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Beitostølen Resort har et samarbeid med NAAF for de som er plaget  
av pollenallergi. Fra 20. april til 31. mai kan de som er medlem av 
NAAF og andre som er plaget av pollen bo til en meget rimelig penge 
på hotellene, hyttene eller leilighetene i Beitostølen Resort.

På Beitostølen blomstrer bjørka først senere, og or og hassel er helt 
fraværende. Avtalen mellom NAAF og Beitostølen Resort innebærer 
at hotellene har satset på et godt inneklima og kurset 
kjøkkenpersonalet om matvareallergi.

NAAFs rådgivningstjeneste vil være på plass 27. april til 15. mai  
og vil gi gode råd og tips. 
I denne perioden vil det være informasjonsmøte hver onsdag samt 
2 foredrag tirsdag og torsdag på Radisson SAS Resort. 

Skiføret på Valdresflya 1389 m.o.h. er fantastisk. Det er også 
bare veier for den som foretrekker mer vårlige fotturer. Radisson 
SAS Resort har stort svømmebasseng, treningssenter og SPA-avdeling. 

RABATT for medlemmer i Norges Astma- og Allergiforbund.

15% på overnatting i leilighet/hytter basert på selvhushold eller hotell m/frokost.  
Barn på hotell under 10 år bor gratis, og barn 11-15 år 50% rabatt i ekstra senger. 

15% rabatt på SPA behandlinger, og 10% rabatt på måltider i spisesalene  
på hotellene.

Beitostølen Resort  I  Booking 61 35 10 00  I  info@beitostolen.com
For mer informasjon: www.beitostolen.com og www.naaf.no



Vi er inne i en tid hvor de alternative helsetilbu-
dene får betydelig drahjelp av boksuksesser, 
helsevekkelsesmøter, toppet med betroelser fra 
profi lerte politikere. 

Det rydder plass på førstesidene når landets 
helseminister gir en gløtt inn i privaten og forteller 
om for lengst tilbakelagte kolikksmerter som lot seg kurere over telefon. Etter en 
stund på mediegrillen kom stortingsrepresentant Ballo, lege og uredd debattant 
Hanssen til unnsetning og fortalte om bønnevers som kunne stoppe blødninger. 

De fl este setter sin lit til skolemedisin når det dreier seg om alvorlige diagnoser. 
Alternative behandlingstilbud benyttes oftere ved kroniske lidelser som ikke kan 
kureres men må leves med og kanskje med et livslangt forbruk av medisiner. Det er 
det mange som ikke liker utsiktene til. Omgivelsene gir også gode råd om alternative 
løsninger som tilsynelatende skal ha bedre eff ekt enn den helsevesenet forskriver. 
Alternative behandlinger, tabletter, ekstrakter, teer, oljer, kosttilskudd – det er mye 
å velge blant. 

Mange har et årvåkent og engstelig fokus på bivirkninger ved medisiner, men 
synes å ha liten skepsis overfor produkter som selges i helsekostforretninger. Og 
det til tross for medieoppslag om urovekkende funn i enkelte produkter. Salget går 
fremdeles godt, uten særlige omdømmeskraper.   

Noen tyr til også til alternativ behandling ved terminale sykdommer. Ingen bør 
lettvint sette seg til doms over et menneske som helsevesenet ikke lenger har noe 
behandlingstilbud til, og som ikke ønsker å la noe være uprøvd. Spørsmålet må bli 
hvor lett samfunnet ønsker å gjøre det for useriøse tilbydere av alternative løsninger 
å kunne markedsføre sine tjenester til fortvilede mennesker som leter desperat etter 
håp. Det er butikk dette.   

Det alternative vil ikke la seg knuge av naturvitenskapelige metoder ved prøving 
av sine resultater. Positiv kundeomtale holder lenge for enkelte aktører. Mindre smi-
grende omtale hører vi forståelig nok lite om. Forbausende nok er heller ikke media 
særlig opptatt av å sette søkelys på dette – de som ellers ofte har stor appetitt på det 
negative fokus.  

Alternative behandlere, healere og sjamaner kan sikkert med berøring, te, trøst og 
empati gjøre noen hver av oss varmere og mindre verkende i skuldre og sinn. Det 
skal ikke mye til for å utkonkurrere et kostnadseff ektivisert helsevesen på empatisi-
den. Men skal dette tilbys som behandling for alvorlige, diagnostiserte sykdommer 
og likestilles med gjennomprøvd, anerkjent medisinsk behandling så må det stilles 
krav til dokumentasjon av eff ekten. Og da blir man kanskje litt i stuss når helsemi-
nisteren går ut med fortellingen om helbredelse, tilsynelatende uten behov for å 
nyansere. 

Det kunne være fristende å konkludere som Dusteforbundets president: Det er 
mer mellom himmel og jord - enn de fl este andre steder. Men slikt blir det vel bare 
bråk av – og mer tarmgass..

tonje@naaf.no 

Tro � ytter � ell 
-og kurerer kolikk...
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Helsefarlig luftforurensning:

N å har NAAF sendt et krast brev med 
trussel om rettslige skritt til Miljø-
verndepartementet, forteller fagsjef  

for uteluft Britt Ann Høiskar.
Det fi nnes ikke en eneste dieselbil på 

markedet som har lavere NO
2
-utslipp enn 

den verste bensinbilen. Likevel bestemte 
man seg for å belønne kjøp av ny bil med 
dieselmotor for to år siden i form av lavere 
engangsavgift. Resultatet er at vi har fått 
langt fl ere farlige biler i trafi kken. Salg av nye 
dieselbiler har økt fra 50 til nesten 80 prosent 
på to år. Resultatet er stadig dårligere luftkva-
litet i byer og tettsteder.

– Politikerne favoriserer diesel for å minske 
CO

2
-utslippene. De har kun tenkt på klima-

tiltak og helt neglisjert lokale følger for folks 
helse. CO

2
-utslipp har mange kilder, men er 

ikke farlig å puste inn. NO
2
 kommer hovedsa-

kelig fra bileksos og skader folks helse. Da må 
selvsagt de reneste biltypene foretrekkes for 
å redusere begge typer skadevirkninger. 

Per 20. Januar 2009 var det i Oslo registrert 
mer enn dobbelt så mange timer med NO

2
 

verdier over det som blir kravet i 2010. 
– Dette viser at situasjonen er vanskelig i 

fl ere byer og det trengs eff ektive tiltak raskt 
for at vi skal klare kravene til neste år, sier 
Høiskar.

Siden NO
2
 kommer fra bileksos er det kun 

to typer tiltak som vil fungere; tiltak som gir 
en renere bilpark og trafi kkregulerende tiltak. 
Regjeringen kan bidra til en renere bilpark 
ved å endre engangsavgiften slik at det er 
biler med lave utslipp av både CO

2
 og NO

2
 

som favoriseres. Kommunene, på sin side, 
har ansvar for å iverksette eff ektive lokale tra-
fi kkregulerende tiltak som f. eks innføring av 
lavutslippssoner, rushtidsavgift og lignende. 

I dag har vi dessverre en situasjon der 

Bredside mot norsk dieselfavorisering

n tekst – OLA HESSTVEDT

Det må skje noe raskt og 
drastisk med engangsavgif-
ten på biler og mengden av 
helsefarlige utslipp i trafi k-
ken. Allerede i januar hadde 
Oslo fl ere overskridelser enn 
det som blir tillatt årlig fra 
neste år av. 

Høye CO• 
2
-utslipp er en klimatrussel, som har mange alvorlige konsekvenser. CO

2
-

utslipp har mange kilder, men er ikke helsefarlig å puste inn. 
NO• 

2
–utslipp kommer hovedsakelig fra bileksos og skader folks helse

Dagens bilavgiftspolitikk stimulerer til kjøp av (diesel-)kjøretøy med høye NO• 
2
-utslipp.

NAAF mener avgiftspolitikken forleder folk til å gjøre dårlige miljøvalg og som gir • 
store helsekonsekvenser i form av utslipp av helsefarlig bileksos (NO

2
)

Fra og med 2010 får vi juridisk bindende grenseverdier for NO• 
2
 som bl.a. sier at vi kun 

kan ha 18 timer med NO
2
 nivåer over 200µg/m3 i løpet av ett år.

Med dagens dieselbilpark kan man bare nå dette målet gjennom å begrense selve • 
bilkjøringen. 
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

Bredside mot norsk dieselfavorisering
kommunene vil bli tvunget til å innføre tra-
fi kkregulerende tiltak for å oppfylle kravene 
i forurensningsloven, samtidig som vi har 
en statlig avgiftspolitikk som stimulerer til 
kjøp av kjøretøy med høye NO

2
 utslipp. Så jo 

lenger man beholder dagens avgiftspolitikk, 
jo tøff ere tiltak må kommunene iverksette 
lokalt. 

Fryktelig tunghørte
– Viljen er ikke der?

– De er fryktelig tunghørte i maktens 
korridorer. Mange av myndighetene er etter 
vår mening uansvarlige og nyttiggjør seg 
ikke eksisterende faglig kunnskap. Vårt brev 
er en bønn om at de må våkne. Miljøvern-
departementet tenker kun på klima, ikke på 
helse. NO

2
 gjelder helse, ikke klima! Å bidra 

til å redusere den globale klimatrusselen er 
viktig, men for at det ikke skal gå på helsa 
løs må løsningen være å favorisere biler med 
lave utslipp av både CO

2
 og NO

2
.

– NAAF vil vurdere rettslige skritt hvis det ikke 
skjer noe. Hva ligger i dette?

– Vi har en rettighet til ikke å bli eksponert 
for ulovlig dårlig uteluft, ulovlig dårlig etter 
nasjonale, selvpålagte krav eller krav som 
skal beskytte alle innbyggere i EØS-området 
mot skadelig luft. Det fi nnes en dom som 
slår fast at hver borger i EØS kan kreve 
handlingsplaner som fører til at grensever-
dier overholdes. Borgere har altså rettigheter 
når det gjelder hvor mye luftforurensning de 
kan eksponeres for. Det er altså fullt mulig 
for NAAF å gå rettens vei i 2010 hvis det ikke 
skjer noe drastisk, da gjelder jo de nye, klare 
kravene til NO

2
 i uteluft. 

Spetakkel!
– Tror du at departementene tar brevet alvorlig?

– Ja, det tror jeg. De vet at NAAF har god 
faglig kompetanse og mange medlemmer 
i ryggen. Vi har inntrykk av at komiteene 
vi har møtt på Stortinget har fått med seg 
budskapet vårt.

– Tap av prestisje både her og der er kanskje 
vondt å svelge?

– Ja, å gjøre helomvending på engangs-

avgiften som begunstiger dem som kjøper 
ny dieselbil, betyr nok prestisjetap for noen. 
Men de er nødt til å snu! Avgiften må ikke 
få lov til å forvirre mer og forlede enda fl ere 
til å tro at dieselbil er et miløjøriktig valg 
i en bilforretning. Den er defi nitivt ikke et 
helseriktig valg! 

– Vi kommer til å slite med følgene av 
avgiftsfadesen lenge, nå gjelder det å få en 
endring som gjør bilparken vår bedre og 
ikke enda verre. Et fornuftig avgiftssystem 
vil også være et viktig og riktig signal til 
bilbransjen, sier Britt Ann Høiskar. 

– Vi krever at det snarest legges frem en 
nasjonal handlingsplan som tar folks helse 
på alvor, oppfordrer hun. 

– Kommunene må ta sitt ansvar for 
luftforurensning alvorlig og gjennomføre 
nødvendige trafi kkregulerende tiltak. Men 
kommunene burde slippe å bli motarbeidet 
av staten ved at dieselbilkjøp belønnes, sier 
hun. n
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Det er et svært lavt innhold av laktose i kapsler og tablet-
ter. De aller fl este pasienter med primær laktasemangel vil 
derfor ikke ha problemer med å ta disse. Men for de som 
ikke tåler det, må man ta kontakt med produsenten for 
nærmere informasjon, apoteket eller se i Felleskatalogen. 
Men den er ikke alltid dekkende. Den svenske felleskata-
logen, FASS, har opplysninger om innholdet av laktose i 
perorale (tas gjennom munnen) legemidler, se www.fass.se 
Hvis det ikke fi nnes laktosefrie alternativer for disse 
pasientene, bør legemidlet tas sammen med mat, hvis 
mulig. Tar man det ikke med mat, kan det være aktuelt å 
gi det samtidig med et preparat som inneholder laktase. 
Slike preparater kan kjøpes uten resept på apotek, spør på 
apoteket.
Hovedbudskapet er at nedsatt laktaseaktivitet ikke trenger 
å medføre laktoseintoleranse. Personer med primær 
laktasemangel vil som regel tolerere 6–12 g laktose som 
tilsvarer 120 til 240 ml melk i et måltid uten symptomer. 
Innholdet av laktose i kapsler eller tabletter er i de aller 
fl este tilfeller for liten til å gi symptomer med primær 
laktasemangel. Se også: www.naaf.no / mat og matvareo-
verfølsomhet
(Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening)Fa
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– Enklere å leve med laktoseintoleranse 
I dag synes ingeniørstudenten det går ganske greit å leve 
med laktoseintoleranse. Men p-piller måtte hun slutte med 
fordi det ikke fi nnes noen uten laktosedrasjering.

n tekst – ELLENOR MATHISEN

A lle produsenter av p-piller bruker 
melkesukker; laktose som drasjering. 
Så da Charlotte Thomassen fra Alta 

hadde brukt disse pillene i vel ett år og 
hatt mye mageproblemer, sluttet hun å ta 
dem for å se om de kunne være årsaken. Da 
forsvant smertene. Men siden ingen lege-
middelprodusent kunne tilby p-piller uten 
laktose, måtte hun gå over til en annen form 
for prevensjon. 

Charlotte fi kk konstatert laktoseintoleranse 
allerede da hun var 12–13 år. I tillegg har hun 
kuldeastma og atopisk eksem. Men mest 
alvorlig er hennes eggallergi.  Får hun i seg 
mat med spor av egg i, kan det føre til akutte 
pusteproblemer og hun må raskt til legevakt.

Før hun fi kk konstatert laktoseintoleranse, 
var hun voldsomt plaget med smerter i ma-
gen og løs avføring. Etter testen unngikk 
hun alt som inneholdt melk, og gikk 
ned nesten 10 kilo fordi det var 
så vanskelig å fi nne mat uten 
melk.

– Jeg tror jeg har vokst 
av meg det meste, 
men spiser jeg for 
eksempel en 
vaniljeis, må 
jeg vente 
i noen 
da-

ger før jeg igjen kan spise matvarer som 
inneholder melk. Problemet er fortsatt at det 
fi nnes veldig få produkter uten spor av melk, 
forteller hun.

Yoghurt
Heldigvis kan hun spise både yoghurt og 
noen oster uten å få problemer, men forsik-
tig må hun fortsatt være. Men da hun fi kk en 
urinveisinfeksjon og måtte ta seks tablet-

ter om dagen, kom mageproblemene straks 
tilbake.

– Jeg var nødt til å ta ut hele kuren fordi 
det ikke fi nnes alternative tabletter 

uten laktosedrasjering. Det var 
veldig ubehagelig, men jeg 

var nødt til å fullføre, påpe-
ker Charlotte. 

Det verste har likevel vært 
å føle seg annerledes da 
hun vokste opp fordi hun 

ikke kunne spise det samme 
som andre. Nå bryr hun seg 

ikke noe særlig om andres reaksjo-
ner, men opplever ofte at betjeningen 

i butikker og kafeer kan bli irritert når hun ber 
dem sjekke hva de ulike matvarene inneholder.

 – Nå er jeg mer åpen om mine allergier. Folk 
fl est vet mer, og det er derfor enklere å spørre. 
Selv har jeg nok også blitt mye tøff ere, og er 
ikke så redd for hva andre skal si om meg. Så 
jeg synes det går ganske greit i hverdagen. Jeg 
har heldigvis færre plager nå enn da jeg var 
yngre. Nå kan jeg også mer om allergiene mine 
og vet mer om hva jeg kan spise og hva jeg må 
holde meg borte fra. n

T
ha

u 
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ACO HUD Norge AS
Nydalsveien 36 B • 0484 Oslo
Tlf: 23 00 70 40 • Fax: 23 00 70 41
info-no@aconordic.com • www.aconordic.com

Tørr og irritert hud 
kan skyldes mange ting.
Atopisk eksem og bruk 
av såpe og vann er 
vanlige årsaker.

Canoderm krem er et 
legemiddel som bidrar 
til å styrke og bygge opp
huden og gjør den myk 
og smidig igjen.

Canoderm inneholder 5% karbamid, og er 
et fuktighetsbevarende legemiddel til 
behandling av tørr hud av ulike årsaker.
Les pakningsvedlegget nøye.
Mer informasjon på 
www.felleskatalogen.no

Tørr hud og 
atopisk eksem? Canoderm krem fås 

reseptfritt på apotek
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

– Enklere å leve med laktoseintoleranse 

Charlotte Thomassen følte seg annerledes da hun 
vokste opp på grunn av allergier. Nå syns hun 
imidlertid at det går fi nt, og hun har også færre 
plager. (foto: privat)
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dem sjekke hva de ulike matvarene inneholder.

 – Nå er jeg mer åpen om mine allergier. Folk 
fl est vet mer, og det er derfor enklere å spørre. 
Selv har jeg nok også blitt mye tøff ere, og er 
ikke så redd for hva andre skal si om meg. Så 
jeg synes det går ganske greit i hverdagen. Jeg 
har heldigvis færre plager nå enn da jeg var 
yngre. Nå kan jeg også mer om allergiene mine 
og vet mer om hva jeg kan spise og hva jeg må 
holde meg borte fra. n
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ACO HUD Norge AS
Nydalsveien 36 B • 0484 Oslo
Tlf: 23 00 70 40 • Fax: 23 00 70 41
info-no@aconordic.com • www.aconordic.com

Tørr og irritert hud 
kan skyldes mange ting.
Atopisk eksem og bruk 
av såpe og vann er 
vanlige årsaker.

Canoderm krem er et 
legemiddel som bidrar 
til å styrke og bygge opp
huden og gjør den myk 
og smidig igjen.

Canoderm inneholder 5% karbamid, og er 
et fuktighetsbevarende legemiddel til 
behandling av tørr hud av ulike årsaker.
Les pakningsvedlegget nøye.
Mer informasjon på 
www.felleskatalogen.no

Tørr hud og 
atopisk eksem? Canoderm krem fås 

reseptfritt på apotek
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Toshiba Daiseikai varmepumper
- anbefalt av NAAF

Lønnsomhet
Toshiba varmepumper har vært ledende i utviklingen av varmepumper i 50 år og har de siste årene vunnet en rekke 
tester i Norge og Sverige. For norske forbrukere er Toshiba varmepumper et valg som gir trygghet og maksimalt utbytte 
av investeringen i hverdagen. Daiseikai-modellene betaler seg selv på to til fem år. 

Kjøp trygt hos din lokale autoriserte Toshiba forhandler 
Se www.toshibavarmepumper.no / tlf: 02320

 

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

 

   
   

0.3 micron (antall)

Måling med fem minutters mellomrom.

Partikkelkonsentrasjon i luften pr. liter

Uten Daiseikai-�lter Med Daiseikai-�lter

Les mer om testen under astma og allergi på www.toshibavarmepumper.no

Anbefalt av:
Rent inneklima med Toshiba
Alle Toshiba-modellene har e�ektive �ltersystemer og fungerer som luftrensere.
Daiseikai-modellene utmerker seg spesielt med unik teknologi hvor pollen, bakterier og 
andre partikler ned til 0,01 mikron fanges i de vaskbare grov�ltrene. 

Varmepumpe kan anbefales for de
�este gitt riktig plassering og vedlikehold
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P å varme, lyse sommerkvelder setter 
mange av oss pris på å kunne nyte li-
vet på vår egen veranda eller på en ko-

selig uteplass i hagen. Men hva gjør man når 
kosestunden blir ødelagt av at tobakksrøyk 
bokstavelig talt oser over fra nabobalkongen 
på andre siden av gjerdet? Og når røyken 

Røykes inn 
av naboene
Siv H. Vindheim har tre astmatiske barn og naboer som 
røyker på begge sider. Hva er viktigst; helse eller folks 
rett til å røyke på egen eiendom, spør hun.

n tekst – BJØRNHILD FJELD  foto – TORE FJELD

dessuten siver inn gjennom åpne vinduer, 
ventiler og dører, slik at man ikke kan lufte 
uansett hvor varmt det er på soverommet?

Stenger vinduene
Sykepleier Siv H. Vindheim er mor til Markus 
(12), Ruben (10) og Aimee Elise (6), som alle 

har astma. For en stund siden fl yttet Siv, 
barna og barnas far fra enebolig til rekkehus 
i borettslag, med tilhørende veranda og 
hagefl ekk. Området er fl ott og barnevennlig, 
rett i nærheten av barnas skole. Men et skår 
i gleden var det da de oppdaget at tobakks-
røyk fra de to nærmeste naboene fører til at 
de i praksis nesten ikke kan bruke verandaen 
uten å bli utsatt for passiv røyking. Moren 
synes selvfølgelig det er helt uaktuelt å 
utsette barna sine for tobakksrøyk, men hva 
gjør man i en sånn situasjon?

Før naboene kommer hjem er det greit for astmatikerne Ruben (10), Aimee Elise (6) og Markus (12) å være ute på verandaen. Når røykskodda blir tett utpå 
ettermiddagen vil ikke mor Siv H. Vindheim at de skal puste inn farlig luft.
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www.renholdssoner.no

degrafo.no

 

Flere og flere velger 
renholdssoner®

fordi det er markedets
best dokumenterte

mattesystem.

Inntil       %       
av smusset

90 
stoppes her

Inntil       %       
av smusset
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90 
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                        ”Etter at vi fikk renholdssoner® på de fleste
                  skolene i Lørenskog kommune, har vi opplevd
           at smuss og fuktighet utenfra ikke lenger er noe
       problem på skolene. Jeg kan anbefale renholdssoner®.”

Oslo    Bergen    Trondheim    Tromsø    Tønsberg    Kristiansand

Renholdssjef Tone G. Anthi

Lørenskog Kommune

Norges Astma- og Allergiforbund 
anbefaler bruk av Renholdssoner®
Fra 1. februar 2008 har Renholdssoner®, som første konsept i Norge på å stoppe smuss 
og fuktighet i inngangspartier, garderober og resepsjonsarealer, blitt anbefalt brukt av 
Norges Astma- og Allergiforbund. Dette gjør NAAF fordi Renholdssoner® er et meget godt 
dokumentert konsept som er med på å øke livskvaliteten til personer med luftveisplager. 
NAAF anbefaler Renholdssoner® fordi det er et forebyggende tiltak som hurtig kan instal-
leres på bl. a. skoler og i barnehager, og som gir en umiddelbar effekt.

Kontakt oss for gratis befaring!
Tlf: 4000 2149

Anbefalt av

Det gir mange gevinsterDet gir mange gevinster
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– Vi har foreløpig løst det ved å stenge 
igjen vinduer og dører for å slippe å få 
røyken inn. Vi har også bygget uteplass i 
utkanten av tomta, dels for å unngå røyken, 
sier Vindheim, som føler at familiens frihet er 
blitt veldig begrenset på grunn av naboenes 
røyking. Hun har forsøkt å ta det opp med 
både naboene og styret i borettslaget, men 
fått til svar at det ikke er noen anledning til å 
nekte beboere å røyke på sin egen veranda. 

Det betyr at familien Vindheim i begrenset 
grad kan velge om de vil utsettes for røyken, 
fordi problemet er i og ved deres egen bolig. 
I andre sammenhenger kan man velge selv, 
som for eksempel om man vil besøke noen 
som røyker. 

– Om folk vil røyke er deres valg. Men jeg 
synes det er feil at andres røyking skal gå ut 
over meg og mine barn i vårt eget hjem.

Siv H. Vindheim er ikke ute etter å ”ta” 
røykerne på noen måte, og har et forslag til 
løsning som kanskje kunne være til beste 
for alle. – Hva med å lage egne røykesoner/
plasser, for eksempel en hytte i borettslag? 
Det vil være gjennomførbart de fleste steder. 
Her kunne man innredet koselig, og de som 
ønsker det kan ta en røyk i sosiale omgivelser 
uten å være til sjenanse for noen.

Vindheim tror heller ikke det er en umulig-
het å innføre regler om røyking i nærheten 
av naboer, det var heller ingen som trodde 
at utesteder kunne bli røykfrie før røykeloven 
kom. 

– Hva med å få en lov om at røyking uten-
dørs må skje minst et visst antall meter fra en 
nabo? Undrer hun.

Røykerne trekker ut
Vi er alle blitt vant med at de fleste steder 
innendørs er røykfrie – arbeidsplasser, restau-
ranter, butikker og offentlige kontorer. Kun i 
private hjem er det fortsatt fritt frem å røyke. 
Men i takt med stadig flere røykfrie arenaer 
har mange røykere selv også sett fordelene 
ved å ikke røyke innendørs, og trukket ut 
på balkonger, terrasser og i hagen. Og når 
røykerne trekker ut, siver røyken i noen tilfel-
ler inn til naboen, via luftekanaler og åpne 
vinduer. Det gir grunnlag for konflikter.

Røykeloven gjelder i borettslag. Av denne 
bestemmelsen går det fram at lufta i lokaler 
hvor allmennheten har adgang, skal være 
røykfri. Det betyr at fellesrom som inngangs-
partier, heiser, trappeoppganger, korridorer, 
toaletter og alle rom hvor folk passerer eller 
oppholder seg i kort tid skal være røykfrie. 

Ruben (10) og Markus (12) kan ikke ha vinduet på soverommet åpent på grunn av naboenes røyking, 
og må i stedet få ned temperaturen ved hjelp av vifter.

Men røykeloven gjelder ikke inne i den enkel-
tes bolig, og heller ikke utendørs. Verandaer, 
balkonger og terrasser må regnes som 
utendørs-områder, og røykeloven gjelder 
derfor ikke på disse stedene. Røyking på slike 
steder må eventuelt reguleres i borettslagets 
ordensregler.

Borettslagslovens § 5-11, første ledd 
lyder: Andelseigaren skal fare fint med 
bustaden og fellesareala. Bruken av bustaden 
og fellesareala må ikkje på urimeleg eller 
unødvendig vis vere til skade eller ulempe 
for andre andelseigarar. 

– Av dette følger at dersom en andelseiers 
røyking på balkongen faktisk er til sjenanse 
for naboen må borettslaget kunne nekte 
røyking på balkongen. Det må antas at det i 
dag ikke skal veldig mye sjenanse til, dersom 
naboen er allergiker og reagerer allergisk vil 
grensen klart være overskredet, sier informa-
sjonssjef Åge Pettersen i Obos. – Om et bo-
rettslag på generelt grunnlag og uten at det 
er konstatert sjenanse kan innføre alminnelig 
røykeforbud på balkongene er mer tvilsomt, 
man begynner da å støte an mot den frihet 
andelseierne forutsettes å nyte i forhold til 
sin bolig, sier han.

 
Styrene må ta ansvar
– Det er uakseptabelt at astmatikere skal 

utsettes for passiv røyking i sitt eget hjem el-
ler på verandaen, her må borettslagsstyrene 
ta ansvar og sørge for at man får kjøreregler 
som gjør at hensynet til helse veier tyngst, 
sier Britt Ann Høiskar, fagsjefen for uteluft/
inneklima i Norges Astma- og Allergiforbund 
(NAAF). Dette kan i noen tilfeller bety at man 
må regulere folks rett til å røyke på verandaer 
og i fellesområder, i hvert fall på visse tider 
av døgnet. Disse reglene må nødvendigvis 
tilpasses de ulike borettslagene. 

– Det kan oppleves som ganske tungt for 
en astmatiker å være den som fører en sånn 
sak alene. Man blir fort oppfattet som litt 
”festbrems”. Hvis det finnes noen kjøreregler 
i borettslaget er det lettere å si fra hvis noen 
bryter reglene. Styret må også støtte opp 
om beboerne og unngå at det blir en kon-
flikt i slike saker, mener Høiskar, som påpeker 
at det i slike saker ikke er astmatikerne som 
skal tilpasse seg, ved for eksempel på flytte. 
Man har jo ingen garanti for hvilke naboer 
man får det neste stedet man flytter heller.

– Det har vist seg å være mulig å ha regler 
som fungerer på andre områder i et bo-
rettslag, for eksempel husdyr og når det skal 
være stille. Det burde være mulig å få til med 
røyking også, mener fagsjefen. n
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Sykehuset gir et tverrfaglig behandlingstilbud til 
mennesker med astma, kronisk bronkitt, emfysem 
og andre kroniske lungesykdommer (KOLS). Ved 
trening, undervisning og informasjon ønsker vi å 
lære pasienten å mestre sykdommen. 
Sykehuset tar imot pasienter fra hele 
landet. Ingen egenandel.

Granheim Lungesykehus ligger i vakre 
omgivelser i Gausdal kommune 16 km fra  
Lillehammer sentrum. Nytt aktivtetsbygg med  
oppvarmet og klorfritt svømmebasseng, treningslokaler  
og undervisningsbygg.
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

Sykehuset gir et tverrfaglig behandlingstilbud til 
mennesker med astma, kronisk bronkitt, emfysem 
og andre kroniske lungesykdommer (KOLS). Ved 
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lære pasienten å mestre sykdommen. 
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og undervisningsbygg.

– Vi kan trenge større am-
bisjoner for å øke kunnska-
pene om nye og økende 
folkesykdommer som astma 
og allergi. Ikke minst gjelder 
dette medisinsk forskning 
og tilrettelegging som kan 
hjelpe mange, sier Høyres 
leder Erna Solberg.

Intet er så skittent som Oslos veikanter 14 dager etter siste snøfall. Dette puster jeg inn, tenker jeg da, 
sier Høyres leder Erna Solberg.

n tekst og foto – OLA HESSTVEDT

S elv slapp hun unna arvelig astma i 
familien. Barna også. Men hennes to 
søstre og deres barn sliter med luft-

veisproblemer og allergi, så hun vet litt om 
påkjenningene.  

– Jeg fi kk utslett en gang og fi kk eff ektiv 
behandling på sykehus. Jeg var heldig som 
unngikk det mine søstre arvet. Vår farmor ble 
ansett som svakelig. Det ble ikke diagnos-
tisert den gangen, men antakelig var det 
astma. 

– Jeg har erfart på nært hold hvor tungt 
og krevende astmafamilier med små barn 
har det. En helt annen hverdag enn i en 
familie med barn som er lite syke. Foreldre 
som opplever slikt har min dypeste respekt. 
Tenk hva barnas pusteproblemer tar av for-
eldrenes nattesøvn! Det kan gå hardt ut over 
livskvaliteten for alle involverte. Små barn kan 
jo ikke mestre sykdommen på egenhånd. 
Problemene med støv og dyrehår er heller 
ikke enkle å forholde seg til, sier Erna Solberg.

Forskning og fantasi
– Den sittende regjeringen har vært for 
smålåten med bevilgninger til forskning og 
utvikling i de beste økonomiske år noen 
gang. – Ikke minst gjelder dette medisinsk 

forskning og tilrettelegging som kan hjelpe 
mange, sier Høyres leder Erna Solberg.

Partiet har ingen spesifi kk astma- og al-
lergipolitikk i valgåret, men Høyres leder ser 
tydelig at det ligger mye politikk rundt et 
faktum som at hvert femte oslobarn utvikler 
astma.

– Det er viktig med god byplanlegging. 
Det skal være ren luft i skolebygg og andre 
steder der barn utfolder seg. Byggemateria-

lene kan være viktigere enn man tror for å 
unngå at stadig fl ere får disse folkesykdom-
mene. Ventilasjonen i off entlige bygg kan 
gjøre vondt verre. Ventilasjonssystemer fra 
70- og 80-tallet som ikke vedlikeholdes godt 
kan bety sirkulasjon av støv. Jeg tror det 
trengs mer bevissthet på hva som trigger 
astma og allergi.

– Jeg har erfart på nært hold hvor krevende 
astmafamilier med små barn har det
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Det er mange spørsmål som krever gode 
svar. Kanskje brukes det for lite fantasi. Vasker 
vi for mye eller for lite? Er moderne bygnin-
ger for tette? Kanskje vi burde være mindre 
dogmatiske når det gjelder helsekost og 
lignende, det ser ut til å virke for noen. Det er 
mye man kan lure på, usikkerheten nærmest 
roper på mer kunnskap om alminnelige 
sykdommer. Høyre ønsker mer forskning i 
helsesektoren, det er mitt bestemte inntrykk 
at forskning på hverdagssykdommer ikke er 
et prestisjeområde i medisinske miljøer. Vi 
trenger mer viten om metoder, behandling 
og hjelp.

– Dere hadde sjansen da dere satt i regje-
ringsposisjon?

– Vi økte generelt bevilgningene til fors-
kning, også til medisinsk forskning. Jeg synes 
altså at flertallsregjeringen vi har nå gjør for 
lite på forskning og utvikling i en tid med 
historisk god økonomi. I tillegg til forskning 
bør det tilrettelegges for bedre informasjon 
om det fagfolkene vet om astma og allergi. 

Bedre kunnskapsformidling kan gi mer og 
bedre hjelp til selvhjelp. Det offentlige kan 
støtte slikt arbeid. Vi trenger en pårørende-
politikk i Norge.

Jeg vil gjerne få fram at organisasjoner 
som Norges Astma- og Allergiforbund har 
en kjempeviktig rolle når det gjelder infor-
masjon og kompetansestøtte til familier som 
rammes.

Bedre biler
– Vi kommer vel ikke utenom biltrafikkens 
skadevirkninger?

– Nei. Jeg tror at vi om 10–15 år har fått 
biler som forurenser svært lite. Da blir det 
viktig å skifte ut bilene. Ikke nå, de er ikke 
gode nok foreløpig til drastisk utskifting. 
Men når de er der, må avgiftene være på et 
nivå som oppfordrer folk til å skifte bil fort 
slik at uteluften blir mye bedre. Nå trengs det 
klare EU-standarder som utfordrer bilindu-
strien. Industrien har evnen til å forske seg 
fram til forbedringer forutsatt at det stilles 
krav til alle fabrikker om utslippsgrenser fra 
et gitt tidspunkt. Da blir det konkurranse, 
alle vil anstrenge seg for å vinne, mener Erna 
Solberg.

– Pisk gulrot, marked og lave bilpriser når 
løsningene er der, det har jeg tro på. Kanskje 
er det ulovlig å selge miljøfarlige biler om 
10–15 år?

Selv skiftet Høyres leder bil i 2007. Til tross 
for et nytt avgiftssystem som favoriserte 
dieselbilsalget, valgte hun å kjøpe bensinbil.

– Det var et helt bevisst valg fra min side. 
Det kommer mer svevestøv fra diesel enn 
bensin i trafikken. Lokal forurensning ble 
håndtert for dårlig i det nye avgiftssystemet. 
Jeg er helsemessig bekymret for uteluften i 
våre større byer, særlig om vinteren. Storby-
ene trenger bedre kollektivløsninger.

Gryteeffekten i Bergen og Oslo er ikke bra. 
Bergen har alt regnet som binder støvet, det 
har ikke Oslo, sier bergenseren Solberg, som 
bor på Smestad når hun ikke er hjemme.

– Det er ikke noe som er så skittent som 
Oslos veikanter 14 dager etter et snøfall. 
Grått og svart. Dette puster jeg inn! tenker 
jeg da. Dette er et sterkt visuelt bilde for 
meg. En påminnelse om at vi må forske mer 
og gjøre tingene bedre, sier Erna Solberg.  n
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Design gulvet som fremhever ditt interiør!  Velg blant 21 farger og kombiner fliser (30 x 30cm) og planker (90 x 30cm) etter ønske. 
Marmoleum Click er stilig å se på, fantastisk å gå på og lett å vedlikeholde.  Gulvet er laget i naturmaterialer; linoleum på HDF med 
et underlag av kork. Enkelt å legge med klikksystem.  Marmoleum Click er et gulv du blir glad i!

Gøy å designe. Enkelt å legge.

det sier bare click

Design ditt eget gulv på www.forbo.no
For mer informasjon og inspirasjon kan du også gå inn på www.forbo.no
Vil du vite mer kontakt Forbo Flooring AS på tlf.: 66 77 12 00 

creating better environments
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H umant metapneumovirus (HMP-
virus) er et relativt nyoppdaget virus, 
men har sannsynligvis eksistert lenge, 

for man har funnet antistoffer mot viruset i 
50 år gamle nedfrosne sera.  Det er den raske 
utviklingen av moderne genteknologiske 
metoder som har gjort det mulig å oppdage 
nye luftveisvirus. Humant metapneumoviru-
set er ett av dem. 

HMP-viruset og astma
Humant metapneumovirus kan gi episoder 
med bronkiolitt, og en studie viste at HMP-
viruset øker risikoen for astma. Dette gjelder 
for små barn som får luftveisinfeksjoner 
tidlig. 

Generelt ser vi at de barn som er disponert 
for atopisk sykdom har litt større risiko for å 
utvikle astma på sikt, hvis de får en luftveis-
infeksjon som fører til obstruktiv bronkiolitt, 
sier spesialist i pediatri og overlege ved 
barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs 
Hospital, Henrik Døllner. 

Vi sier også at barn som får bronkiolitt 
eller obstruktiv bronkitt tre ganger eller mer 
i løpet av et år har barneastma. Det er gjerne 
små barn mellom et og fire år. Barneastma 
utløses nesten alltid av gjentatte luftveisin-
feksjoner. 

Barn får infeksjon med HMP-virus hyp-
pigere enn voksne, sannsynligvis på grunn 
av sitt umodne immunforsvar. Generelt har 
luftveisvirus evnen til å endre seg litt hele 

Humant metapneumovirus

– nyoppdaget virus

Sammen med RS-viruset og Rhinovirus er Humant meta-
pneumoviruset en hyppig årsak til øvre og nedre luftveis-
infeksjoner hos barn. Men det fører nødvendigvis ikke til 
mer astma.

n tekst og foto – ANNE-LISE AAKERVIK

tiden, og det gjør at vi kan bli syke gjentatte 
ganger. Men etter hvert bygger vi opp 
immuniteten, og som voksne blir vi svært 
sjeldent veldig syke av denne typen virus. 

Studier av barn med HMP-viruset er stort 
sett gjort på barn som er innlagt på sykehus. 

– Vår erfaring er at vi må behandle de som 
har HMP-viruset oftere med antibiotika 
enn andre virus, som RS for eksempel. St 
Olavs Hospital har de siste sju årene hatt en 
epidemi med HMP-viruset hvert andre år. 
Da har ca 50 barn blitt innlagt. – Og dette 
er bare toppen av isfjellet. Langt flere får 
viruset, og får bare en forkjølelse, eventuelt 
en halsbetennelse og mindre luftveisplager, 
sier Døllner. 

Veldig smittsomt
Det vi vet er at HMP-viruset er veldig 
smittsomt. Både barn og voksne får det, og 
gjerne som en epidemi vinterstid. Generelt 
smitter alle luftveisvirus enten gjennom kon-
taktsmitte eller dråpesmitte. Hendene våre 
er de mest effektive smittebærerne. 

Døllner sier at barnehagene er spesielt 
utsatte fordi barna er tett sammen, de er ofte 
snørrete, og bruker gjerne hender til å tørke 
seg med. Det betyr at sekretet setter seg 
på leker, møbler og annet inventar. Det er 
vanskelig å hindre smitte, men det er viktig 
å følge folkehelsas smitteregler for barneha-
ger. Hjemme kan det være greit å ha noen 
enkle regler, som for eksempel hyppig vask 
av hender, spesielt hvis man har vært ute på 
byen. Det er viktig å lære barna det.

Små babyer blir mest syke, og man bør 
være ekstra forsiktig med å utsette disse for 
smittekilder, som større søsken som er snør-
rete, sier Døllner. Det er de minste som kan 
bli alvorlig syke og utvikle alvorlig bronkiolitt. 

To prosent av alle barn mellom ett og to år 
legges inn på sykehus på grunn av bronkio-
litt som følge av en luftveisinfeksjon hvert 
år. De er tungpustet og orker ikke spise, og 
vi behandler dem effektivt med blant annet 
innhalasjoner. I noen tilfeller blir de så syke at 
de trenger pustehjelp med respirator.  n

HMP-viruset er svært smittsomt, men de fær-
reste blir alvorlig syke. Små barn er mest usatt. 
– Så langt er det bare en klinisk studie som har 
påvist en sammenheng mellom akutt humant 
metapneumovirus-infeksjon og økt risiko for 
astma, forteller Henrik Døllner, spesialist i barne-
sykdommer. 

å ta hensyn til
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

– nyoppdaget virus

Små babyer blir mest syke. De bør skjermes mot 
smittekilder, som større søsken som er snørrete.
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Tung Pust
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

U vitenhet og fordommer kan gjøre 
livet surt for en som sliter med en 
skjult funksjonshemning som astma 

eller hjertefeil. Forandringsfabrikken legger i 
disse dager siste hånd på Prosjektet Tung-
PustogHjerteDunk, en film til bruk i ungdom-
skolen. Filmen handler om å ha medfødt 
alvorlig sykdom – og samtidig et sterkt 
ønske om å være seg selv og bli sett på som 
normal. Unge fra ulike deler av landet som 
lever med astma og hjertefeil, presenteres i 
filmen. De lager også råd til elever og lærere 
på skolen om hvordan de kan møte unge 
med kronisk sykdom på gode måter. Håpet 
er at med større viten kan disse unge bli 
møtt med større forståelse og få en lettere 
hverdag. 

17 år gamle Martine Teigen er en av 
deltakerne i prosjektet. Hun har hatt astma 
og allergi hele livet, og ingen reaksjoner fra 
omverdenen er fremmede for henne. 

– Det verste er kanskje at jeg i perioder 
har mye fravær i skolen. Det blir ikke alltid 
forstått, verken av elever eller lærere. Og så er 
det kjedelig å sove seg gjennom sommeren. 
Det er det eneste man gjør når det er på det 

Tung Pust
Hjertedunk

og

 – men stort sett er vi som folk flest

Over alt blir unge mennesker 
pådyttet reklameidealer. Det 
kan være tungt for en frisk 
ungdom å finne seg selv i 
mylderet av påvirkning. Har 
man i tillegg en kronisk syk-
dom, kan det by på  
store utfordringer. 

n tekst – UNNI H. KITTELSEN

Astma ingen hindring!  
Linda Marie Vollan (tv)  
og Anette Brodahl . 
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verste. Går på skolen, hjem og sover, spiser 
middag, gjør lekser, sover. Det er jo det vi 
gjør. Man blir vant til det, men det er kjedelig 
å ikke ha noe liv utenfor skole og seng. 

Forstår ikke
 – Jeg har snakket om astma i klassen, men 
det er egentlig lærerne i samarbeid med 
meg som har den oppgaven. Det går likevel 
ikke alltid som det skal. Pedagogene er ikke 
de enkleste å ”undervise”. Det er den van-
skeligste gruppen, pedagogene, det er ikke 
lett å få dem til å forstå hva astma og allergi 
innebærer og hvilke hensyn som må tas. Jeg 
har gått på fire forskjellige skoler i Nedre Ei-
ker, og på alle skolene har det tatt veldig lang 
tid før de har forstått. På barneskolen var det 
først i siste klasse de skjønte at fastelavnsris 
ikke er godt å ha i klasserommet der det er 
barn med astma. Lærere har også innført dy-
redager på skolene, elevene får ha med seg 
kjæledyret sitt, hunder og katter og annet. 
Hvis det ikke er i min klasse, får jeg ikke vite 
noe på forhånd sånn at jeg kan holde meg 
hjemme. Og de tenker ikke på at selv lenge 
etter at dyret er borte, henger det igjen hår 
og annet som kan fremkalle anfall. 

 –Jeg har vært medlem av NAAF Ungdom 
(NAAFU) i et års tid. Det er en koselig gjeng. 
Vi deler erfaringer, og det er mye å lære av 
andre som har opplevd det samme som en 
selv. På Forbundets Landsmøt fikk Martine 
høre om muligheten for å delta i filmpro-
sjektet. Hun meldte interesse og de som var 
mest berørt av sykdom ble plukket ut til å 
delta, der iblant hun. 

Ulik sykdom – felles skjebne?
I filmprosjektet møtte hun unge med hjer-
tefeil. 

– Vi fant raskt ut at mye er likt i livene våre 
til tross for at vi har vidt forskjellige sykdom-
mer. Mye er ulikt også. Både astma og hjerte-
feil er skjulte funksjons hemninger, det synes 
ikke på oss at vi er syke. Derfor kan vi lett bli 
ofre for mobbing. Alle har fått bemerkninger 
slengt etter seg, astmatryne og hjerteunge 
og litt av hvert. Hvor mye man blir plaget, 
varierer litt etter hvor du kommer fra, hvor 
syk du er, hvor mye fravær du har fra skolen. 
Har ofte fått høre ”skulker du nå igjen, det 
kan ikke du være med på” osv. Da jeg var 
liten, gikk det veldig inn på meg. Det er jo 
ikke min feil at jeg er syk. Men nå vet jeg mer 
om sykdommen og har godtatt den. Jeg er 
den jeg er, og jeg har lært meg å leve med 

Martine demonstrerer: Når man løper opp og ned en trapp mange ganger, puster gjennom et sugerør 
og klyper igjen nesen, vil man kunne få ett innblikk av hvordan det er å ha astma. (foto: Linda Marie 
Vollan)

astmaen min. Det samme har de med hjer-
tefeil gjennomgått, og det er godt å høre at 
man ikke er alene. Jeg vet at det som oftest 
er uvitenhet som får andre til å mobbe oss 
som har en kronisk sykdom. 

– Er det vanskeligere å leve med hjertefeil enn 
med astma?

– Det kan diskuteres, og det gjorde vi 
også på møtene. De som har hjertefeil og 
er medisinert, kan leve et såkalt normalt liv 
med begrensninger, og de vet helt klart hva 
begrensningene er. Astma og allergi er så 
uforutsigelig. Den ene dagen kan vi spise 
ditt eller datt, dagen etter kan vi ikke spise 
det samme. Et alvorlig anfall kan komme 
når som helst. Vi vet aldri når vi blir syke, 
mens de med hjertefeil vet nøyaktig hva de 
blir syke av og kan unngå det. De som har 
hjertefeil, ser mer alvorlig på astma enn på 
hjertefeil. 

Ute- og inneklima
– Nå er samfunnet heldigvis blitt mer opp-
merksom på miljøspørsmål, hvor mye det 
betyr at luften er så ren som mulig, at lukter 
som parfyme og røyk og blomsterdufter og 
svevestøv kan ødelegge dager – og netter – 
for folk med astma og allergi. Ca hver fjerde 
elev har symptomer på luftveisplager. Alle er 
ikke like mye plaget, men mange er berørt. 

Det er derfor gledelig at oppmerksomheten 
på inneklimaet i klasserommene har økt. Det 
er så utrolig viktig! 

– Det er ergerlig for oss som virkelig er 
syke å se at noen elever ”bruker” astma eller 
allergi for å slippe å gjøre ting de ikke har lyst 
til. De sier at de orker ikke å ha gym, kan ikke 
løpe fordi de har astma eller allergi, kan ikke 
være ute på grunn av pollen. Mange har ikke 
sykdommene engang! Det kan resultere i 
at vi som virkelig er plaget og ikke kan løpe 
eller være ute, ikke blir trodd av læreren. 
Denne filmen skal vises på ungdomsskoler, 
og det er i denne alderen elevene forsøker å 
snike seg unna. Jeg synes derfor er viktig at 
de – og lærerne – får vite mer om hvordan 
sykdommen kan arte seg. Det vil også være 
lettere å få ungdommene interessert når de 
kan se det på film, mer interessant enn å lese 
det. Nå gleder vi oss veldig til filmen lanseres 
på Vika kino i Oslo i februar. Da får publikum 
anledning til å spørre oss ut også, sier Mar-
tine Teigen med forventning i øynene og et 
stort smil. – Da får vi mulighet til å fortelle 
hvordan vi ønsker å bli behandlet i skolen. Vi 
er jo ikke syke hele tiden, stort sett er vi som 
folk flest. n
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Det lønner seg å være medlem i NAAF. 
Du får blant annet rabatter under 
oppholdet på Beitostølen i deler av 
pollensesongen! Medlemskontingen-
ten er på kr 300. Voksne: 15 % rabatt på 
boutgifter. Barn under 10 år bor gratis
Barn mellom 11 og 15 år: 50 % rabatt
Du får også rabatt på maten, og på 
spa. Påmelding direkte til Beitostølen. 
Husk å fortelle at du er medlem av 
NAAF.Po
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R andi og Trond Solbø har to barn, Marit 
på snart 9 år og lillebror Erik, 6 år. Erik 
fi kk eksem da han var vel 6 måneder 

gammel og utviklet etter hvert astma og 
allergi, mat, pollen og dyr.  Matallergien er på 
retur, men han er sterkt plaget i bjørkepol-
lensesongen. I tillegg gjenstår det å få orden 
på immunforsvaret. Erik går i barnehage og 
passer på å få med seg alle forkjølelser som 
går der. Gutten er svært plaget i pollense-
songen, og det var med spenning foreldrene 
meldte seg på oppholdet på Beitostølen i 
� or.

Pollenfrie dager
– Ja, det er tungt å se barnet sitt slite sånn, 
forteller foreldrene. – Det første året Erik 
hadde pollenallergi stengte vi vinduene og 
tilbrakte mange dager inne. Året etter var 
vi i syden men Erik ble syk under deler av 
dette oppholdet. I 2008 leste vi i AstmaAl-
lergi om ”Pollenfrie dager” på Beitostølen og 
bestemte oss for å prøve det. 

Tilbudet er et samarbeid mellom Beitostø-

Når pollenet fyker  – fyk til � ells
For hardt prøvede pollenallergikere kan det være en 
helseinvestering å fl ykte fra problemene. Nå er det 
tilrettelagt en fl uktrute til � ells. Familien Solbø la 22 mil 
mellom seg og allergiplagene.

n tekst – UNNI H. KITTELSEN len Resort Hotel og NAAF med prisgunstig 
tilbud til forbundets medlemmer på hotellet 
i april–mai. NAAF følger opp med informa-
sjon, rådgivning og foredragsvirksomhet på 
hotellet i perioden om allergi, astma, eksem, 
matoverfølsomhet og inneklima. 

– Oppholdet innebar en mer fl eksibel 
løsning enn for eksempel et sydenopphold. 
Vi dro til Beitostølen da regnværsdagene 
hjemme sluttet og pollensesongen startet 
for fullt. Det føltes imidlertid litt rart å pakke 
ned ski og ullklær mens alle naboene tok 
fram sykler og T-skjorter. 

– Vi hadde to fantastiske uker på Beito-
stølen, stort sett sol fra skyfri himmel og lite 
vind. Erik var frisk hele perioden. Vi medi-
sinerte opp Erik med astmamedisin før vi 
dro og de første dagene av oppholdet. Erik 
brukte også allergimedisin der oppe. Om 
det var nødvendig er uvisst, men fordi han i 
forkant hadde vært mye syk, føltes det mer 
riktig å ha en god ferie enn å trappe ned på 
medisinen.

Strålende skiturer
– De første dagene gjorde vi oss litt kjent 
og prøvde oss fram i forhold til formen 
til Erik. Det ble mange småturer til fots i 
nærområdet eller aketurer i slalåmbakken 
(alpinsesongen var over). Etter hvert utvidet 
vi horisonten og kjørte et stykke oppover 
fra Beitostølen og tok skiene fatt i et fl ott 
� ellterreng. Vi hadde utrolig fi ne dager med 
strålende sol, varm, god luft og ski på beina. 
De lange turene ble det ikke for snøen var 
begynt å bli litt gammel men det gjorde 
ingen ting. Vi var også en dag oppe på 
Valdresfl ya og prøvde skiene. Der var det 
kaldere og skarpere luft, men bedre snøfor-
hold – en fantastisk opplevelse. Den siste uka 
vi var der gjorde våren sitt inntog også på 
Beitostølen, og vi angret på at vi ikke hadde 
tatt med sykler til de minste. Anbefales! 

– Vi baserte oss stort sett på selvhushold 
under oppholdet. Vi bodde i en fl ott leilighet 
som var fullt utrustet med alle hjelpemid-
ler og syntes det fungerte bra for oss. På 
Beitostølen er det to dagligvarebutikker med 
noe utvalg av allergimat i gangavstand fra 
boligene.  

Vi hadde også god nytte av trådløst 
nettverk i forhold til fars jobb og storesøsters 
skole.

– På minussiden følte vi at bookingstaben 
ikke hadde helt oversikt over hvilke leilighe-
ter som var røyk- og dyrehårsfrie. Vi regner 
med at dette sannsynligvis skyldes at tilbu-
det var nytt og at dette nå er rettet opp. For 
personer med særlig sterk dyrehårsallergi er 
det kanskje verdt å nevne at vi fl ere ganger 
møtte hunder i gangene.

Det bør vel også nevnes at det er lavse-
song på Beitostølen i mai, og bortsett fra 
i helgene var det beskjedent belegg. Det 
sosiale samværet man for eksempel får i 
syden opplevde vi ikke her. Det var vanskelig 
å vite hvem og hvor eventuelt andre likesin-
nede var.

Etter oppholdet
– Den helsemessige langtidseff ekten man 
kan få etter et sydenopphold har vi ikke 
sett. Erik har vært mye syk både før og etter 
oppholdet på Beitostølen. Oppholdet på 
Beitostølen var imidlertid en kjempefi n og 
god opplevelse. 

Vi lurte på hvorfor NAAFs pollenvarsel 
viste bjørkepollenspredning i sentrale � ell-
strøk uken før vi kom dit. Vi fi kk da vite at det 
skyldtes � ernspredning som bare oppstår 
ved helt spesielle og sjeldent forekommende 
vindforhold. 

Vi synes initiativet til ”Pollenfrie dager” er 
veldig bra. Beitostølen er i Norge i kjente om-
givelser og reiseavstanden hjem er både kort 
og fl eksibel. Det blir spennende å se hvordan 
tilbudet utvikles videre – vi trivdes veldig 
godt og kommer gjerne tilbake, sier mamma 
og pappa Solbø fornøyd. n



25ASTMAALLERGI 1 2009

p o l l e n f l u k t

Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

Når pollenet fyker  – fyk til � ells

T ilbakemeldingene har vært over-
veiende positive. I år vil vi derfor 
forlenge oppholdet til fem uker, fra 

20. april til 31. mai.
– Hva med jobben – det er vel ikke så lett å 

ta seg fri så lenge?
– Ferie skal man jo ha. Mange rømmer 

til syden i den verste sesongen, men det 
passer ikke for alle. I dag er det dessuten 
større viten om allergi, og mange arbeids-
givere er åpne for fl eksibilitet i arbeidssi-
tuasjonen under den verste pollenseson-
gen. På Beitostølen er det dessuten lagt 
opp til trådløst nettverk i alle hotellrom, 
leiligheter og hytter, så man kan også 
arbeide derfra. 

– Det er en stor variasjon i botilbudet, 
og det er godt med allergivennlige værel-
ser i alle alternativene. I hotellets restau-
rant kan man velge i allergitilpassede 
retter. Hvis man ønsker å bo i leilighet og 
ordne maten sin selv, kan man handle i de 
to butikkene som ligger nær hotellet. 

Glem hassel og or
Noen synes å tro at man reiser fra bjør-
kepollen og møter or og hasselpollen på 
Beitostølen, men disse treslagene vokser 
ikke så høyt over havet. Skulle det oppstå 
vanskeligheter, vil det være rådgivere fra 
Rådgivningstjenesten tilstede i tre av de 
fem ukene. Disse er sykepleiere, så det 
er mulig å søke råd og hjelp fra dem, sier 
Grethe Amdal.

– Vi er fremdeles i planleggingsfasen, 
forteller salgsdirektør Terje Stensrud – 
men en del er klart. Vi har gode sykkel-
stier og gangveier. Svømmebassenget 

som ikke var i 
orden i � or, er 
nå åpnet. Barna 
vil kunne prøve 
seg i klatreveg-
gen eller se på 
video. Vi man 
gå på ski, er det 
fi ne forhold her 
oppe. En tur på 
Valdresfl ya vil gi både voksne og barn fi ne 
opplevelser. Det er også mulig å melde 
seg på et garantert pollenfritt triathlon – 
2. mai arrangeres Villmannen Fjelltriathlon. 
I Villbassen og Villtassen har de yngste 
utøverne sin utfordring.

Hunder på hotellet
– Vi kan ikke forby hunder på � ellet, men 
de som har med seg hund, blir nå henvist 
til egne boområder, forteller salgsdirektø-
ren. En fl øy i hotellet er absolutt allergi-
vennlig. I år har vi dessuten gjennomført 
en inneklima-analyse i samarbeid med 
NAAF, og vi har gjort forbedringer der det 
var nødvendig. Alle som ønsker det, skal få 
allergifrie rom.

Prosjektet var nytt i � or, så Stensrud 
fastslår at det var rom for enkelte forbe-
dringer. Nå er alle ansatte drillet godt, så 
man vil få all nødvendig informasjon om 
røyk- og dyrefrie rom og om hva vi kan 
tilby av allergivennlig mat og så videre. 
Men vi tar gjerne imot råd og tips, sier 
Terje Stensrud. – Dette er nytt for oss 
også, og vil gjerne gi våre gjester optimal 
opplevelse av oppholdet her på Beitostø-
len, sier han imøtekommende. n

Pollenfrie dager på Beitostølen
Prøveprosjektet for sterkt plagede 
pollenallergikere � or falt i god jord 
hos medlemmene våre, forteller Grethe 
Amdal, sykepleier, rådgiver og leder for 
prosjektet. 

Marit, Erik og Randi på skitur.

Marit og Erik har akekonkurranse.



26 ASTMAALLERGI 1 2009

f o r u r e n s i n g

Små partikler 
er de farligste
En reduksjon i utslippene av de minste partiklene fra både 
vedfyring og biltrafi kk vil kunne være et viktig bidrag til å 
redusere forekomsten av allergi og andre luftveisplager. 
Slik lyder konklusjonen i cand.scient. Mari Samuelsens 
doktorgradsavhandling. Og små partikler er farligst.

n tekst og foto – OLA HESSTVEDT

T oksikologen Mari Samuelsen har studert partikler 
fra veitrafi kk og vedfyring i ulike musemodeller, 
og i tillegg testet kjemikaliefrie modellpartikler 

med ulike størrelse fra ultrafi ne til grove i en omfatten-
de studie ved Folkehelseinstituttet. Selv om dieselek-
sospartikler var verst, hadde også vedfyringspartikler en 
klar forsterkende eff ekt på allergiutviklingen. Under-
søkelser med veistøv hentet fra Festningstunnelen i 
Oslo, viste at partikkelprøvene som var samlet utenfor 
piggdekksesongen, og dermed inneholdt fl est ultrafi ne 
partikler, var farligst.

– Når det kjøres med piggdekk, blir det mange fl ere 
grove partikler i veistøvet. Grove partikler ser ut til å 
ha liten eff ekt på allergiutviklingen hos mus, og det er 
grunn til å anta at det samme gjelder for mennesker. 
Ultrafi ne partikler derimot, som i trafi kken kommer fra 
forbrenning av drivstoff  og slippes ut som eksos, ser 
ut til å ha mye større eff ekt på utviklingen av allergi. 
Men selv om de grove partiklene fra veislitasje gir minst 
utslag i mine allergimodeller, kan de ha andre helseska-
delige virkninger, forteller Samuelsen. Hun disputerte i 
november i � or, og det gikk bra.

Langt lerret 
Med hovedfag i toksikologi fra Blindern startet hun som 
doktorgradsstipendiat på Folkehelseinstituttet i 2001. 
Prosjektet varte i syv år, avbrutt av to fødselspermisjo-
ner.

– Partikler fra vedfyringsrøyk og biltrafi kk er komplek-
se både når det gjelder partikkelkjernen og kjemikali-
ene som er festet til kjernen. Men svaret i mitt prosjekt 
er entydig; de fi neste partiklene har størst eff ekt. Svaret 
er det samme når vi tester rene kjemikaliefrie modell-
partikler av ulik størrelse. De minste, som også kalles 
ultrafi ne, er verst. Resultatene støtter dermed funn gjort 

i epidemiologiske undersøkelser. En teori for 
hvorfor små partikler har større eff ekt enn 
store, er at eksempelvis ett gram ultrafi ne 
partikler har et mye større overfl ateareal som 
kan reagere med celler og vev i kroppen enn 
samme mengde grove partikler. Så på bak-
grunn av mine og andres funn, er det viktig 
med tiltak som reduserer utslipp av ultrafi ne 
forbrenningspartikler – både fra vedfyring og 
bileksos, sier Mari Samuelsen. 

I et møysommelig arbeid med partikler 
fra Festningstunnelen, dieselpartikler og ved-
fyringspartikler samlet ved NTNU, har mus 
gitt svar. Eksponering av musenes reaksjoner 
via fotputen er en metode som har vist seg 
godt egnet til å identifi sere partikler med 
forsterkereff ekt på allergiutviklingen. Bruk 
av denne metoden gjør det også mulig å 
studere immunologiske mekanismer i den 
lymfeknuten som tar imot stoff  som kommer 
inn i foten, slik at man kan fi nne ut hvordan 
partikler og allergen påvirker celler som er 
viktige for allergiutviklingen. Immunsystemet 
er det samme i hele kroppen, men slimhin-
nene i nesen og lungene kan påvirke reaksjo-
nen. Store og små partikler ble derfor også 
gitt i luftveiene til mus for å se på akuttreak-
sjoner. De største partiklene på størrelse med 
piggdekkstøv og de minste på størrelse med 
eksospartikler ga ulik type reaksjon fra slim-
hinnen. Det kan tyde på at eksospartikler og 
piggdekkstøv påvirker luftveiene forskjellig 
og kan gi forskjellig type helseskade, skriver 
Samuelsen i doktorgradsavhandlingens sam-
mendrag.

Rammer mange
– Et fascinerende forskningsprosjekt?

– Absolutt, immunologi er interessant, 
og jeg synes det har vært spennende å få 
sjansen til å bidra til å fi nne årsaker til den 
kraftige økningen i antall tilfeller av astma og 
allergi i Norge de siste tiårene. Dette er mat-
nyttig forskning hvor resultatene kan være 
med å gi en pekepinn om hvordan man kan 
bedre folks helse, sier Mari Samuelsen. 

– Det er jo snakk om helseplager som ram-
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

mer veldig mange mennesker. 
Økt partikkelforurensning fra 
veitrafi kk er blitt assosiert med 
både forverring og utvikling av 
astma og allergi, noe mine funn 
støtter. Til tross for at vedfyring 
mange steder er en viktig kilde 
til partikkelforurensning i uteluft, 
vet vi lite om konsekvensene 
vedfyringspartikler har for folks 
helse. Dette prosjektet viser at 
partikler fra vedfyringsrøyk øker 
utviklingen av allergi hos mus på 
lik linje med blandede veitrafi kk-
partikler fra eksos og støv. Det er 
et meget interessant funn, synes 
jeg.

– Da er det vel bare å begrense 
utslipp av ultrafi ne partikler? Det er 
antakelig lettere sagt enn gjort? 

– Målet må være å sette i verk 
eff ektive tiltak mot utslipp av 
de fi ne partiklene. Det vil sikkert 
ta sin tid, men miljøproblemer 
lar seg som regel løse bare det 
settes inn nok ressurser. Når det 
gjelder vedfyring, har jeg stor 
tro på at utskifting av gamle 
vedovner og åpne peiser. Nye, 
rentbrennende modeller produ-
sert etter 1998 kan være med på 
å senke konsentrasjonen av de 
minste partiklene vinterstid. De 
nye vedovnene gir en mer full-
stendig forbrenning av veden og 
slipper ut langt færre partikler. På 
kalde dager er bidraget til partik-
kelforurensningen fra vedfyring 
veldig stort, og disse kommer på 
toppen av utslipp fra biltrafi k-

ken, som jo er der hele året. 
Slike forurensningsperioder er i 
tillegg et stort problem for syke 
og eldre med luftveisplager som 
opplever forverring av sympto-
mene. Eff ektene av overgang 
til nye, rentbrennende ovner vil 
derfor være positive, særlig med 
hensyn på å forbedre luftkvalite-
ten ved slike akutte forurensings-
perioder som vi kan se i Oslo på 
kalde, vindstille dager. 

– Det er all grunn til å tro at 
vi også vil få en reduksjon av 
utslipp av de minste partiklene, 
noe som vil være positivt med 
hensyn til utvikling av allergi. 
Men det er dessverre enda ikke 
dokumentert at utslippene fra de 
nye vedfyringsovnene er mindre 
skadelige, så her behøves mer 
forskning.

– Flere undersøkelser har vist 
at dieseleksos har en forster-
kende virkning på utvikling av 
allergi, og tradisjonelt har diesel 
vært mye verre enn bensineksos. 
Men utslippene fra dieseldrevne 
biler endrer seg stadig på grunn 
av endret dieselsammensetning 
og bruk av katalysatorer og fi ltre. 
Det kan imidlertid se ut som 
fi ltrene på dieselbiler reduserer 
noen problemer men at de også 
skaper nye.  

– Dieselpartiklene jeg har 
benyttet, representerer dessverre 
ikke utslipp fra biler som kjører 
på veien i dag, så det ville vært 
spennende å teste også partikler 
fra nyere dieselbiler. Særlig fordi 
katalysatorene i nyere dieselbiler 
ikke klarer å � erne de aller minste 
partiklene, et problem bilindu-
strien bør jobbe med å fi nne en 
løsning på.

Forskere på Folkehelseinstitut-
tet fortsetter med prosjekter 
på partikler fra vedfyring og ny 
diesel i samarbeid med svenske 
miljøer.

– Men ikke du?
– Nei, nå skifter jeg spor. Jeg 

har fått en post doc-stilling her 
på Folkehelseinstituttet der jeg 
skal forske på et materiale i plast, 
bisfenol A. Dette stoff et er også 
relevant for utvikling av allergi, 
men et annet interessant spor, 
altså, sier Mari Samuelsen. n

Post doc Mari Samuelsen med et 
utvalg av partikkelprøver, blant an-
net fra Festningstunnelen og NTNUs 
ovnsfyringslaboratorium.
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Utetemperatur

Eneste varmepumpe som er garantert drift ned til -25 grader!

Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund

FD-Heat Kirigamine er den nye modellen til
Mitsubishi Electric. Den er garantert drift til -25°,
og har en teknologi som gjør at den leverer like mye
nominell varmeeffekt ved -15 grader som ved +7 grader. 
Dette er en patentert teknologi hos Mitsubishi Electric,
og du får den kun hos oss.

www.miba.no

Markedets mest stillegående: Kun 20 desibel!

Mest effektiv: Du får igjen 5,33 ganger tilført effekt!

FD-Heat Kirigamine er den
eneste varmepumpen på
markedet som garanterer drift
i denne temperatursonen!

Sparer
mest

Dine Penger • VG

2009
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Glittreklinikken er et spesialsyke-
hus for behandling og rehabilitering

av pasienter med kronisk lungesyk-
dom. Under oppholdet legges det
vekt på at pasienter skal få hjelp til å
mestre sykdommen og hverdagen
bedre, gjennom økt trivsel, mestring
av dagliglivet og bedre livskvalitet.

Pasientene som kommer hit har ulike
behov og livssituasjoner, og dermed vil
også målsettingen for rehabiliteringen
være forskjellig. Målene med oppholdet
kan bl.a. være justering av medisinsk
behandling, veiledning i riktig medisin-
bruk eller bedret fysisk form. For mange
dreier det seg også om å endre livsstil,

enten ved en revurdering av livs-
situasjonen eller gjennom nye
helsevaner, som for eksempel 
oppstart med trening, endring 
i kosthold etc.

Kontaktperson: 
Knut Worsøe, organisasjonssjef
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E n tilfeldighet gjorde at teamet ved 
Nordlandssykehuset i Bodø oppdaget 
det økende problemet innen matover-

følsomhet. 
 Med ni års erfaring er de ledende i landet 

på fruktosemalabsorpsjon. Mange som kom-
mer til utredning for fruktosemalabsorpsjon, 
har søkt informasjon på nettet, og blander 
begrepet med fruktoseintoleranse. Men det 
er absolutt ikke det samme, forteller ernæ-
ringsfysiolog Marlene Blomstereng Karlsen.

– Fruktoseintoleranse er en sjelden arve-
lig, genetisk, svært alvorlig sykdom. Mens 
fruktosemalabsorpsjon ikke er farlig i det hele 
tatt, bare ubehagelig. Og de aller, aller fleste 
kan bli kvitt plagene ved å endre kostholdet, 
fastslår gastroenterolog og overlege Geir 
Tollåli.

Øker kraftig
Med begrepsforvirringen avklart, er det 
likevel et faktum at stadig flere pasienter hen-
vises med symptomer på fruktosemalabsorp-
sjon. Årsaken er enkel, og handler slett ikke 
om en intoleranseendring i befolkningen.

– De ti siste årene har bruken av fruktose 
som søtningsstoff i matvarer økt mye. Derfor 
er det også flere som får disse plagene fortel-
ler dietist Ewa Fjellström, som også er ansatt 
ved avdeling for ernæring ved Nordlandssy-
kehuset i Bodø.

Sammen med Karlsen driver hun opplæ-
ring av pasienter med påvist fruktosemalab-
sorpsjon.

– Dette er ikke noen ny lidelse. De aller 
fleste vil oppleve det samme ubehaget om 
de spiser et kilo plommer. Men når mye av 
kosten inneholder fruktose, vil den totale 
mengden for noen gi utslag som tarmgass, 
mageknip og diaré. Det var en tilfeldighet at 
testmetodikken ble utviklet i Bodø. En aktiv 
idrettsutøver slet med disse symptomene 

etter harde treningsøkter og stor tilførsel av 
energidrikker.

– Dette har vært kjent av barneleger som 
en lidelse noen barn får når de drikker for 
store mengder søte drikker fra flaske. Vi lånte 
utstyr fra barneavdelingen, og sånn ble vi 
oppmerksomme på at stadig flere voksne 
har en slik lidelse. Først nå har det begynt 
å komme noe litteratur fra USA på denne 
matintoleransen, forteller lege Tollåli.

Vanlig sukker
Norge anslås å ligge ti år etter USA i bruk av 
fruktsukker som søtning i mat- og drikkeva-
rer, og vi vil antakelig se en mye større bruk i 
framtiden.

– Fruktose er billig, søtt, og mange innbil-
ler seg at fruktose er sunnere enn annet 
sukker. Produsentene kan merke varene med 
”ikke tilsatt sukker”, så lenge fruktosen finnes 
naturlig i ingrediensene. Problemet er at 
matvarene heller ikke merkes med mengden 
fruktsukker som finnes naturlig. Vi har derfor 
samlet mye kunnskap fra Sverige og Tyskland 
forteller Blomstereng Karlsen.

Og slår samtidig fast at vanlig sukker også 
inneholder rundt 50 prosent fruktsukker. 

– Tilsatt fruktsukker har man ikke bruk for i 

det hele tatt, og er derfor veldig greit å kutte 
ned på. Fruktsukker kan kun spaltes i leveren, 
og ender som fett rundt livet, fastslår Tollåli 
krystallklart. Et eksempel på at inntaket av 
fruktose kan bli for høyt, er når folk får pro-
blemer med magen, og så velger å kutte ut 
melk, fordi de har lest og hørt at mange lider 
av laktose-intoleranse. 

– I stedet for å drikke melk, så velger 
de ren juice eller nektar. Om problemet i 
utgangspunktet er fruktosemalabsorpsjon, så 
gjør en slik endring i kostholdet bare vondt 
verre, forteller dietist Fjellström.

Hun slår samtidig fast at fruktosemalab-
sorpsjon ikke er en allergi, men er glad for 
at Norges Astma- og Allergiforbund har tatt 
denne gruppen pasienter under sine vinger.

– Vi kjører opplæring i to trinn gjen-
nom Lærings- og mestringssenteret. Men 
gjennom forbundet blir det i tillegg kjørt 
kostholdskurs og dagsseminarer med frukto-
semalabsorpsjon som tema, sier Fjellström.

Sukkerboom
Overlege Tollåli mener folk rett og slett blir 
lurt, og ikke aner hva de egentlig putter i 
kroppen. Juice er ikke tilsatt sukker, men 

Mange med fruktosemalabsorpsjon normalt, godt kosthold men på grunn av en ømfintlig tarm 
reagerer de mer enn gjennomsnittbefolkningen på fruktose, forteller dietist Ewa Fjellström (t.v) og 
ernæringsfysiolog Marlene Blomstereng Karlsen.
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Glittreklinikken er et spesialsyke-
hus for behandling og rehabilitering

av pasienter med kronisk lungesyk-
dom. Under oppholdet legges det
vekt på at pasienter skal få hjelp til å
mestre sykdommen og hverdagen
bedre, gjennom økt trivsel, mestring
av dagliglivet og bedre livskvalitet.

Pasientene som kommer hit har ulike
behov og livssituasjoner, og dermed vil
også målsettingen for rehabiliteringen
være forskjellig. Målene med oppholdet
kan bl.a. være justering av medisinsk
behandling, veiledning i riktig medisin-
bruk eller bedret fysisk form. For mange
dreier det seg også om å endre livsstil,

enten ved en revurdering av livs-
situasjonen eller gjennom nye
helsevaner, som for eksempel 
oppstart med trening, endring 
i kosthold etc.

Kontaktperson: 
Knut Worsøe, organisasjonssjef

Diagnose på fruktose

n tekst og foto – THOR-WIGGO SKILLE

En kraftig økning i bruk av 
fruktose som søtning i mat- 
og drikkevarer gjør at stadig 
flere reagerer med tarmsmer-
ter, kvalme og diaré. 



Velkommen som 
kunde hos oss!

Mange fordeler med 
å handle hos oss!
◗ Nyhetsbrev 
◗ Enkelt å handle  
◗ Ansatte med kompetanse og erfaring   
◗ Du kan handle når du ønsker  
◗ Rask levering  
◗ Pakkene kan spores  
◗ Rask beskjed om varen ikke er 
    tilgjengelig  
◗ Kvalitetssikring av varene  
◗ Stort utvalg  
◗ Spennende oppskrifter
◗ Gode tilbud
 

AllergiMat.no har gjort det 
enklere for deg med matallergi.

Vi kan med glede presentere vår nye 
nettløsning som vil gjøre hverdagen lettere 
for deg som har matallergi. Krysse av for 
dine allergier/intoleranser og varelisten tar 
hensyn til dine behov.

Tips gjerne familie, venner, skole, barnhage, 
og SFO om at det er enkelt og trygt og 
handle hos oss. Se www.allergimat.no for 
oversikt over vårt store sortiment.

Vi har varer og oppskrifter 
som passer din allergi/
intoleranse

    Varer uten gluten 
   Naturlig glutenfrie varer 
   (uten hvete)
      Varer uten melk
   Varer uten soya
    Varer uten egg
   Lavproteinvarer

Nyhetsbrev

Registrer din e-postadresse for å kunne 
motta tips og tilbud fra AllergiMat.no

e-postadresse:

Registrer 

Vi gir ikke opplysninger videre til 3. part.
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Diagnose på fruktose
fra side 29

inneholder like mye energi og sukker som 
eksempelvis Cola. At noen mat- og drikke-
varer er ansett som sunne, betyr ikke at de 
nødvendigvis er energifattige.

– Det har skjedd en endring i kostholdet. 
I dag drikker man mange fl ere kalorier enn 
tidligere. I søte drikker, som brus eller juice, er 
det stor mengder fruktsukker, fastslår dietist 
Fjellström.

Blomstereng Karlsen mener ikke at folk 
med litt vondt i magen skal springe til fast-
legen i tro om at de lider av fruktosemalab-
sorpsjon, og forlange dette testet.

– Vi snakker om folk som er så plaget at 
de har problemer med å gjennomføre en 
arbeidsdag. I noen tilfeller tester pasientene 
positivt både på fruktose og laktose.

– Disse trenger nok litt ekstra veiledning. 
Det er ikke noen større kopling på dette, 
men vi ser at noen reagerer på både fruktose 
og laktose, og trenger dermed tettere veiled-
ning i sammensetning av en balansert kost. 
Det er ikke mange grep som skal til, men det 
er viktig for de det gjelder, avslutter ernæ-
ringsfysiolog Karlsen ved Nordlandssykehu-
set i Bodø. n

NAAFs lokale avdeling i Vefsn starter i år en 
kursrekke, der de inviterer folk med fruktosema-
labsorpsjon. – Så lærer vi av hverandre hvordan 
man kan lage mer spenstige middager. Du kan 
fort gå litt lei av frosne grønnsaker, fastslår Tor 
Gunnar Nordhøy.

– Det er ikke få ganger jeg har måttet 
springe til skogs fra idrettsbanen, forteller 37-
årige Tor Gunnar Nordhøy, som jobber som 
lærer ved Kulstad skole i Mosjøen.

I mange år opplevde han at diaréplagene 
kom så fort på at han måtte springe til skogs 
under treningsøktene i ungdomstida. Søte 
sportsdrikker var utløsende faktorer. Selv 
trodde han plagene skyldtes melkeproduk-
ter.

– At rett diagnose blir stilt, er selvsagt 
avgjørende. Men også at man kommer på 
kurs. Her får man konkrete kostholdsråd å 
forholde seg til.

Sosialt hemmende
Som åpen ressursperson med sitt problem, 
har han både forelest, kurset og veiledet 
mange som har fått påvist samme sykdom.

Tretti år med søtt mareritt
For Tor Gunnar Nordhøy ble det slutt på nærmere tretti år 
med plager da diagnosen fruktosemalabsorpsjon ble 
stilt i 2003.

– Når du har gått hjem fra sosiale settinger 
mange nok ganger, så velger du til slutt å 
bare bli hjemme, selv om du blir bedt bort til 
julebord eller bursdagfeiringer.

For sosialt samvær innbefatter ofte mat. 
Plagene ved fruktosemalabsorpsjon trenger 
imidlertid ikke være sosialt hemmende.

– Med kunnskap lærer du å leve helt greit 
med dette, fastslår Nordhøy.

Også eldste sønn på seks år viser ten-
denser til å reagere på fruktose. Han tar selv 
ansvar og slår fast at han tåler ketchup med 
grønn kork bedre enn den andre.

For Nordhøy har det vært en prosess å bli 
kjent i det nye matlandskapet.

– Eksempelvis er det bedre å spise frosne 
grønnsaksblandinger. Fordi det skjer noe i 
produksjonsprosessen, der mye av fruktosen 
forsvinner. Eller når jeg lager tomatsaus, da 

bruker jeg hermetiserte tomater, fordi det er 
gunstigere enn å bruke ferske, avrunder Tor 
Gunnar Nordhøy. n
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Det er viktig å redusere de store kildene med tilsatt sukker.
Frukter i frisk og tørket form inneholder stor konsentrasjon av fruktose. Det samme 
gjelder fruktjuicer. Frukt og bær i frisk form inneholder fruktose i mindre mengder.
Fruktose fi nnes også i helkorn og sammalt mel, i form av fruktaner. Personer med 
fruktosemalabsorpsjon må altså unngå de groveste brødene, fordi det virker som 
fruktaner også forverrer fruktosesymptomer.
Sorbitol hemmer også opptak av fruktose i tynntarmen, og vil derfor være med å 
forsterke lidelsene som oppstår når fruktosen får fortsette ned til tykktarmen. 
Sorbitol fi nnes som søtningsmiddel, men også naturlig i en del matvarer.
Sukker inneholder ca 50 prosent fruktose.
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Eksempel på innhold av fruktose:

½ liter eplejuice   30 gram fruktose

½ liter brus   25 gram fruktose

½ liter appelsinjuice  15 gram fruktose

½ liter Imsdal med smak  10 gram fruktose

1 eple    5–8 gram fruktose

1 appelsin   3–5 gram fruktose

1 skive kneip   0,06 gram fruktose

1 Wasa knekkebrød               Mindre enn 0,1 gram fruktose.
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kunde hos oss!

Mange fordeler med 
å handle hos oss!
◗ Nyhetsbrev 
◗ Enkelt å handle  
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◗ Du kan handle når du ønsker  
◗ Rask levering  
◗ Pakkene kan spores  
◗ Rask beskjed om varen ikke er 
    tilgjengelig  
◗ Kvalitetssikring av varene  
◗ Stort utvalg  
◗ Spennende oppskrifter
◗ Gode tilbud
 

AllergiMat.no har gjort det 
enklere for deg med matallergi.

Vi kan med glede presentere vår nye 
nettløsning som vil gjøre hverdagen lettere 
for deg som har matallergi. Krysse av for 
dine allergier/intoleranser og varelisten tar 
hensyn til dine behov.

Tips gjerne familie, venner, skole, barnhage, 
og SFO om at det er enkelt og trygt og 
handle hos oss. Se www.allergimat.no for 
oversikt over vårt store sortiment.

Vi har varer og oppskrifter 
som passer din allergi/
intoleranse

    Varer uten gluten 
   Naturlig glutenfrie varer 
   (uten hvete)
      Varer uten melk
   Varer uten soya
    Varer uten egg
   Lavproteinvarer

Nyhetsbrev

Registrer din e-postadresse for å kunne 
motta tips og tilbud fra AllergiMat.no

e-postadresse:

Registrer 

Vi gir ikke opplysninger videre til 3. part.

Annonse2_AllergiMat_jan09.indd   1 22-01-09   13:42:17



Verdens eneste fruktoseforskning
Overlege Leif Kyrre Berg leder et forskningsprosjekt som 
skal se på årsakssammenhenger rundt fruktose, 
malabsorpsjon og irritabel tarm syndrom.

Den alvorlige sykdommen fruktoseintoleranse 
må ikke forveksles med fruktosemalabsorpsjon, 
som er en ufarlig med ubehagelig matintoleran-
se, understreker overlege ved Nordlandssykehuset 
i Bodø, Geir Tollåli.

– Irritabel tarmsyndrom (ITS) er nokså vanlig. 
Faktisk så mange som 10–15 prosent av den 
norske befolkning lider av dette. Av disse kan 
det se ut som så mye som 70–80 prosent av 
disse pasientene lekker fruktose over i tykkt-
armen, og opplever deler av de plagene som 
fruktosemalabsorpsjon gir, forteller overlege 
Leif Kyrre Berg, ved Helgelandssykehuset i 
Rana.

Han leder nå et forskningsprosjekt som 
tar sikte på å trenge dypere inn i årsakssam-
menhengen rundt fruktose, malabsorpsjon 
og ITS. 400 pasienter fordelt over sykehusene 
i Rana, Bodø og Tromsø skal sjekkes for å ana-
lysere eff ekten av fruktoseredusert kosthold 
mot ITS-plager.

– Vi ønsker å evaluere de diagnostiske kri-

teriene for fruktosemalabsorpsjon. Vi ønsker 
å måle nøyaktigheten på utåndingstesten 
som brukes i diagnostiseringen. Og vi ønsker 
å fi nne ut mer rundt de genetiske sammen-
hengene som forårsaker disse plagene.

Forskningsprosjektet har en ramme på 
nærmere to millioner kroner, og prosjektet 
ligger inne i Helse Nords forskningsbudsjett 
som fl erårig studie. Det betyr tilførte midler 
i år og de neste to årene. Sommeren 2010 
regner Berg med å ha samlet inn det nød-
vendige datagrunnlaget.

– Vi skulle gjerne hatt større ressurser. Det 
ville gitt en raskere framdrift på prosjektet. 
Men så vidt jeg vet er dette det eneste 
kontrollerte studie på fruktosemalabsorpsjon 
og ITS på verdensbasis, så det skjer da noe, 
avslutter Leif Kyrre Berg ved Helgelandssyke-
huset i Rana. n
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Huntonit ferdigmalt veggplate type Royal har 

enkel montering og skjult spikring.  Arbeidet 

går lett og trygt - og resultatet er vakkert.  

Huntonit Ferdigmalte veggplater med �ber-

kjerne er anbefalt av Norges Astma- og 

Allergiforbund. Platene gir ingen avgassing, 

inneholder ingen kunstige tilsetningsstoffer  

og er lett å holde rene.  

Naturlig produkt

Miljøplaten

Se www.byggma.no for fargeutvalg og monteringsveiledning.

Vil du bygge nytt eller fornye veggene dine?

Hver enkelt har forskjellig kapasitet til å ta opp fruktsukker fra tarmene. Men når man tilfører mer enn tynntarmen klarer å ta opp, forsvinner 
resten ned i tykktarmen, og det startes en gjæringsprosess. Det dannes luft og gasser, hydrogen og metangass som irriterer tarmen, og man 
får løs mage. Det samme som skjer som hos de som ikke tåler melkesukker. Det er altså en intoleranse – man tåler litt fruktose, men ikke så 
mye som man til daglig tilfører. I tynntarmen har man to opptakskanaler for sukker. Den ene tar opp like mengder fruktose og glukose, og 
har stor kapasitet. Men når fruktosen kommer i overskudd, har tarmen mye mindre evne til å ta opp denne, 
og dermed får man problemer. I 2008 var nærmere sytti personer gjennom testing og 
opplæring hos fruktosemalabsorpsjons-teamet i Bodø. 

Første testing:
Pasienten møter fastende, og uten å ha inntatt sukkerholdig mat dagen før. Etter å ha inntatt 
ren fruktose oppløst i vann, tilsvarende ca 6 dl eplejuice, vil de som har fruktosemalabsorpsjon 
reagere med klassiske mageknip, tarmgass og diaré. Teamet har forsøkt med lavere ”dose” 
fruktose, men erfaringene tilsier at denne mengden lettest skiller ut de personene som 
regnes å ha lidelsen fruktosemalabsorpsjon.
– Det gjelder å ha toalettforholdene lett tilgjengelig. De som tester positivt ender på do, forklarer 
Tollåli i enkelhet. Pasientens utåndingsluft måles, og ut fra gitte grenseverdier, vil innholdet av 
metangass, hydrogen og karbondioksid i utåndingsluften, sett i sammenheng med de andre 
symptomene, eventuelt gi grunnlag for videre testing. Ca 50 prosent av de henviste pasientene 
siles ut gjennom denne testen.

Andre testing:
Pasienter som tester positiv på fruktoseprovokasjonen, blir tildelt en streng, fruktoseredusert diett som 
gjennomføres i to til tre uker. Om pasienten reagerer med betydelig bedring, konkluderer man med 
fruktosemalabsorpsjon.
– Testdietten er det ikke mulig å leve på i det lange løp. Så neste trinn blir å fi nne sin toleransegrense for 
fruktoseinnhold i kosten. Det er store individuelle forskjeller på hvor mye den enkelte tåler. Ca 90 prosent 
av pasientene viser klar bedring på testdietten, og får diagnosen fruktosemalabsorpsjon.

Fakta om fruktosemalabsorpsjo:

n tekst og foto – THOR-WIGGO SKILLE
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Huntonit ferdigmalt veggplate type Royal har 

enkel montering og skjult spikring.  Arbeidet 
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Vil du bygge nytt eller fornye veggene dine?
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NYHET JIF TØRRMOPP
MINDRE STØV – MINDRE ALLERGI

Nye Jif Tørrmopp er nå mykere og 
tykkere enn før.

Derfor anbefales Jif Tørrmopp av 
Norges Astma- og Allergiforbund.

Jif Tørrmopp inneholder naturlige 
oljer som effektivt tiltrekker selv det 
fine støvet.

Original, PANTONE colors 
(with overprint)

Akebakken 
barnehage

– fugl Føniks



Forts. side 36
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

NYHET JIF TØRRMOPP
MINDRE STØV – MINDRE ALLERGI

Nye Jif Tørrmopp er nå mykere og 
tykkere enn før.

Derfor anbefales Jif Tørrmopp av 
Norges Astma- og Allergiforbund.

Jif Tørrmopp inneholder naturlige 
oljer som effektivt tiltrekker selv det 
fine støvet.

Original, PANTONE colors 
(with overprint)

I mai for to år siden, bare timer etter at siste 
innkjøp av leker og barnehageutstyr var 
gjort, ble den nyoppussede barnehagen i 

Lier totalskadd i en brann.
– Det verste var ikke at den brant ned, men 
all jobbingen som både ansatte og foreldre 
hadde lagt ned. Alle hadde investert mye. 
Dette forteller daglig leder i Akebakken 
barnehage, Solfrid Stene Lyngås. 
– Vi ble tidlig kontaktet av arkitektfi rmaet 
Energy Home, som skilte seg ut fra de andre 
aktørene på markedet. De la fram sine ideer 
og tanker om miljøvennlighet for oss, og 
kom med noe nytt. Her fi kk vi muligheten til 
å tenke utradisjonelt, og å velge noe unikt, 
forteller Lyngås. 
Forventningene til hvordan barnehagen 
skulle bli var høye. De ble lovet blant annet 
bedre lydisolering, bedre luftventilasjon og 
mer lys. Alt i alt – en sunnere barnehage. 
– Nå hadde vi virkelig sjansen til å slå til på 
noe annerledes – noe bedre, legger Lyngås 
til og slår fast at valget var ikke vanskelig.

n tekst – CATHRINE JENSEN  
     foto – YVONNE SOLLIHAGEN

Den nyoppussede barne-
hagen brant ned bare timer 
etter siste arbeidsøkt. Men 
opp av asken steg en idé – 
en mulighet til å tenke nytt, 
utradisjonelt, unikt og miljø-
vennlig. 

Akebakken 
barnehage

– fugl føniks
av asken

Inneklima er viktig men ute er det 
bare en ting som gjelder for alle 
barn – masse sølete leking.  



Akebakken barnehage
fra side 35
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• Enestående teknologi og banebrytende
avansert filtreringsprosess.

• Antivirus- og antibakteriefiltrer som
samler opp mikroskopiske
forurensningspartikler.

• Laboratorieren luft med HEPA-filter av
absolutt høyeste standard.

• Ren og frisk luft ved help av karbonfilter
som løser opp små luktmolekyler og
kjemisk damp.

• Miljøvennlig, ozonfri drift og ren ione-
generator som avgir negative ioner.

• Negative ioner trekker til seg og fjerner
forurensningspartikler, og er dermed ideell
for allergikere.

• Anbefalt av European Centre for
Allergy Research Foundation og
British Allergy Foundation.

Vil du vite mer om Air Wellness™ Power5 Pro™ eller få opplysninger om
hvordan du kan kontakte en uavhengig Nikken-konsulent kan du ringe
800 62015, eller sende en e-post til norsupport@nikken.co.uk.
Du kan også lese mer på www.nikkenwellbeing.no.

NikkensAir Wellness™ Power5 Pro™ sørger for herlig frisk "fjelluft" inne slik at både
du og resten av familien kan puste lettere.

De fleste tilbringer rundt 90 prosent av tiden innendørs i luft som faktisk kan være
verre enn den ute, menmed Nikkens patenterte luftfiltersystem kan du nå få
renere og friskere luft!

NIKKENDiscover it. Live it.
®

Hjelp fra lokalsamfunnet
Allerede mandag uken etter brannen fikk 
de et tilbud om å leie et hus, hvor dagene 
kunne fortsette noenlunde normalt. Sam-
tidig fikk Lyngås kontakt med en leketøys-
forretning på Lietoppen kjøpesenter, som 
satte i gang en aksjon. Kort tid etter mottok 
Akebakken barnehage leker fra flere av butik-
kens leverandører. Også Ikea ga bort møbler 
og utstyr til en verdi av 20 000 kroner.  
– Til og med barn – både kjente og ukjente 
– ga oss flere av lekene sine, forteller Lyngås. 
Barna tok selve situasjonen veldig greit, dels 
takket være positiviteten til de ansatte. Vi 
prøvde å fokusere på det som var viktig; å 
si til barna at det bare var ting og at man 
kunne kjøpe nytt. Hele tiden fokuserte vi på 
å se framover, til den nye barnehagen ble 
ferdig, legger hun til. 
Og endelig, litt over ett år senere, kunne 
ansatte, foreldre og barn ta i bruk en ny og 
miljøvennlig barnehage.
 
Oppvarming fra jorda 
Bygget er kledd med ubehandlet cedertre, 
et vedlikeholdsfritt materiale som ikke skal 
påføres noen kjemikalier, og det er montert 
store persienner et stykke ut fra vinduene 
som hindrer sola å komme inn. Barnehagen 
blir varmet opp gjennom jordvarme, noe 
som gir jevn temperatur og en lun gulv-
varme i hele bygget. Det er en lite brukt 

fornybar energiform i Norge, som har et stort 
potensial med tanke på å redusere klimag-
assutslippene i forbindelse med el-produk-
sjon og oppvarming. 
I tillegg til dette er det montert bevegelses-
sensorer i flere rom for å spare på energi til 
lys.

80–90 prosent av smuss stoppes i inn-
gangspartiet der barnehagen har noe som 
heter renholdssoner. Det er et tiltak som ikke 
bare er svært miljøvennlig, men det er det 
eneste profesjonelle mattesystemet som 
er anbefalt av Norges Astma- og Allergifor-
bund. Renholdssoner gir et bedre inneklima i 
form av reduksjon av støv og fuktighet – 80– 
prosent av støv og smuss bindes i teppet, 
mattene er i tillegg sklisikre, støydempende 
og brannhemmende.

Garderobeskapene er innbygd i veggen 
for å unngå støvsamling oppå skapene, noe 
som gir merkbart bedre inneklima, noe så vel 
ansatte og foreldre legger merke til i følge 
daglig leder i Akebakken. 

Nina Østerås har to barn på 4 og 2,5 år 
som går i barnehagen.  
– Eldstemann, Sindre, gikk her da barneha-
gen fortsatt var en friluftsbarnehage, forteller 
mamma Nina. – Vi er svært fornøyde med 
barnehagen slik den er i dag; barna lærer om 
miljøvennlighet og kildesortering, maling 
og diverse leker er laget av miljøvennlige 
materialer, legger hun til. Men det vi helt 
klart er mest fornøyd med er mattesystemet 
i inngangspartiet som hindrer smuss og støv 
i å bli dratt med inn i rommene, sier hun.

Spesialtilpasset innredning
Samtidig har barnehagen innredet avdelin-
gene etter alder, noe som har gitt dem et 
helhetlig innemiljø hvor pedagogikk, design 
og funksjon spiller sammen.  
– Det er lagt vekt på kreative løsninger og 
møbler i godt design med en god porsjon 
barnslig sjarm og eventyrlighet, forteller mar-
kedssjef i Uniqa Norge, Torstein Hagen. 
Barnehagen har aldersinndelte avdelinger 
med hver sin unike innredning tilpasset 
barnas alder. Det gode med dette er at barna 
vokser seg gjennom de forskjellige avdelin-
gene etter hvert som det blir eldre. Dette 
gir barna et variert og spennende opphold i 
barnehagen. Barna får rett og slett en ny bar-
nehage å forholde seg til når de blir eldre og 
får behov for nye og annerledes utfordringer. 

For de minste finnes det mange små ste-
der til lek hvor barna får utfordret sine sanser 
og tatt i bruk sin intelligens. For de litt større 
finnes det mer grovmotoriske lekeplasser og 
plasser til rollelek, med kjøkkenvegger og 
teatervogn. I tillegg til avdelingenes hoved-
rom er det fire temarom som innbyr til vann- 
og sandlek, sansing, tegning og maling og 
rollelek. n

 

Og masse deilig tumleplass…     

Barna har inneklimavennlige løsninger med 
glatte, flater for godt og enkelt renhold, høyt 
under taket, mye lys og effektiv solskjerming.
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Geilomo er et tilbud til barn i alderen 6 til 16 år med astma, allergi, eksem og hjertesyk-
dommer eller kombinasjoner av disse helseproblemene. Den 72 år gamle institusjonen 
eies av NAAF. Rikshospitalet står for driften, og Buskerud fylkeskommune driver skolen 
som har status som spesialskole.
Et opphold varer i fi re–fem uker. Det er plass til 26 barn og egen innkvartering av 
foresatte som er med. Barneleger over hele landet kan sende søknad om opphold til 
Geilomo barnesykehus, reisen til og fra er også gratis, både for barn og foreldre. NAV 
dekker utgiftene.
Barnesykehuset tilbyr fysisk aktivitet, kostholdsveiledning og annet for å øke mestringen 
av sykdom. Stedet har nå 29,5 årsverk. Spesialskolen har åtte ansatte, syv pedagoger 
pluss rektor. Kapasiteten er nærmere 250 barn i løpet av et år.

Geilomo, en god start på resten av livet!Ve
ien

 til
 G

eil
om

o:

D et blir bare bedre og bedre her, 
sier seksjonsleder Anne-Britt Foss 
fornøyd.

En foreløpig tre år lang utviklingsprosess 
for landets tradisjonsrike habiliteringsin-
stitusjon i � ellheimen på Geilo, gjør at det 
skinner mer og mer av dette tilbudet til barn 
og ungdom med hjerte- og lungesykdom, 
allergi og eksem. I mange år var det bare 
fl ikking. Geilomo var til slutt i en så dårlig 
forfatning at deler av bygningsmassen ikke 
kunne brukes. 

Alle de tre paviljongene med plass til 26 
barn til sammen var ferdig oppgradert i 
februar i � or. Nytt ventilasjonsanlegg, nye 
plater på veggene, nye vinduer, ny parkett 
og nye fl islagte bad med dusjer. De 13 

Bedre og bedre på Geilomo
n tekst – OLA HESSTVEDT

Geilomo barnesykehus fi kk en tiltrengt oppgradering i jubi-
leumsåret og Barneastma-året 2007. Men det stoppet ikke 
med det. Nytt skiutstyr og spinningsykler er på plass! Nå 
står et nytt prosjekt, aktivitetssalen, for tur. 

dobbeltrommene i Veslemøy, Veslefrikk og 
Veslebu ble lyse og moderne. Før måtte det 
dusjes i svømmehallen. Jentene og guttene 
hadde to dusjer hver. Det holdt ikke lenger, 
unger har en annen dusjkultur enn før, og på 
Geilomo er det fl ere treningsøkter hver dag. 

– Vi har også fått to egne smørerom for 
barn med eksem. Før delte barna på ett 
bad, ikke særlig privat for tenåringer med 
eksemhud. Det er blitt en bedre undervis-
ningssituasjon for personalet. Dette var et 
sterkt ønske. Det trengs ro rundt dette som 
kanskje bare gjelder noen få i et inntak, sier 
Anne-Britt Foss.

– Dere har fått enda mer på skinner?
– Ja, nye garderober og dusjer i tilknytning 

til svømmebassenget. Vi gjorde en vri i spise-

salen under oppussingen der. Det ble � ernet 
en vegg slik at alle barna spiser samtidig ved 
småbord. Før spiste de i paviljongene. Det 
ble for mye svinn og dårlig kontroll med dem 
som hadde spesialmat. Nå er det også lettere 
å veilede barn som skal prøve å redusere 
matinntaket. Mange er for store, andelen har 
økt betydelig de siste ti årene. 

De for mange kjente og kjære paviljong-
navnene er imidlertid borte.

– Guttene syntes ikke det var noe kult å bo 
på Veslemøy, forklarer Anne-Britt Foss.

Nytt sportsutstyr
Før aktivitetssalen – gymsalen – også skal 
til pers, ble også utstyret på Geilomo kraftig 
oppgradert. Sist sommer fi kk stedet en tre 
år gammel minibuss med støtte fra Lions, 
avdeling Hol. 85 000 kroner fra NAAFs jule-
lotteri har gått til blant annet innkjøp av nytt 
alpinutstyr, spinningsykler, tidtakerutstyr til 
orientering og pulsklokker.

– Vi må oppgradere oss på utstyr årlig, 
for det brukes jo ganske røft. Spinning er en 
relativt ny aktivitet på Geilomo. Populært, 
spesielt blant jenter. Vi må henge med i 
utviklingen og gjøre det spennende å være 
her i fi re–fem uker. Aktivitetene skal være 
lystbetonte og inneholde mye lek. Det er 
også viktig at det er et rikelig utvalg av 
aktiviteter, noe av hensikten med oppholdet 
er å få pasientene til å fi nne en aktivitet som 
de har mulighet for å fortsette med når de 
kommer hjem.. Det skal selvsagt også være 
trivelig for foreldre som kommer hit. Og ikke 
minst for alle som arbeider her hele året, 
fastslår seksjonsleder Foss.

Aktivitetssalen skal males, selvsagt med 
den nye sens-malingen som er et resultat 
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

Bedre og bedre på Geilomo
av samarbeid mellom NAAF og 
Jotun. Malingen er gratis, Jotun 
skal teste den på Geilomo. Det 
blir nye lysarmaturer og støy-
dempende tiltak. Etter to–tre 
ukers arbeid skal også denne 
viktige delen av Geilomo skinne. 
Men helt i mål er man heller 
ikke da.

Bedre foreldrekomfort
Forbedringer for foreldre som 
følger barna under deler eller 
hele oppholdet er ikke tilfreds-
stillende. Det har vært 14 hybler 
med plass til to foreldre i hver, 
men ett av husene er nå stengt 
på grunn av muggsopp og lek-
kasjer. For tiden holdes kapasite-
ten oppe som følge av en leieav-
tale med Bardøla høyfjellshotell 
tre minutter unna. Geilomo leier 
to hytter mens planene om opp-
gradering legges.

– Gode innkvarteringsforhold 
for foreldre er neste utfordring. 
Noen leiligheter er altfor dårlige. 
Vi håper at dette prosjektet 
skal være ferdig prosjektert ved 
slutten av året. Dette er et stort 
prosjekt for å gjøre det bra for 
alle å være på Geilomo, sier 
NAAFs leder Pål Johansen.

– Jeg vil gjerne takke ansatte 
og pårørende for gode holdnin-
ger i det kontinuerlige forbe-
dringsarbeidet vi har vært og 
stadig er inne i. NAAF har virkelig 
tatt tak i dette. Det brukes mye 

penger og energi for å gjøre ste-
det bedre og bedre. Det begyn-
ner å skinne av Geilomo igjen, 
sier Johansen, som ble nokså 
sjokkert da han besøkte stedet 
våren 2006. Han var nestleder 
den gang og engasjerte seg.

– Det ble en hjertesak for 
meg. Vi har et fantastisk sted 
med 45 måls tumleplass for 
aktiviteter og skole. NAAF eier 
og Rikshospitalet drifter stedet. 
Vi har en god og langsiktig 
leieavtale. Mange er glade i Gei-
lomo. Det har vært et viktig sted 
for barn og deres pårørende i 72 
år. Det skal det fortsatt være, sier 
Pål Johansen bestemt.

Dokumentasjon
Og barna blir bedre av et 
opphold her, slår seksjonsleder 
Anne-Britt Foss fast.

– Vi vil helst at de kommer 
når de har en god periode, da 
får de meste glede og effekt 
av oppholdet. Her bygger vi 
på det friske, ser ikke mye på 
begrensninger her er det bare 
utfordringer. Rikshospitalet har 
fått prosjektmidler til å kartlegge 
barnas fysiske aktivitet og mest-
ring før, under og etter opphol-
det. Vi trenger dokumentasjon 
av resultater, og dette arbeidet 
startet fra årsskiftet, sier Foss.

– Mange barn og foresatte 
sliter i hverdagen. De får for lite 
hjelp lokalt, barna står på stedet 

hvil og er for passive. For mye 
innendørs, sofa og pc. Her gir vi 
tett og god oppfølging til bedre 
fysisk helse og bedre mestring 
av sykdommene i tørr, klar og 
frisk fjelluft. Søkningen er ganske 
god nå, etter noen litt labre år. 

Men den kan bli enda bedre. 
Dokumentasjonen av resulta-
ter blir viktig i arbeidet med å 
promotere Geilomo over hele 
landet. En del fylker er dessverre 
sterkt underrepresentert, sier 
Anne-Britt Foss. n

På Geilomo står fysisk aktivitet, ute- og innendørs på timeplanen. 
Og det er en rekke ulike aktiviteter å velge mellom.

(Foto: Geilomo)



40 ASTMAALLERGI 1 2009

a s t m a  a l l e r g i

8 ASTMAALLERGI 6 2008

a s t m a  a l l e r g i

Autoriserte Forhandlere og Montører  
over hele landet
Sjekk: www.daikin.no eller ring 23 24 59 50

Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

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

trygt og skånsomt for sensitiv hodebunn
8 rene basisprodukter av høy kvalitet
utviklet i tett samarbeid med det fi nske
astma og allergiforbundet
selges kun hos frisøren

LUX NORGE AS, Sandstuveien 70, 
0680 Oslo. Tlf. 22 74 99 90, www.lux.no

- og du vil få en bedre hverdag!



Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

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

trygt og skånsomt for sensitiv hodebunn
8 rene basisprodukter av høy kvalitet
utviklet i tett samarbeid med det fi nske
astma og allergiforbundet
selges kun hos frisøren

www.dermoapo.no

EXOMEGA hudprodukter
for irritert hud med lett eksem

     Kløestillende
     Gjenoppbyggende 
     Irritasjonsdempende
      Fuktighetsgivende 
      Mykgjørende

A-Derma hudpleieserie har produkter 
uten parfyme og parabener 

Spør etter 
A-Derma 
EXOMEGA 

på apoteket!

Tana Glass og Rammer
Postboks 59, 9846 Tana

 
Tlf. 78 92 85 80
Fax. 78 92 82 74

 Mob. 909 44 626

Renser lu�en for lukt og støvpartikler, 
og tilfører rommet ren lu�.

BEDRE  
INNEKLIMA

8 ferdig stekte kjøttkaker laget av magert 
kjøtt, og kun 9% fett. Smaken er like god 
som Gilde sine vanlige kjøttkaker. Go’ og 

Mager serien inneholder produkter med maks 
9% fett og er laget uten tilsetning av melk. 

Perfekt middag til hele familien!

Les mer om Go’ og 
Mager på gilde.no

Gilde Go’ og Mager  
Kjøttkaker 

- 9% fett og uten melk

Her er pakken som både gir 
deg et skinnende rent hus, 
og holder orden på vaske-
rommet. Nye Jif Mopp har 
nå fått vinklet moppeplate 
noe som vil hjelpe deg til å 
gjøre gulvvasken enda mer 
e� ektiv. Pakken inneholder 
også nyhetene Jif Støvmopp 
og Jif Tørrmopp 
som e� ektivt 
samler opp støv 
fra hyller og 

gulv. Jif Mopp System, Jif 
Tørrmopp og Jif Støvmopp 
er anbefalt av Norges Astma 
og Allergiforbund.  

Nye Jif Mopp System 
– mer e� ektiv gulvvask!

LUX NORGE AS, Sandstuveien 70, 
0680 Oslo. Tlf. 22 74 99 90, www.lux.no

- og du vil få en bedre hverdag!
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HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som  
hjelper deg å bevare hudens og under- 
livets naturlige pH-verdi, som igjen  
opprettholder den naturlige bakterie- 
floraen.

Lactacyd 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.

Hudvask på kroppens egne vilkår

Lactacyd flytende såpe uten  
parfyme – anbefales av  
Astma- og Allergiforbundet



GENERALSEKRETÆRENS

HJØRNE

gjennom rettsapparatet til å 
sikre våre barn sunn og god luft 
å puste i? Økning i sykdommen 
må stoppe, og antallet tilfel-
ler skal reduseres!

Geir Endregard,
generalsekretær
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

Maharishi Ayur-Ved Produkter AS
Postboks 200 Rådal, 5858 Bergen

Forbrukertelefon: 55 13 69 00
www.ayurvediskhelse.no

Prøv noe godt for luftveiene!

Produktene kan kjøpes i din helsekostbutikk!

- lindrer hoste og sår hals
RespiClear

- for lunger og 
bronkier

BroncAir

BroncAir tabletter hjelper mot 
lette astmatiske plager, er god 
ved forkjølelsessymptomer 
og er lindrende ved hoste. 
God for hele luftveis systemet. 
Anbefales for røykere.

RespiClear lindrer både tørr- og slimhoste. Den 
lindrer sår hals og er lett slimløsende ved forkjølelse. 
Trenger du noe for stemmen er RespiClear suveren. 
Både barn og voksne elsker den gode, friske smaken. 
Spør etter gratis RespiClear prøve hos din 
helsekostforretning. 
RespiClear og BroncAir kan tas sammen 
for maksimal effekt.

Økningen i astma blant barn må stoppes
I fl ere år har vi tygd på resultate-
ne fra den store barneastmaun-
dersøkelsen i Oslo som doku-
menterte at 20 prosent av barna 
har, eller har hatt astma, før fylte 
10 år. Mange har hevdet at det 
er sannsynlig at antallet er lavere 
utenfor hovedstaden. NAAF 
har vært forsiktig og sagt 10–12 
prosent av barna har astma.

I januar 2009 kom resultatene 
som gjør oss deprimerte og frus-
trerte. En ny undersøkelse gjort 
av Nordlandssykehuset i Bodø 
konkluderte med at også blant 
barn i Nordland har 20 prosent 
av barna hatt eller har astma 
før de er fylt 10 år. Dermed er 
dessverre resultatene fra Oslo 
bekreftet.

Siden 40-tallet har økningen i 
astma i Norge blitt 10–20 doblet. 
Nå er det faktisk slik at astmaan-
fall er den vanligste årsaken til at 
barn akuttinnlegges i Norge.

I � or fi kk vi en nasjonal 
strategi: ” Nasjonal strategi for 
forebygging og behandling 
av astma- og allergisykdom-
mer”. Hovedmålene i denne er 
formulert: ”Stanse økningen, og 
gradvis redusere forekomsten 
av astma og allergi, spesielt hos 
barn under 12 år, og sikre at alle 
med disse sykdommene kan 
leve best mulig.”

Departementet slår videre fast 
at for å få gjort noe med veksten 
i sykdomstilfellene må en gjøre 
noe for å redusere forverrende 
og utløsende faktorer. De sier 
”De mest kjente årsakene til 
forverring av sykdommene er 
i første rekke tobakk, pollen, 
luftveisinfeksjoner, dårlig inne-
klima og luftforurensning, samt 
helårsallergener som dyrehår og 
husstøvmidd.

NAAF er helt enig strategien 
på disse punktene. Og har gitt 
skryt av at hovedmålet så klart 
sier at antallet som får disse 
plagene, særlig blant barn, skal 
reduseres. Det som nå blir avgjø-
rende de kommende årene er 
om myndighetene klarer å gjøre 

noe som monner i praksis.
Vi vet at pollenproblemet 

vokser og vi kan gjøre en del 
for å redusere eksponering av 
pollen gjennom pollenvarslet 
og sikre bedre kunnskap om 
beplantning i off entlige områ-
der. Kanskje kan vi også klare 
å stoppe videre utbredelse av 
bjørk i Norge og f. eks. forhindre 
at nye allergikrevende planter får 
fotfeste i norsk fl ora. Men dette 
er vanskelig arbeid.

Når det gjelder dyrehår, hus-
støvsmidd og lignede kan mye 
gjøres med korrekt informasjon 
og sikre aktiv oppfølging av det 
nye regelverket for Universell 
utforming slik at for eksempel 
off entlige arenaer som gymsaler 
og idrettshaller ikke brukes til 
dyreutstillinger og lignende. 
Mange av våre lokallag gjør en 
fl ott innsats på slike områder.

De tre områdene som derimot 
virkelig monner er tobakksrøyk, 
dårlig inneklima og luftforurens-
ninger. Det er alt for mange barn 
som utsettes for tobakksrøyk 
fortsatt i mange hjem, og vi må 
også i årene som kommer sikre 
røykfrie off entlige uteområder.

De to største kampene blir 
antagelig likevel å sikre godt 
inneklima for alle og akseptabel 
uteluft i byer og tettsteder. Ved 
inngangen til 2009 erfarer vi at 
luftkvaliteten i våre byer overskri-
der tillatte antall dager med mye 
forurensning etter bare ni dager! 
Og vi får mange rapporter om 
at alt for mange skoler åpenbart 
har ulovlig dårlig inneklima. 

Jeg tror NAAF må vurdere 
hardere virkemidler for å få fart i 
nødvendig utvikling på disse to 
områdene i årene som kom-
mer. Dagens virkemidler har 
tydeligvis ikke vært nok. Hvis 
vi stilletiende i praksis tillater 
at barn i Norge eksponeres for 
helsefarlig luft, ute eller inne, 
godtar vi egentlig lovbruddene. 
Kanskje tiden snart er kommet til 
at vi aktivt skal bruke lovverket 
og utfordrer stat og kommune 

HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som  
hjelper deg å bevare hudens og under- 
livets naturlige pH-verdi, som igjen  
opprettholder den naturlige bakterie- 
floraen.

Lactacyd 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.

Hudvask på kroppens egne vilkår

Lactacyd flytende såpe uten  
parfyme – anbefales av  
Astma- og Allergiforbundet



I ben Qvist er opprinnelig fra Danmark, 
men bosatte seg i Norge for tolv år siden. 
Nå bor hun med sin norske mann Ivar 

og deres tre barn i et koselig villastrøk på 
Jar utenfor Oslo. Da den mellomste sønnen 
Theodor ble født for seks år siden, skulle 
dette vise seg å bli begynnelsen på en helt 
ny yrkeskarriere for henne: 

– Jeg er utdannet tannlege og har nok 

Da sønnen til Iben Qvist ble sterkt plaget av atopisk 
eksem bare to uker gammel, begynte hun å lete 
etter forklaringer og mulighet for helbredelse. 
I dag driver hun egen nettbutikk og er overbevist 
om at de økologiske klærne hun forhandler, er til 
stor hjelp for både helse og miljø – lokalt og globalt. 

n tekst – JARTRUD HØSTMÆLINGEN    foto –  IBEN og IVAR QVIST

alltid vært litt opptatt av hva som er sunt 
og bra for kroppen, men jeg har aldri vært 
fanatisk på noen måte, verken når det gjelder 
trening eller kosthold, forteller hun. 

Theodor ble sterkt plaget av atopisk 
eksem allerede to uker etter fødselen. Han 
hadde hissige utslett fra topp til tå. Dette 
var en ukjent sykdom for familien, og verken 
de voksne eller storebror Sebastian hadde 

opplevd noe liknende. Iben Qvist spurte om 
råd på helsestasjonen, hos allmennlege og 
hudlege, men hun fi kk samme svar overalt: 
Han ville etter all sannsynlighet vokse det av 
seg ved to års alder, og inntil da kunne hun 
smøre ham med kortisonsalve.

Alternativer til kortison
– Det var ille å ha en nyfødt baby som jeg 
måtte smøre inn med kortison fra topp til tå. 
Han ble bedre så lenge jeg passet på å bruke 
kortison, men var full av eksem igjen så snart 
jeg sluttet, forteller Iben Qvist. Hun begynte 
å lete etter alternativene og spurte seg selv 
hva hun kunne gjøre i tillegg. – Jeg ville så 
gjerne lindre ubehaget, for det var så vondt 
å se at han var så plaget. Følgelig begynte 
jeg å refl ektere over hva han spiste, hva han 
omga seg med i omgivelsene, hvilke produk-
ter vi hadde i badevannet, hva vi smurte ham 
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Det er viktig å huske på at en løsning eller et produkt som er miljøvennlig, ikke nødvendigvis 
er allergivennlig. NAAF anbefaler en rekke produkter som særlig egnede for allergikere, deri-
blant sengetøy men ingen klær – foreløpig. Les mer: www.naaf.no/produktguiden   
Merkene som garanterer miljøvennlige tekstiler:
EUs miljøblomst og Svane-merket (www.ecolabel.no) Debios Ø-merke (www.debio.no)
Öko-tex (Miljø- og allergivennlig sengetøy) God oversikt over økologiske nettsteder og butik-
ker for klær og tekstiler fi nnes på www.oikos.no 

Økologiske tekstiler:

Økologiske klær hjalp mot atopisk eksem



med og hva slags klær vi tok på, forteller hun.  
– Jeg brukte masse tid på internett. Den 

ene lenken tok den andre, og snart var jeg 
viklet inn i et virvar av ny kunnskap, forteller 
Iben Qvist. Slik kom hun over informasjon 
om økologiske bomullsklær. Jo mer hun 
leste, desto mer opptatt ble hun av det. 
Hun ble oppmerksom på sammenhengene 
mellom kontaktallergier og rester av farlige 
kjemikalier i klær, og bruken av helse- og 
miljøvennlige stoff er i den økologiske 
produksjonen. Iben ble hun overbevist om 

konsekvensene av at Theodor var kledd i 
konvensjonelle klær rett inn mot huden, med 
dens væskende sår som han klødde til blods. 
Hun forsto at den skjøre huden altfor lett 
absorberte restene av de skadelige kjemikali-
ene etter innfargingsprosessen. Det ble inn-
lysende for henne at den atopiske eksemen 
ikke ble bedre av dette. 

Lindring  
Iben Qvist begynte å bestille økologiske 
klær og sengetøy til Theodor over internett. 

Tyskland hadde det beste utvalget, i Norge 
fant hun nesten ingenting. Hun merket store 
framskritt: 

– Utslettene ble ikke så aggressive, det var 
helt tydelig at klærne uten de farlige kjemi-
kalierestene la en demper på hans plager. – 
De tok toppene, forteller Iben Qvist. Fortsatt 
var Theodor plaget, og det var vondt for 
mamma å høre ham medfølende spørre 
henne om hun også hadde vondt, da hun 
ved en anledning klødde seg på et mygg-
stikk. Likevel var det skjedd en så merkbar 
endring til det bedre at hun bestemte seg 
for å bringe fordelene ved økologiske klær ut 
til fl ere.

– I første omgang var jeg besatt av å 
kunne gjøre noe for sønnen min, men etter 
hvert oppdaget jeg at økologisk bomullspro-

Forts. side 47

Iben la tannlegeyrket på 
hylla og ble klesbutikk 

innehaver på heltid.
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Etisk forbrukernettverk har tatt initiativet til nettstedet www.etiskforbruk.no og vil gi 
forbrukerne lett tilgjengelig og forståelig informasjon over etiske forhold ved produkter.
Etisk forbrukernettverk består av Forbrukerrådet, Fairtrade, Max Havelaar, Regnskogfondet, 
Miljømerking, Framtiden i våre hender, global.no, Oikos og Grønn Hverdag.

Etisk forbrukernettverk:

Økologiske klær hjalp mot atopisk eksem
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Vorwerk Tiger var vår store salgssuksess i
90-årene. Den satte nye standarder for støv-
sugere og brakte enorm annerkjennelse for
Vorwerk. Nå er den tilbake i sterkt modifi-
sert utgave.

Alle støvsugere, både tradisjonelle og sentralstøv-
sugere, fører like mye luft tilbake til rommet som
de suger inn. Vorwerks unike filtersystem sikrer at
denne luften er renset, og støvsugeren fungerer
derfor som en luftrenser under bruk.

Grunnet Vorwerks støvopptak og gunstige
påvirkning av inneklimaet under og etter støv-
suging, er den tildelt godkjenningsmerket
“egnet for allergikere” fra TUV i Tyskland.

Stol ikke på løse påstander fra noen. Be om dokumentasjon!

TRIMAKK ANS • Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

Telefon: 331 35 777

– Se den!
– Prøv den!
– Opplev forskjellen hjemme!

• unikt støvopptak
• unik filtrering
• lav vekt
• lang levetid

Støvsugerens unike
egenskaper gjør at
den også er anbefalt
av Norges Astma og
Allergiforbund

Trimakk A4 annonseUtkj. 08-06-07 10:46 Side 1



Økologiske klær...
fra side 45

duksjon hadde fl ere dimensjoner, forteller 
Iben.

Hun ble opptatt av de enorme miljømes-
sige konsekvensene på og omkring bomull-
splantasjenes store landområder. Hun ble 
også bevisst den grusomme utnyttelsen av 
arbeidskraften med underbetaling, dødsfall 
og store helseplager grunnet sprøytemidle-
ne for de fattige bøndene og deres familier. 

For seks år siden opprettet hun nettbutik-
ken www.englebarn.no som hun betjener 
hjemmefra. Hun startet forsiktig med salg av 
varer til venner og kjente, og snart spredde 
ryktet seg til venners venner og videre 
ut mot en stadig større kundekrets. Hun 
innredet en hyggelig, liten butikk i kjeller-
etasjen av garasjen og brukte husets kjeller 
til varelager. Hun fi kk også hjelp og støtte av 
mannen sin underveis i prosessen. Han lagde 
hjemmeside for nettbutikken, hjalp til med 
regnskapsarbeidet og støttet henne fullt ut i 
prosessen.

 Nå har Iben Qvist mer enn full tids jobb 
med å administrere en jevn fl yt av bestil-
linger fra Svalbard til Kristiansand. Hun står 
ved et veivalg der hun må bestemme seg for 
om hun skal utvide butikken, ansette fl ere og 
kanskje også tilby klær til voksne. Forelø-
pig nyter en stor, fast kundekrets og hele 
familien Qvist godt av Ibens engasjement for 
økologiske klær til beste for helse og miljø.

Bok om gjenbruk
For to år siden lanserte trebarnsmammaen 
og butikkinnehaveren en bok full av ideer 
om hvordan vi kan få ned forbruket. Den 
er utgitt på Aschehoug og kommer nå i 2. 
opplag med tittelen Familieliv. Medforfat-
ter er Elisabeth Devold. – Boka handler om 
ting man gjør sammen i familien og hvor 
gjenbruk står sentralt, for eksempel å lage 
julehjerter av pappas gamle skjorte eller 
telysholdere av gamle hermetikkbokser, 
forklarer hun. Iben Qvist er glad for at hun 
ikke jobber som tannlege lenger. Hun føler 
hun har kommet på rett hylle i livet nå, der 
hun gjennom praktisk handling er med på å 
ta ansvar for et renere miljø, til beste for både 
sønnen Theodor og mange fl ere. n

Maiken Pollestad Sele i Oikos leder et Norad-
støttet økologisk bomullsprosjekt i Zambia. – 
Omlegging til økologisk bomullsproduksjon vil 
gi en stor helse- og miljømessig gevinst både i 
produsentlandene og hos oss, sier hun.

Eksplosiv vekst av allergi  
Vi får i oss mye mer miljø-
gifter gjennom huden 
enn vi forestiller oss, både 
gjennom klær, sengetøy 
og møbler. Det er en feil-
oppfatning at så sant man 
velger bomull, er det et 
mye renere alternativ enn 
syntetiske tekstiler.

A ntallet mennesker med allergiske 
sykdommer har eksplodert siden 
1960-tallet i den vestlige ver-

den. Sannsynligvis har så mange som ti 
prosent av alle som sliter med kontaktal-
lergier som for eksempel atopisk eksem, 
vært utsatt for giftige kjemikalier i klær og 
tekstiler, viser italiensk forskning fra www.
icea.info. (Institutt for etisk og miljømes-
sig sertifi sering) Dette forteller Maiken 
Pollestad Sele i Oikos, som jobber for å 
fremme og utvikle økologisk landbruk og 
forbruk.

Absorberer miljøgifter
Pollestad Sele er svært betenkt over den 
konvensjonelle bomullsindustrien: – Far-
gestoff ene i bomullsstoff ene inneholder 
ofte tungmetaller som selv etter fl ere 
gangers vask fortsatt ikke er blitt vesent-
lig utvasket. Barn er mer sårbare enn 
voksne, og babyer tilbringer veldig mye 
tid sovende. Da kan de absorbere miljø-
gifter dersom de ligger på en madrass 
som er behandlet med brommerte fl am-
mehemmere og/eller sengetøy som er 
overfl atebehandlet med ulike kjemikalier. 

– Barna har tynnere hud og mindre 
overfl ate enn voksne, og derfor er de 
mest utsatt. Dette gjelder både for 
klær og sengetøy, sier Pollestad Sele. 
Hun mener at hudens rolle er sterkt 
undervurdert, i og med at den er vårt 
største pusteorgan. – Man kan sette et 
lite plaster på kroppen som er i stand til 
å regulere hormonene i hele kroppen 
og påvirke evnen til å bli gravid. Vi får i 
oss mye mer miljøgifter gjennom huden 
enn vi forestiller oss, både gjennom klær, 
sengetøy og møbler, sier Pollestad Sele, 
som er sjokkert over hvor lite fokus det er 
på dette temaet i Norge. Hun registrerer 

at folk fl est er av den feiloppfatning at så 
sant man velger bomull, er det et mye renere 
alternativ enn syntetiske tekstiler. Konven-
sjonelt framstilte bomullsplagg og tekstiler 
er slett ikke renere eller bedre, understreker 
hun.

Økologisk på fremmarsj
Konvensjonell bomullsproduksjon innebærer 
en ekstrem bruk av sprøytemidler: 25 pro-
sent av verdens samlede forbruk av sprøyte-
midler brukes på fi re prosent av det globale 
landbruksarealet. WHO beregner at mellom 
20 000 og 200 000 arbeidere årlig dør av 
sprøytemidlene. Den gode nyheten er at 
økologisk bomull er i ferd med å feste grepet 
hos både produsenter og videreforedlings-
bedrifter, forteller Maiken Pollestad Sele.

– Oikos ønsker å oppnå at en større del 
av bomullsproduksjonen på verdensbasis 
skal bli økologisk. Det vil gi en stor helse- og 
miljømessig gevinst. Den utgjør dessverre 
fortsatt bare en halv prosent, men økte med 
152 prosent i 2007/08-sesongen, forteller 
Pollestad Sele, som er prosjektansvarlig for et 
økologisk bomullsprosjekt i Zambia. n
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Vorwerk Tiger var vår store salgssuksess i
90-årene. Den satte nye standarder for støv-
sugere og brakte enorm annerkjennelse for
Vorwerk. Nå er den tilbake i sterkt modifi-
sert utgave.

Alle støvsugere, både tradisjonelle og sentralstøv-
sugere, fører like mye luft tilbake til rommet som
de suger inn. Vorwerks unike filtersystem sikrer at
denne luften er renset, og støvsugeren fungerer
derfor som en luftrenser under bruk.

Grunnet Vorwerks støvopptak og gunstige
påvirkning av inneklimaet under og etter støv-
suging, er den tildelt godkjenningsmerket
“egnet for allergikere” fra TUV i Tyskland.

Stol ikke på løse påstander fra noen. Be om dokumentasjon!

TRIMAKK ANS • Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

Telefon: 331 35 777

– Se den!
– Prøv den!
– Opplev forskjellen hjemme!

• unikt støvopptak
• unik filtrering
• lav vekt
• lang levetid

Støvsugerens unike
egenskaper gjør at
den også er anbefalt
av Norges Astma og
Allergiforbund

Trimakk A4 annonseUtkj. 08-06-07 10:46 Side 1
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www.jevnaker.kommune.no

... for et bedre inneklima

www.hamar.kommune.no

Karmøy kommune
Skole og Kulturetaten
www.karimoy.kommune.no

Eidsberg
kommune

www.eidsberg.kommune.no

Meldal
kommune

www.meldal.kommune.no

Froland
kommune

www.froland.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Mosvik
kommune

www.mosvik.kommune.no

Roan
kommune

Pleie og Omsorg
www.roan.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

Meråker
kommune

Sektor for skole, oppvekst og kultur
www.meraker.kommune.no

Kristiansund
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www.kristiansund.kommune.no
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www.orkdal.kommune.no

Dyrøy
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Stavanger
kommune

www.stavanger.kommune.no

Nedre Eiker
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www.nedre-eiker.kommune.no

Matallergiregisteret
er opprettet for å skaffe bedre informasjon om
matallergi og bedre situasjonen for mennesker

som er allergiske mot mat. Legen skal melde alle
tilfeller av akutt, alvorlig allergisk reaksjon mot mat.

Skjema/materiell og informasjon finnes på nettet.

Matallergiregisteret
Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO

e-post: matallergiregisteret@fhi.no
www.fhi.no (o Matallergiregisteret)

Drammensv 205, 1372 ASKER
Tlf. 800 800 30

www.nycomed.no

allergikokken.no

gjør hverdagen litt enklere...
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T ove Selsø flyttet til Gran Canaria i år 
2000 med to astmasyke barn som etter 
flere års opphold i et varmere og tør-

rere klima har mestret skolegang og hverdag 
med mindre symptomer enn hjemme. Det 
gjelder også for Tove Selsø selv som føler at 
livskvaliteten som astmasyk løftes flere hakk 
etter at hun flyttet til Gran Canaria. Her kan 
hun greie seg med mye mindre medisiner 
enn hjemme i Norge. 

I 2001 tok Selsø initiativet til å stifte det 
første lokallaget av Norges Astma- og Allergi-
forbund utenfor landegrensene, NAAFGC, og 
er i dag leder av lokallaget på Gran Canaria. 

Lokal veiviser til kanarisk 
astma og allergi
Tove Selsø er lommekjent i Arguine-
guin og vet det meste om potensielle 
allergifarer på Gran Canaria. Hun bren-
ner for at alle med astma og allergi som 
er bosatt eller oppholder seg midlerti-
dig på den spanske øya, skal bli en del 
av den formelle NAAF-familien. 

n tekst og foto – NINA BRUN

Hver første 
torsdag i 
måneden er 
hun å finne på stand ved Ancora-senteret i 
Arguineguin med loddsalg for lokallaget og 
informasjon om astma og allergi.  Interesser-
te er det gjerne mange av, for til Gran Canaria 
kommer ofte nordmenn av helsemessige 
årsaker. Derfor har Selsø med seg en ekstra 
koffert på 20 kilo inneholdende NAAF-brosjy-
rer hver gang hun har besøkt hjemlandet.   

Startet med skolen
Det lokale engasjementet for astma- og al-
lergisaken ble utløst etter førstegangs møte 
med myriader av sterkduftene vaskemidler 
ved Den norske skole. Det var behov for 
informere både skole og renholdspersonell 
om at for mye godlukt kunne by på proble-
mer for elever med astma og allergi. Mange 
barn og unge fra statens behandlingsreiser 
benytter skolen i løpet av oppholdet. Senere 
ble engasjementet på skolen utvidet til å 
delta i kampen for fortsatt bestående av Den 
norske skole. Det var etter at kunnskapsmi-
nister Øystein Djupedal i 2007 la frem forslag 
til ny privatskolelov som i sin opprinnelige 
form ville bety nedleggelse av alle norske 
videregående skoler i utlandet. 

– Det greide man i samarbeid å forhindre. 
Til tross for trangere vilkår for privatskolene, 
fikk etablerte skoler i utlandet fortsette, for-
teller Selsø. Hun mener at for mange norske 
skoleelever med sterk astma og allergi, er fire 
ukers opphold på Gran Canaria om vinteren 
en helt nødvendig avbrekk fra hardere vilkår 

hjemme. Da er også skolen uunnværlig. 
Heldigvis har de også delvis fått bukt med 
bruken av for mye parfymerte vaskemidler 
ved skolen.

Lommekjent
Mange som kommer til Gran Canaria på 
grunn av helseproblemer finner hverdagen 
svært mye enklere her, men det finnes også 
flere kilder som kan forverre astma og allergi 
og som tilreisende bør være oppmerk-
somme på; det være seg nye planter og 
lukter, spesielle værforhold eller allergi mot 
kakerlakker. Tove Selsø kjenner de lokale for-
holdene og har mange nyttige tips å komme 
med. Hva slags mat og hvor kan man spise 
den, hvor man bør bo eller hvilke leger man 
kan ta kontakt med. Stadig mer oppmerk-
somhet rundt astma og allergi har dessuten 
gjort mange ting enklere etter hvert. 

– Røykeloven er innført som hjemme, 
og nå er det ikke lenger nødvendig å fylle 
kofferten med glutenfritt. Stadig flere butik-
kjeder og restauranter tilbyr allergivennlige 
alternativer. Men middtrekk er det lurt å ta 
med hjemmefra, for katter er det gjerne 

Tove Selsø kan astma og allergi 
på Gran Canaria

Lokallagslederen er ofte å finne blant turgåere 
opp til Korset på Patalavaca

Den norske skole på Gran Canaria er uunnværlig 
for barn og unge som oppholder seg på Gran 
Canaria på grunn av helseproblemer, mener 
Selsø. 



51ASTMAALLERGI 1 2009

g r a n  c a n a r i a

Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

«Seniortur» 50+ 
til Valle Marina, Gran Canaria

Du trenger ikke være gammel for å være 
med på denne turen. Det er noen få leilig-
heter igjen for 2 eller 3 ukers opphold.
Tidsrom: 28. mar. til 11. apr.
eller 28. mars til 17. april.
Det er også ledige leiligheter til tur 7. okt. 
2 eller 3 uker. 
Det er ledige leiligheter enda.
Ta kontakt snarest for flere opplysninger 
og priser:
NAAFs reisekonsulent, 
Torild Ullestad  
tlf. 56 51 48 25/906 28 588
torild.ullestad@gmail.com 
Se også: www.naaf.no/vallemarina

mange av, og boliger med mye midd kan 
være et problem på Gran Canaria, opplyser 
Selsø. 

Aktiv hverdag
Foruten å stå på stand og administrere lokal-
laget, er Tove Selsø engasjert som organist 
i Sjømannskirken. Dessuten trener hun fire 
ganger i uken og er ofte å finne blant dem 

som tar turen opp til korset på Patalavaca-
høyden. 

– Du blir ikke friskere av bare å ligge på 
stranden, sier Selsø. Som astmasyk er det 
viktig å holde seg form. Derfor er det flott at 
Gran Canaria byr på så mange treningsmu-
ligheter.

Hun har nettopp gjennomført sin tre-
ningsøkt i varmtvannsbassenget ved Det 
norske helsesenteret, Valle Marina nedenfor 
skolen og mener nærområdet byr på unike 
muligheter for mange av dem som kommer 
til Gran Canaria med sviktende helse.

– Her finner du skolen, Statens Behand-
lingsreiser, Det Norske Helsesenteret med 
fysioterapitilbud for alle, Sjømannskirken og 
en rekke andre aktivitetstilbud for nordmenn. 
Helheten og tilbudet gir trygghet for alle 
som ikke har krefter til å finne ut av ting på 
egen hånd, mener Selsø.    

Regionstatus?
Lokalforeningen i Arguineguin er stadig aktiv 
og inviterer til sammenkomster og temakvel-
der. Medlemspotensialet og interessen for 
kunnskap er stor, men fordi mange norske 
øyboere velger å beholde sin hjemmeadres-
se, kan ikke NAAFGC skilte med altfor mange 
medlemmer. – Medlemskap i NAAFs lokallag 

følger bostedsadresse, slik er dessverre syste-
met, forklarer Selsø.

– Vi fortsetter som lokallag, men har søkt 
om å få være representert på landmøtet 
fordi vi som utenlandslag sitter inne med en 
kompetanse som er helt annerledes enn å 
bo i Norge.

Vi snakker på vegne av svært mange som 
kommer hit til Gran Canaria for å minske 
problemer med astma og allergi, sier Selsø. 
– Da er det viktig at vi eksisterer for å hjelpe 
dem til rette. n

Lokallaget til NAAF på Gran Canaria 
(NAAFGC) har stand første torsdag i 
måneden på Ancora-senteret i  
Arguineguin. Lokallaget har egen 
postkasse på kontorveggen ved  
Den norske skolen. 
Kontakttelefon: naaf_gc@hotmail.com. 
Lokallaget treffes også på tlf. /faks(+ 
34) 928 15 09 81 eller  
mobil (+ 34) 626 74 03 13.
Det Norske Helsesenter, Valle Marina 
på Gran Canaria eies av NAAF. Utmer-
ket for helseopphold og ferie året 
rundt. Tilbud på opphold til medlem-
mene i perioder, les mer: www.naaf.
no/vallemarinaNA

AF
 på

 G
C:
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Behandlingsreiser høsten 2009
for barn og ungdom med kronisk lungesykdom og atopisk eksem
SØKNADSFRIST: 18. MAI 2009
Tid: 4 uker
Egenandel:  kr 2856 for ledsagere,     
ingen egenandel for barn og ungdom.

SØKNADSSKJEMA: Fåes på trygdekontorene.
Skjema IK-1167 (brukes av søkere med kronisk lunge-
sykdom) og IK-1167 B (brukes av søkere med atopisk 
eksem som hovedproblem). 
Søknadsskjema kan også hentes på våre internettsider 
www.rikshospitalet.no

SØKNADEN SENDES: Rikshospitalet, 
Seksjon for behandlingsreiser til utlandet, 0027 Oslo.

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

BEHANDLINGSTIDSPUNKT:
19.08.09 – 16.09.09: Ca. 24 barn med atopisk eksem 
(som hoveddiagnose) og kronisk lungesykdom, 
fra 3 år til 7. klasse i grunnskolen med 1 forelderledsager. 

16.09.09 – 14.10.09: Ca. 24 barn med kronisk lunge-
sykdom, (som hoveddiagnose) og atopisk eksem, 
fra 3 år til 7. klasse i grunnskolen med 1 forelderledsager. 

Følgende avreisetidspunkt er med forbehold om 
endringer:
14.10.09 – 11.11.09: Flerbarns - familie, ca. 24 barn 
i alder fra 3 år til 7. klasse i grunnskolen. ALLE søsken 
MÅ ha kronisk lungesykd. og/eller atopisk eksem. 
NB: KUN 1 forelderledsager pr. familie.

11.11.09 – 02.12.09: Ca 20/26 ungdommer med kronisk 
lungesykdom og/eller atopisk eksem. 8-9 og 10.klasse 
UTEN ledsager(ungdom i videregående skole vil få tilbud 
jan/feb 2010)

Du kan lese mer om Behandlingsreiser på vår internettside www/rikshospitalet.no/behandlingsreiser
Ytterligere informasjon fås ved å ringe Rikshospitalet, Behandlingsreiser på tlf 22 06 78 33 hverdager mellom kl 12-14 eller 
0034 928 56 1445
Du kan også sende e-post til behandlingsreiser@rikshospitalet.no eller anka_sc@yahoo.com

 Spesielt egnet for deg med astma, lunge- eller 
 hjertesykdommer. 

 Beskytter åndedrett og blodomløp mot kulde. 
 Ideell for friluftsliv, idrett og arbeid utendørs 

 ved lave temperaturer. 
 Finnes i flere modeller og med to filtertyper 
 Barne- og voksenstørrelse 
 Godkjent som behandlingshjelpemiddel og 

 kan gi rett til stønad fra folketrygden 

Jonas varmemaske
- hjelper deg i kulden

For informasjon og bestilling kontakt: Norges Astma og Allergiforbund
tlf. 23 35 35 35 (faks 30) naaf@naaf.no  Les mer og se bilder av modellene: www.naaf.no/jonasmasken

Norges Astma- og Allergiforbund
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Behandlingsreiser høsten 2009
for barn og ungdom med kronisk lungesykdom og atopisk eksem
SØKNADSFRIST: 18. MAI 2009
Tid: 4 uker
Egenandel:  kr 2856 for ledsagere,     
ingen egenandel for barn og ungdom.

SØKNADSSKJEMA: Fåes på trygdekontorene.
Skjema IK-1167 (brukes av søkere med kronisk lunge-
sykdom) og IK-1167 B (brukes av søkere med atopisk 
eksem som hovedproblem). 
Søknadsskjema kan også hentes på våre internettsider 
www.rikshospitalet.no

SØKNADEN SENDES: Rikshospitalet, 
Seksjon for behandlingsreiser til utlandet, 0027 Oslo.

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

BEHANDLINGSTIDSPUNKT:
19.08.09 – 16.09.09: Ca. 24 barn med atopisk eksem 
(som hoveddiagnose) og kronisk lungesykdom, 
fra 3 år til 7. klasse i grunnskolen med 1 forelderledsager. 

16.09.09 – 14.10.09: Ca. 24 barn med kronisk lunge-
sykdom, (som hoveddiagnose) og atopisk eksem, 
fra 3 år til 7. klasse i grunnskolen med 1 forelderledsager. 

Følgende avreisetidspunkt er med forbehold om 
endringer:
14.10.09 – 11.11.09: Flerbarns - familie, ca. 24 barn 
i alder fra 3 år til 7. klasse i grunnskolen. ALLE søsken 
MÅ ha kronisk lungesykd. og/eller atopisk eksem. 
NB: KUN 1 forelderledsager pr. familie.

11.11.09 – 02.12.09: Ca 20/26 ungdommer med kronisk 
lungesykdom og/eller atopisk eksem. 8-9 og 10.klasse 
UTEN ledsager(ungdom i videregående skole vil få tilbud 
jan/feb 2010)

Du kan lese mer om Behandlingsreiser på vår internettside www/rikshospitalet.no/behandlingsreiser
Ytterligere informasjon fås ved å ringe Rikshospitalet, Behandlingsreiser på tlf 22 06 78 33 hverdager mellom kl 12-14 eller 
0034 928 56 1445
Du kan også sende e-post til behandlingsreiser@rikshospitalet.no eller anka_sc@yahoo.com

 Spesielt egnet for deg med astma, lunge- eller 
 hjertesykdommer. 

 Beskytter åndedrett og blodomløp mot kulde. 
 Ideell for friluftsliv, idrett og arbeid utendørs 

 ved lave temperaturer. 
 Finnes i flere modeller og med to filtertyper 
 Barne- og voksenstørrelse 
 Godkjent som behandlingshjelpemiddel og 

 kan gi rett til stønad fra folketrygden 

Jonas varmemaske
- hjelper deg i kulden

For informasjon og bestilling kontakt: Norges Astma og Allergiforbund
tlf. 23 35 35 35 (faks 30) naaf@naaf.no  Les mer og se bilder av modellene: www.naaf.no/jonasmasken

Norges Astma- og Allergiforbund

Hobbykvelder i Glåmdalregi

Blomstergleder

Friluftsliv i Finnmark Lyst på litt extra-penger?

NAAF Region Vests legat

Glåmdal AAF arrangerte to 
hobbykvelder før jul for store 
og små. Det ble produsert jule-
nisser, julekort, pakkelapper, 
gavekort for fl asker, silkemaling 
og annet.

Det ble et sosial avbrekk i 
førjulsstria. Vi møttes, pratet, 
og koste oss med hobbysysler. 

Kaff epause med hjemmebakt 
kake hørte også med. Vi håper å 
kunne gjenta det samme i 2009, 
og håper at enda fl ere blir med 
oss. Kurset er gratis, vi betaler 
kun for materialene hver og en 
bruker.  

Grethe Lillian Strand,
Glåmdal AAF

Porsanger AAF har merket fem 
turløyper i Lakselv. Løypene 
fi nnes på Handelsbukt� ellet, 
Caskil, Porsvannshøyden og to 
på Hamnbukt� ellet. Porsvanns-
høyden og Hamnbukt løypene 
er de mest besøkte. Løypene 
merkes med bånd og maling og 
vedlikeholdes på dugnad hvert 
år. I starten av løpene er satt opp 
kart. I mai/juni (med forbehold 
om at løypene er noenlunde 
fri for is og snø) blir løypene 
merket og postkassene satt ut 

på toppene. I postkas-
sene er det en bok hvor 
turgåere kan skrive 
inn dato, navn, alder, 
adresse og telefonnum-
mer. Bøkene blir tatt 
ned i løpet av oktober, 
og da foretas trekning 
av premiering blant de 
som har skrevet seg 
inn. Det er en premie 
for voksen og en for 

barn/ungdom pr. løype (10 
premier pr. år).  Lokallaget satser 
på at turløypene skal være en 
årlig aktivitet, til glede og nytte 
for mange.

Finnmarkseiendommen har 
bidratt økonomisk med tildeling 
av grønne midler. Vi er også 
tildelt midler fra Luostejok Kraft-
lag (fordelt på tre prosjekter). Vi 
takker for støtten!

Grete Utsi
Porsanger AAF 

Glåmdal AAF var på sjukehuset 
på Kongsvinger og leverte 11 
kunstige julestjerner til å pynte 
opp med i advent- og juletiden 
i vestibylen og kantina. På bildet 
mottar husøkonom May Lisbeth 
Nyheim og Marit Olaussen fra 
styret som overleverer blom-
stene.

Miriam Karlsen (76) ved starten av løype ved 
Hambukt (syd, 3 km.)

Stiftelsen Helse 
og Rehabilitering 
eier og forvalter 
overskuddet fra 
TV-spillet Extra som 
går på NRK. I 2008 
ble overskuddet på hele 230 mil-
lioner kroner delt ut til prosjekter 
innen forebygging, forskning 
og rehabilitering. NAAF er en av 
medlemsorganisasjonene i Helse 
og Rehabilitering, og berettiget 
til å søke midler. Prosjektene som 
innsøkes via NAAF skal passe inn 
under vår visjon om å være den 
fremste pådriver for å øke livs-
kvaliteten for alle som er berørt 
av astma, kols, allergi, eksem og 
overfølsomhet. Lokalforeninger, 
storlag, regioner og eksterne er 
velkomne med prosjektsøknader 
gjennom NAAF sentralt.   

Har du en idé du vil lufte 
med oss? Ta kontakt! 10. mars er 
det frist for å sende inn pro-
sjektskisse for de som ønsker 
tilbakemelding på en idé. 30. 
april er fristen for fullstendig 
søknad med prosjektbeskrivelse. 
NAAFs sekretariat vil gjerne bistå 
søkerne i søknadsprosessen og 
ønsker en god dialog gjennom 
hele prosessen. For spørsmål ta 
kontakt med prosjektkoordinator 
i NAAF Britt Inger Skaanes på 
e-post brittis@naaf.no
eller tlf. 23 35 35 35/18. 

NAAF Region Vests legat skal 
brukes til hjelp for kroniske 
syke personer med astma, kols, 
allergi, eksem eller annen over-
følsomhet. Tildelingen fra fondet 
skal gå til tiltak som kommer 
målgruppen til Norges Astma- 
og Allergiforbund (NAAF) til 
gode, enten gjennom lokallag i 
NAAF Region Vest eller direkte til 
enkeltmedlemmer.  

Det legges vekt på at de mid-
ler som deles ut, ikke brukes til 
dekning av vanlige driftsutgifter, 

men kommer direkte til gode 
gjennom tiltak for målgruppen 
til NAAF.

Beløp på inntil kr 2 500 deles 
ut til kurs og informasjon rettet 
mot medlemmer, eller til rekrea-
sjons-/behandlingsopphold i inn 
og utland. 

Søknadsskjema fåes ved hen-
vendelse til Regionskontoret hos 
NAAF Region Vest på e-post: 
susanne@naaf.no eller tlf: 55 59 
68 03. Søknadsfrist 15.februar.

Grasrotandel - ja takk! 

Fra 1. mars 2009 kan alle som spiller hos Norsk Tipping bestemme hvilket lag eller 
forening i lokalmiljøet som skal motta inntil fem prosent av det beløpet du spiller for. 
Hva med å velge en region eller lokalforening i NAAF?

Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg 
til det du spiller for. 

På hjemmesidene til Brønnysundregistrene kan du fi nne ut om din NAAF-region 
eller lokalforening  er registrert i Frivillighetsregisteret. Gå hit for å søke etter laget 
ditt: http://w2.brreg.no/frivillighetsregisteret/ 

Grasrotandel - Ja takk!
Fra 1. mars 2009 kan alle som 
spiller hos Norsk Tipping be-
stemme hvilket lag eller forening 
i lokalmiljøet som skal motta 
inntil fem prosent av det beløpet 
du spiller for. Hva med å velge 
en region eller lokalforening i 
NAAF? Grasrotandelen går ikke 
utover innsatsen eller premien 

din, men kommer i tillegg til det 
du spiller for.  På hjemmesidene 
til Brønnysundregistrene kan du 
fi nne ut om din NAAF-region 
eller lokalforening  er registrert 
i Frivillighetsregisteret. Gå hit 
for å søke etter laget ditt: http://
w2.brreg.no/frivillighetsregis-
teret/ 
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En banebrytende teknologi for venti-
lasjonskanaler utviklet av den største 
plastprodusent i Norden. Produsert i sin 
helhet i miljøvennlig plast, med antista-
tisk materiale på innsiden. Det er slutt på 
groing, avsetninger av skitt, muggsopp og 
andre uønskede partikler i kanaler!

Suverent arbeidsmiljø for montører, med 
patentert system for enkel og rask sam-
menkobling. Det eneste systemet som 
fi nnes som er anbefalt av alle nordiske 
allergiforbund.

Kontakt din husleverandør, be om å få 
NAAF anbefalte kanaler til din bolig.

Innomhus ventilasjon bolig

Les mer om våre system og produkter 

for et sikkert og behagelig inneklima 

på www.uponor.no

2008 er gått over i historien og 2009 lig-
ger foran oss med et hav av muligheter. 
Muligheter til å påvirke sentrale og lokale 
myndigheter, skoler, barnehager, helse-
foretak og alle andre som er i kontakt 
med våre brukergrupper. 

Det er fremdeles en stor utfordring 
i vårt langstrakte land å kunne ha et 
godt inneklima i off entlige bygg. Vi 
leser tilstadig om mugg, råte, dårlig 
ventilasjon etc. Dette påvirker lære-
evne, konsentrasjon og arbeidsmiljø. 

Vi må hver dag, alle sammen delta i 
debattene for å bedre inneklimaet i kommunene. 

Uteluften er også noe som påvirker folks hverdag negativt. Den 
dårlige luftkvaliteten skyldes en kombinasjon av mye biltrafi kk og ved-
fyring med utslipp av svevestøv i kombinasjon med stillestående kald-
luft. Kun lavtrykk, sønnavind og ruskevær får spredd den skitne luften. 
Verst står det til i Oslo, men også andre tettsteder og byer kan tidvis 
oppleve at grenseverdiene for lokal luftforurensning overskrides ved 
mye trafi kk kombinert med stillestående kald luft. Når det er fare for at 
denne type forurensningsepisoder vil oppstå, bør Statens Vegvesen 
gå ut med tydelig informasjon og oppfordre publikum om å benytte 
kollektiv transport. Vi kan ikke gjøre så mye med været, men hvis hver 
enkelt tar ansvar, kan vi unngå de verste forurensingsperiodene.

Vi jobber kontinuerlig på Geilomo for å renovere alle bygg og 
foreldreboligene står nå etter vært på tur vi vil der i en overgang på 
en periode ha noen foreldre boende på hytter på Bardøla hotell som 
Naaf har et godt samarbeid med. Takk til alle involvert parter mens vi 

renoverer bygg etter bygg på Geilomo. På Valle Marina går livet sin 
gang. Dette er en perle av et sted og har dere mulighet anbefaler jeg 
dere til å ta en tur. Her fi nner dere fl otte leiligheter, nydelig temperatur 
og et fl ott møterom til de som trenger dette. 

Ha en fl ott vinter!

Hei alle NAAFere

Støtt vår sak – ditt bidrag teller!
Forskningsfondet for Astma og Allergi takker 
Sissel Myhrvold hjerteligst for gaven.

Forskningsfondet for Astma og Allergi takker 
Tønsberg og omegn AAF hjerteligst for gaven.

Du kan også støtte forskningen ved å gi en gave 
til Forskningsfondet for Astma og Allergi. Det kan 
kreves skattefradrag for tilskudd til forskning, for at vi 
skal få meldt inn dette til skattemyndighetene er det viktig at
 personnummer oppgis. 
Giro/ nettoverføring merket ”Gave til NAAF’s 
forskningsfond” til: Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 2603 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Kontonummer: 1503.01.80280
NAAF gjør Norge friskere!

Forbundsleder, tlf. 930 07 150
pal.johansen@naaf.no
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I AstmaAllergi 5/08 hadde vi kommet i 
skade for å sette inn feil bilde av Gunvor 
Bjerke ved bassengkanten på 
Valle Marina. Vi beklager. 

Timeplanen for den faglige delen av kurset ser slik ut:

Lørdag 21.mars

Første bolk Grunnkurs: Astma, allergi og eksem

Andre bolk “Vanlig medisin” Naturmedisin og alt. 
Behandling

Tredje bolk Trygderettigheter

Søndag 22. mars

Første bolk Yrkesveiledning Jobbsøkerkurs Aktivitetskurs

Andre bolk “Ungt liv med 
sykdom”

Reisetips Produktkurs

*Foreløpig kursprogram, små endringer kan forekomme.

Praktisk informasjon:

Når 20.–22. mars
Hvor: Thon Hotel Gardermoen
Egenandel: 600 kr
Egenandelen inkluderer alt av mat og opphold, kurs og 
reise. 
Påmelding start: 26. januar
Påmelding slutt: 23. februar
Les mer og meld deg på: www.naaf.no/NAAFU/kurshelg

20.–22. mars

Tidenes faglige kurs! 

Grunnkurs – Astma, allergi og eksem:
Mange som har astma, allergi og eksemplager har hatt dette siden 
de var små, og har lært seg og leve med sykdommen. Utenforstå-
ende forventer derfor at de vet alt om sykdommene, årsaker og 
virkninger. Men mange har aldri fått en grunnleggende informa-
sjon om dette, og derfor ønsker vi å gi en grunnleggende kurs om 
sykdommene. (Foredragsholder ikke bekreftet)

Vanlig medisin:
Lungesykepleier Rønveig Trøsberget ved Kongssvinger sykehus 
holder et foredrag om ulike grupper av astma- og allergimedisiner. 
Hvordan virker de, hvilke bivirkninger evt. og forskjellen på de ulike 
typene medisiner. I tillegg vil hun ta for seg inhalasjonsteknikk.

Naturmedisin/Alternativ behandling:
Dette kurset vil gi et innblikk i alternative metoder for behandling 
av astma og allergi, f.eks. akupunktur, naturmedisin, homøopati. 
(Foredragsholder ikke bekreftet)

Trygderettigheter:
Vet du hvilke rettigheter du har på grunn av din sykdom? Trygde-
systemet er en jungel, og det er vanskelig å fi nne ut hvilke rettighe-
ter man egentlig har. Dag Amdam er sosionom ved Rikshospitalet 
og har tidligere jobbet på Voksentoppen. Han vil gi oss en innfø-
ring i trygderettigheter, og gi deg en oversikt over dine rettigheter

Yrkesveiledning:
Å velge utdanning eller yrke er ikke lett for noen, og har man 
astma, allergi eller eksem, har man kanskje noen ekstra utfordrin-
ger knyttet til dette. Marit Skogstad, Overlege ved Statens Arbeids-
miljøinstitutt vil gi et yrkesveiledningskurs som er tilrettelagt vår 
gruppe.

Jobbsøkerkurs:
Å søke jobb er en stor utfordring, og det kan være enda vanskelige-
re om man har noen ekstra utfordringer på grunn av sin sykdom. 
Her vil det bli gitt et jobbsøkerkurs tilrettlagt vår gruppe.

(Foredragsholder ikke bekreftet)

Aktivitetskurs:
Aktivitetskurset vil gi en innføring i anbefalte treningsmetoder for 
astmatikere, hvordan man bør trene, hva man skal være forsiktig 
med o.s.v. (Foredragsholder ikke bekreftet)

Ungt liv med sykdom:
Sykepleier Anne Bentzrød i Ås kommune og på nettstedet ung.
no setter lys på noen problemstillinger knyttet til å være ung med 
sykdom. Dette kurset er like relevant for en 16 åring i tenårene, som 
for en 29 åring som skal møte det voksne livet. Kurset er i stor grad 
lagt opp til dialog med deltakerne, så man får belyst de tema-
ene man ønsker, i tillegg til at man har mulighet til å dele egne 
erfaringer.

Reisetips:
Dette kurset vil gi tips til reiser for vår gruppe. Her i blant tips til 
hvor man bør og ikke bør reise, hva man spesielt må passe på 
og vanlige problemer. Kurset er lagt opp slik at deltakerne kan 
utveksle erfaringer. (Foredragsholder ikke bekreftet)

Produktkurs:
Anne Kirkeby fra Dermapo vil gi en presentasjon av ulike produkt 
for tørr og irritert eller atopisk hud. I tillegg til en teoretisk innføring 
i produktene vil det bli gitt vareprøver.

20.–22. mars arrangerer NAAFU tidenes 
faglige kurs på Thon Hotel Gardermoen. 
Det vil bli gitt teoretiske kurs om en rekke 
temaer, alle med fokus på ungdom. 

I tillegg vil det bli god tid til det sosiale, og fremvisning av fi lmen 
TungPust og HjerteDunk (se omtale side 21), som medlemmer av 
NAAFU har deltatt på!
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Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 2603, 0131 Oslo. Besøksadresse: Akersveien 24, 
Teknologiparken. Tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30 naaf@naaf.no - www.naaf.no

Oversikt over forbundsstyret og ansatte fi nner du under 
www.naaf.no/ om NAAF. For mer informasjon om forbundets 
regionskontorer og lokalforeninger, regionssekretærer og 
tillitsvalgte, se under og på www.naaf.no/ lokale sider. 
Eller kontakt NAAF sentralt så hjelper vi deg, tlf. 23 35 35 35. 

REGION AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32 / 41 67 00 57

    Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: Ane Margrete Heiberg

 E-post: ane@naaf.no

REGION AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag 
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: agder.naaf@hotmail.com

REGION NORDLAND
Tlf: 75 52 37 10
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen

    E-post: nordnaaf@online.no

REGION MØRE OG ROMSDAL
Tlf: 70 06 85 70
Kontortid: Ingen 
Regionssekretær: Permisjon

    E-post: naafmr@online.no

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 09-15 
Regionssekretær: Gunn Rauken

    E-post: post@naaf-hedmark.no

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man, tirs. kl. 08-15.30. 

    Annenhver ons. 08-12/15.30
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen

    E-post: anne-kari@naaf.no

REGION BUSKERUD
Tlf: 32 83 45 10
Kontortid: Ingen 
Regionssekretær: Ingen ansatte for tiden

 E-post: busk-n@online.no

Kontoret er for tiden i NAAFs lokaler i 
Akersveien 26, 0131 Oslo
Asker og Bærum storlag
Årsmøte
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til 
årsmøte den 12. feb. kl. 18
i Røde Korshuset i Sandvika (adr. Elias 
Smiths vei 1.)
Øvre Romerike storlag
Årsmøte
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til 
årsmøte den 10. feb. kl. 19 i Gladbakk 
aktivitetssenter, Råholt.

REGION NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 27 39 38 / 47 02 20 33
Kontortid: Ingen 
Regionssekretær: Ingen. 

    Kontakt regionsleder Brit Helen Følstad
    E-post: liv.livrod@ntebb.no

Kurs og alpinweekend 13.–15. mars 
på Straand Hotell for voksne og barn 
i samarbeid med Region Oslo� ord og 
Telemark. For mer informasjon – se 
Region Oslo� ord.
Drammen og omegn AAF
Ta gjerne kontakt med oss på: Med-
lemstreff , kafétreff  eller ring en av oss.
Kjell O. Halvorsen, leder, 
Tlf. 32 79 04 17 Mobil 92 25 59 28
Grete W. Vines, nestleder, 
Tlf. 32 83 60 53 Mobil 91 58 69 26
Kontoradresse: Tollbugt. 29. 3044 
Drammen
Tlf. 32 26 87 68 (telefonsvarer). E-post.  
Drammaaf@start.no
All info fra Drammen og omegn AAF 
leser du her eller på www.naaf.no/
lokale sider/ Region Buskerud/lokalfo-
reninger 
Årsmøte 2009 blir 26. feb. på kontoret 
i Tollbugt. 29 i Drammen. Forslag til 
årsmøte må være sendt till styret før 
15. januar.
Ungdomsgruppe. Vi prøver å starte 
en ungdomsgruppe, og oppfordrer 
alle interesserte å ta kontakt med 
Tommy Skavhaug, 
tlf. 32 79 44 27 / 99 41 37 96.
Kafétre�  på Ypsilon Bar. Vi møtes vi 
til en koselig prat første lørdag hver 
måned, kl. 12.
Valle Marina. I 2009 har vi ikke bestilt 
noen faste tider. Ta kontakt med 
Robert Ryghseter, tlf. 32 80 09 01 / 90 
13 29 39 eller Torhild Ullestad, 
tlf. 56 51 48 25 / 90 62 85 88.
Likemenn kan kontaktes for samtale:
Astma, Grete Wang Vines 
tlf. 32 83 60 53 / 91 58 69 26
Astma, Wenche Stustad 
tlf. 32 85 65 92 / 90 53 64 68

Årsmøter
Kvinesdal AAF / Flekke� ord AAF Års-
møte 16.02.09 kl. 19–20 på Tjørsvåg-
heimen i Flekke� ord. Årsmøtet avvikles 
i Flekke� ord pga. aktuelt å slå sammen 
Flekke� ord
og Kvinesdal AAF, ellers vanlige 
årsmøte saker. Etter årsmøtet avholdes 
konstitueringsmøte for sammenslåin-
gen med Flekke� ord. Saker til årsmøtet 
må leveres styret/ene innen man. 
9.2.09. Bevertning. Alle velkommen.
Styret
Lillesand/Grimstad og omegn AAF skal 
ha årsmøte den 24. februar kl. 19.
Med hilsen Astrid Gøytil, leder.
Kristiansand AAF har årsmøte i Blin-
deforbundets lokaler, Tollbodgata 2, 
tirsdag 17. feb kl 18. Enkel bevertning. 
Da det er kort varsel, ber vi om at evt. 
saker som skal tas opp meldes til leder, 
Merete Skarstein, tlf. 915 56 028 innen 
mandag 16. feb. kl 17. Vi håper på godt 
fremmøte. Vennlig hilsen styret

Tur til Valle Marina
Vi har reservert 10 leiligheter fra 5. 
august og i 14 dager. Vi vil stille med 2 
reiseledere slik at det blir en del felles 
program der nede, f.eks. utfl ukter og 
felles middager noen av kveldene.
Pris på leilighetene. Depositum på kr 
1 000 ved bestilling.  
2 pers. i leilighet kr 288
3 pers. i leilighet kr 432
4 pers. i leilighet kr 540
Fam. pris 2 voksne og inntil 2 barn kr 
450 og kr 90 for barn 
nr. 3.
Deltagerne ordner med fl ybilletter 
selv. Direktefl y fra Gardermoen t/r 2 
voksne og to barn under 11 år koster 
kr 9 500. Fly fra Kjevik koster ca 13 000. 
(og en overnatting på Gardermoen 
på vei hjem.) Kjøp billetter etter hvert, 
ikke vent til alle leilighetene er solgt, 
det er billigst. Flybilletter, SAS eller 
Norwegian avhengig av fl yplass.
Påmelding til vår regionssekretær: 
inger@naaf.no eller tlf. 94 87 21 07 eller 
til Tone Karlsen: tonekarlsen@tele2.no 
tlf. 91 69 32 65 etter kl. 17.

Bladet er noen dager forsinket pga 
sykdom. Hør med din regionsse-
kretær dersom du er usikker på om 
frister er gått ut.

Kols, Robert Ryghseter 
tlf. 32 80 09 01 / 90 13 29 39
Yrkessykdom, Svein-Erik Viken 
tlf. 90 91 26 28
Hytte til leie
Tyribu, innlagt strøm, nytt kjøkken og 
tv. Rimelig leie for alle medlemmer av 
NAAF allergivennlig. Kontakt Normann 
Tveten, tlf. 31 10 44 94 / 93 26 41 25. 
Røyking og dyr er forbudt på hytta. 
Ligger i Ble� ell Hyttegrend, oppkjøring 
fra Jondalen. Ikke innlagt vann men 
vannpumpe rett ved hytta.
Medlemstre� 
Medlemstreff  på kontoret hver tredje 
torsdag i mnd. kl.1830. (ikke i juli). Her 
blir det tatt opp saker som foreningen 
brenner for, planlegger og jobber 
med. Kom gjerne med spørsmål og 
forslag. 

Årsmøter
Februar er årsmøtetid i lokallagene. 
Medlemmer er hjertelig velkommen til 
årsmøtet i sine lokallag. Årsmøte dato 
for de ulike lokallagene er:
Ringsaker AAF: 19. februar kl 19 på 
Kommunehuset, Brumunddal 
Hamar og omegn AAF: 26. februar kl 
190 Helse og Velferdssentralen, Hamar
Elverum og omegn AAF: 24. februar kl 
19 på Skogveien Aktivitetshus, Elverum
Solør AAF: Dato blir kunngjort seinere
Glåmdal AAF: 3. mars kl 19 på Lange-
landshjemmet, Kongsvinger
Stands
Tillitsvalgte i fra lokallag og regionse-
kretær vil ha informasjonsstands på 
forskjellige apotek. Sted og dato vil bli 
annonsert i lokalavisene.

Alta AAF. Time i varmebassenget Alta 
Helsebad hver tirsdag fra kl 19-20. 
Kokkekamp. Kokkekamp planlegges, 
mer informasjon på www.naaf-alta.no
Nord-Troms Storlag. Bassengtrening 
for barn og ungdom i Birtavarre Røde 
Kors nye badeanlegg, hver ons. fra kl. 
17–19. 

Porsanger AAF. Time i varmebas-
senget Lakselv Ungdomsskole hver 
søndag tom 29. mars Ulik klokkeslett 
annen hver søndag slik: Partallsuker 
kl. 20–21, oddetallsuker kl. 19–20. Kr. 
20 pr. person, familie (minimum 3): kr. 
50. Barn som kommer alene må være 
fylt 12 år og svømmedyktige.
Årsmøte / kurshelg
Det arrangeres årsmøte/kurshelg 
27.–29. mars i Tromsø.

Samtalegruppe for fruktosemalab-
sorpsjonberørte. To samtalegruppe 
for erfaringsutveksling for de som har 
pustet positivt på fruktosemalabsorp-
sjon og andre berørte. Avholdes i de-
sember i samarbeid med Vest-Lofoten 
AAF og Vefsn AAF. Annonseres. Ta 
gjerne kontakt med regionskontoret 
for nærmere informasjon og påmel-
ding på tlf. 75 52 37 10

Tur til Valle Marina, Gran Canaria
Vi kan tilby behandlingstur sommeren 
2009. Vi har ledig fra den 22. juli og 
utover.
Priser:
1 pers kr 224
2 pers kr 288
3 pers kr 413 
4 pers kr 516
Familiepris 2 voksne og inntil 3 barn 
under 16 år kr 450
Alle priser er pr. døgn. pr. leilighet. 
Her gjelder ”først til mølla” prinsippet. 
Bestilling kan skje direkte til Torild 
Ullestad på telefon: 0047 906 28 588 
torild.ullestad@gmail.com

Likemannstjenesten. Kontakt våre 
likemenn for samtale. 
Astma, kols og eksem: Kari Berg 
tlf 75 52 08 96
Astma og allergi: Inger Ånderbakk 
tlf 75 64 33 36 og Bente Johansen 
tlf 959 76 311
Eksem hos voksne: Aase Lill Waage 
tlf 977 90 799
Atopisk eksem, matvareallergi: May V. 
Johansen tlf: 995 89 495
Matvareallergi, fruktosemalabsorpsjon: 
Mariann Karoliussen 
tlf 75 13 14 95/907 52 183
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REGION FINNMARK
Tlf: 41 69 77 82 
Kontortid: Ingen kontortid 
Regionssekretær: Ingen ansatt for
tiden. Kontakt leder Nina Danielsen. 

REGION TROMS
Tlf: 906 29 506
Kontortid: Ingen kontortid
Regionssekretær: Ingen ansatt for tiden, 
kontakt leder Anita Hakvåg

REGION SØR-TRØNDELAG
Tlf: 72 83 10 04
Kontortid: Man-fre. kl. 09-15 
Regionssekretær: Marianne Bjerke
E-post: naafstrl@online.no 

REGION TELEMARK
Tlf: 35 52 15 00 / 40 29 62 24
Kontortid: Man, tors. kl. 9–15 
Regionssekretær: Mona H. Larsen

    E-post: 

REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /958 45 143 
Kontortid: Man. ons. fre. kl. 9–15 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken

    E-post: naafoppland@c2i.net 

REGION OSLO
Tlf: 23 35 35 32 
Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: Ane Margrete Heiberg

    E-post: oslo@naaf.no 

REGION OSLOFJORD
Tlf: 33 06 39 50
Kontortid: Tirs, ons, tors. kl. 08-15.30 
Regionssekretær: Ellen Sørby

    E-post: naafvest@online.no 

Nytt år – nye muligheter. 
Vi ønsker alle våre lesere godt nytt år. 
Februar er tid for årsmøter medlem-
mer inviteres til årsmøte i sine lokallag. 
Gudbrandsdal AAF:
Mandag 16. feb. kl. 18 på Sødorp 
Gjestgivergård på Vinstra.
Gjøvik og omegn AAF:
Torsdag 19. feb. kl. 19 i Sommerrove-
gen 7, Norges Automobil-Forbund 
(NAF) sine lokaler på Gjøvik. 
Lillehammer og omegn astma og 
allergiforening:
Mandag 23. feb. kl. 19 på Vingnesgata 
24, Bjørn`s Kro og Motell på Lilleham-
mer. 
Bli med på årsmøtet og hjelp oss å bli 
bedre. Vi trenger akkurat deg og dine 
ideer. Du velges ikke til verv mot din 
vilje. Valgkomiteen har gjort jobben før 
årsmøte. Våre tillitsvalgte i din aktuelle 
lokalforening gleder seg til å treff e 
deg. Innkomne forslag til årsmøte sa-
ker må være det lokale styret i hende 
snarest (innen 8. februar). Vel møtt.
Stand 
NAAF Region Oppland avholder stand 
i samarbeid med lokalforeninger: 
Gudbrandsdal AAF: Man. 16. feb. Sød-
orptunet kjøpesenter, kl. 11–16.
Gjøvik og omegn AAF: Tor. 19. feb. på 
Vitus Apotek, Bakkegata 3, Gjøvik, kl. 
11–17.
Lillehammer og omegn AAF: Man. 23. 
feb. på Apotek 1, Strandtorget, Sliperiv-
egen 2, Lillehammer, kl. 11–17.

Regionssekretær på plass i 50 % stil-
ling. Kontortiden er hverdager, unntatt 
skoleferier. 
Møteplan for regionsstyret vår 2009: 
9. feb, 20. april, 15. juni
Årsmøter. Groruddalen AAF 23. feb. 
Oslo AAF 9. feb. Region Oslo 19. mars.
Årsmøter
Alle medlemmer er velkommen til våre 
årsmøter i 2009: 
Groruddalen AAF: Man. 23. feb. Grorud 
Samfunnshus, Gårdsveien 6, kl. 18
Oslo AAF: 9. feb. Akersveien 26, 4.etg, 
kl. 20
Region Oslo: 19. mars, Akersveien 26, 
4.etg, kl. 18
Aktiviteter i 2009 
Markere Røykfri dag 31. mai, ”Allergi 
hos småbarn”-kurs, ”Matkurs”, ”Organi-
sasjonskurs”, ”Astmakurs”, teaterkveld 
for barn i desember. 
 ”På tå hev – astma ingen hindring” 
starter opp i midten av mai med et 
fem ukers kurs og i september med 
et 10 ukers kurs. NAAF Region Oslo 
samarbeider med Den Norske Bal-

lettskolen, mer informasjon kommer 
på nettsidene våre og i neste nummer 
av AstmaAllergi.
Stand
Groruddalen AAF skal ha stand på 
Stovnersenteret lørdagene 7. mars 
og 2. mai kl. 10–14.  Videre vil det bli 
avholdt stand på ulike apotek/senter i 
Groruddalen utover i året.

Likemenn. Ønsker du noen å snakke 
med om sykdommen din, så ta kon-
takt med en av våre likemenn. Du 
fi nner navn på vår hjemmeside eller 
ring kontoret på tlf. 33 06 39 50.

Kurs og alpinweekend 13.–15. mars. 
Kurs på Straand Hotell for voksne og 
barn i regi av NAAF Region Oslo� ord. 
Familier fra Buskerud og Telemark blir 
også invitert.
Lørdag: Foredrag v/dr. Haglund om 
astma hos voksne. Akupunktør snakker 
om behandling av astmatikere og al-
lergikere. Søndag: Foredrag v/barne-
lege om astma, allergi og eksem hos 
barn. Gratis måling av lungekapasitet 
hele helgen. Massasje kan bestilles i 
velværeavdelingen.
For ungdom: Vrådal Panorama Alpin-
senter med skiutleie ligger 3 km fra 
hotellet. Våre voksne vakter passer på.
For barn: Aktivitører leker med 
barna i hotellet mens kurs pågår. Egen 
akebakke utenfor hotellet. Ake- og 
slalombakke i alpinsenteret med ”rul-
lende fortau” opp igjen.
Sterkt rabatterte priser for medlem-
mer. Bli medlem du også!
Pris for kurs og fullpensjon fre–søn:
Voksne fra 16 år kr 1 350
Eneromstillegg kr 250
Barn og unge 3–16 år kr 500
Barn under 3 år gratis
Påmelding til NAAF Region Oslo� ord. 
Fristen er gått ut, men sjekk likevel om 
det er noen plasser igjen, tlf. 33 06 39 
50 ellen@naaf.no eller mette@rtp.no

Larvik AAF. Årsmøte 24. februar.  
Bading på Kysthospitalet i varmt 
vann for voksne og barn hver tors. kl. 
1830–20. Bare møt opp. Medl. Halv 
pris, barn gratis. Kontaktperson Finn 
Halvorsen tlf. 33 18 42 08.  

Informasjon i skoler og barnehager. 
Finn Halvorsen reiser rundt og infor-
merer om astma, allergi og eksem.  Ta 
kontakt på tlf. 33 18 42 08.

Sande� ord AAF 
Årsmøte 3. februar på Forsmannsen-
teret kl. 19, tlf. 33 46 99 46.
Helsepark. Thorøya Helsepark har 
nytt tilbud for våre medlemmer. Alle 
dager kl. 06–24, kr. 180 per mnd tlf. 33 
44 82 05.

Bading for voksne i varmtvannsbas-
seng og vanlig basseng i Svømmehal-
len i Bugården hver tirs. kl. 1445–1600. 
Påmelding tlf. 33 47 29 29. 

Trening for lungesyke medl. av Sande-
� ord AAF under ledelse av fysiotera-
peut Stig Eidhamar, man. kl. 1515–1615 
på Hauanskogen.

Treningsgruppe for lungesyke på 
Hvidtgården. Torsdager kl. 10–11. Her 
praktiseres egentrening, men fysio-
terapeut Stig Eidhamar ”kontrollerer” 
gruppen 1 g. per mnd.

Onsdagskafé: Ønsker du noen å 
prate med? Møt opp på Hvidtgården i 
kafeen hver 2. og 4. onsdag i måneden 
kl. 11–13.

Tønsberg og omegn AAF 
11. februar 2009.  Årsmøte på Midtløk-
ken kl. 19.00.  Tlf. 33 32 50 59.
Treningsgruppe for voksne med 
lungelidelser. Tlf. 33 32 36 70.

Horten og omegn AAF 
Årsmøte i februar, tlf. 97 51 95 80.

Nordre Vestfold AAF
Årsmøte ble avholdt 28. jan. i Sande. 
Olav Hansen ble valgt til leder. 
Informatører. Ta kontakt med leder 
Olav Hansen dersom det er behov for 
informasjon i skoler og barnehager. Vi 
har informatører som kan stille opp på 
foreldre- og ansattemøter.

Medlemsheftet Vi jobber nå med 
nytt medlemshefte for 2009. Er det 
informasjon du ønsker, savner eller selv 
vil bidra med? Ta kontakt, deg, gjerne 
på e-post: naafstrl@online.no
  
Lungerehabilitering. Vi fortsetter vår 
Lungerehabilitering på Selli Rehabi-
literingssenter i Klæbu. Dette gjelder 
både nye grupper og oppfrisknings-
grupper. 

Matskole for SFO/Skole/Barnehage 
tirs. 10. mars kl 9. Husk påmelding.
På www.matskolen.no er det nå er lagt 
ut video av fremgangsmåten på: Brun 
saus, forvelling av grønnsaker, hvit 
saus, moussaka, potet- og purreløk-
suppe og kyllingfi let. Flere videoer 
vil komme etter hvert. Er det noe du 
savner?

Klatredagen blir fredag 13. mars kl 18. 
Se på www.ute.no. Klatrehallen ligger i 
nærheten av Dora, Reina 8 i Trond-
heim. Påmelding til Regionkontoret på 
tlf. 72 83 10 04. Vi trenger å vite hvor 
mange som kommer i din familie og 
alder på barn. Ta med innesko. Barn 

under 15 år må ha med en voksen. Her 
er det et maks antall, så det gjelder å 
skynde seg med påmeldingen!
Egenandel kr 150 pr. familie (og dette 
er meget billig).

Familieseminar på Dovre� ell Hotell 
16.–18. okt. Sette av helgen. 

Samtalekvelder for foreldre til barn 
med eksem, astma og Matallergi 
både i Klæbu og i Meldal. Du kan 
også melde deg på foreldregruppens 
e-postliste – så får du regelmessig in-
formasjon om aktuelle og nyttige tips.

”Gode råd er grønne”. Boken fås 
kjøpt på tlf. 72 83 10 04 eller www.
naafstrl.no.
400 bilder og mange praktiske råd 
for valg av allergivennlige planter ute 
og inne.

Tilbud. Savner du et tilbud – blir vi 
veldig glad for å høre fra deg? naaf-
strl@online.no. Vi er nå i gang med å 
planlegge alle aktiviteter for 2009.

Regionkontoret � ytter etter 20 år 
i Ulstadveien 39a i Klæbu, fl ytter nå 
kontoret til Ulseth 
Nordre i Klæbu. Postadresse og tlf nr 
er det samme. Flyttingen vil foregå i 
tidsrommet 14. februar til 20. februar. I 
fl ytteperioden får du kontakt med oss 
på mobil nr. 915 37 134.

Neste Eksemskole er fredag 27. feb. 
Husk påmelding

Årsmøter i lokallagene, følg med på 
www.naafstrl.no 
Orkdal og omegn AAF har årsmøte 
23. feb. kl. 19.
Trondheim og omegn AAF har års-
møte 10. mars kl. 20.00.

Kurs og alpinweekend 13.–15. mars 
på Straand Hotell for voksne og barn 
i samarbeid med Region Oslo� ord og 
Telemark. For mer informasjon – se 
Region Oslo� ord.

Årsmøte i NAAF Telemark storlag blir 
avholdt på Dag Bondeheim i Skien, 4. 
mars 2009
Kl. 18.

Årsmøte i NAAF Region Telemark 
blir avholdt 23. mars kl. 18. Sted blir 
opplyst senere.

Likemenn søkes. NAAF Telemark 
storlag trenger fl ere frivillige likemenn. 
Kursing vil bli gitt. Kontakt kontoret. 
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Einar Eriksens legat
Fra Einar Eriksens legat vil det bli utdelt 
kr. 10 000 for i � or, 2008, dette beløpet 
kan deles opp i porsjoner. Legatets 
formål er å yte støtte til omskolering, 
utdannelse og undervisning for 
blinde v/Norges blindeforbund avd. 
Hordaland, døve/tunghørte v/Bergen 
Døveforening og allergikere/astmati-
kere v/Bergen AAF.  Støtten kan gis til 
enkeltpersoner og til kurs m.v. i regi av 
foreningene. Begrunnet søknad sendes 
til Bergen AAF, Vestre Strømkaien 9, 
5008 Bergen, innen 1. mars 2009.

Søke om refusjoner
Søknad om refusjon av reiseutgifter. 
Gjelder for pasienter på Geilomo for 
medlemmer av Bergen AAF. For mer 
informasjon og søknadsskjema, se vår 
nettside: www.baaf.no 
Reisetilskudd til medlemmer av Bergen 
AAF. For kriterier og søknadsskjema, 
se vår nettside: www.baaf.no. Det er 
kun en tildeling pr. kalenderår med 
søknadsfrist hvert år den 1.12.
Det må benyttes eget søknadsskjema. 
NB! Da det ikke var utdeling i 2008, 
vil det i år være egen søknadsfrist for 
reiser avviklet i 2008, med søknadsfrist 
den 1. mars 2009. 

Årsmøter
Alle medlemmer er hjertelig velkomne 
til å delta på årsmøtene!
Årsmøte i Sandnes AAF: Ons. 11. feb. 
hos leder Turi Sægrov i Glassperleveien 
1. Årsmøte i Jæren AAF: Tors. 12. feb. 
Hvor? Kontakt leder Silje Lima, 
986 50 987  Årsmøte i Dalane AAF: 
16. feb. kl. 20 hos leder Merete Krone 
i Kleivan 10 Årsmøte i Stord AAF: 23. 
feb. kl. 20, Hvor? Kontakt leder Laila 
Stensletten, 992 30 101
 
Seniortur til 
Valle Marina/ Gran Canaria
Det arrangeres en vår og en høsttur for 
seniorer (50+) til Det Norske Helsesen-
ter, Valle Marina på Gran Canaria. 
Se egen annonse side 51.                              

Bading for astmatikere i Norheimsund. 
Trening i oppvarmet basseng for 
lungesyke med fysioterapeut Tove Fjell 
på Norheimsund Ungdomsskule, man. 
kl.17 og kl. 18. Kontakt: Marit Seim, 
tlf. 56 55 24 52 / 91 59 85 82

Kols-skole Tverrfaglig opplæringstil-
bud for pasienter med kols på LMS i 
Stavanger tirs. og tors. i 4–6 uker. Hen-
visning fra lege. Kontakt: Solveig Ruud 
v/lungepoliklinikk SUS, tlf. 51 51 94 31.

Astmaskolen for voksne i Haugesund. 
4x2 timer. Skal gi astmatikere større 
ansvar og kontroll over egen sykdom 
og behandling. Opplæring i regi av et 

tverrfaglig team, og individuell under-
visning. Fastlege kan henvise. Kontakt: 
Bente-Irene Olsen epost: bente-irene.
olsen@helse-fonna.no

Astmaskolen (foreldre og barn) i 
Stavanger. Opplæringstilbud for barn 
med astma og deres familier for å leve 
med situasjonen og mestre hverdagen 
på en bedre måte. Kontakt Marit Wirak: 
wimt@sus.no for informasjon.
 
Samtalegrupper for foreldre i 
Sør-Rogaland starter igjen opp nye 
gruppe for foreldre på tvers av barnets 
diagnose/alder. Foreldre utveksler erfa-
ringer, med mål om å styrke familiens 
mestring. Tilrettelegges for og ledes 
av to gruppeledere, en erfaren forelder 
og en fagperson, ca 6 ganger i løpet 
av et halvår. 
 
Foreldregruppe, Stavanger, LMS på 
sykehuset, tirsdager kl 19–21 fra 17. feb.
 
Foreldregruppe Klepp, Engelsvoll 
barnehage. Hver torsdag kl 19–21, fra 
19. feb. Gruppeledere, Irene Foss Dø-
mænen og Siv Bruvik. For påmelding 
og info: Marit T. Wirak, LMS Stavanger, 
tlf. 51 51 30 82, wimt@sus.no www.sus.
no/Ims
 
Nettverks/barnevaktkurs 
Haugalandet AAF og LMS Haugesund 
inviterer til nettverks- og barnevaktkurs 
for dere som er foreldre/besteforeldre 

REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62 / 90 11 58 91 
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45 
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen

     Kontortid: man-fre kl. 08.00 15.45
    E-post: monam@naaf.no

REGION VEST
Tlf: 55 59 68 03 / 99 12 28 95
Kontortid: Man-fre. kl. 09-15
Regionssekretær: Susanne R. Andersen

    E-post: susanne@naaf.no

til barn med astma og allergi. Kursledere 
er astmasykepleier Sølvi Heimestøl og 
foreldrerepresentant Janett L. Mathias-
sen. Påmelding: tlf. 52 73 28 88.    

Vintersamling for ungdom:
Bli med på en spennende helg sammen 
med andre ungdommer med astma/al-
lergi/eksem i alderen 13–17 år. Vinterens 
helgetur går til Mjøl� ell med tog hvor vi 
overnatter på hytte, og med mye på pro-
grammet. Mjøl� ell 20.–22. mars. Egen-
andel: 300 (inkl. tog t/r Bergen–Mjøl� ell, 
overnatting og mat fre–søn samt aktivi-
teter. Påmelding: Regionskontoret. 

Surfeskole på Jæren for ungdom 
Til våren arrangeres det surfeskole på 
Solastranda på Jæren for ungdom med 
pollenallergi og eksem, nybegynnere og 
andre. Tid og sted vil bli annonsert men 
meld gjerne din interesse til regionsekre-
tær: susanne@naaf.no
 
Informasjon på e-post?
Ønsker du å bli jevnlig oppdatert om 
aktiviteter, tilbud og informasjon i din 
nærområde? Send din e-postadresse 
til susanne@naaf.no og få informasjon 
tilsendt på epost.
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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.
Allergy Control sengetrekk er et vaskbart kvalitetsprodukt med 10 års 
garanti mot fabrikasjonsfeil.
Allergy Control sengetrekk anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

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

Vet du hvem du deler seng med hver eneste natt?
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Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?

NYHET!

INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

Jotun Sens er en ny serie interiørmaling fra Jotun uten skadelige 

avdampinger, løsemidler og ubehagelig malingslukt. Nå kan du 

male innendørs uten å bekymre deg for å sjenere verken deg selv 

eller andre.
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B-BLAD
Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring,  
men sendes tilbake til:  Norges Astma- og Allergiforbund, Pb. 2603 St.Hanshaugen,  
0131 Oslo med opplysninger om den nye adressen.

Hver dag blir huden utsatt for 
parfyme og andre unødvendige 
tilsetningsstoffer, for eksempel fra 
vaskepulver. Det kan føre til kontakt-
allergi og irritasjon på huden – og 
barn er dessverre spesielt utsatt. 
Dette vil ikke Neutral fi nne seg i. 

Derfor inneholder ikke Neutrals 
serie med vaskemidler parfyme 
eller unødvendige tilsetningsstoffer. 
Du kan få vite mer om Neutral og 
om hvordan du kan redusere risi-
koen for allergi på neutral.no. 

DERFOR ER NEUTRAL VASKEPULVER NØYTRAL
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