parfyme.

5. Sleep Scandinavia:
Allergisengetøy: Mite Block/Germ 
Block/Elite.

NAAF produktavtaler:

Nye anbefalte 
produkter:
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Ikke er det kjedelig

Og ikke er det melk i det heller
Mindre fett og mer kjøtt har blitt til god smak. Kun 9% fett og uten melk* - i alt fra
pålegg og pølser til nyheten Kjøttdeig av svin. Go’ og Mager betyr at morsom mat
har blitt trygg å spise.
*Produktet kan inneholde spor av melk

Go' og Mager
Leverpostei

Go' og Mager
Postei med Omega 3

Go' og Mager
Servelat

Go' og Mager
Grillpølse

Go' og Mager
Wienerpølse

Go' og Mager
Kjøttdeig av svin

Go' og Mager
Falukorv

Go' og Mager
Røkt Kjøttpølse

www.gilde.no

D E T S K A L I K K E V Æ R E T U N G T Å L E V E L E T T

NY NY
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Forts neste side >   >

b r e v  f r a  
l e s e r n e

NAAF er en stor organisasjon
og vi er ikke enige om alt.
Dette er uproblematisk så
lenge vi er saklige og sindige i
vår uenighet. Vi er mange
ulike mennesker som har ulike
grader av vellykket kjemi med
hverandre, og som også har
ulike synspunkt på saker og
ting. NAAF skal være en
demokratisk organisasjon som
avgjør saker demokratisk.

En demokratisk
organisasjon

Noen ganger går bestemm-
elsene i tråd med våre syns-
punkt, andre ganger ikke. Vi
har rett til å argumentere sak-
lig for det vi mener.

Det nye året ønsker vi skal
bli et år med saklige og kon-
struktive meningsytringer
med respekt for alles mening-
er. Respekten må gjelde enten
man er enig eller uenig i
saken. Dette innebærer også
at vi må ha respekt for beslut-
ningen fra landsmøtet i
Bergen i 1996, nemlig at (de
ansatte i NAAF skal være
røykfrie) såfremt det er flere
søkere med lik kompetanse,
skal en ikke-røyker ansettes.
Dette er kanskje ikke kjent for
nye tillitsvalgte, men for
erfarne tillitsvalgte er det
gammel kunnskap. Følgelig
kan ikke NAAF ansette en
røyker som generalsekretær
uansett hvor hyggelig ved-
kommende er, såfremt det
finnes nok en person med til-

En ny tidsepoke med 12 nye
måneder i året 2006 har så
vidt startet, men hva vil disse
12 månedene innebære for
NAAF? Året 2005 ga oss opp-
levelser som vi gjerne skulle
vært foruten. Sterkest sitter
underlige uttalelser i flere e-
poster som ble sendt til fylkes-
laget i forbindelse med VGs
oppslag om at NAAFs funger-
ende generalsekretær da var
en røyker. En sannferdig kjens-
gjerning som var ubehagelig
for organisasjonen ble omtalt i
VG. Men det verste var da at
noen av NAAFs tillitsvalgte la
for dagen en mistillit og en
holdning til organisasjonens
ansatte som var direkte
skremmende. All saklighet,
samt regler i arbeidslivet, ble

Nytt år - nye
muligheter

svarende kompetanse som
ikke røyker. Om en røyker som
er kjent med denne bestemm-
elsen, lar seg ansette i NAAF,
vitner det om en manglende
respekt for de besluttende
organer i organisasjonen. La
oss ikke kaste stein på hver-
andre, uavhengig om vi sitter i
glasshus eller ikke, men la oss
etterstrebe å følge de beslut-
ninger som landsmøtet har
gjort. Beslutningen fra 1996
om å ansette ikke-røykere,
gjelder fortsatt. Vi ønsker alle
NAAF ere et godt nytt år med
samarbeidsvilje og gjensidig
respekt i fokus.

Anne Grethe Knudsen
Gudrun Lid Sæther

b r e v  f r a  l e s e r n e

For informasjon og bestilling av MiteblockTM:

Sleep Scandinavia as,  Snarøyveien 57, 1367 Snarøya  � Tlf. 67 11 03 17 �  Fax. 67 53 48 25 �  www.SleepScandinavia.com

� Sengemiddens avføring kan gjøre den 

friskeste av oss allergisk.

� MiteblockTM sengetøy gir total beskyttelse 

mot midd og allergener.

� Komfortabelt, mykt og hudvennlig uten 

kjemiske tilsetninger.

� Vaskbart ved 950 - med 10 års garanti mot 

fabrikasjonsfeil.

� Eneste midd-overtrekk godkjent av NAAF.

� Sengetøy til barn under 16 år refunderes - 

kontakt oss.

Org. nr.:  987 726  482 

anbefales av 
Norges Astma- og Allergiforbund
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TRIMAKK ANS • Postboks 2219, 3255 Larvik

Eneste støvsuger med toppkarakter i
omfattende Europeisk test av 47 testede
modeller. Testen er utført i regi av det
internasjonale Forskningsinstituttet
for Forbrukere (ICRT) Deler av testen
er gjengitt av Forbrukerrapporten
Nr: 4-2003.

Grunnet sitt unike støvopptak
og evne til å rense utblåsnings-
luften er Vorwerk støvsugere
anbefalt av Norges Astma og
Allergiforbund.

Rådet for Romlufthygiene
i Tyskland (AG-RLH) har
tildelt Vorwerk støv-
suger godkjennings-
merket “EGNET FOR
ALLERGIKERE”.

- SE DEN!
- PRØV DEN!
- OPPLEV

FORSKJELLEN!

• unikt støvopptak
• unik filtrering
• ekstrem lav vekt
• best på levetid

www.vorwerk.no

For mer informasjon
Ring tlf: 33 13 57 77
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holdning i AU som var helt
bak mål. Vi stilte oss spørsmål
om hvordan de ansatte over-
hode kunne få muligheter til å
gjøre en så god jobb under et
lederskap med så liten samar-
beidskompetanse. Et slikt
partsinnlegg som ble present-
ert fra talerstolen, hører til et
sted der partene er likestilte i
retten til å uttale seg, slett ikke
på et landsmøte der de
ansatte overhode ikke har tal-
erett. At de ikke, alle som en,
forlot landsmøtet i protest,
fortjener stor honnør. Vi
kunne faktisk ha sittet der
hele helga uten alle de som
med stor kompetanse og
arbeidsetikk utgjør vårt sekre-
tariat. En stor takk til dere alle.

Nå håper vi at det nye året
vil gi gode arbeidsforhold
både for ansatte og til-
litsvalgte. Alle kan ha sine
meninger, vi er jo ikke alltid
enige, men vi håper at 2006
blir et år med saklige og kon-
struktive diskusjoner der alle
kan delta.

Heidi Merethe B. Benberg
Lars Ivar Jørgensen

brått lagt til side. Diverse krea-
tive forslag for hvordan en
skulle bli kvitt disse som “man
dessverre ikke kunne si opp”,
kom på bordet. Man tok det
for gitt at de ansatte i sekre-
tariatet var ansvarlig for
denne “lekkasjen”, ja så sikker
på dette at det ble satt på
trykk. Ingen undersøkte dette
nærmere, ingen hadde noen
form for dokumentasjon eller
bevis for hvordan media ble
kjent med denne saken. Den
daværende generalsekretær-
en røkte på et lovlig, men
offentlig sted. Som man reder,
ligger man.

I året som gikk, valgte
mange svært dyktige ansatte
å slutte i jobben i NAAF. Dette
er en beklagelig sannhet som
vi ute i tillitsmannsapparatet
står som undrende tilskuere
til. Om fungerende leder på
landsmøtet i fjor høst på bak-
grunn av dette følte at lands-
møtets delegater fortjente
informasjon og noe forklaring
om bakgrunnen, er det slett
ikke vanskelig å forstå. Men da
han gikk på talerstolen for å
åpne landsmøtet 2005, fikk vi
alle høre en tordentale som
mest lignet på et partsinnlegg
i en rettsal. Dette gjorde oss
skikkelig beklemt på organisa-
sjonens vegne, og enda mer
beklemt på vegne av den
parten som fikk skylda for alt
som var galt, samt skylda for
at AU ikke hadde fått “mulig-
het til å gjøre en bedre jobb”.
AU hadde til og med måttet
bruke sin dyrebare tid til “å
drive detektivarbeid”.

Som landsmøtedelegater var
vi overhode ikke forberedt på
noe slikt. Den store utskift-
ningen av dyktige ansatte
førte selvfølgelig til spørsmål
om arbeidsmiljø m. m. Svaret
var for oss ukjent. Det vi ble
vitne til, ga oss umiddelbart
de ansattes sympati. Under
hele landsmøtet gjorde de
ansatte en uklanderlig og fan-
tastisk innsats, selv om fung-
erende leders tale avslørte en

Vi takker hjerteligst for gaven fra

NYTT OG NYTTIG AS

Forskningsfondet for Astma og Allergi

Vi takker hjerteligst for gaven fra

MARTIN ANDERSEN

Forskningsfondet for Astma og Allergi

Fenu-Max – ved tett nese

Prøv et naturlig og skånsomt hjelpemiddel som Fenu-Max, 
og pust fritt igjen! Fenu-Max består av urtene bukke-
hornfrø og timian. En velkjent kombinasjon med god
oppløsende og rensende effekt på tette neser. Urtene
kan brukes sammenhengende over lengre tid, og gir en 
«døgnåpen» effekt på en naturlig måte. 

Pust ut og nyt dagen med Fenu-Max.    

TM

Nature’s Sunshine - helse fra naturen

Døgnåpent!
Tett nese er historie 

Produkter fra Nature’s Sunshine får du kjøpt i helsekostbutikker, Vita og på utvalgte apotek. 

Kundeservice Nature’s Sunshine tlf: 24 11 01 00.
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D
et er viktig å gjøre kjent at også
de som har full jobb og god råd
kan bruke 3.3.5 og få redusert

skatten. De som har lav inntekt, kan
beskattes etter en regel om redusert
skatteevne og får da ikke noen effekt av
denne posten. Men alle andre som har
papirer som viser at sykdommen kostet
dem minst 9.180 kroner i 2005, kan
trekke fra utgiftene. Det er mitt bestemte
inntrykk etter mange foredrag at mange
med store nok utgifter ikke engang bruk-
er denne posten, sier juridisk rådgiver
Atle Larsen i Funksjonshemmedes

Fellesorganisasjons rettighetssenter.
(telefonnr. 22 79 90 60) .

- En god del tror kanskje ikke at utgift-
ene de har hatt kvalifiserer til særfradrag-
et. Men der kan de fort ha tatt feil.
Absolutt alle utgifter som direkte eller
indirekte har noe med sykdommen å
gjøre, er relevante, og det er ingen grense
for hvor høyt beløpet i denne posten kan
være. Dokumenterte utgifter på grunn av
sykdom eller svakhet gir rett til fradrag
hvis det ikke dreier seg om konkrete unn-
tak, sier Larsen til AstmaAllergi.

- “Nysyke”, ressurssterke og aktive med-
lemmer er gjennomgående flinke til å
sette seg inn i materien og kreve det de
har rett til, tror jeg. De som har en aver-
sjon mot dette, går dessverre ofte glipp
av et betydelig beløp til fradrag. De må
gjerne kontakte Rettighetssenteret og få
veiledning. Vi får en del henvendelser om
fradrag i innspurten. Alle bør spørre seg
selv hva de har hatt av sykdomsrelaterte
utgifter i året som gikk. Da dukker det
fort opp mange hundrelapper, sier Atle
Larsen.

Kjøpt snøfreser?
Det lyder nokså selvsagt at kvitteringer
for egenandeler til medisininnkjøp og
legebesøk går inn under post 3.3.5 hvis
man har legeattest for kronisk sykdom å
legge ved. Frikortbeviset på 1.585 kroner
er selvsagt et viktig dokument.

Men alle har kanskje ikke tenkt på at
reiseutgiftene til og fra lege, sykehus og
apotek også teller med. Kjører man egen
bil, er satsen kr. 1,40 per kilometer for 
sykdomsrelatert kjøring.

- Jeg trekker gjerne fram noen tanke-
vekkere for dem som tror at utgiftene var
for lave. Hvis man har behov for å trene
regelmessig, er det gratis å gå tur i skog
og mark. Men går man i et helsestudio,
kan utgiftene gi fradragsrett. Lungesyke
betaler nå 50 kroner per gang i
egenandel for fysikalsk behandling.
Dette var gratis før, nå betaler
man for opptil 50 behandling-
er. Dette blir jo fort en stor
sum.

Ulike hjelpemidler uten-
om folketrygden kan være
relevante. Da tenker jeg
for eksempel på
snørydding.
Innkjøp av en
snøfreser kan
være en forståe-
lig sykdomsutgift for
en astmatiker. Utgifter til å la andre måke
for seg kan også godkjennes.
Egenandelen for hjemmehjelp er det
også viktig å få med seg for mange. Må
man kjøpe bil på grunn av sykdommen,
dreier det seg selvsagt om enda større
beløp. Da er forutsetningen at man ikke
hadde bil før man ble kronisk syk. For
enkelte kan det bli et svært høyt tall i
post 3.3.5.

Ekstrautgifter til for eksempel helsereis-
er fordi man kan trenge et dyrere rom for
å få et godt inneklima, kan gi rett til
fradrag. Men hvorvidt en reise er motivert
ut fra helsemessige forhold eller ikke, har
i utgangspunktet ingen betydning.
Ekstrautgifter generelt knyttet til fritids-
reiser kan gi rett til fradrag.

Ingen kan påstå at det er
ekstra vrient for personer
med en kronisk lidelse å
fylle ut selvangivelsen. Det
er bare en eneste post man
må konsentrere seg om:
Post 3.3.5. Men her må for-
arbeidet være i orden. Du
må ha kvitteringer og
annen dokumentasjon for å
kvalifisere til særfradrag for
sykdom, skade eller annen
varig svakhet. Hvis du
kjøpte snøfreser i fjor, kan
du kanskje få en
skatteglede! 

� tekst - OLA HESSTVEDT
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Hvis alle analyserer sine utgifter i for-
hold til sykdommen, kan de komme på
ting som reduserer skatten. Still spørs-
målet om utgifter var uavhengige av
helsetilstanden. Man måtte kanskje
betale noen for å beise huset eller for
annet forefallende arbeid fordi man ikke
var i stand til å gjøre det selv. Lureri er
selvsagt ikke bra. Man må dokumentere
og sannsynliggjøre utgiftene for å få god-
kjennelse på likningskontoret. Noen linjer
fra en lege kan være viktig for å få med-
hold, understreker Atle Larsen.

Noen unntak
Larsen kan også informere om konkrete
unntak, utgifter som man ikke kan kreve
dekning for.

- Alternativ behandling som homøopati
godkjennes ikke. Det samme gjelder for
fotsoneterapi. Hvis man oppsøker private
helseinstanser uten avtale med det
offentlige helsevesen, kan man ikke kreve
fradrag for utgiftene. Og når det gjelder

lungesyke som
drar til varme

strøk, er
det en

generell regel at grunnutgiftene for reise
og opphold ikke gir skattefordel.

Når det gjelder store investeringer i
bolig, så er man i et vanskelig grenseland
fordi helseaspektet må veies opp mot
verdistigningen på eiendommen.
Likningskontoret vil vurdere om hele
eller deler av utgiften knytter seg til ved-
likehold eller utbedring som man kan
anta ville blitt gjort uavhengig av helse-
problemet. Når det er slått fast hva som
er utløst av sykdommen, blir det vurdert
om boligen har økt sin salgsverdi.

- Store variasjoner blant likningskontor-
ene når det gjelder sykdomsfradrag?

- Ja, saksbehandlingen varierer nok
veldig fra kommune til kommune. Et krav
som godkjennes ett sted kan bli avslått et
annet sted. Mitt inntrykk er at liknings-
kontorene ikke er så veldig nøye, men
regelverket er jo i stor grad basert på
skjønn. Ulikheter førte til at
Fylkesskattekontoret i Akershus tok tak i
dette for et par år siden. Dette førte til at
mange likninger ble endret, og det var
ikke bare til glede for skatteyterne.

- Det er viktig å være klar over at man
aldri kan få et forhåndstilsagn i skatte-
spørsmål fra et likningskontor.

Likningen skjer i etterkant når

selvangivelsen er levert, påpeker juridisk
rådgiver Atle Larsen i Rettighetssenteret.

Husk bilreisene!
AstmaAllergi kontaktet Oslo likningskon-
tor som understreket at trygdefordel og
Post 3.3.5 ikke må blandes slik at det
kreves fradrag for utgifter to ganger. Man
er ikke pliktig til å sende dokumentasjon
for fradragene, men det er en fordel. Uten
dokumentasjon kan likningskontoret
kreve å få tilsendt papirene. Denne brev-
vekslingen tar en viss tid og kan føre til at
man først blir liknet til høsten.

Dokumentasjonen bør bestå av kopier,
ikke originalpapirer. Saksbehandleren vi
snakket med, trodde at mange med kron-
isk sykdom ikke er klar over at sykdoms-
relatert bilkjøring hører hjemme i posten
for særfradrag. Alt som har med syk-
dommen å gjøre er relevant, ble det und-
erstreket, og man anbefalte å gå inn på
nettestedet skatteetaten.no i forbindelse
med utfylling av selvangivelsen. �
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MIDD... 

...DELER DU 
SENG MED 
HVER 
ENESTE NATT! 

Middens avføring er en av
de viktigste årsakene til allergi  

utenom pollensesongen. 

Avføring/allergenene
kan også forverre astma  

og atopisk eksem. 

Allergy Control sengetrekk  
gir nær 100% beskyttelse mot  

allergener fra sengen. 

Et vaskbart kvalitetsprodukt  
med 10 års garanti mot  

fabrikasjonsfeil. 

NB! Barn og ungdom under 16 år med 
dokumentert middallergi får ifølge §5-22 
dekket utgiftene til madrass- og puteovertrekk. 

Kontakt oss for å få tilsendt  
mer informasjon 

��
Vennligst send informasjon om Allergy Control pute-, dyne- og madrasstrekk. 

Navn:  

Adresse:

Poststed:

Telefon:  

NORMED AS 
Solheimveien 62 
Boks 410 
1471 Lørenskog 
Tlf.:  67980100 
Fax: 67980101 
www.normed.no

�
�
�
�
�

�
�
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Mange medlemmer
kjenner ikke

sine rettigheter
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� tekst og foto: OLA HESSTVEDT

O
gså medlemmer med “små” skad-
er kan ha rett til yrkesskadeerstat-
ning, understreker Benestad.

Siden oktober 2004 har han hatt avtale
med forbundet. Første vurdering av en
sak skal skje via rådgivningstelefonen 23
35 35 35. Trengs det advokatbistand, går
saken videre til Thomas Benestad, og
første konsultasjon er gratis. En gunstig
ordning for alle parter: Medlemmene kan
få hjelp, NAAF har et ekstratilbud, og
Benestad får oppdrag på et fagfelt som
han kjenner godt.

Men han pepres ikke akkurat med saker.
I året som gikk hadde NAAF-advokaten
15 saker som han gikk videre med pluss

en god del ikke-registrerte telefonhen-
vendelser. Han er overbevist om at
mange flere medlemmer bør engasjere
seg slik at rettighetene deres blir skikke-
lig undersøkt. Han har mange eksempler
på at personer med astma-, allergi- og
eksemlidelser har vunnet fram i trygde-
saker og erstatningssaker. Men også i
andre slags saker. Grensesaker, som han
kaller dem.

Rett til parkeringsbevis, rett til barne-
hageplass på grunn av sykdommen og
gode samværsavtaler i forhold til astma-
problematikk er tre eksempler på praktisk
juridisk assistanse for medlemmer.

Trygdeslurv
Men det er trygdesaker og erstatnings-
saker han hyppigst får befatning med.
Det nytter å stå på kravene, det har han
mange bevis for.

- Når det gjelder trygd, er det viktig at
man som syk er klar over at man kan ha
rettigheter. Da må man undersøke, og det
gjelder å passe på! Trygdesystemet er
bygget på at man fremmer krav. Man må
altså selv finne ut hva man har rett til, og
mange følger nok ikke opp sin egen sak
godt nok. Trygdekontoret har plikt til å
hjelpe til med å informere. Det gjelder å
finne ut hvilke vilkår som må være opp-
fylt for å få trygdeytelser og hvilke para-
grafer som er aktuelle. Her tror jeg nok
det er en del som slurver, dermed kan de
gå glipp av penger og rettigheter som de
har krav på.

Dernest gjelder det å skaffe opplysning-
er og dokumentasjon, for eksempel uttal-
elser fra en eller gjerne flere leger. Det
gjelder å være grundig, dokumentasjon-
en er svært viktig for å få gjennomslag.

NAAF-advokaten Thomas Benestad
skal hjelpe medlemmene med å
finne ut av egne rettigheter knyttet
til diagnosene astma, allergi og
eksem. Gjennom en rekke artikler vil
du få nyttig informasjon. Som NAAF-
medlem vil første konsultasjon hos
NAAF-advokaten være gratis, men
henvisning og en første vurdering av
saken skal skje via NAAFs rådgiv-
ningstelefon 23 35 35 35. Utover
første konsultasjon er medlemmer
sikret en timepris tilsvarende offent-
lig satser for advokattjenester.

- Mange med yrkesrelaterte skader er
ukjent med at de kan ha rett til yrkes-
skadeerstatning, sier NAAF-advokaten,
Thomas Benestad.

- Det er godt kjent at syk-
dom utløser trygd. Men om
man i tillegg kan ha krav på
yrkesskadeerstatning, er det
nok mange som ikke tenker
på. Jeg vil påstå at mange i
medlemsmassen går glipp
av erstatning på grunn av
passivitet. Det kan dreie seg
om store summer. Veldig
mange lidelser har samm-
enheng med arbeidsfor-
hold, og da har man rettig-
heter. Ta kontakt med for-
bundet! oppfordrer advokat
Thomas Benestad, NAAF-
advokaten.

Forts neste side >   >
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Men man skal heller ikke overdrive med
detaljer. I en trygdesak jeg hadde, var det
masse papirer. Sakens kjerne druknet, jeg
måtte sortere ut de relevante opplys-
ningene for å bistå på en god måte over-
for anke- og klageinstansen etter avslag i
første instans, trygdekontoret.

Alle med astma, allergi og eksem må
være grundige for å få det de skal ha, og
da kan de trenge alt fra generell veiled-
ning til advokatbistand helt opp til
Trygderetten om nødvendig, sier Thomas
Benestad.

Mørketall!
- Men det er yrkesskadene blant med-
lemmene som er hjertebarnet mitt i sam-
arbeidet med Astma- og allergiforbund-
et. Det er nok mange rundt i landet som
har jobbrelaterte skader og ikke er klar
over at de har rett til erstatning og
kanskje mye mer enn det i tillegg til
trygdeytelsene. Jeg vil gjerne gjenta: I til-
legg til trygdeytelser! I flere saker for
NAAF-medlemmer har jeg oppdaget at
folk har rett til yrkesskadeerstatning uten
at de vet det. Og da snakker vi virkelig
om betydelige beløp.

Bakere med melallergi. Frisører med
lungeplager eller eksem. Sykepleiere med
latexallergi. Veldig mange yrkesgrupper
får yrkessykdommer. Dermed utløses
mange former for erstatning. Man kan få
dekket utgifter til reiser, behandling, lege-
midler, sykehusopphold og for eksempel
hjelp til rengjøring hvis man ikke tåler
kontakt med såpe. I utgangspunktet
gjelder slike rettigheter helt fram til man
dør.

I alvorlige tilfeller av yrkesskader, kan
man få mén-erstatning, erstatning for
varig og betydelig skade. Erstatningens
størrelse varierer med alder og hvor stort
omfang skaden har. Må man skifte jobb
på grunn av plagene, kan det oppstå inn-
tektstap. Omskolering - ofte over flere år -
kan bety en periode med lav inntekt når
rehabiliteringspengene gjerne utgjør 66
prosent av det man tjente. Denne differ-
ansen kan juridisk sett være et tap som
man har rett til å få dekket. I ny jobb
etterpå kan betalingen være dårligere
enn før omskoleringen. Man kan få dette
tapet dekket helt til man fyller 67 år.

- I en av mine NAAF-saker kan med-
lemmet ikke jobbe, vedkommende var
helt ufør. Det er aktuelt med erstatning
helt fram til pensjonsalder. Saken er til

behandling, vi får se hvordan det går, sier
Thomas Benestad.

- Hvilket belegg har du for å si at mange
ikke hevder sin rett?

- Det lave tallet på saker til meg er en
viktig indikasjon på at rett til yrkesskade-
erstatning ikke er godt nok kjent. Det kan
tenkes at syke foretrekker å gå til advokat
selv og betale dobbelt så mye, men det
er lite trolig. Mange blir passive, og det er
synd. Hvis noen mener eller tror at de har
en mer eller mindre yrkesrelatert lidelse,
så må de si fra. Alle arbeidstakere er for-
sikret, og veldig mange vet lite eller ing-
enting om at de har rett til erstatning fra
forsikringsselskapet. De færreste tenker
på forsikring når de får slike helsepro-
blemer. Det er mer nærliggende å tenke
på trygd. Derfor tror jeg at NAAF-med-
lemmer oftere går glipp av yrkesskadeer-
statning enn riktig trygdesats. Derfor er
det så viktig å få vekket flest mulig av
dem som ikke har tenkt på at de som
arbeidstakere er yrkesskadeforsikret. Hvis
de er mange, slik jeg tror, så er det snakk
om svært store beløp både for den enk-
elte og til sammen.

Skiftet side
Thomas Benestad tror også at stadig flere
kan gå glipp av erstatning for astma-, all-
ergi- og eksemskader i yrkeslivet.

- Forsikringsstatistikk viser at lungelid-
elser og eksem ruver og stiger i tallrekk-
ene. Det er et stort og økende problem-
område i arbeidslivet, og vi vet at vi har
mørketall bak slike statistikker, sier NAAF-
advokaten, og han vet hva han snakker
om. For Benestad har syv års erfaring som
advokat i forsikringsbransjen før han for
to år siden skiftet over til pasientenes
side. Nå er han en av 17 i et advokatfelles-
skap i Oslo sentrum.

- Jeg vet hvordan det tenkes i forsikr-
ingsselskapene og jeg kjenner mange
der. Dette tror jeg nok er nyttig når jeg
skal hjelpe i yrkesskadesaker.

- Vi har lest og hørt mye om grådige

advokater. Er det dyrt å bruke deg?
- Da vil jeg aller først få sagt at yrkes-

skadeforsikringen dekker saksomkost-
ningene, så ingen behøver å frykte utgift-
er i slike saker. For øvrig er den første
konsultasjonen gratis, deretter gjelder
statens sats for advokattjenester, 790
kroner i timen pluss merverdiavgift. Men
det finnes ordninger som dekker det
meste. Trygdede har oftest lav inntekt og
nyter godt av ordningen med fri retts-
hjelp.

Hittil har jeg faktisk bare fakturert
NAAF-medlemmer to ganger. I det ene
tilfellet fordi det ble forlik mellom part-
ene, et godt forlik for min klient. Partene
var enige om å dekke egne saksomkost-
ninger. I det andre var det ikke snakk om
mer enn en halvtime. Det er NAAF som
bestemmer hvilke saker som går videre til
meg. Folkene der kan mye om medisin,
trygd og rettigheter. De følger henvend-
elsene godt opp.

Fornøyde klienter er viktig for meg.
Medlemmene kan nok være frustrerte og
sinte fordi de føler seg urettferdig
behandlet av myndighetene, men ikke
når de kommer til meg. Da skal vi finne
løsninger på en hyggelig måte. Det er
moro å få medhold. Flere har gitt meg til-
latelse til å bruke historien deres i artikler
i dette bladet. Historier som viser andre
at det nytter å fremme krav og stå på selv
om det kan ta lang tid å komme i mål.

- Hva mer kan gjøres for å vekke pass-
ive?

- Informasjon er viktig, ikke minst gjenn-
om medlemsbladet. Jeg har skrevet
artikler om emner jeg tror interesserer, og
det kommer flere. Det er en del av avtal-
en min med NAAF. Jeg holdt et seminar
om trygderettigheter for lokallaget i Oslo
i høst og gjør gjerne mer av dette, sier
advokat Thomas Benestad. �
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Nå kan du bruke Blenda
Sensitive til hele tøy-
vasken. Blenda Sensitive
Tøymykner er en parfyme-
fri og skånsom tøymykner
som alle trygt kan bruke,
også de med sensitiv
hud. 

Blenda Sensitive 
Tøymykner, en 
kosemyk og parfy-
mefri venn for 
sensitiv barnehud
som anbefales av
Norges Astma- og
Allergiforbund.

www.blenda.no

Blenda Sensitive 
Tøymykner

BBlleennddaa  SSeennssiittiivvee  
TTøøyymmyykknneerr  
––uutteenn  ppaarrffyymmee  oogg  

ffaarrggeessttooffffeerr!!

NORGES
ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

NATURLI` benyttes på lik linje med kumelk morgen,
middag og kveld - også til matlaging og bakverk.

Produktinfo: www.naturli-foods.dk

NATURLI` kjøpes i dagligvarebutikker. Fåes i liter kart.

Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

� trygt og skånsomt for 
sensitiv hodebunn

� 7 rene basisprodukter av høy kvalitet
� utviklet i tett samarbeid med det finske

astma og allergiforbundet 
� selges kun hos frisøren

Mer info
www.cutrin.no eller tlf. 61 26 85 00

Hudvask på 
kroppens 

egne vilkår

Om kroppen din selv kunne velge
Lactacyd har lansert en ny lekker flaske, men de
gode egenskapene er fortsatt de samme. Lactacyd
inneholder melkesyre som hjelper deg å bevare
hudens og underlivets naturlige pH-verdi, som igjen
opprettholder den naturlige bakteriefloraen. Lacta-
cyd er derfor et mildt og naturlig valg slik at din hud
holder seg i perfekt balanse, selv om du dusjer eller
vasker deg hver dag. Det er ikke avansert, vi har
bare gjort det samme som naturen.

Lactacyd flytende 
såpe uten parfyme 

– anbefales av Astma- 
og Allergiforbundet

Silkeplanter-Norge
Haugesgate 24, 3019 Drammen

TLF.: 32 82 23 40 / 414 77 746

www.silkeplanter-norge.no

Kjempeutvalg i årstidenes potteplanter,
slyngplanter og grønne planter i alle
størrelser. Trær med ekte stammer fra
60 cm til 600 cm. Be om katalog eller
«rull» på våre sider.

Kunstige blomster,
planter og trær

VI SENDER OVER HELE LANDET



Apotek Løven

Søndre Torv 1, 3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 50 60
Fax. 32 11 50 61

3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Tele Trading A/S
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 18 15

Aaserud Møbler A/S
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

AS Agra Industrier
0506 OSLO

Tlf. 22 37 84 90

A/S Viplast
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 24 70

DAF Norge AS
1641 RÅDE

Tlf. 69 28 04 20

Lid Jarnindustri A/S
5600 NORHEIMSUND

Tlf. 56 55 38 00

Grøterud’s Byggservice A/S
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 24 00

Hansson Synssenter AS
0184 OSLO

Tlf. 22 47 90 60

Opplæringsavdelinga
5020 BERGEN

Tlf. 55 23 90 00 - Fax. 55 23 92 39

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 80

5501 HAUGESUND
Tlf. 52 70 50 00

Gravør
Per Valbo
0159 OSLO

Tlf. 22 42 78 59

Einar E. Egeland A/S
4480 KVINESDAL
Tlf. 38 35 01 40

Risør Videregående Skole
4950 RISØR

Tlf. 37 14 42 20

Beer Sten A/S
1601 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 38 41 10

TPS Ingeniørfirma A/S
3251 LARVIK

Tlf. 33 11 37 47

Fearnley Fonds AS
0107 OSLO

Tlf. 22 93 60 00

Vestfold Plastindustri AS
3158 ANDEBU

Tlf. 33 43 03 50

Svenskv 20, 8626 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Arendal
Videregående Skole

4803 ARENDAL
Tlf. 37 00 02 00

4801 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 00

Wonderland AS
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 78 00

Hepsø Maskinstasjon
7228 KVÅL

Tlf. 72 85 22 08

Dagmar På Rød
9465 TENNEVOLL
Tlf. 77 17 55 59
Mobil 415 17 788

Partrederiet Mjånes
9531 KVALFJORD
Tlf. 78 43 86 47

Domus Mega
6801 FØRDE

Tlf. 57 83 07 40

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 70 00 - Fax. 32 08 70 10

Gamle Ringeriksv 6 1321 STABEKK
Tlf. 67 58 33 11

Vi jobber for et bedre inneklima!
Sun Varme

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6, 0186 OSLO
Tlf. 23 15 70 60

Ødegården
Rehabiliteringssenter AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 77 82 00

Ortopedi-Feriatri-Lungelidelser/KOLS-Kreft
Tlf. 32 77 82 00

Epost: post@odegarden.no
www.odegarden.no

avd. Oslo og Omegn
0988 OSLO

Tlf. 22 70 71 00

1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00

Isola AS
Eidanger, 3945 PORSGRUNN

Tlf. 35 57 57 00 - Fax. 35 55 48 44

Glittreklinikken
Senter for lunge medisinsk behandling og rehabilitering

Glittrev, 1488 HAKADAL
Tlf. 67 05 80 00 - Fax. 67 07 53 44

Møllerndalsveien 8, 5009 Bergen
Tlf. 55 23 90 00 - Fax. 55 23 92 39

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 12 70

Agdenes
kommune

Skolehelsetjenesten

7316 LENSVIK
Tlf. 72 49 22 56

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 14 67

Kolbotn
1410 KOLBOTN - Tlf. 66 81 69 00

ANONYM STØTTE



1352 KOLSÅS
Tlf. 67 17 69 00

Evje og Hornnes
kommune

Evjemoen, 4735 EVJE
Tlf. 37 93 23 00 - Fax. 37 93 23 01

Forfatter
Scheen Kjersti

1160 OSLO
Tlf. 22 28 91 05

Sentrum Bygg AS
Verkseier Furulundsv 9, 0614 OSLO
Tlf. 23 17 74 00 - Fax. 23 17 74 99

Vennesla
kommune

PB 25, 4701 VENNESLA
Tlf. 38 13 72 00 - Fax. 38 15 79 19

Cellulær Ernæring
Herbalife Produkter for alle.

Tlf. 55 16 80 51 Bergen
Dekker hele Hordaland, 30 dagers returrett

Boehringer
Ingelheim
www.boehringer-
ingelheim.no
Drengsrudbekken 25
1385 ASKER

Tlf. 66 76 13 00 - Fax. 66 90 25 33

Solberg
Regnskap- og Bedriftstjenester

Sjukehusv. 1, 5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33 - Fax. 53 41 45 73

avd.  Øre-Nese-Hals

Sognsvannsv 20, 0027 OSLO
Tlf. 23 07 05 80 - Fax. 23 07 42 60

Sarpsborg
kommune

1702 SARPSBORG
Tlf. 69 11 60 00

Slåttlia 4, 8013 BODØ
Tlf. 75 56 56 56 - Fax. 75 56 56 57

Sigdal
kommune

PB 25, 3350 PRESTFOSS
Tlf. 32 71 14 00 - Fax. 32 71 14 53

Halden
kommune

Storg 8, 1771 HALDEN
Tlf. 69 17 45 00 - Fax. 69 17 49 08

Sykehuset Østfold HF
Divisjon for psykisk helsevern

PB 584, 1612 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 86 00 00 - Fax. 69 86 00 39

Tusten
Tunnelselskap A/S

6413 MOLDE
Tlf. 71 26 51 55

8086 BODØ
Tlf. 75 52 00 55

3002 DRAMMEN
Tlf. 32 20 73 00

1323 HØVIK
Tlf. 67 55 53 50

Autosalg A/S
5826 BERGEN
Tlf. 55 36 10 00

Gunnar Karlsen a.s
0667 OSLO

Tlf. 22 97 47 00

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 16 00

Horten Tannteknikk DA
3182 HORTEN

Tlf. 33 04 47 63

Lindås Rør & Sanitær A/S
5915 ISDALSTØ
Tlf. 56 35 74 50

Tuddal Varecenter
3697 TUDDAL

Tlf. 35 02 41 05

Per’s Trafikkskole
1608 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 68 84

Tindlund Dagligvarer AS
1718 GREÅKER
Tlf. 69 14 04 02

Snåsa Avløysarlag
7760 SNÅSA

Tlf. 74 13 82 00

NTM Trailer & Tipp AS
1351 RUD

Tlf. 67 17 19 30

avd. Aust-Agder
4801 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Norsk Bil- og Båtimport AS
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 97 02 50

Dicks v 10, 1324 LYSAKER
Tlf. 67 82 80 00 - Fax. 67 82 80 80

Telev. 5, 1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00 - Fax. 69 81 00 80

2317 HAMAR
Tlf. 62 52 74 03

0753 OSLO
Tlf. 22 51 48 00

5443 BØMLO
Tlf. 53 42 60 70



Lav overflatetemperatur og jevn spredning av 
varmen gjør den oljefylte LVI-ovnen til et sunt 
alternativ. Varmeelementet kommer ikke i 
kontakt med luften, og du slipper det brente 
støvet. Norges Astma- og Allergiforbund 
anbefaler LVI-ovnen. Det er derfor vi sier 
at LVI gir SUNN VARME.

l De vedlikeholdsfrie ovnene gir en jevn og lun 
varme i hele rommet slik at temperaturen 
ofte kan senkes noe.

l En senkning på 2 grader vil redusere 
oppvar mingskostnadene med 10%.

l Dag-, natt- og feriesenkning kan redusere 
kostnadene med opptil 25%.

l Ovnene er enkle å monter, kvilket gir lav 
innstallasjonskostnad.

www.lviprodukter.no
tlf. 67 58 33 11

et økonomisk 
alternativ

anbefales av 
Norges Astma- og Allergiforbund
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En sak som har opptatt mange av oss er
innføringen av egenandel på fysioterapi.
Det virker underlig med en egenandel som
skal ramme dem som bør ha fysioterapi
som et ledd i behandlingen av en kronisk
sykdom. Helse- og omsorgsminister Sylvia
Brustad har varslet at det skal gjøres en full-

stendig gjennomgang av alle egenandeler,
og da får vi håpe at vår påvirkning hjelper
henne til å ta bort denne unødvendige
egenandelen.

I fjor høst ble det publisert en studie som
har fulgt Oslo barn gjennom en tiårsperi-
ode, som viste at forekomsten av astma var
20%. Dette innebærer en fordobling, en
dramatisk utvikling. Vi vet at astma er den
hyppigste årsaken til sykehusinnleggelse
hos barn her i landet.

Norges Astma- og Allergiforbund har
lenge påtalt den bagatellisering og
alminneliggjøring som ofte kommer til
utrykk når det snakkes om astma. Det er
mange grader av sykdommen, og de som
sliter tyngst med angstskapende anfall,
nattevåk, begrensninger i livsutfoldelse,
skolegang og yrkesliv ville neppe si at det
skyldes “bare astma”.

Derfor er det med bekymring at man ser
at Rikshospitalet har kuttet i budsjettet til
Geilomo og at man nå kun tar inn 20 pasi-
enter i stedet for 30. Dette rammer spesielt
de som har behov for reinnleggelser i løpet
av året, og som er den gruppen som er dår-
ligst og skulle ha størst behov for et slikt
opphold.

Dette er en utvikling vi i Norges Astma-
og Allergiforbund ikke liker. Vi mener at til-
budet til syke barn bør bygges ut. Gjennom
en styrking av behandlingstilbudet vil man

også kunne drive klinisk forskning knyttet
til astma. Det er viktig å finne ut hvorfor ast-
maforekomsten øker og hva man kan gjøre
for å hindre en økende utvikling.

Her vil vi fortsatt drive aktivt interessepo-
litisk arbeid for å ivareta våre medlemmers
behov. Styret har satt ned en arbeidsgruppe
som blant annet skal utrede en strategi for
Geilomo og hvilke tiltak vi må sette i gang
for å sikre dette unike helsetilbudet. Her
har vi en viktig jobb å gjøre som jeg håper
vil gi positive utslag for alle astmasyke barn
som trenger et spesialisert helsetilbud.

Forverring 
for astmatikere

l e d e r e n  
h a r  o r d e t

Jeg beklager hvis jeg har uttalt meg slik at
noen tillitsvalgte føler seg støtt av mine
uttalelser vedrørende røyking. Jeg ønsker
at all innsats for NAAF skal verdsettes høyt,
uansett om man røyker eller ikke.

Jeg er gjort kjent med at i min leder i AA
nr 5 kan tolkes slik at jeg mener at ingen til-
litsvalgte som røyker kan representere
NAAF. Det er en tolkning jeg ikke har ment.
Jeg vil presisere at jeg mener det er viktig
at vi som representerer NAAF på nasjonalt
nivå (styret som er valgt av Landsmøtet), er
ikke-røykere hvis vi fortsatt skal være tro-
verdige aktører for sentrale offentlige
myndigheter i spørsmål som handler om
røyking.

Presisering av innhold i leder nr 5/05



fylkeslagene informerer       KURS - REISER - TILBUD - MEDDELELSER
Opplysninger om fylkeslagene: kontaktpersoner, adresser, telefon, faks og åpningstider finner du på side 49
Mange fylkeslag legger ut sine kurstilbud og annen informasjon på nettet: www.naaf.no/fylkeslag.

>   >

ASTMA ALLERGI 1/06 47

“Dans deg glad”
Vi fortsetter vårt prosjekt med
nye dansekvelder på flg.
datoer: 8. februar, 22. februar,
8. mars, 22. mars, 5. april. Sted:
Skedsmo Samfundshus,
Skedsmokorset 
kl.: 18.30 - 21.30.

Det vil bli levende musikk
og enkel bevertning. Gratis for
medlemmer.

For informasjon og påmeld-
ing ta kontakt med Tove
Eggestad på tlf.: 63 80 33 10 -
908 76 810.

AKERSHUS

AUST AGDER FYLKESLAG

Fylkeslaget arrangerer års-
møte  21.mars. Medlemmer
oppfordres til å komme med
forslag på nye styremed-
lemmer og gode ideer til ak-
tiviteter og kurs! Send e-post
til: kirkhusmo@msn.com

Godterikurs
Urtegaarden har utviklet kon-
sept: hvordan lage godterier
basert kun på naturlige råvår-
er, ingen e-stoffer. Dette er bra
for alle og særlig for allergik-
ere.

Aust-Agder fylkeslag har
utdannet egen kursleder og
skal holde kurs i februar.
Kursavgift; 250,-
Påmelding;
kirkhusmo@msn.com

OPPLAND FYLKESLAG

REGION VEST

Kjøttfestival i Ølen
19. - 21. mai går Kjøttfestivalen
i Ølen av stabelen for tredje
gang. Hele Sjoargaten skal
være et langbord bugnende
av smaksprøver, salg av
kommersmat, tradisjonsmat
og nye trender. Det blir kon-
kurranser, kokkekunst, musikk,
underholdning og aktiviteter
for store og små. I år vil det
også bli fokus på matvare-
overfølsomhet, med foredrag
og matallergikurs i samarbeid
med NAAF Region Vest.

Ta kontakt med regionskon-
toret for mer informasjon.

Helgekurs for familier
Vi arrangerer helgesamling for
familier som har barn med
astma/allergi/eksem og 
lignende.

Tidspunkt: Lørdag 18. og
søndag 19. februar 2006. Start
lørdag kl. 12.00, slutt søndag
kl. 17.00.

Sted: Scandic Hotell Bergen
Airport, Kokstad (Bergen).

Kursavgift: Medlem: kr. 500,-
pr. voksen og kr. 250,- pr. barn.
Ikke medlem: kr. 900,- pr. voks-
en og kr. 500,- pr. barn.

Kursavgiften inkluderer: Kurs,
kursmateriale, opphold, alle

MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG

Vi minner om:
- Skikarusell for store og små
på Skaret i Molde, laurdag 
25. februar!

- Dagskonferansen om mat-
vareallergi/intoleranse på Rica
Seilet Hotell i Molde, fredag
24. mars.
Påmeldingsfrist: 1. mars.

Kveldskurs for besteforeldre
I samarbeid med Ålesund
Sjukehus v/barnepoliklinikken
vert kurset arrangert på
Lærings- og meistringssenter-
et sine lokaler, Åsebøen blokk
11 - 8. etg. tirsdag 28.mars kl.

18.00. Målgruppa er bestefor-
eldre, nær slekt og vener. Tema
vil vere: Korleis er kvardagen
for born med astma/allergi?
Korleis gjere kvardagen lettare
for eit barn du er glad i ?
Forelesarar er helsepersonell
frå Barnepoliklinikken, repre-
sentant frå Astma/allergiforb.
lokalt. Servering av kaffi/te.
Arrangementet er gratis.
Påmelding til fylkeskontoret
innan 17. mars 06.
tlf.: 70 06 85 70/
barnepoliklinikken 
tlf.: 70 10 52 85.

Andre arrangementer
Astma/Allergi-dag i 
samarbeid med apoteka i 
fylket (våren 2006).
Årsmøte/kurs for 
tillitsvalde/kontaktpersonar 
på Rica Seilet i Molde 25.-
26. mars 2006.
“Matskolen” i Trondheim 
skulerer elevar ved ein 
vidaregåande skule i fylket 
(våren 2006).
Besteforeldrekurs i 
samarbeid med Lærings- og 
meistringssenteret Helse 
Sunnmøre.
Møre-trimmen på 
Ørskogfjellet søndag 
17.september 2006.
Familieseminar på 
Dovrefjell 
Hotell på Dombås 22.-
24. september 2006.
Dagskonferanse okt./nov.-
06 (Tema: Yrkesallergier,
fysisk aktivitet, inneklima e.l.).
Gruppereise til Det Norske 
Helsesenter på Gran Canaria 
21.oktober til 4. november 
2006.

Litt av kvart
Skrapelodd: Medlemar vil til
orientering motta 5 lodd á 
kr. 25,- i løpet av våren 2006.
(Dette gjeld ikkje dei som har
gitt beskjed om at dei ikkje 
ønskjer å motta lodd.)
Mosjon Meistring Trivsel
(MMT) vidareføring av 
prosjekt: Vi har via stiftelsen 
Helse og Rehabilitering fått 
midlar til å vidareføre MMT-
prosjektet. Det er eit 3-årig 
prosjekt der målet er å skape 

eit heilskapleg tilbod for 
personar med kroniske 
lungeplager som legg til 
rette for fysisk aktivitet, og å 
skape ein læringsarena der 
ein både kan utvikle 
kunnskapane om eigen 
sjukdom og auke evna til å 
handtere sjukdommen i 
kvardagen. Dette vert gjort 
som eit samarbeid mellom 
primærhelsetenesta,
spesialisthelsetenesta, NAAF 
og LHL. Tilbodet skal spreiast 
først i vårt fylke og seinare til 
Helse Midt-Norge. For meir 
informasjon, ta kontakt !
Trimdans i samarbeid med 
LHL: Volda/Ørsta og omegn 
AAF i samarbeid med 
Volda/Ørsta lag av LHL 
arrangerer trimdans kvar 
tirsdag kl. 19.00 på 
Lærings- og 
Meistringssenteret på Mork 
Rehabiliteringssenter.
Volda/Ørsta og omegn AAF 
har i gang  
Tai Chi-gruppe på Leidulf 
Langvatn sitt treningssenter i
Volda kvar torsdag frå 
kl. 20.30. Leidulf Langvatn er 
fysioterapeut og har spesi-
alisert seg innan feltet.
For påmelding og meir 
informasjon - ta kontakt!
Lungerehabiliteringskurs
på Lærings- og meistrings-
sentera: Volda har arrangert 
lungerehabiliter-
ingskurs i fleire år og i 
Ålesund vil dette tilbodet 
kome i gang i løpet av 
hausten. For meir 
informasjon ta kontakt med 
Lærings- og 
Meistringssentera i Helse 
Sunnmøre.
Verv minst 3 hovud-
medlemar og bli med på 
trekking av ein flott sykkel!
NAAF sentralt har mange 
fine premiar til dei som 
vervar eit eller fleire hovud-
medlemar for oss.
Verveskjema følgde med 
giroen for betaling av 
medlemskontigent i 
Astma/Allergibladet nr. 6.
Bruk denne og du vil få vere 
med på eigen konkurranse 
for medlemar her i Møre og 

Romsdal. Ved å verve minst 
3 nye hovudmedlemar blir 
du med på trekking av 
denne sykkelen av merket 
Scott til ein verdi av 
kr. 5.000,-.
Treng du fleire skjema,
ta kontakt ! Konkurransen 
varer fram til 15.juni 2006

Styret i  fylkeslaget vedtok på
styremøte 23. januar at fylkes-
kontoret skal omorganiseres.

Det blir vanlig drift fram til
22. februar, deretter blir det ny
kontoradresse.

Norges Astma- og
Allergiforbund
Oppland fylkeslag
c/o Kjell B. Madsen
Storgata 35, 2750 GRAN
Tlf. 61 32 83 79
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TELEMARK FYLKESLAG

Årsmøte
Telemark Fylkeslag har års-
møte på Norlandia Hotell
Notodden mandag 
13. mars kl.18.00.

Helsereise for barnefamilier
Telemark Fylkeslag planlegger
en helsereise for barnefamilier
september / oktober 2006.

Interesserte bes henvende
seg til kontoret på 
tlf. 35 51 96 61

VESTFOLD FYLKESLAG

Larvik og omegn AAF
Veiledningskontoret er betjent
hver tirsdag kl. 12.30 - 15.00.
Du finner oss på rådhuset i
Larvik tlf. 33 17 10 36. Lurer du
på noe eller ønsker en å prate
med så kom innom, eller kon-
takt leder Finn Halvorsen på
tlf. 33 18 42 08.

Varmtvannsbadingen på
Kysthospitalet fortsetter hver
torsdag. Møt opp og bli med!

Årsmøte: 28.2.06  Larvik og
omegn AAF, Bøkeskogen
Eldresenter 18.30.
Sandefjord AAF
Fast ukentlig tur til
Kysthospitalet hver torsdag

med trening i varmtvanns-
basseng. Avreise fra
Sandefjord med minibuss
kl.17.00. Påmelding til Rolf
Gunnar Jakobsen 
tlf. 40 22 44 78.

Ønsker du kontakt med en
likemann?  Sandefjord AAF har
veiledning og likemannstjen-
este på Lærings- og
Mestringssenteret i
Hvidtgården torsdager kl.
10.00 - 12.00. Alle er hjertelig
velkommen med spørsmål om
astma, allergi og overfølsom-
het. Vi har brosjyrer og fag-
bøker tilgjengelig.

Årsmøte: 9.02.06 på
Forsmannsenteret kl. 19.00.

Tønsberg og omegn AAF
Årsmøte: 8.02.06 på
Midtløkken kl. 19.00.

Horten og omegn AAF 
ønsker i 2006 å jobbe for et
røykefritt utemiljø på kom-
munens idrettsanlegg. Dette
arbeidet er igangsatt med
positiv respons hos enkelte av
lagene. Videre ønsker vi å lage
en aktivitetsgruppe for barn
og unge på de unges egne
premisser. Her tenker vi både
uteaktiviteter og inneaktivitet-
er. Målet er å få opp en sterk
og bærekraftig ungdomsgjeng
som kan bidra til de unges
oppvekst og utdanningsvilkår
innenfor kommunen.

Horten og omegn ønsker
sterkt flere voksne til å enga-
sjere seg i vårt frivillige og giv-
ende arbeid, vi trenger alle
typer mennesker. Hvis du er
ung, gammel, gammelung, er
kreativ, liker å arbeide med
barn og unge, liker å ha kon-
takt med eldre, ønsker å være
med på å påvirke miljøet i
kommunen, har lite fritid eller
mye fritid, trenger vi ditt
bidrag! Horten og omegn
etterlyser alle med engasje-
ment og et ønske om en
bedre hverdag for alle ! 

Et riktig godt år ønskes alle
våre medlemmer.

Årsmøte: 9.02.06 på den
Gule, Storgata 33.

Nordre Vestfold AAF
Årsmøte: 15.2.06 på Revetal

SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG

Lungerehabilitering 
Vi fortsetter vår
Lungerehabilitering på Selli
Rehabiliteringssenter i Klæbu.
Dette gjelder både nye grupp-
er og oppfriskningsgrupper.
Matskolen vil ha mange 
aktiviter i 2006.

Utdanningen av våre nye
instruktører/kursholdere start-
er. Matskolen vil i tillegg til
den ordinære Matskolen også
ha temakurs som
Søndagsmat, Selskapsmat,
brød/kaker og Bursdagsmat.
Du kan også være med på å
påvirke temavalgene. Kursene
kan lages som kveldskurs,
dagskurs eller weekendkurs.

Matskolen for ansatte i SFO
har vært avholdt flere ganger
og vil igjen arrangeres våren
2006 i Trondheim. Dette tiltak-
et har vi fått meget god 

tilbakemelding på nettstedet
www.matskolen.no være
under kontinuerlig utvikling.

Matskolen kommer gjerne til
ditt hjemsted. Ta kontakt med
oss på 72 89 22 90 eller vårt
nettsted.
Eksemskoler / Astmaskoler /
KOLSskoler
Vi har tilbudene - ta kontakt så
hjelper vi deg til å finne det
tilbudet som er riktig for deg.
Samtalekvelder for foreldre
til barn med eksem og
Matallergi. Ta kontakt med oss
så vil vi informere om neste
foreldremøtene utover våren.
Internundervisning.
Vi fortsetter skoleringen av
våre kontaktpersoner,
informatører og likemenn.
Dette vil vi holde på med i
hele 2006.
Neste Familiekurs blir i
september 2006. Følg med på 
www.naafstrl.no
Å leve et friskere liv - ta 
kontakt så informerer vi om
neste kursstart.
Boken “ Gode råd er grønne”
er nå ferdig. Boken fås kjøpt
på 72 83 10 04 eller
www.naafstrl.no.

Det er blitt en riktig lekker
bok med over 400 bilder og
mange praktiske råd for valg
av allergivennlige planter ute
og inne.

Savner du et tilbud - blir vi
veldig glad for å høre fra deg ?

Fylkeskontoret nås på 72 83
10 04 eller naafstrl@online.no

måltider og aktiviteter for
barna. Virker dette interess-
ant?!

Ta snarest kontakt med
NAAF Region Vest for nærm-
ere informasjon og eventuell
påmelding.

SOMMERTUR TIL 
GRAN CANARIA 2006
NAAF Region Vest arrangerer
tur  til Valle Marina på Gran
Canaria fra 27. juni til 11. /18. juli
2006, for familier med barn som
har astma/allergi/eksem - og
andre interesserte (f.eks. voksne
med astma/allergi/ eksem).

Det blir reiseleder med på
turen, som går tur/retur Bergen
- Las Palmas. Det blir transfer
tur/retur Bergen - Oslo, med
mulighet for å slutte seg til
turen i Oslo.

Vi har fått midler til å
sponse/støtte barn som deltar
på denne turen, slik at det vil bli
reduksjon i prisen for barn, uti
fra fordeling av midler.

Pris for reise og opphold for
voksne starter på kr. 6000,-.
Ta kontakt med NAAF Region
Vest for ytterligere informasjon
om priser og påmelding.

For mer informasjon om Valle
Marina, se vår hjemmeside
www.naaf.no

med omvisning på
Fylkeslagets kontor.
Bespisning på Restauranten
AS etterpå.

Kurs på Gautefall Hotell 
17. - 19. mars 2006.
NAAF Vestfold Fylkeslag og
lokallagene inviterer til kurs
for voksne med
ektefeller/samboer og barn,
og kurs for foredre/bestefor-
eldre og barn. Det blir kurs
med div. legeforedrag for
begge gruppene og mye akt-
iviteter i alpinanlegget og ake-
bakkene. Mulighet for tur og
skigåing også. Ungdommene
kan få prøve snowboard med
instruktør. Lørdag spanderer
vi heiskort.

Medlemspris for kurs
m/overnatting og full pensjon
fredag - søndag:

Voksne kr. 990,-  
Barn 4 - 15 år kr. 500,-  
Barn under 4 år gratis.
Enerom + kr. 200,-.
Familieleilighet i hotellet for
4 pers. + kr. 400,-
Familieleilighet i hotellet for
7 pers. + kr. 500,- 

Spør evt. ditt lokallag om de
sponser enda mer for sine
medlemmer. Vi gjør oppmerk-
som på at hotellet har tepper i
mange rom.

Medlemskap for hele famili-
en kr. 400,-. Bli medlem dere
også!

Påmelding straks til fylkes-
laget på tlf. 33 06 39 50, e-post
naafvest@online.no  

eller tlf. 92 43 34 67.
Årsmøte i NAAF Vestfold
Fylkeslag: 30.3.06, Revetal 
kl. 18.00
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N A A F s  a d r e s s e ove r s i k t  
Norges Astma- og Allergiforbund, postboks 2603 St. Hanshaugen, 0131 Oslo • Besøksadr. Akersveien 24 C, Teknologiparken • 

Tlf. 23 35 35 35  faks: 23 35 35 30 • e-post: naaf@naaf.no - www.naaf.no

NAAFs Inneklimakontor, Gamle Riksvei 7, 8008 Bodø • Tlf. 75 52 60 35, faks: 75 52 55 15 • e-post: inneklima.kontoret@online.no 

SEKRETARIATET
Tonje Waaktaar Gamst,
kst. generalsekretær
Tlf. 23 35 35 35
Tlf. 23 35 35 12 

Stab
Atle Kristiansen, markedssjef
Tlf. 23 35 35 17  
epost: atle@naaf.no
Kontaktes vedr. NAAFs 
landslotteri,
innsamlingsaksjoner 
og sponsoravtaler.

Hallvard Ramfjord, forsker 
med ansvar for pollenvarslingen
Tlf. 73 59 60 76  
epost:hallvard.ramfjord
@chembio. ntnu.no
Kontaktes vedr. pollen.

Ingrid Middelthon,
Daglig leder for forsknings-
fondet/forskningskoordinator.
Tlf. 23 35 35 13
epost: ingrid@naaf.no
Kontaktes vedr. forskning 
og Helse og 
rehabilitering

Seksjon for fellestjenester
Jorunn K. Brubak,
fagsjef og økonomisjef
Tlf. 23 35 35 16
epost:jorunn@naaf.no
Stedfortreder for 
generalsekretær.

Heidi Ellefsen, sekretær
Tlf. 23 35 35 14
epost:heidie@naaf.no
Kontaktes vedr. Jonasmaske.

Gro-Lisbeth Ness,
adm. og lønnsmedarbeider
epost: gron@naaf.no
Kontaktes vedr. adr. endring.

Svein Erik Viken, vikar sentralbord
epost: sveinv@naaf.no

Seksjon for 
informasjon og media
Tonje Waaktaar Gamst, fagsjef og

redaktør for AstmaAllergi
Tlf. 23 35 35 12  
epost: tonje@naaf.no
Kontaktes vedr. AstmaAllergi –
medlemsbladet.
Kontaktperson for media.

Informasjonssjef
Kontaktperson for media
vakant

Nina Brun, redaktør for Allergi i
Praksis og nettredaktør
www.naaf.no 
Tlf. 23 35 35 11   
epost: nina@naaf.no
Kontaktes vedr. Allergi i Praksis
fagblad til helsepersonell,
NAAFs hjemmesider.

Torhild Fahle,
informasjonskonsulent
Tlf. 23 35 35 21 
epost: torhild@naaf.no
Kontaktes vedr. astma, allergi,
eksem, overømfintlighet og
trygderettigheter.

Seksjon for samfunnspolitikk
Anne Elisabeth Eriksrud, fagsjef 
Tlf. 23 35 35 22   
epost: anne@naaf.no
Kontaktes vedr. helse,
miljø- og sosialpolitiske 
spørsmål.

Helle Stordrange Grøttum,
rådgiver
Tlf. 23 35 35 23  
epost: helleg@naaf.no
Kontaktes vedr.
matoverfølsomhet

rådgiver, vakant

Randi Aase,
opplæringskonsulent
Tlf. 23 35 35 19  
epost: randi@naaf.no

NAAFs inneklimakontor
Ellen Strand, leder
Tlf. 75 52 60 35
epost: ellens@naaf.no
Kontaktes. vedr.
inneklimaspørsmål.

Heidi Nilsen, konsulent
sykemeldt
Tlf. 75 52 60 35  
epost: heidin@naaf.no
Kontaktes vedr.
inneklimaspørsmål.

Trude Soløy, sekretær
Tlf. 75 52 60 35  
epost: trudes@naaf.no
kontaktes vedr.
inneklimaspørsmål og salg.

FYLKESLAGENE I NAAF
Akershus fylkeslag
Myhrer,
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 95 95 35.
Faks. 63 95 95 30
Mobil: 91 81 39 09
epost: post@naaf-akershus.no
Man-tor: 09.00-15.00
Berit Moen,
kontormedarbeider
Grete Øvretveit,
fylkessekretær

Aust-Agder fylkeslag
Sørlandet Sykehus Arendal,
Serviceboks 605,
4809 ARENDAL
Har ikke fylkessekretær

Buskerud fylkeslag
Tollbugt. 29, 3044 Drammen
Tlf. 32 83 45 10  
Faks. 32 83 45 11
epost: busk-n@online.no
Tirs. ons. tors.: 08.00-15.30

Finnmark fylkeslag
Lisadellvn. 2, 9900 Kirkenes
epost: post@ninadanielsen.no
Tlf. 41 69 77 82
Faks. 78 99 20 51

Hedmark fylkeslag
Postboks. 349, 2403 ELVERUM
Tlf. 62 42 61 62  
Faks. 62 42 61 62
epost: post@naaf-hedmark.no
Man., tirs., tors.: 09.00-15.00

Gunn Rauken,
fylkessekretær

Møre og Romsdal fylkeslag
Webjørn Svendsensgt 14,
6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 85 70 
Faks. 70 06 92 29
epost: naafmr@online.no
Kvardager: 09.00-16.00.

Lisbeth Svendsen Søvik,
fylkessekretær

Nordland fylkeslag
Dronningensgt. 57, 8006 BODØ
Tlf. 75 52 37 10  
Faks. 75 52 18 55
Man.-fre.: 09.00-15.00

Tove Strand, kontorsekretær

Nord-Trøndelag fylkeslag
Ogndalsvn. 2, 7713 STEINKJER
Tlf. 74 16 99 86  
Faks. 74 16 30 18
Mobil: 95 17 48 71
epost: ntnaaf@start.no
Man/tor/annenhver fredag
oddetallsuker: 08.00-15.30

Sigrid Westrum, fylkessekretær

Oppland fylkeslag
Fakkelgården, Vormstugvn. 40
2624 LILLEHAMMER
Tlf. 6126 3760  
Faks. 6126 3761
epost: naafoppland@c2i.net
Man, tirs, ons 10.00- 14.00

Ingunn Aagedal Schinstad,
fylkessekretær

Oslo fylkeslag
PB 2603 St.Hanshaugen,
0131 OSLO
Besøksadr.: Akersveien 24C
Tlf. 22 99 24 80 
Faks. 22 99 24 85
post@naaf-oslofylkeslag.no

May Holen, fylkessekretær >   >



REGION VEST:
Hordaland, Rogaland og Sogn
og Fjordane fylkeslag

Hordaland fylkeslag
Vestre Strømkaien 9,
5008 BERGEN
Tlf. 55 32 52 08  
Faks 55 32 07 65
epost: naaf.h@broadpark.no
Man. fre. kl. 08.30 –14.30.
Maren S. Tveit, regionssekretær

Rogaland fylkeslag
Kontoret i Rogaland er for tiden
ubemannet, slik at alle 
henvendelser her til kan rettes
til NAAF Region Vest - 
se Hordaland Fylkeslag 
og Sogn og Fjordane 
Fylkeslag.

Sogn og Fjordane fylkeslag
Vestre Strømkaien 9,
5008 BERGEN
Tlf. 55 32 52 08  Faks 55 32 07 65
Man.-fre.: 08.30-15.30
epost: naaf-sf@broadpark.no
Susanne R. Andersen,
regionssekretær

Sør-Trøndelag fylkeslag
PB 89, 7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 10 04  Faks 72 83 17 90
Man-fre: 08.00-15.30
E-post: naafstrl@online.no 
Anne-Mari Brekk Nilsen,
kontormedarbeider
Marianne Bjerke, fylkessekretær

Telemark fylkeslag
Blekebakkvegen 1, 3725 SKIEN
Tlf. 35 51 96 68  
Faks  35 51 96 61
Man. og tors., : 09.00-15.00
(14.45) E-post:
naaf.telemark@blekebakken.no
Mona H. Larsen, fylkessekretær

Troms fylkeslag
Bjørg Molander, fylkesleder
Tlf. 77 07 08 72 / 90 96 91 23 
epost: bmoland@broadpark.no
Har ikke fylkessekretær

Vest-Agder fylkeslag
Pb. 118, 4662 KRISTIANSAND
Tlf. 38 02 74 72 Faks: 38 02 04 35
Tirs. og tors.: 09.00-14.00
epost: vafl@online.no
Cecilie Saur Haukvik,
fylkessekretær

Vestfold fylkeslag
Næringsbygget, PB 208,
3164 REVETAL
Tlf. 33 06 39 50  Faks: 33 06 39 51
epost: naafvest@online.no 
Tir-ons: 08.00-15.30
Ellen Sørby, fylkessekretær

Østfold fylkeslag
Ilaveien 95 1605 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 83 62  Faks 69 31 85 80
Man-tor: 09.00-13.00
epost: ellenaaf@frisurf.no
Ellen Bonnevie-Svendsen,
fylkessekretær

NAAF Gran Canaria
Colegio Noruegio
Bco. De la Verga
E-35120 Arguineguin
Gran Canaria
Tlf. 00 34 928 15 09 81
Faks 00 34 928 15 10 75 
epost: naaf–gc@hotmail.com
Tove Selsø, leder

NAAFS STYRE 2005 - 2007
Leder:
Erik Eide
Politisk nestleder:
Pål Johansen 
Organisatorisk nestleder:
Nils Petter Næsset
Styremedlemmer:
Jan Ivar Rønning
Elisabeth Bjørheim Salte
Anne Stryken Nygaard
Anne Ombye
Torunn Ones Narvestad
Hege Sande, NAAFU
Varamedlemmer:
Ottar Drågen
Einar Anders Holte
Tore Andersen
Camilla Therese Roos Bjerke,
NAAFU

NAAFU
NAAFs ungdomsorganisasjon
Hege Sande, leder
hegesan@stud.ntnu.no
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For informasjon og bestilling av MiteBlockTM:

Sleep Scandinavia as,  Snarøyveien 57, 1367 Snarøya  � Tlf. 67 11 03 17 �  Fax. 67 53 48 25 �  www.SleepScandinavia.com

� Sengemiddens avføring kan gjøre den 

friskeste av oss allergisk.

� MiteBlockTM sengetøy gir total beskyttelse 

mot midd og allergener.

� Komfortabelt, mykt og hudvennlig uten 

kjemiske tilsetninger.

� Vaskbart ved 950 - med 10 års garanti mot 

fabrikasjonsfeil.

Rikstrygdeverket refunderer utgifter til madrass- 
og pute-overtrekk for barn under 16 år med 
dokumentert middallergi.

Org. nr.:  987 726  482 

anbefales av 
Norges Astma- og Allergiforbund



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




